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ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

- األدوية لكبار السن مجانا
 No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie)

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

نبيل فلتس
عضو جمعية احملاسبني

ومستشاري الضرائب بكندا

هنــاء عــزيز
أخصائية الضرائب

www.profitexplorer.com

حما�شبة وخدمات �شريبية للأفراد وال�شركات

- ام�شاك دفاتر وح�شابات ختامية 

للأفراد وال�شركات

- تاأ�شي�س ال�شركات اجلديدة باأنواعها

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

85 Curlew Dr. #103 North York, oN M3A 2P8

Maximize your 
Tax Savings 

with Us

Skymark Smile Centre
25 Kingsbridge Garden Circle 

Unit 10, Mississauga, ON. L5R 4B1
  Tel:   905-890-1100
 Fax:  905-890-1107

DENTIST

info@skymarkdental.com 
contact@skymarksmilecentre.ca
www.skymarksmilecentre.ca 

Dr. Rob Eisen

Dr. Amir Guorgui

Dr. Lana Douleh

لالت�صال باجلريدة
1 844 355 6939
416-737-3121
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جريدة ت�صدر عن موؤ�ص�صة غري ربحية كل ا�صبوعني

50¢

 28 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Hany Fayez, CPA, CMA
•	Personal	&	Corporate	taxes

•	Tax	planning
•	Corporate	reorganization
•	CRA	Audit	&	Appeals

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

Toronto, ON M2J 4V6

Tel: (416) 553-8302

Computer 
World

Phone:	905-201-8424	

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

79	Appleview	Rd.	Markham,	ON,	L6E	2G3

كندا توؤيد 

ال�شربة 

الع�شكرية 

ل�شوريا

عودة ظاهرة خطف القبطيات 

واإ�شتمرار الإعتداءات علي 

الكنائ�س يف م�شر

فورد يتعهد 

باإعفاء من 

يتقا�شي احلد 

الأدين للأجور 

من اأي �شرائب

Nagy Francis
Systems	Engineer	&	Consultant

Software - Hardware 
- Troubleshooting 

- Repair - Networking 
- Website Development 
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Skymark Smile Centre
25 Kingbridge Garden Circle Unit 10

Mississauga, ON L5R 4B1

info@skymarkdental.com 
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca 

Call Us Today!
905-890-1100

Dr. Rob EisenDr. Amir Guorgui Dr. Lana Douleh

WE SPEAK: 
Arabic, Protuguese, French, 

Italian, Spanish, English

• Dentistry for all ages

• IV Sedation

• Same day dental implants

• Cosmetic dentistry

• Invisalign

• Tooth whitening

• Wisdom teeth extraction

• Emergency Appointments

NOW 
OPEN!
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial 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	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	

10	Mallard	Rd	#C105,	106,	107	North	York,	ON	M3B	0A7	

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:00	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

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

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

اقرأ في هذا العدد 
ايضاً

تعدد  مشكلة  تفاقم 
الزوجــــات في كنـــدا 
............................. ص 12

بتفجير  تهدد  داعش 
مالعــب كأس العــالم 
............................. ص 14

 Sweet« محــــــــالت 
Jesus« تواجــــــــــه 
إعتراضــــــات شديدة 
املسيحيني  بعض  من 
لتغيير األسم ..... ص 9

على  عام  مرور  بعد 
العمدي  القتل  وقائع 
ماذا   ،، والتهجير 
القباط  الدولة  فعلت 
العريش؟! .......... ص 11

راأي املحـــــــرر

دول اندراو�س 

فن وذوق واأخلق؟

قل يل كيف تقود �صيارتك اأقول لك من اأنت. القيادة فن ال يقت�صر على 

املهارة واخلربة ولكنه ي�صي مبالمح ال�صخ�صية ويعك�ض بع�ض ال�صفات 

ل�صخ�صيته  القيادة هو مراآة  اأثناء  املرء  ف�صلوك  النا�ض.  بها  يت�صم  التي 

فاإذا  والنا�ض من حوله.  املجتمع  تفاعله مع  تظهر من خاللها طريقة 

�صمحت لك الظروف ذات يوم بتاأمل اأمناط القيادة املختلفة �صت�صتطيع 

اأن تتعرف علي بع�ض ال�صمات االأ�صا�صية التي  عندئذ وبكل ب�صاطة 

متيز �صخ�صية �صاحبها واأن حتدد بع�ض اأمزجته وميوله.  

هناك مثاًل ال�صخ�صية اال�صتعرا�صية.. ي�صعى �صاحبها للفت االأنظار 

واإبهار النا�ض بفخامة واإمكانيات �صيارته باالإ�صافة طبعا اإىل امكانياته 

هو �صخ�صيا ومهاراته غري امل�صبوقة يف ال�صواقة فتجده يتخطي حدود 

ال�صرعة امل�صموح بها ويك�صر االإ�صارات ويعرج بني احلارات بطريقة 

درامية ملفتة لالأنظار وكاأنه ي�صور فيلما �صينمائيا.

اإ�صارات  يف  للتوقف  ا�صطر  اإذا  يتاأفف  الذي  املت�صكي  املتذمر  وهناك 

املرور اأو النتظار اأن ينتهي اأحد امل�صاة من عبور ال�صارع.. كما ينزعج 

جدا من كرثة املطبات ويلعن احلكومة التي تهتم بتح�صيل ال�صرائب 

�صارعًا حتت  ال�صوارع ور�صفها ..فاإن حدث وطرق  بتعبيد  تهتم  وال 

ت�صد  التي  الت�صليحات  كرثة  ب�صبب  احلكومة  فيلعن  يعود  الت�صليح 

ال�صوارع وتعطل النا�ض عن ا�صغالها.

يف  خبري  فهو  اأبدا.  يخطئ  ال  الذي  نف�صه  عيني  يف  ر  ّ املربرَ وهناك 

وااللتزام..  احلر�ض  يف  وقدوة  املرور،  قواعد  يف  وعاّلمة  الطرق، 

ولكن االأخطاء حتدث الأن غريه من ال�صائقني جهلة واغبياء يفتقدون 

للمهارة والذكاء. وهناك املتمركز حول نف�صه الذي ال يويل االخرين 

اأي اعتبار، يقف بطريقة فجائية ويقوم بتغيري 

يف  مبوقعه  يعباأ  ال  اإنذار.  �صابق  بدون  احلارات 

ال�صارع بل يت�صرف ح�صبما يرتائي له وال�صالم 

التنبيه بدون  اأ�صد العجب ممن يطلقون نحوه اآالت  يف حني يتعجب 

داع.  

وهناك البارد الذي ي�صري جنبا اإىل جنب بجوار حافلة �صديدة البطء 

بحيث اأنه  ال يتبعها وال يتقدمها فيمنع غريه  من املرور. وهناك الرخم 

الذي ال يرحم وال يدع رحمة ربنا تنزل فهو يقود ببطء تام وبراحته 

طول الوقت تاركًا م�صافة وا�صعة بينه وبني ال�صيارة التي اأمامه وما اإن 

اأخرى تهم بتغيري احلارات حتي يزيد من �صرعته لكي  يلمح �صيارة 

ال يدع لها فر�صة للدخول. وهناك املرتدد الذي ي�صري فرتة على اخلط 

االأ�صوب  من  كان  اإن  يقرر  اأن  ي�صتطيع  ال  الأنه  حارتني  بني  الفا�صل 

اخلدوم  وهناك  حارته.  يف  يظل  اأن  اأم  املجاورة  احلارة  اإىل  ينتقل  اأن 

الذي يف�صح ل�صرب كامل من ال�صيارات للمرور اأمامه تاركا من وراءه 

يتميزون غيظًا.

النماذج عديدة ومتنوعة وتوجد بكرثة يف التعامالت اليومية ولكنها 

طبيعتها  على  عادًة  تكون  النا�ض  الأن  الطريق  على  بو�صوح  تتجلى 

على  اللقاء  يقت�صر  حني   الغرباء  مع  تعاملها  يف  بتلقائية  وتت�صرف 

حلظات يذهب بعدها كٌل اإىل حال �صبيله. 

القوة  مواطن  بع�ض  وعن  نف�صك  عن  �صيئًا  تعرف  ان  اأردت  فاإذا 

القيادة  اأثناء  اأفعالك  وردود  نف�صك  راقب  �صخ�صيتك  يف  وال�صعف 

فهذا هو اأف�صل حمك لالختبار.
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Sarah Khajavi 
R. Ph, BscPhm

175 Mostar St.
Stouffville, ON
Tel.: 905.640.3600
Fax: 905.642.1655
mostarguardian@gmail.com

- مراجعة االدوية
- توصيل مجاني لألدوية 

- نقبل جميع انواع التأمني
- خصم خاص لكبار السن

MOSTAR MEDICAL PHARMACY

Dimiana Botros, 
R. Ph, BscPhm, CDE

اإللكترونية  املواقع  تفاقم ظاهرة  مع 
املهني،  غير  الطابع  ذات  اإلخبارية 
غير  العبثية  احلُرية  ومساحات 
احملدودة بحدود املسؤولية على مواقع 
مازال  بلدان  في  االجتماعي  التواصل 
مستوى الوعي الفردي فيها حتت خط 
النضج الذي يؤهل الفرد للتعبير عن 
نقرأ  أو  آرائه مبوضوعية، صرنا نسمع 
كل يوم أخبارًا حتت عناوين: »فضيحة 
»فضيحة  فلتان«،  للفنان  جنسية 

أخالقية للزعيم فالن قبل ثالثني عاًما«، 
»فضيحة مدوية: السياسي فالن كان 
تقيم  الذي  الشارع  نفس  في  ميشي 
فيه الراقصة فالنة منذ عشر سنني«، 
كان  فالن  الوزير  األرض:  تهز  »فضيحة 

مثليي  أحد  شقة  مقابل  عاًما  عشرين  قبل  يقيم 
رئيس  ابنة  املريخ:  كوكب  تزلزل  »فضيحة  اجلنس«، 
اثني  منذ  تزوجته  الذي  زوجها  قّبلت  املنجنيق  جزر 
نومهما  غرفة  في  ذمته  على  ومازالت  عاًما  عشر 

اخلاصة«! 
العناوين  تلك  أمام كل  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
التي ال ميكن ألي شخص ناضج فكريًا ومشاعريًا إال 
نحن  شأننا  ما  اإلله!  بحق  »سخيفة«:  يعتبرها  أن 
على  تؤثر  ال  مادامت  الشخصية«  »شؤونهم  بـ 
»حياتنا اخلاصة« أو على »احلياة العامة«؟ ما شأني 
أنا كـ«مواطن عادي« بالعالقة التي كانت بني الفنان 
فالن والراقصة فالنة قبل مائة عام؟ ما شأني بالقبلة 
العابرة التي تبادلتها املمثلة فالنة مع أحد اخمللوقات 
البطيخ قبل  إلى كوكب  الفضائية عندما سافرت 
ثالث سنني؟ ما شأني بحكاية أن املدير العام إلحدى 
اسنانه  يغسل  كان  الُكبرى  العاملية  الشركات 
يومًيا بفرشاة أسنان امرأة غير زوجته؟ تلك األخبار 
عليها،  تؤثر  وال  بحياتنا  لها  عالقة  ال  ألن  تهمنا  ال 
اهتمام  جلذب  عنها  تُنشر  التي  الصفراء  الصور 
يتم  التي  الفيديوهات  تهمنا،  ال  الوعي  ُمنخفضي 
خاصة  مواقف  في  إلظهارهم  وهناك  هنا  إطالقها 
يتم تصنيفها حتت عنوان »فضيحة« ال تهمنا، تلك 
حياتهم الشخصية وهم أحرار بها، وإذا كان هناك 
من له احلق باالهتمام وإبداء الرأي فهو شريك حياة 
ذاك الشخص فقط، زوجته إن كان متزوًجا، وزوجها 
إن كانت متزوجة، أما ما عدا ذلك فال يعدو عن كونه 

سخٌف، وتطفل، ودس أنٍف في مؤخرات اآلخرين.

مُيكن  ما  أقل  خبٌر  انتشر  فترة  قبل 
ُمثير  هزلي  بأنه  وصفه  للعاقل 
جتاه  الرثاء  ملشاعر  ومثير  للسخرية، 
اليوم  نعيشه  الذي  الفكري  املستوى 
كاتب  كان  فإن  العربي،  عاملنا  في 
وناشر اخلبر مؤمًنا حقا بهذا السخف 
مدى  يُدرك  كان  وإن  مصيبة،  فتلك 
بعقول  يستخف  لكنه  سخفه 
ُسخفاء  تافهني  إياهم  معتبرًا  الُقّراء 
ابنة  أن  يقول  اخلبر  أعظُم!  فاملُصيبة 
البلدان الغربية،  »رئيس سابق« إلحدى 
تعيش عالقة عاطفية مع أحد زمالئها 
في اجلامعة، ومت نشر اخلبر حتت عنوان: 
»فضيحة«! حسًنا؛ أين الفضيحة في 
واليته  انتهت  »سابق«  الرئيس  األمر؟ 
قوانينه  »غربي« تسمح  والبلد  زمن،  منذ  الرئاسية 
بالعالقات العاطفية بني اجلنسني ُمعتبرة إياها بّوابة 
وكل  مستقّرة،  أسرة  وتكوين  الزواج  عالم  لدخول 
قصة  عاشا  ووالدتها  البنت  والد  أن  يعلم  العالم 
ويبقى  ويُنجباها  يتزوجا  أن  قبل  اجلامعة  في  ُحب 

زواجهما مستقرًا عشرين عاًما أو أكثر إلى اليوم!
أو  مشهور،  شخٍص  ابن  أو  مشهورًا،  اإلنسان  كون 
شخصّية  ابن  أو  عام،  مجاٍل  في  تعمل  شخصية 
»البشرية«  صفة  ينفي  ال  عام،  مجاٍل  في  تعمل 
عن هؤالء، وال يعني أنهم ال يأكلون، وال يشربون، وال 
ليسوا  إنهم  يُخطؤون..  وال  يتنفسون،  وال  يتبّولون، 
الصواب  ارتكاب  عليهم  تفرض  وبشريتهم  آلهة، 
وحني  اإلنساني،  تطورهم  رحلة  في  اخلطأ  وارتكاب 
»سريًا«  أو  »شخصًيا«  بشريًا  سلوًكا  يرتكبون 
وتقاليدنا  عاداتنا  أو  اخلاصة  ُمعتقداتنا  تُصنفه 
ال  فهذا  »خطأ«  أنه  على  الضيق  مبحيطنا  احملدودة 
يعني أنه فعالً خطأ باملقاييس العاملية، وال يعني أنه 
يؤذينا وال  ُمستحقا إلعالنه كـ »فضيحة« مادام ال 
يتدخل في شؤوننا اخلاصة من قريب أو بعيد.. وحتى 
على  جنسي  باعتداء  املرتبطة  القضايا  تلك  في 
شخٍص آخر هناك جهات أخرى قضائية هي اخملّولة 
غير  أو  ُمذنب  الشخص  واعتبار  األحكام  بإطالق 
واإلنصات  والقرائن  األدلة  على  االطالع  بعد  ُمذنب 
نحن؛  أما  بعدل..  عليه  واملُدعى  املُّدعي  ألقوال 
ببشريتنا الضعيفة، وبأخطائنا الكبيرة والصغيرة، 
مثل  عن  والبصر  السمع  غض  من  أكثر  لنا  فليس 

هذا الكالم.

ما �صاأننا بف�صائحهم ال�صخ�صية؟

زينب علي البحراني- 
السعودية

حالة من السخط واالستياء الشديد تسيطر على 
في  املتتالية  االرتفاعات  بسبب  كندا  في  السكان 
من  يزيد  ما  وهو  والوقود،  والسوالر  البنزين  أسعار 
سعر  وصل  فقد  فرد،  بكل  اخلاصة  امليزانيات  أعباء 
ودوالرا  سنتا،  وأربعني  دوالر  بني  ما  حوالي  إلى  اللتر 
87 أوكتني،  وخمسني سنتا للبنزين العادي من فئة 
يضاف إليه 12 سنتا للبنزين من فئة 89 أوكتني، و15 

سنتا إضافيا للبنزين السوبر من فئة 91 أوكتني.
الليبراليني،  حلكومة  االنتقادات  من  العديد  وتوجه 
الطفرات  بعض  عهدها  في  االقتصاد  حقق  التي 
البنزين  أسعار  ارتفاعات  قضية  أن  إال  االقتصادية، 
الليبرالية،  ترودو  حلكومة  كبيرا  حتديا  متثل  والوقود 

واحلكومات الليبرالية في األقاليم الكندية.
والتكتالت  األهلية،  اجلمعيات  من  العديد  وقررت 
من  للتظلم  أبريل   15 يوم  مظاهرات  عمل  املدنية 

االرتفاعات غير الرشيدة ألسعار البنزين.
استمرار  احتمال  إلى  التقارير  من  العديد  وتشير 
لتصل  الصيف  موسم  خالل  البنزين  أسعار  ارتفاع 
مضاعفة  يعني  ما  وهو  للتر،  دوالرين  من  ألكثر 
أكثر  بنسبة  السيارة،  مالك  للفرد  البنزين  ميزانية 
من %100، حيث كان سعر اللتر خالل صيف 2017، 
في حدود ما بني 86 سنتا إلى 98 سنتا للتر، أى أقل 

من دوالر واحد للتر!!
أن  الطاقة  في  متخصصون  محللون  أوضح  هنا 
خالل  األعلى  هي  البنزين  أسعار  بارتفاع  التوقعات 
السنوات العشر األخيرة، في ظل االرتفاعات املتتالية 
ألسعار النفط عامليا، فضال عن عدم االستقرار في 
في  للنفط  األول  املنتج  األوسط،  الشرق  منطقة 

العالم.
وأشاروا إلى أن سعر برميل النفط يبلغ حاليا حدود 
في  البترول  أسعار  ترتفع  أن  املتوقع  ومن  دوالرا،   70
أن  وأضافوا  القادمة،  الفترة  خالل  العاملية  األسواق 
في  العمالت  أمام  الكندي  الدوالر  قيمة  انخفاض 
اآلثار  من  احلد  على  نسبيا  ساعد  العاملية  األسواق 
املستهلك  على  النفط  أسعار  الرتفاع  السلبية 

الكندي.

يضاف إلى هذه األسباب كذلك، الصراع السياسي 
وبريتش  ألبرتا  إقليمي  بني  احلالي  واالقتصادي 
البترول وامتداده  أنابيب  كولومبيا حول اتساع خط 
عبر اإلقليمني، ملد كل كندا باحتياجاتها من البترول، 
خاصة وأن إقليم إلبرتا، يعتبر املمول األول الحتياجات 

كندا من الطاقة البترولية والغاز.
وزراء  رئيسي  بني  احلالي  الصراع  البعض  ويشبه 
املزايا  حول  البترول،  بحرب  كولومبيا  وبريتش  ألبرتا 
اآلخر،  على  فرضها  أقليم  كل  يريد  التي  والقيود، 
األنابيبي  اخلط  هذا  إدارة  على  السيطرة  أجل  من 
الغرب  ومنطقة  لكندا  بالنسبة  االستيراتيجي 
كميات  في  للتحكم  ألبرتا  تسعى  إذ  الكندي، 
الغرب  من  اجملاور  اإلقليم  نحو  املتدفقة  البترول 
بريتش كولومبيا، وهو ما تعتبره »فيكتوريا« عاصمة 
اإلقليمة حربا من إدمنتون على اقتصادها، والضغط 
على اقتصاد بريتش كولومبيا لترتفع أسعار البنزين 

فيه ألكثر من دوالرين في الصيف القادم.
لبقية  رحاها  ستمتد  احلرب  هذه  أن  املشكلة 
بإقليمي  دفع  ما  وهذا  العشرة،  الكندية  األقاليم 
من  مشتركة  خطة  اعتماد  إلى  وأونتاريو  الكيبيك 
أجل االعتماد مستقبال على السيارات الكهربائية، 
بالبترول،  املسيرة  السيارات  محل  نسبيا  لتحل 
كندية، حكومات  أقاليم  أن كل حكومات  ومعروف 
بعض  بني  ذلك  من  الرغم  على  لكنها  ليبرالية، 

االقاليم العديد من اخلالفات االقتصادية.
للكهرباء  األول  املنتج  الكيبيك  إقليم  ومعروف عن 
في العالم، املصدر األول للطاقة الكهربائية للواليات 
تورنتو  حكومة  تشجع  انها  األمريكية،  املتحدة 
على  لالعتماد  مشتركة  استثمارات  في  للدخول 
السيارات الكهربائية بدءا من عام 2019، لتجنب أي 

مشاكل مستقبلية في مجال الطاقة.
الفيدرالي  احلكومة  رئيس  موقف  الكثيرون  وينتظر 
األقاليم  وزراء  رؤوساء  بني  للوساطة  ترودو، 
املأزق ووضع حد حلرب  للخروج من هذا  )الليبراليني( 
الغرب  في  خاصة  الكندية،  األقاليم  بني  البترول 

الكندي.

حرب البرتول بني الأقاليم 

الكندية وا�ستعال اأ�سعار البنزين
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احلاكم بأمر اهلل!

بقلم: عـادل عطيـة
يف م�صاء من ليايل احلاكمية، راأى اأحدهم - من باب الزلفي- اأن الرتب 

ولو  حتى  والثورة،  النقد،  من  حامليها  حتمي  ال  الع�صكرية،  والنيا�صني 

هوؤالء  مينح  اأن  يف  ففكر  ودبور؛  ن�صر  باألف  �صلطانها،  عن  ُتك�ّصر  كانت 

ويقتن�صوا من خاللها:  اجلارحة،  ال�صلطة كالطيور  ون على  ينق�صّ الذين 

احلرية، والكرامة، والعدالة من حياة مواطنيهم، رتبة االأنبياء، والر�صل، 

لقب:  با�صم اهلل، فكان  الغاب  �صريعة  ليمار�صوا  ال�صماء؛  واملبعوثني من 

»احلاكم باأمر اهلل«!

اأبو علي املن�صور،  اإليه، مهرواًل:  اللقب طويال، فقد جاء  مل ينتظر هذا 

الفاطمي،            والذي اأتى باأعمال ا�صحكت الثكلى، واأبكت اأبناء االأثمة؛ حتى عا�ض النا�ض يف لياٍل متعاقبة 

من �صنعه، ومل يحاول يوما اأن ي�صيء لهم، ولو حتى بحماره املدعو: »قمر«!

ومع اأن الرعية، اكت�صفت اأن هذا اجلبار العنيد، كان يحكم باأمر األوهية ذاته؛ اإال اأن جراأة احلاكم الذي جاء من 

بعده، اأعاد لهذا اللقب �صطوته؛ فجاء احلاكم باأمر اهلل االأول، واحلاكم باأمر اهلل الثاين!

ال اأحد يريد اأن يتعلم من التاريخ، �صواء كان اأبي�صًا اأو اأ�صودًا!

ال اأحد يريد اأن يكف عن تناول ثمرة: »باأمر اهلل«، املرة كاحلنظل، �صواء كانت: فاطمية اأو عبا�صية اأو حدثية! 

مع اأن الت�صاوؤل الذي يظل حا�صرًا، وجنابه به اأولئك الذين يطالبوننا بالت�صالح مع جماعة »احلكم اأو املوت« ان 

كان االجناز الوحيد للحاكم باأمر اهلل، اأنه اأعطى الثمرة التي مل يكن لها ا�صمًا، ا�صم »ملوكية«، التي نعرفها 

االآن با�صم »ملوخية«.. فكم يكون اإجناز غريه، ممن يريدون احلكم باأمر املر�صد؟! 

إرجاء  من  فالبد  القصف  حتت  دمشق  تكون  عندما 
مناقشة أسباب ماصلت إليه األمور في سوريا لهذا 
احلد، ألن املوضوع معقد و متشابك أكثر مما ينبغي، 
وحتليل  سريعاً  الضوء  إلقاء  من  مينع  ال  كان  وإن 
ماحدث في املاضي حتي نستطيع أن نفهم ما يدور 
في احلاضر األن لنأخذ منه عظه و عبره للمستقبل. 
املشروع  بسبب  فقط  ليس  األن  سوريا  به  متر  فما 
للمنطقة!  اخلليجي  االمريكي  الغربي  الصهيوني 
تعود  سلبيات  و  تراكمات  نتيجة  أيضاً  ولكنه 
أسبابها و جذورها إلي سياسات حافظ األسد األب 
و طريقة حكمه لسوريا علي املستويني الداخلي و 
احلاكم  النظام  نفس  فيها  إستمر  التي  و  اخلارجي، 
توريث  و  األسد  رحيل  بعد  حتي  ينتهجها  احلالي 
احلكم إلبنه من بعده. تغير العالم كله و لم تتغير 
إختبار  ثاني  في  ُوِضَعت  عندما  لذلك  األسد  سوريا 
التي فشلت فيها في  و  حقيقي لها بعد حرب ٧٣ 
قررت  بعدها  من  يبدو  ما  فعلي  اجلوالن  كامل  حترير 
مُتارس  أن  الثانية في  للمرة  أن تفشل  األسد  سوريا 
السياسه و سلمت أقدارها بالكامل لقوي خارجيه 
التي  روسيا  و قوي عظمي مثل  إيران  إقليميه مثل 
علي  لها  كنافذه  و  كمطيه  تستخدمها  ما  دائماً 
مياه البحر األبيض الدافئة في صراعها التاريخي مع 
الواليات املتحده، أضف إلي ذالك حتالفها و رعايتها 
إسرائيل  مع  حدود  لها  التي  املليشيات  من  لعدد 
السياسه   « فإرتبطت  لقادتها،  أمن  مالذ  توفير  و 
اخلارجيه » لسوريا - سواء علي املستوي اإلقليمي أو 
الدولي - بهذه املليشيات التي هي معروفه حتركتها 
ونشاطتها وفضائحها لكل أجهزة مخابرات الدنيا 
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ليقيها  سيكون كافياً 
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 ، الستينات  و  اخلمسينات  في  شهرين  كل  بها 
خرافات حزب  و   ، مع مصر  الفاشله  بالوحده  مروراً 
في  إختلط  التي  و  الزمن،  عليها  عفا  التي  البعث 
ثم  العرقي!.  مع  الديني  مع  القومي  أيدلوچيتها 
جتمد كل شئ في سوريا متاماً طوال خمسني عاماً 
فخوراً  كان  الذي  األعظم  الديكتاتور  حقبة  منذ 
تاريخ سوريا،  في  األخير  اإلنقالب  بأنه صاحب  دائماً 
و   ،،، بعده  من  ولده  احلكم  ورث  ثم  األسد«  »حافظ 
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هذه األجهزه عاجالً أم أجالً

أعطــو تعطـو
تحت رعاية قداسة البابا املعظم األنبا توارضوس الثاين

 وبترشيف رشيكه يف الخدمة نيافة الحرب الجليل األنبا مينا

يســــر جمعيـة األنبا أبرام أن تدعوكم لحضور حفل العشاء الخريي

بحضور القمص داود ملعي 

يقام الحفل يوم األثنني املوافق ٢١ مايو الساعة السادسة مساء

وذلك بفندق دلتا مبنطقة املطار

Delta Hotel Toronto
655 Dixon Rd, Toronto, ON M9W 1J3

الرب يعوضكم مئة ضعف يف هذا الدهـر وحياة أبدية يف الدهـر اآليت

جمعية األنبا أبرآم

من قلبي �سالمًا ل�سوريا
هاني إسكندر

ابرام مقار

رئي�س حترير

جود نيوز 

اجللو�س مع اأ�سحاب الفكر 

»ممتع« واأن اإختلفوا معي 

يف الفكر ، واجللو�س مع 

املتع�سبني يف الفكر »ردئ«، 

واإن كان لهم نف�س افكاري
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Cell: 416.300.2443
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Member of               Independently Owned & Operated

اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 7,385منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر نوفمبر 
2015 و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 14  في املائة 
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
654,221 دوالر باملقارنة 616,241 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.4 فى املائة.  و فى 
باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 619,050  دوالر باملقارنة  550,825 دوالر لنفس الشهر من 

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

)Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,924 شقة خالل شهر نوفمبر 2015.  و في مجال الشقق اململوكة 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 385,506 دوالر بإرتفاع قدره 4.10 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل 
متوسط السعر الى  415,316 دوالر بأرتفاع قدره 5.40 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع 

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

برجاء ارسال اسألتكم الى:       soarin.homes@gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, فقد 
ذكر ان فى اجملال الصناعى 311,943 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015 من خاللMLS  و ذلك بإنخفاض 
قدرة 39.6  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 516,838 قدم مربع. و كان سعر 
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 فى املائة للصناعي ليصل 5.68 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى 
بنسبة 6.8 فى املائة ليصل  19.58 دوالر باملقارنة 21.02 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط 

اإليجار الى 12.79 دوالر باملقارنة 15.25 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
املبيعات  مبقدار 61.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 9.3 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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Condominium سوق عقارات الــ
بقلم: مدحت سابا

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

مدحت سابا
Real Estate Broker 

 أعلنت toronto real estate Board عن ارتفاع املبيعات لــ condominium وذلك للربع األول من هذا العام، 
فقد متت املعاملة على  5,084 دوالر شقة سكنية خالل الربع األول وكان متوسط سعر البيع 533,447  ذلك 

بزيادة قدرها %9 مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي.  
2018 2017

Sales Average Price Sales Average Price

Total TREB 5,084  $533,447 7,234  $489,599
Halton Region 206  $468,686 246  $457,369
Peel Region 717  $410,006 975  $369,787
City of Toronto 3,611  $572,391 5,061  $521,977
York Region 421  $489,989 816  $466,642
Durham Region 116  $382,653 120  $353,086
Other Areas 13  $303,319 16  $238,931

 Source: Toronto Real Estate
Board
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

توني كامل

بيع وشراء
العقارات السكنية

والتجارية
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2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

Office: (416) 298-8200
Email : irene.awad@century21.ca

Fax: (905) 721-0467
Email : temon_rassem@centum.ca

2014

Cell : (416) 843-6618 Cell : (647) 778-6948

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€apbÄÄ„˝ÄÄÄ«a 2

www.wadidegla.com
Toll Free: 1-855-410-8811

ãófl@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ

@Úi˝©a@Ú»Ój�€bi@ bn‡né˝€@Úñãœ
@ÚÓybÓè€a@ã‘€a@¿@Òãybè€a@¯†aÏì€aÎ
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 وادي دجلة
@NNN@Òãíbjfl@ãzj€a@Ô‹«@pbËÓ€bíÎ@p˝Óœ

b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

Alphons Beshay, Ph.D.
Courtier Immobilier - Real Estate Broker

Cell: 514-812-8294  amak-estate@hotmail.com 

1-844-355-6939
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عامل العقارات

طبقا لتقرير أعد بواسطة »اربريشن«، ارتفع متوسط اإليجارات الشهرية في قلب تورونتو في الربع األول من عام 2018 إلى 2206 دوالرا بزيادة 
%10.7 مقارنة بالعام املاضي، ويرجع ذلك إلى تناقص املعروض من الوحدات السكنية لإليجار بنسبة %12 مقارنة بالعام املاضي، ويعتبر ذلك 

أكبر نسبة انخفاض خالل الثمان سنوات املاضية.
ويعتبر هذا عامال إيجابيا للمستثمرين في مجال العقارات بعد أن واجهوا بعض العوامل السلبية مع بداية العام اجلديد منها القانون اجلديد 
لتنظيم العالقة بني املستأجر واملالك، وكذلك القيود التي وضعتها احلكومة على الزيادة السنوية في اإليجار، ومازلت أشجع املستثمرين 
على الشراء اآلن في قلب تورونتو وبعض املدن حولها حيث أتوقع ارتفاعا جديدا في أسعار الشراء على أوائل الصيف كذلك اقباال متزايدا على 

اإليجار، واعتقد شخصيا أن االستثمار في هذا اجملال من أمن وافضل أنواع االستثمار. 

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

إيجارات قلب تورونتو تقفز أكثر من %10

اإعداد: اإدوارد يعقوب

Property management - إدارة عقارات

C: 4162766538
T:  416-686-1500
F: 416-386-0777
E: noa.boules@century21.ca
www.century21.ca/noa.boules
801 York Mills Road, Unit# 300, 
North York, ON  

NOA BOULES

FOR SALE
Home in Oakville 

New Built custom house 
5000+SQF luxury living space

4+1 Bedrooms
6Washrooms
Office Room

finished walk-up basement 
 Ready to move in

     A must see   
call to schedule your showing 

Sam Ibrahim, P.Eng. 
Sales representative

RIGHT AT HOME REALTY INC. Brokerage

Cell : 416 889 4296 
Bus : 416 391 3232 Fax : 416 391 0319
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ديلي ميل- بريطانيا
امتلك منتجع أحالمك في إجنلترا 

مقابل 10 دوالرات
البريطانية  املنتجعات  من  واحًدا  امتالك  ميكنك 
الفاخرة، مقابل ١0 دوالرات »٧.٥0 جنيه إسترليني« 
فقط أو حتى باستخدام العمالت املشفرة، في إطار 
 ultra شركة  تديرها  التي   winthis.life مسابقة 
الفاخر  الفيكتوري  البرج  من  البريطانية،   Primus
منتجع  إلى  إجنلترا  في  قدم   200 طوله  يبلغ  الذي 

كوستاريكي.
طريق  عن  املسابقة  في  احملتملون  الفائزون  ويدخل 
ليفوز  السحب  سيتم  اإلنترنت  عبر  تذكرة  شراء 
مشارك واحد عشوائًيا بأحد منتجعات األحالم التي 
تقدمها الشركة، ويأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة 
“ديلي ميل” البريطانية، سابًقا أن الزوجني األميركيني 
“كاسا  منتجعهما  عرضوا  سميث  وسوزان  ديف 
بوكاس  في  الواقع  لودج”،  أدفنتشر  إيكو  كايوكو 
يكلف  الذي  السحب  عبر  للبيع  بنما،  في  تورو  ديل 
١0 دوالرات فقط للتذكرة الواحدة من خالل سحب 
التي  باجلائزة  واحد  شخص  winthis.life.وسيفوز 
تبلغ قيمتها 2.4٥ مليون دوالر مع ٥0.000 دوالر نقًدا. 

»نيويورك تاميز« األمريكية 
الصني متنع بيع الكتاب املقدس 

»أون الين«
منعت احلكومة الصينية جتار التجزئة عبر اإلنترنت 
جديدة  قواعد  أعقاب  في  املقدس،  الكتاب  بيع  من 

للسيطرة على املشهد الديني املزدهر في البالد.
الكتاب  مبيعات  من  للحد  إجراءات  عن  اإلعالن  ومت 
املقدس على مواقع كبار جتار التجزئة الصينيني عبر 

اإلنترنت مثل JD.com، وتاوباو، وأمازون.
األمريكية،  تاميز”  “نيويورك  صحيفة  وبحسب   
تتماشى هذه اخلطوة مع جهد طويل األمد للحد من 
تأثير املسيحية في الصني، فبني الديانات الرئيسية 
في الصني - والتي تشمل البوذية والطاوية واإلسالم 
الديانة  هي  املسيحية  الشعبية-  واملعتقدات 
من  الرئيسي  املقدس  نصها  يُباع  ال  التي  الوحيدة 
املقدس  فالكتاب  العادية،  التجارية  القنوات  خالل 
في  فقط  قانونيا  متاح  لكنه  الصني  في  يُطبع 

مكتبات الكنيسة.
ظهور جتار التجزئة عبر اإلنترنت خلق ثغرة ما جعل 
الكتاب املقدس متاحا بسهولة، وذكرت الصحيفة 
اللوائح  يعقب  الثغرة  هذه  إغالق  أن  األمريكية 
فعلًيا  شددت  التي  اجلديدة  احلكومية  الدينية 
رّوجت  بينما  واإلسالم،  باملسيحية  اخلاصة  القواعد 
للبوذية والطاوية والدين الشعبي كجزء من جهود 

الرئيس شي جني بينغ لتعزيز القيم التقليدية.
وتأتي هذه اخلطوات أيضا في الوقت الذي تتورط فيه 
االنقسام  الفاتيكان إلنهاء  بكني في مفاوضات مع 
بني الكنيسة السرية والكنيسة الكاثوليكية التي 
دام حوالي  انقسام  تديرها احلكومة، ومن شأن هذا 

٧0 عاما بني احلكومة الصينية والكنيسة العاملية.
إلى ضغوط حكومية شديدة،  املسيحية  وتعرضت 
فمنذ عام 20١4 وحتى 20١6 مت إزالة أكثر من ١٥00 
واحدة  صينية  مقاطعة  في  الكنائس  من  صليب 

تربطها عالقات وثيقة بشي.
كبيرة،  ألعداد  الصني  في  املسيحيني  عدد  وازداد 
 6 إلى  الفترة  نفس  خالل  الكاثوليكية  فنمت 
حني  في  ماليني،   4 أصل  من  املصلني  من  ماليني 
من  عضو،  مليون   ٣8 إلى  البروتستانتية  ارتفع 
أصل ١0 ماليني، ومع ذلك تعتقد معظم الدراسات 
متثل سوى  ال  األرقام  هذه  أن  واخلبراء  االستقصائية 
طائفة  لكل  ألن  للمؤمنني،  اإلجمالي  العدد  نصف 
عدد  نفس  تقريًبا  تضم  األرض  حتت  قوية  كنيسة 

املؤمنني في الكنائس التي تديرها احلكومة.
التقرير اجلديد أوضح أن الناشرين الصينيني طبعوا 
وصدروها  املقدس،  الكتاب  من  نسخة  مليون   ١60
ألكثر من ١00 دولة، ومت نشر حوالي نصفها باللغة 

الصينية.

صانداي اكسبريس- لندن
اجليش املوسيقي

تعتبر إمارة موناكو البلد الوحيد في العالم الذي 
يفوق عدد أعضاء فرقته املوسيقية، عدد اجلنود 
في جيشه، فالفرقة املوسيقية - الوطنية تضم 
سوی  املسلحة  القوی  تضم  ال  بينما  عازفا   80

80 جنديا.

صحيفة »ميكور« – سويسرا
ولكن السيارة صغيرة

لي  تسمح  ال  »ملاذا  أباها:  تعاتب  اإلبنة  قالت 
وال  كبرت  لقد  السيارة؟  قيادة  امتحان  بدخول 
رخصة  على  احصل  بان  لي  يسمح  مبا  شك 
ولكن  كبرت،  انت  »نعم  األب:  فرد  القيادة«، 

السيارة ال تزال صغيرة السن!«

صحيفة »فري برس« - دیترویت 
العالقة بني البكاء واحلرية

من  االنفراج  على  البكاء  يساعدك  ما  كثيرا 
استرسلت  مهما  ولكن  لك  سببه  الذي  األمر 
في البكاء وظننت أنك ال تقوى معه على ضبط 
النفس فإنك في احلقيقة ال تزال تكبت نفسك 

في الصميم.
احد  نظري،  في  فهو،  الصادق  الضحك  أما 
كليا  تتحرر  ان  لك  تتيح  التي  القليلة  العوامل 

من الضوابط التي تكبتها في قرارة نفسك.

مجلة »االلعاب املصورة«
أكبر وأصغر حشرة 

البيولوجيا  آرنیت جونیور، استاذ  يقول روس هـ. 
في جامعة سيينا في لودونفيل )والية نيويورك( 
انتشارا  األكثر  احلية  الكائنات  هي  اخلنافس  أن 
على األرض، فهناك ٣00 ألف صنف من اخلنافس، 
يبلغ  الذي  احلية  الكائنات  أجناس  عدد  ربع  أي 
عدد  أن  آرنيت  ويالحظ  نوع  ألف  و6٣٧  مليونا 

أصناف اخلنافس يفوق عدد أصناف النبات.
اخلنافس،  من  هي  العالم  في  حشرة  وأكبر 
تعيش  وهي  جولیات«،  »خنفسة  باسم  وتعرف 
حجم  حجمها  ويفوق  اإلستوائية،  أفريقيا  في 
اجلرذ، وميتد كل من جناحيها قرابة ٣0 سنتيمترا، 
وأصغر حشرة في العالم هي أيضاً من اخلنافس، 
وهي ذات جناحني ازغبني، وتعيش في بذار الفطر، 
نهاية  في  النقطة  حجم  من  أصغر  وحجمها 

هذه اجلملة.

نيويورك تاميز

لعبة شعبية انكليزية
الكريكت  مباريات  إحدى  في  متفرجة  وصفت 
بني إجنلترا والهند متعة مشاهدة هذه التسلية 
بقولها: »أن ما يجعل لعبة الكريكت مثيرة إلى 
هذا احلد هو أنها ضجر قاتل لساعات كثيرة دومنا 
في  فعال  شيء  يحصل  عندما  ولكن  انقطاع. 

نهاية املطاف فإن املتفرج ينجرف باحلماسة«.

خدمة األنباء اجلغرافية الوطنية
اسكوتلنديون

 لقد كانت ساحات القتال املكان املفضل إلبراز 
القرية.  مبزمار  االسكوتلنديني  العازفني  براعة 
العالية  ونغمته  املزمار،  هذا  شأن  من  وكان 
الهايلندريني  حماسة  يستثيرا  أن  الصاخبة، 
حتقيق  في  اجلبابرة  اسكوتلندا(  جناد  )سكان 
أو  العشائر  اقتتال  في  ذلك  كان  سواء  املآثر 
العازفون  كان  حيث  الثانية  العاملية  احلرب  في 
إلى  اجلنود  دائما  يتقدمون  االسكوتلنديون 

ساحة الوغی.
احلرب  إبان  صفوفهم  في  اإلصابات  بلغت  وقد 
أو  كأطباء  يعملوا  أن  معه  تقرر  حدا  األخيرة 
أصبح  وقد  املوتى،  أو  اجلرحى  نقاالت  يحملوا 
اليوم عازف املزمار في أي فرقة عسكرية، ملزما 

بأن يكون مؤهال أيضاً ملمارسة مهنة الطب.

أنباء جانيك الصحافية
قسم احلديث

على  يشتمل  باريس  في  للتزيني  صالون  ثمة 
أن  يريدون  الذين  للزبائن  أحدهما  قسمني: 
يتحدثوا، واآلخر ملن ال يروقهم احلديث، ويشتمل 
مصنفة  فروع  أربعة  على  احلديث«  »قسم 
املشاكل  العامة،  املواضيع  الرياضة،  يأتي:  كما 

العائلية، املضاربة بالبورصة.

مجلة »هير يسون« - فرنسا
فرنسا في منظار بريطاني

البريطاني  الوزراء  رئيس  نظر  في  الفرنسيون، 
ومن  منضبطني،  غير  ویلسون،  هارولد  األسبق 
الفرنسيني عاجزون عن  أن  أقواله فيهم: »يبدو 
أن  يحبون  فهم  واحلرية،  النظام  بني  االختيار 

يتلقوا األؤامر، ولكن من اجل أال يطيعوها«.

مجلة البريد القبرصي - نيقوسيا 
مصطفى التركي

في قرية يزيلكوي التركية يروج اسم مصطفي 
االسم  هذا  يحملون  قرویا   42 أن  بحيث  بايزال، 
فكلما   ٣42 البالغ  السكان  مجموع  أصل  من 
وردت رسالة إلى أحد أصحاب هذا االسم يضطر 
القرية  ساحة  في  جمعهم  إلى  البريد  ساعي 
إيصالها  من  يتمكن  لكي  علنا  الرسالة  وتالوة 

إلى صاحبها احلقيقي. 
أيضاً  هو  يدعی  الذي  القرية  عمدة  ويقول 
مصطفی بایزال أن قضية املكاملات التليفونية 
معقدة أكثر من قضية البريد، ولم جتد القرية 
حال مناسبا لها بعد، فعندما ترد مكاملة موجهة 
املدعوين  جميع  يتهافت  بايزال  مصطفي  إلى 
بهذا االسم على جهاز التليفون ويظلون هكذا 

حتى اكتشاف صاحب املكاملة احلقيقي.
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هل تصبح سندس المرهاري 
أول شرطية ترتدي حجاب في 

مونتريال ؟

سندس  عاما،   ١٧ الــ  ذات  الشابة  املرأة 
احلجاب  ترتدي  طالبة  أول  هي  المرهاري 
وتدرس في كلية تكنولوجيا الشرطة، وقد 
ينبغي  كان  إذا  ما  أثارت جدل ساخنا حول 
السماح لضباط الشرطة ارتداء احلجاب أو 
العمامة؟ وحاليا ال توجد قاعدة في شرطة 
مونتريال  تؤيد أو متنع هذا، وتقول سندس 
أنها ترتدي احلجاب منذ أن كانت في الرابعة 
ألنه  هذا  أختارت  وقد  عمرها،  من  عشر 
لم  احلجاب  وإن  ومبادئها  قيمها  يناسب 
يعيقها أبداً عن ممارسة الرياضة أو الدراسة 
أو التدريب وهي حتلم باحلصول على وظيفة 
أخران  عامان  لديها  وأن  الشرطة،  قوة  في 
لتنهي دراستها وعدة سنوات بعد ذلك في 
على  احلصول  مرحلة  إلى  لتصل  التدريب 
احالم سندس  ولكن  الشرطة،  وظيفة في 
املعارضة  من  عليها  موافق  غير  تزال  ال 
كيبيك  وحكومة  املقاطعة،  في  الرسمية 
دينية ألي موظف  رموز  أي  ارتداء  متنع متاما 

يعمل في أجهزة الدولة أو في السلطة.
الناقدة  ماليتس  أجنس  قالت  جانبها  من 
لن  حزبها  أن  املعارض  كيبيك  حزب  من 
يوافق أبدا على ارتداء احلجاب في الشرطة، 
ستيفاني  العدل  وزيرة  عضدت  ذلك  ومع 
فالي موقف سندس وقالت عمدة مونتريال 
سكان  جلميع  تريد  أنها  بالنتي  فاليري 
على  احلصول  فرص  في  تكافؤ  مونتريال 
ليس  مونتريال  شرطة  أن  وبينما  وظيفة، 
فإن  الرأس  لغطاء  بالنسبة  قواعد  لديها 
كلية الشرطة أيضاً ليس لديها قاعدة حول 
ذلك أيضاً وقال مسؤول في كلية الشرطة 
عام  بالكلية  المرهاري  سندس  التحاق  أن 
20١٧ أضطر إدارة الكلية للبحث في إيجاد 
الرأس وسوف  جواب حول استخدام غطاء 
واملستشارين  الكلية  إدارة  مجلس  يبحث 
هذا األمر ويتوقع صدور قرار عن هذا الشأن  
يؤثر هذا على  القادمة وسوف  األشهر  في 
قوات الشرطة عبر املقاطعة وجتدر اإلشارة 
سمحت  الكندية  الفيدرالية  الشرطة  أن 
بارتداء  السيخ  طائفة  من  لضباطها 
العمامة منذ عام ١٩٩0 وسمحت للنساء 
العاملني بها بارتداء احلجاب منذ عام 20١6، 
مسموح  الرأس  أغطية  أن  أيضاً  ومعروف 
الكندية  املسلحة  القوات  في  أيضا  بها 

وأيضا في شرطة تورنتو وشرطة فانكوفر.

حالة من احلزن حتتاج »همبولدت« 

على ضحايا فريق الهوكي

حزن  في  ساسكاتشوان  مجتمع  غرق 
عميق وأظهر أيضاً عطف إنساني ال يصدق 
وجرح  فرد   ١6 مقتل  بعد  الوقت  نفس  في 
كانت  التي  احلافلة  تصادم  حادثة  في   ١٣
تقل 2٩ فرد من الالعبني الناشئني للهوكي 
ومدربهم واألعضاء العاملني معهم مؤخرا 

عند مفترق الطرق للطريق السريع.
ومن  كندا  أنحاء  كل  من  الكثير  تعاطف 
احلادث  ضحايا  مع  العالم  أنحاء  جميع 
ملعونة  املالية  التبرعات  وتدفقت  وأسرهم 
مليون  وجتاوزت١0  واجلرحي  الضحايا  أهالي 
الورد الوحيد في مدينة  دوالر، وتلقي محل 
مثل  بعيدة  أماكن  من  طلبات  همبولدت 
شخص  أي  إلى  الورود  ليرسل  أستراليا 

مصاب أو متضرر من احلادثة.

فورد يعد بإلغاء ضريبة الدخل ملن 
يحصلون على »األدني لألجور« في 

حال فوزه 

أونتاريو  في  احملافظني  حزب  زعيم  فورد  دوج  قال 
انه سيلغي ضريبة الدخل ملن يحصلون على احلد 
األدنى لألجور وهذا إذا مت انتخابه في يونيو القادم 
سيكلف  هذا  وأن  أونتاريو  ملقاطعة  وزراء  رئيس 
املقاطعة ٥00 مليون دوالر في السنة وهو كرئيس 
للوزراء في مقاطعة أونتاريو سيكون له السلطة 

فقط على ضريبة الدخل للمقاطعة.
بإلغاء  قبل  من  به  تعهد  ملا  صدي  الوعد  وهذا 
ضريبة الدخل ألي فرد يتقاضي أقل من ٣0 ألف 
على  يحافظ  بأن  أيضاً  ووعد  السنة،  في  دوالر 
قيمة احلد األدنى لألجور في الساعة عند ١4 دوالر 
أونتاريو  قبل حكومة  من  املقررة  الزيادة  من  بدال 
الساعة  في  دوالر   ١٥ ستكون  التي  الليبرالية 
العام القادم، وتظهر حتليالت اقتصادية مستقلة 
أكثر  يستفدون  سوف  املنخفض  الدخل  ذوي  أن 
إلغاء  من  أكثر  لألجور  األدنى  احلد  ارتفاع  من 

ضريبة الدخل لهم.

مخاوف كندية من اغراق األسواق باملنتجات األمريكية.. بعد فرض الصني 

تعريفة جمركية على تلك البضائع

على  الصني  فرضتها  التي  االنتقامية  اجلمركية  الرسوم  مونتريال: 
املنتجات األمريكية التي تدخل أسواقها ستدفع مزارعي الفاكهة 
األمريكيني إلى اإلجتاه إلى األسواق الكندية مما قد يتسبب في إغراق 
أسعار  انخفاض  وبالتالي  األمريكية  باملنتجات  الكندية  األسواق 

البيع باجلملة.
أعلنت  الصينية  احلكومة  أن  في كندا  التفاح  مزارع  أصحاب  وقال 

منتج   ١28 على   %2٥  -  %١٥ بني  ما  تتراوح  جمركية  تعريفة  فرض  اجلاري  أبريل  شهر  بداية  في 
أمريكي مبا في ذلك الفاكهة واملكسرات وحلم اخلنزير والنبيذ واألنابيب الصلب واأللومنيوم اخلردة 
وهذا انتقاما مبا فعلته الواليات املتحدة األمريكية بفرض تعريفة جمركية عالية على األلومنيوم 

والصلب املستورد من الصني.
وقال مدير مزارع التفاح في أونتاريو أن الرسوم اجلمركية ١٥% املفروضة من الصني على الفاكهة 
مثل اخلوخ والتفاح والكرز والتوت البري من املرجح أن تؤدي إلى دخول هذه املنتجات إلى كندا وهذا 
سيؤدي إلى الضغط على أسعار الفاكهة الكندية، وإن أسعار التجزئة ستعتمد على درجة توفر 
هذه الفاكهة، وسينتقل التوفير في األسعار إلى جتار التجزئة ثم إلى املستهلكني، وقال إن احلرب 
التجارية بني أكبر دولتني في العالم سوف يضر اجلميع ألن أسعار املنتجات ستنخفض في أمريكا 
بسبب زيادة املعروض منها وسوف يلجئ املزارعني للبحث عن أسواق جديدة لتصدير منتجاتهم، 

وغالبا سيتجهون نحو الشمال بسبب سهولة النقل.
الكندي  السوق  أن  في كندا  التصدير  تنمية  هيئة  في  االقتصاد  رئيس  هال  بيتر  أكد  من جهته 
صغير ليستوعب كل هذا احلجم من البضائع التي كانت تصدر للصني وإن التعريفة اجلمركية 
التي فرضتها الصني على املنتجات األمريكية ستفتح الباب لكندا لتصدر منتجات أكثر للصني 
الصناعات  قطاع  رؤساء  وقال  املنتجات،  من  وغيره  اخلنزير  حلم  على  الطلب  تزايد  تشهد  والتي 
اخلاصة أن التعريفة الصينية اجلمركية 2٥% على األنابيب الصلب واأللومنيوم اخلردة لن يكون لها 

تأثير على االنتاج الكندي.

فورد: سأسرح املدير التنفيذي لــ )هيدرو – وان( 
حال فوزي في انتخابات رئاسة اونتاريو

في  االنتخابية  حملته  في  أونتاريو  في  احملافظني  حزب  زعيم  حتدث 
مدينة )ثاندر باي( وقال أنه ميكن أن يوفر األموال للمقاطعة إذا أنتخب 

رئيسا لها في يونيو القادم بتسريح الرئيس التنفيذي لشركة )هيدرو - وان( ألنه يحصل على 6 مليون 
يعطي  الشركة  ومدير  الكهرباء  أسعار  ارتفاع  من  أونتاريو  سكان  يعاني  أن  يصح  وال  سنويا،  دوالر 
لنفسة زيادة تبلغ ١٫٧ مليون دوالر،  وعلى الرغم من أن شركة )هيدرو - وان( أصبحت شركة خاصة  
عام 20١٥ وال متلك فيها املقاطعة أكثر من ١% من أسهمها، ولكن دوج فورد قال أنه سيستخدم كل 
األدوات املتاحة حلكومة أونتاريو لطرد مايو شميث الرئيس التنفيذي لشركة )هيدرو - وان(.  يذكر أن أخر 
مرة أزالت حكومة أونتاريو املدير التنفيذي لشركة )هيدرو – وان( دفعت تعويضات له ٣ مليون دوالر من 
أموال دافعي الضرائب، وقال دوج فورد أيضا ضمن حملته االنتخابية أنه سيلغي منهج تعليم اجلنس 
أنواع مختلفة  اإلبتدائي يدرسون فيه عن عشرة  الثاني  الصف  الصغار في  املدارس ألن األطفال  في 

اجلنس في البشر وهذا كله هراء.

محالت )Sweet Jesus( تواجه 
اعتراضات شديدة من بعض 

املسيحيني لتغيير االسم

تورنتو  مقرها  املثلجة  احللويات  لبيع  محالت  سلسلة 
تسمى )Sweet Jesus( أي “يسوع احللو” تواجه مقاطعة 
الذين  الناشطني  من  مجموعة  من  شديدة  واعتراضات 

يصفون أنفسهم بأنهم يؤيدون احلياة واألسرة واحلرية فقاموا بتوجيه دعوة على االنترنت ملقاطعة 
نوع من  اختيار اسم يسوع كعالمة جتارية لأليس كرمي هو  أن  وأنشأوا عريضة تقول  هذه احملالت 

اإلهانة واالستهزاء باسم السيد املسيح واملسيحية.
ووصفوا هذا بأنه نوع من )خطاب الكراهية( وقام عشرة اآلف شخص بالتوقيع على هذه العريضة، 
وفي نفس الوقت قدمت مجموعة أخرى التماساً يتسائل عما إذا كانت تلك احملالت قد استخدمت 

اسم أخر لشخصية دينية من الديانات اآلخرى ما كان أحدا سيسمح لهم بهذا!
وقال االلتماس أيضا نحن ندعو ليس فقط املسيحيني بل أيضاً كل فرد ضد التمييز الديني ليتخذ 
موقفاً ضد هذه العالمة التجارية حتى يتم تغيير االسم إلى اسم أخر ال مييز ضد أي دين من األديان، 

وطالب مقدمو االلتماس من أصحاب هذه احملالت تقدمي اعتذار وتغيير االسم.
 يذكر أن سلسلة محالت بيع احللوى املثلجة )Sweet Jesus( أنشأها أندرو ريتشموند وأمني توداي 
عام 20١٥ ولديها 20 موقعا في منطقة تورنتو الكبرى، وتقوم اآلن بالتوسع في الواليات املتحدة، 

وتخطط إلنشاء مواقع جديدة جنوب أونتاريو مما أثار غضب بعض املسيحيني.
أنهم ال ينوون  أنباء “سي بي سي” قال فيه  بيان قدمه لوكالة  أندرو ريتشموند بإصدار  وقد قام 
تغيير االسم وإنهم يعلمون بأن اسم احملالت يضايق بعض الناس، وإن هذا يقلقهم، وهم ال يريدون 
إيذاء مشاعر اآلخرين أو أن يظهروا عدم احترام بأي شكل من األشكال جتاه معتقدات شخصية 
أن يبقي االسم كما هو بدون تغيير، وفي موقع  التفكير قرروا  الكثير من  ألي فرد ولكنهم بعد 
احملالت على االنترنت يقول أصحابها “لقد أخترنا هذا االسم بناء على عبارة شهيرة يستخدمها 
الناس للتعبير عن السعادة والدهشة وعدم التصديق، وإن غرضنا ليس هو التعليق على معتقدات 
أي فرد أو نظام، ومن خالل خبرتنا فإن معظم الذين يتناولون منتجاتنا يفهمون أننا ال نقول شيئاً 

عن الدين أو نرسل برسالة ما حول الدين”.

كندا تضيف ٣2 ألف وظيفة 
في مارس املاضي معظمهم 

بدوام كامل

أضاف االقتصاد الكندي ٣2 ألف وظيفة جديدة 
البطالة  معدل  ظل  ولكن  املاضي،  مارس  في 
ثابت عند ٥٫8% وال يزال ٣0 ألف شخص تقريبا 

يبحثون عن وظائف جديدة.
وقالت البيانات الصادرة عن احلكومة الفيدرالية 
أن هناك 68 ألف وظيفة جديدة أضيفت الشهر 
املاضي ولكن فقدت أكثر من ٣٥ ألف وظيفة 
التي  اجلديدة  الوظائف  ومعظم  جزئي،  بدوام 
أضيفت كانت في كيبيك وساسكاتشوان، في 
حني كان هناك تغيرات طفيفة في املقاطعات 
انخفاض  بعد  متواضع  مكسب  وهذا  اآلخرى، 
كبير في عدد الوظائف في يناير املاضي وبعد 
الدوالر  سعر  ارتفع  األخيرة  األرقام  هذه  صدور 

الكندي بضعة سنتات.

سحب عبوات الفراولة اجملمدة 
»مونتانا«  الحتمال وجود 

فيروس )أ( الكبدي بها 

أدونيس  شركات  مجموعة  قامت  أوتاوا:  
ماركة  اجملمدة  الفراولة  عبوات  باستدعاء 
مونتانا املستوردة من مصر  وتزن ١ كيلو جرام 
بفيروس  تلوثها  احتمال  بسبب  السوق  من 
بيعها  ومت  الوبائي،  الكبد  اللتهاب  املسبب  )أ( 
وال  وكيبيك،   أونتاريو  في  أدونيس  محالت  في 
تظهر أعراض املرض فورا على املستهلك لهذه 
الفاكهة بل بعد ١٥ إلى ٥0 يوما، ويجب رؤية 
وهي  مرضية  بأعراض  الفرد  شعر  إذا  الطبيب 
والغثيان،  الشهية  وفقدان  احلمى،  تشمل 
احلاالت  وفي  املعدة،  في  وتقلصات  والقي، 
تذهب  ما  وعادة  العيون،  في  اصفرار  الشديدة 
إلى  أسبوع  بعد  نفسها  من  األعراض  هذه 
أسبوعني وقد تستغرق أحيانا ستة أشهر عند 
بعض الناس، وعلى املستهلكني التخلص من 
هذا املنتج أو إعادته للمتجر الذي اشترى منه.
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�أ�صول ولياقة ت�صرف
زوجته  السيارة يصحب معه  إذا كان صاحب  واألم:  الزوجة 
وأمه إلى مكان ما، فإن األم جتلس في املقعد األمامي بجانب 
األم  أصرت  إذا  أما  اخللفي،  املقعد  في  الزوجة  وجتلس  ابنها، 

على اجللوس في املقعد اخللفي، فيجب حتقيق رغبتها.
عند السفر: هناك ظاهرة غير مستحبة؛ وهي الغناء واللعب 
بصوت عال داخل عربات القطار أو االتوبيس، عند قيام بعض 
وسط  اللعب  يكون  أن  يجب  ال  أنه  غير  برحلة.  الشباب 

الركاب اآلخرين، إال إذا كانت عربة القطار محجوزة بكاملها لهم، كما يجب مراعاة استخدام 
األلفاظ املهذبة، وعدم استخدام أي كلمات ميكن أن تخدش احلياء العام.

وأن  الطفل،  أنت  حتمل  أن  الذوق  دواعي  فمن  وطفلك،  زوجتك  ومعك  مسافراً  كنت  إذا  صعود: 
تسبقها إلى األتوبيس )احلافلة( أو القطار، ومتد يدك ملساعدتها، بعد أن تكون قد أعددت مكان 
جلوسكما، ألنه من اللياقة أن يحمل الرجل الطفل، وال يترك للسيدة في صعودها أو في نزولها، 

أن حتمل هي الطفل، ويسير هو بجوارها.
لياقة: ال تفتحي منديلك بعد استعماله في مسح األنف.

وقوف: من الواجب على الفتاة، وليس على الشاب فقط، أن تخلي مكانها في املواصالت العامة 
ملريض، أو مسن، أو جريح، أو سيدة حامل، ألن هذا من أدب اللياقة، الذي تفرضه القواعد اإلنسانية.
إلى اخلارج: من األفضل على من يسافر خارج القطر، أن يتعرف على طبيعة الناس، في البلد التي 
للتأقلم على  وذلك حتى يعد نفسه  السفر،  إليها، وعاداتهم، وطرق سلوكهم، قبل  سيسافر 
اجلو اجلديد الذي سيوجد فيه، فإن ذلك يقرب بينه وبني شعب البلد اآلخر. كما يتحاشى بعض 

التصرفات إذا كانت لها دالالت تختلف عن معانيها في بلده.

باإعالنك يف جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع 	 
املصريني والعرب بأكثر من 40 مكان 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 »PDF« في 	 

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
إنتشار إعالنك عبر تواصل 100 ألف 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 

اأت�سل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�سات هذا ال�سهر : 

1-844-355-6939

من ال يتمنى أن يختار العمل الذي يناسب دراسته 
والدخل  االجتماعي  املركز  له  ويحقق  وطموحه 
املالي املرموق ؟!  وبرغم البطالة التي تعاني منها 
الراغبني  بني  التنافس  وشدة  العالم،  دول  كل 
يحققون  الشباب  من  كثيرين  فإن  العمل،   في 
له..  تأهلوا  الذي  العمل  على  باحلصول  أحالمهم 
أو يحققون النجاح في أعمال لم يفكروا يوما في 

أنهم سيتخصصون فيها!
هناك بعض الناس يختارون أعمالهم وهناك كثير 

من األعمال تختار العاملني فيها!
صحتك النفسية والعمل املناسب

تتحقق  عمله،  مع  اإلنسان  يتوافق  ما  وبقدر     
العمل  هذا  استيعاب  ومدى  النفسية  صحته 
كان  ولذلك  االبداعية،  وقواه  الرئيسي،  لنشاطه 
االختيار املهني، والتوجيه إليه هاماً، ويعتمد على:

اخلريطة  يشبه  ما  نضع  أن  أي   : العمل  حتليل 
واجلسمية  والعقلية  النفسية  العمل  ملتطلبات 
قوة  تستلزم  البرادة  مهنة  فمثال  واالجتماعية، 
الكهربائي  بدنية معينة ومهارات محددة، ومهنة 
في  وسالمة  خاصاً،  جسمياً  استعداداً  تتطلب 
احلواس، ومهارات عضلية، وقدرة توافقية معينة... 

الخ.
مهاراته،  حيث  من  لنفسه:  الشخص  حتليل   
والنفسية  اجلسمية  وقدراته  واستعداداته، 

والعقلية، واجتاهاته االجتماعية.
خطوات عملية الختيار عمل

   وسواء كنت تبحث عن عمل جدید مناسب، أو 
نفسك  تقدمي  فإن  عملك،  مجال  تغيير  في  تفكر 
تكتب  »كيف  كتاب  ففي  فن،  العمل  الصاحب 
الدكتورة  األمريكية  للكاتبة  ناجحاً«  ملخصاً 
االلتحاق  كتابة  خطوات  حددت  بلوخ«  ديبورا   «

بالترتیب:
ستحتاج  التي  البيانات  كل  بتجميع  العمل  ابدأ 
التي  واملعلومات،  واإلجنازات،  املهارات،  مثل:  إليها، 
الذي  التعليم  مثل:  السنني،  مر  على  اكتسبتها 
واألعمال  تدربته،  الذي  والتدريب  عليه،  حصلت 
الدراسية  والدورات  قبل،  من  مارستها  التي 
واملهارات  جتيدها،  التي  واللغات  حضرتها،  التي 
اإلضافية اخلاصة، مثل أنشطة االحتادات والنقابات، 
واألنشطة التطوعية والترفيهية والثقافية... الخ.

أو  البيانات ما يناسب الوظيفة  اختر من كل هذه 
العمل الذي ستقدم إليه.

مشتملة  واضحة،  سهلة،  بلغة  الطلب  اكتب 
على النقاط التي يعتقد أنها ترجح كفتك، بحيث 
وسرعة  بسهولة  املسئول  إلى  املعلومات  تصل 
تكتبها في صورتها  التي  الورقة  إلى  النظر  مبجرد 

النهائية بطريقة تعطي افضل انطباع عنك.
من املهم أن تكون بياناتك منسوخة بالطباعة، أو 

إذا تعذر بخط يد واضح جداً.
ال تنس تدوين عنوانك واضحا ورقم هاتفك.

تعلم كيف تتعايش مع املشكالت في عملك!
الذي  املكان  في  يعمل  ال  بأنه  منا  الكثير  يعترف   
نواجه  لكننا  ممتاز  ذاته  في  العمل  أن  أو  يتمناه 
دائما  منه  واملطلوب  غيرها،  أو  إدارية  مشكالت 
الوقت  وفي  املشكالت،  هذه  مع  »التعايش« 
نفسه أن يحتفظ بنفس املستوى من األداء بتفان 
الطموح، والرغبة في احلصول على الترقي والتألق. 
والثقة  والسعادة  بالرضا  اإلحساس  على  وبالتالي 
بالنفس واحلماس باحلياة، وكأنه هو الذي اختار هذا 

العمل كاختيار سليم حلياته.
عشرون طريقة للنجاح في العمل:

بقدر  ومتتع  رفيعاً،  فناً  منه  واجعل  عملك،  اتقن   
دافعا  وضع  املنظمة،  واملهارات  اخليال  من  كاف 
معتداً  تكون  أن  على  حتقيقه،  إلى  تسعى  وهدفا 

بنفسك وبقدراتك بال تهاون.
املناسبة  والتدريبات  املؤهالت  على  احصل   
مجال  في  تفوقك  على  الدليل  فهي  للوظيفة، 

معني، يجعلك قادراً على حتمل أعباء وظيفتك.
٣ - ارتد مالبس تتسم بالوقار بال مبالغة، سواء من 

ناحية اللون أو »املوديل«.

العملية،  واحلياة  الدراسة  - هناك فرق بني حياة   4
فرصة  انتهز  »كبار«،  اناس  مع  تتعامل  اآلن  فأنت 
فتبدأ  اهتماماته،  عن  واسأله  أحدهم  مع  وجودك 

الصداقة بينك وبني زمالئك في العمل.  
تؤثر  فهي  العمل،   مكان  خارج  بحياتك  اهتم   -٥
العملية فاجعل حياتك اخلاصة أكثر  على حياتك 

تنظيما وسالماً.
6 - ليكن مزاحك في حدود احلشمة واألدب، بحيث 

ال تؤذي مشاعر اآلخرين.
٧- مساعدتك لرؤسائك يخلق عالقات ودية معهم، 
أو  نفسك،  تهني  ال  ولكن  احترامهم،  وتكسبك 

تذلها مع من تظن أنهم مفيدون لك.
جانبك،  من  احملسوبة  اجملازفة  بعض  على  أقدم   -8
مشكلة  أي  ظهور  حالة  في  مبادرة  شكل  على 
وبخاصة في أثناء غياب رئيسك، أيضا كن مستعدا 

للتغيير في حياتك العملية. 
كيف  وتعلم  بحكمة،  تكسبه  فيما  تصرف   -  ٩

تستثمر أموالك بطريقة صحيحة.
١0 - لن تتقدم إال بتقدم مرؤوسيك، فاهتم بتقدمي 

املثل الصالح لهم، مع تقدير من يجتهد منهم. 
او  بالنقابة  واستعن  جيدا،  حقوقك  اعرف   -١١

بالرابطة، فال تشعر أنك وحيد.  
سيطرتك  تفقد  وال  والنقد،  اإلهانة  بني  فرق   -١2
مستوى  على  دائما  املناقشة  ركز  املوقف،  على 

العمل واملوضوعية.
في  منظمة  تكون  أن  العاملة  الزوجة  على   -١٣

بيتها، ويتعاون أفراد أسرتها معها.
للمكتب،  وحيويان  هامان  والترتيب  النظام   -  ١4
على  مرؤوسيك  ولتدريب  املؤجلة،  األعمال  وإلجناز 
 ، بها  القيام  على  تصر  التي  األعمال  بعض  أداء 

فتفيدهم مستقبال.
الشخصية  والعالقات  العمل  بني  تخلط  ال   -  ١٥
مجال  في  تفوقك  على  الدليل  فهي  للوظيفة، 
معني،  فإذا كان الزوج أو اخلطيب يعمل في نفس 
مع  آخر،  زميل  كأي  معه  التعامل  فيجب  املوقع، 

استعمال األلقاب.
وتفقد  بالرجال،  تتشبه  ال  العاملة،  املرأة   -  ١6
لديها مهارات  الناجحة  األعمال  صفاتها، فسيدة 
التكيف،  سرعة  مثل  للعمل،  هامة  خاصة 

واالهتمام بالتفاصيل.
على  تنعكس  العمل  ومشكالت  ضغوط  إن   -  ١٧
احلياة الشخصية واألسرية، فالبد أن تعرف شريك 

احلياة بذلك حتى ال تشط به األفكار.
والنصيحة،  املساعدة  طلب  في  تتردد  ال   -  ١8
مهاراتك  جتديد  منك  تتطلب  مستجدات  فهناك 

ومعلوماتك.
مفيد،  فالتفاهم  للغضب  تستسلم  ال   -  ١٩
ينشأ  من  مع  وسط  حل  إلى  تتوصل  أن  األفضل 

بينك وبينه خالف في العمل.
20 - ضع دائماً خطة وتصوراً ملا تريد حتقيقه على 
أن يكون لديك االستعداد إلجناز ذلك. فهناك دائما 
أن  يصح  ال  وفرص  عليها،  تتغلب  أن  البد  حتديات 

تضيعها لتكون ناجحاً.
مع  الكثير،  أضفت  قد  نفسك  ستجد  وبخبرتك   
أو  احلالي  في عملك  لك  بالتوفيق  األمنيات  أطيب 

املستقبلي.

املقالة . ١ في  املشتعلة  النار  إطفاء  حتاول  ال 
بغلق  قم  بل  اللهب،  من  يزيد  ذلك  ألن  باملاء 
افصل  وكذلك  سريعاً،  البوتاجاز  أنبوبة 
اإلناء  املنزل، مع تغطية  الكهربائي عن  التيار 
املشتعل بغطاء )حلة(، أو وضع ملح أو دقيق 

في اإلناء املشتعل.
احلرص على عدم وجود مواد قابلة لالشتعال )بنزين- كحول-كيروسني( بالقرب من أي لهب، . 2

ويفضل عدم وضع هذه املواد داخل املطبخ. 
ويفضل وجود طفاية حريق صغيرة باملطبخ، مع وجوب معرفة كيفية استعمالها .. ٣
يستحسن عند الطهي ارتداء مريلة من القطن أو املواد التي ال تشتعل بسهولة. . 4
عند التعامل مع وعاء يخرج منه البخار بشدة، يجب إبعاد اليد والوجه بعيداً عنه.. ٥
التأكد من أن مقابض أواني الطهي سليمة، وكذلك عند وضعها على البوتاجاز علينا التأكد . 6

من أن اليد موضوعة للداخل، وليست في مقدمة البوجتاز حتى ال تكون سهلة االنسكاب، 
وخاصة إذا وصلت إليها يد الطفل.

إذا جفت احللقة الكاوتش احمليطة بحلة البخار )البرستو(، تنقع في املاء من ١0 - ١2 ساعة، . ٧
مضاف إليها النشادر، بنسبة ملعقة كبيرة لكل نصف لتر ماء.

عند إعداد الطعام باملطبخ، يفضل تغطية الرأس خوفا من تساقط الشعر في األطعمة، . 8
وحفاظا على الشعر من األبخرة الدهنية املتصاعدة، والتي تؤثر على سالمة الشعر وبريقه.

عند إخراج الصواني من الفرن، يفضل ارتداء القفاز اخلاص بذلك، ويجب أن يكون جافاً وليس . ٩
مبلال حتى نتجنب سخونة الفرن الشديدة، عند إخراج الصواني.

إذا كاد الطعام أن يحترق في إناء، ينقل الطعام إلى إناء آخر نظيف على الفور، حتى ال يظهر . ١0
طعم االحتراق  أو رائحته فيه.

لسالمتك في املطبخ
ا�ستعد لختيار نوع عملك!
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في فبراير من العام املاضى مت تهجير األقباط قسريًا من منازلهم بالعريش 
من  سلسلة  بعد  وذلك  احملافظات  من  عدد  إلى  سيناء  شمال  مبحافظة 
جرائم العنف التى استهدفتهم تهديًدا، سواء برسائل احملمول أو بالكتابة 
أو مقار  الشارع  أو استهدافهم بشكل مباشر في  على جدران منازلهم 
عملهم أو منازلهم، مما دفع الدولة إلى تهجيرهم إلى خارج احملافظة حتت 
ذريعة احلفاظ على أرواحهم بدالً من توفير احلالة األمنية الكافية للشارع 
التى تكفل احملافظة على أرواحهم مثل باقى احملافظات والذى يؤكد سوء 
واألمان  األمن  توفير  عن  الدولة  فيه  تعجز  والتى  بالعريش  األمنية  احلالة 
التهجير  عملية  ومتت  هناك،  واإلرهابية  املتطرفة  اجلماعات  لوجود  نظرًا 
على عجل وبدون حمل أية متعلقات، تركوا كل ما ميلكونه، هربًا من القتل، 
وانتقلوا إلى عدد من احملافظات القريبة أو تلك التي يوجد فيها أقرباء لهم.

تقرير حقوقي يوثق الظروف املعيشية لألقباط املهجرين بعد عام
أصدرت املبادرة املصرية للحقوق الشخصية تقريرًا بعنوان: »من التهجير 
فيه  وثقت  العريش«  ألقباط  القسري  التهجير  على  عام  العزلة!  إلى 
الظروف املعيشية لألقباط املهجرين بعد عام، وحتاول أن تستكشف ماذا 
لتحقيق  فعلية  خطوات  اتخذت  وهل  الدولة،  مؤسسات  إليهم  قدمت 
العدالة وجبر الضرر الواقع على هؤالء املواطنني. كما أطلقت بالتزامن مع 
هذا التقرير مادة فيلمية مصورة تتضمن عددًا من الشهادات للضحايا في 

أماكن إقامتهم في محافظات اإلسماعيلية والقاهرة واجليزة. 
مُعلَن..  موٍت  وقائع  »سردُ  بعنوان:  تقريرًا  وأصدرت  سبق  املبادرة  أن  يذكر 
العريش«  أقباط  بحق  القسري  والتهجير  القتل  وقائع  عن  حتليلي  تقرير 
في مايو 20١٧. تناول التقرير الوقائع املعلنة الستهداف أقباط محافظة 
شمال سيناء بأشكال مختلفة من الترهيب بدًءا من منع ممارسة الشعائر 
الدينية وحرق الكنائس واالعتداء على املمتلكات واخلطف مقابل الفدية 
السنوات  مدار  على  الهوية  على  والقتل  القسري  التهجير  إلى  ووصواًل 

الست املاضية وحتى األسابيع األخيرة من شهر فبراير 20١٧ .
6 حوادث إرهابية استهدفت ٧ أقباط في مطلع 20١٧

يناير  نهاية  مع  تزايدت  التى  األقباط  استهداف  حدة  إلى  التقرير  يشير 
20١٧، وبلغت ست حوادث نتج عنها قتل سبعة أقباط، بدأت بقتل وائل 
الرئيسي  يوليو   2٣ شارع  في  متجره  داخل  يناير،   ٣0 في  قلدس،  يوسف 
وسط مدينة العريش في منتصف اليوم، وانتهت بقتل كامل رؤوف كامل 
االعتداءات  هذه  اتسمت  وقد  فبراير.   2٣ في  روماني  أبو  بكامل  الشهير 
البعض  جثث  وحرق  منازلهم،  في  األقباط  واستهداف  الشديد  بالعنف 

التي  األحياء  تنوعت  كما  حرقها،  قبل  املنازل  ونهب 
بهذه  القائمون  متكن  كما  الضحايا.  إليها  ينتمي 
احملمولة  التليفونات  على  احلصول  من  االعتداءات 
جاهزة  بيانات  قاعدة  لهم  وَفّر  ما  وهو  للضحايا، 
بأسماء وأرقام تليفونات باقي املسيحيني في املدينة.

٣0 قبطًيا لم يغادروا العريش
كاهن  أنطون،  ميخائيل  القمص  أفاد  جانبه،  من 
يتبَق  لم  أنه  العريش،  في  العذراء  السيدة  كنيسة 

كهنة  آباء   ٣ لــ  إضافة  عائالت   8 أو   ٧ ميثلون  فرد  ثالثني  حوالي  سوى 
موجودين مبقر املطرانية إلقامة الشعائر الدينية بكنيسة السيدة العذراء 
مطرانية  بجوار  الضاحية  منطقة  في  اجلميع  ويقيم  املطرانية،  مبقر 

العريش التي تقع بجوار مديرية األمن وهذا ما يجعل الوضع آمًنا هناك.
4٥0 أسرة قبطية في شمال سيناء قبل موجة العنف والتهجير

   وقدرت مصادر كنسية أعداد هذه األسر قبيل تهجيرهم في فبراير 20١٧ 
بنحو 4٥0 أسرة في مدينة العريش، بخالف نحو 20 أسرة في مدينة رفح، 
بينما بلغ عدد األسر التي تعيش في الشيخ زويد 4 أسر، ونحو 40 أسرة في 
مركز بئر العبد، وأعداد محدودة من املوظفني في مركزي احلسنة ونِخِل، 
خالل  هجرت  زويد  والشيخ  رفح  مدينتي  في  املسيحية  األسر  بأن  علًما 
20١2 و 20١٣ بعد استهداف أفراد منها بالقتل،. توجه بعض هذه األسر 
والبعض  والدلتا  الوادي  محافظات  في  األم  عائالتهم  بجوار  العيش  إلى 
اآلخر انتقل إلى مدينة العريش، قبل موجة التهجير التي شهدتها املدينة 
خالل فبراير 20١٧ ، في الوقت احلالي، ال يوجد أقباط يعيشون في مدينتي 
إلى نحو  تراجعت  العريش  أعدادهم في مدينة  بينما  زويد،  والشيخ  رفح 
نة، وال يتحركون خارجها، وتنظم  ثالثني شخًصا، يقيمون في مناطق مؤمَّ
املدينة  في  الكنائس  باقي  بينما  واحدة  كنيسة  في  الدينية  الشعائر 

مغلقة .
١6 شهيًدا قبطًيا في شمال سيناء منذ ثورة يناير

إجمالي عدد األقباط الذين قُتلوا منذ ثورة 2٥ يناير في شمال سيناء بسبب 
هويتهم الدينية نحو ١6 قتيالً: ٣ ضحايا خالل العام 20١٣ ، ضحيتني خالل 
20١٥ ، ومثلهما خالل 20١6 ، وثمانية خالل 20١٧ ، وضحية واحدة خالل 
العام احلالي، مت استهدافهم جميًعا بشكل مباشر على الهوية الدينية، 
سواء داخل منازلهم أو في األماكن العامة ووسائل املواصالت، حيث كان 
يتم إطالق النار عليهم من قِبَل ملثمني، وهو ما أدى إلى وفاتهم، فيما يعد 

جرائم قتل عمدي وفًقا للقانون.
2٥8 أسرة قبطية غادرت مدينة 

العريش إلى محافظات أخرى
   وفًقا لألرقام الرسمية الصادرة 
عن مديرية التضامن االجتماعي 
في شمال سيناء، فإن 2٥8 أسرة 
العريش  مدينة  غادرت  قبطية 
مقسمة  أخرى،  محافظات  إلى 

 ١2 القاهرة،  في  أسرة   44 اإلسماعيلية،  محافظة  في  أسرة   ١2١ إلى: 
أسر   ٩ أسيوط،  في  أسر   ٣ بورسعيد،  في  أسرة   ٣2 الدقهلية،  في  أسرة 
في القليوبية، ٥ أسر في املنيا، ٥ أسر في اجليزة، أسرة واحدة في الفيوم، 
8 أسر في سوهاج، ١0 أسر في الشرقية، 6 أسر في الغربية، أسرتان في 

بني سويف.
حادثتا قتل جديدة وقعتا بعد التهجير أسفرت عن مقتل قبطيني

في  غير مستقر  األمني  الوضع  زال  ما  التهجير  أحداث  على  عام  بعد     
شمال سيناء، وال يوفر احلد األدنى من احلماية الالزمة للمسيحيني، لذلك 
لم تتمكن األسر املهجرة من العودة إلى مدينة العريش مرة ثانية، وبعض 
احلاالت التي قررت العودة تعرضت لالستهداف والقتل على أيدي ملثمني، 
بعد  وقعتا  اللتني  القتل  حالتي  مع  األمن  أجهزة  تعامل  طريقة  وكانت 
أجهزة  أداء  واتسم  التهجير،  قبل  مثيلتهما  عن  تختلف  لم  التهجير 
األشخاص،  حماية  إلى  الهادفة  األمنية  التدخالت  وقصور  بالبطء  األمن 
وهو ما يوفر فرصة للمعتدين للفرار من مسرح اجلرمية فور وقوع عملية 

االستهداف.
توصيات بلجنة للتعويضات وحتديد هوية اجلناة وتقدميهم للمحاكمة

عن  ممثلني  تضم  للتعويضات،  مشتركة  جلنة  بتشكيل  التقرير  ويوصى 
احلكومة واألهالي، تكون مهمتها التواصل مع املهجرين، وحتديد تعويضات 
متناسبة مع حجم املمتلكات إلى من يريد التصرف في ممتلكاته، وعدم 
احلياة  سبل  تكفل  إعانات  منح  وكذلك  أخرى،  مرة  العريش  إلى  العودة 
دون  التي حتول  العقبات  تذليل  يريد االحتفاظ مبمتلكاته، مع  الكرمية ملن 
أماكن  من  قريبة  عمل  فرص  وتوفير  احلكومية،  اخلدمات  من  االستفادة 
جهات  وإعالن  بشفافية،  بالتعامل  توصى  وأيًضا  للمهجرين،  اإلقامة 
البحث والتحقيق عَمّا توصلت إليه، وحتديد مسئولية املتورطني في هذه 

االعتداءات وتقدميهم إلى العدالة.

ماذا فعلت الدولة لأقباط العري�س؟!

بعد مرور عام على وقائع القتل العمدي على الهوية الدينية والتهجري

258  اأ�سرة قبطية غادرت املدينة اإىل حمافظات اأخرى

تقرير: إيهاب أدونيااجلناة جمهولون.. والتعوي�سات اأ�سبحت اإعانات
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كندا توؤيد قرار حلفائها ب�سن �سربة ع�سكرية على 

�سوريا
بعد وقت قصير من قيام الدول الثالثة أمريكا واجنلترا وفرنسا بشن هجوم 
برزة قرب دمشق وضرب  العلمية في مدينة  البحوث  بالصواريخ على مركز 
مستودع  للجيش السوري قرب حمص مؤخرا، أصدر رئيس وزراء كندا جسنت 
الغوطة  في  الكيميائية  لألسلحة  سوريا  استخدام  فيه  أدان  بيانا  ترودو 
الشرقية حيث لقى أكثر من 40شخص مصرعهم وأصيب ٥00 أخرين العديد 

منهم من األطفال.
وقال جسنت ترودو أن كندا تؤيد قرار الدول الثالثة باتخاذ إجراءات للحط من 
قدرة نظام بشار األسد على شن هجمات باألسلحة الكيميائية ضد شعبه، ووعد ترودو بأن كندا 
ستواصل العمل مع شركائها الدوليني في مواصلة التحقيق في استخدام األسلحة الكيميائية 

في سوريا، وأضاف أن املسؤولني عن هذا العمل يجب أن يحضروا أمام العدالة.
وقالت وزيرة الشؤون اخلارجية الكندية كريستيا فري الند للصحفيني أن كندا تضع املسؤولية 
مباشرة على الرئيس بشار األسد ومؤيدية الروس واإليرانيني، وقالت عندما يتعلق األمر باستخدام 
ولم  قبل،  من  استعملتها  األسد  بشار  حكومة  أن  لكندا  الواضح  فمن  الكيميائية  األسلحة 
حتدد الوزيرة األدلة التي جعلت كندا تتوصل إلى هذا االستنتاج، وأشارت إلى أن كندا تعمل مع 
املهم   أنه من  وقالت  احلرب في سوريا  األدلة على جرائم  املنظمات غير احلكومية وغيرها جلمع 
لكندا أن تعمل على أساس الوقائع وأيضا من املهم أن تكون على بينة من تكتيكات اإللهاء التي 

تستخدمها بعض اجلهات ولن نسمح لهذه التكتيكات بالنجاح أو العمل.
ويعتبر الهجوم الكيميائي الذي ضرب موقع يسيطر عليه املتمردين قرب دمشق هو الثاني من 
نوعه، وقد نفت احلكومة السورية مسؤوليتها عنه، وألقت باللوم على إسرائيل واجنلترا اللتان 

لهما مصلحة في ذلك ليبرروا التدخل الغربي في البالد.
من جهة أخرى قال التليفزيون السوري أن سوريا وحلفائها يدينون هذا الهجوم، وأصدرت السفارة 
الروسية في أمريكا بيانا يحذر من إن هذه الضربات اجلوية لن متر دون عواقب، وان املسؤولية تقع 
التي  إن هذه الضربات  الدفاع األمريكي جيمس ماتيس  وزير  على واشنطن وباريس ولندن، وقال 

وقعت على سوريا هي ملرة واحدة، ولكنه لم يستبعد إمكانية وقوع املزيد من الهجمات.
وفي ذات السياق أكدت تريزا ماي رئيسة وزراء إجنلترا أن الغرض من هذه الضربات ليس التدخل في 
احلرب األهلية في سوريا وال لتغيير النظام هناك ولكنها ضربات محددة ليست لتصعيد التوتر 

في املنطقة، وبقدر اإلمكان حاولت منع اإلصابات في صفوف املدنيني.
وانتقد دونالد ترامب الرئيسني احلليفني لسوريا، روسيا وإيران، لدورهما في دعم »الطغاة القتلة«، 
وأشار إلى أن الرئيس الروسي فالدميير بوتني قد ضمن اتفاق دولي عام 20١٣ لألسد بالتخلص من 

جميع األسلحة الكيميائية.

تفاقم م�سكلة تعدد الزوجات يف كندا
كندا  في  الزوجات  تعدد  تُذَكر مشكلة  عندما 
كولومبيا  بريتش  مقاطعة  للذهن  يتبادر  فإنه 
حيث مقر طائفة أصولية منشقة من طائفة 
املورمون، وهناك قضية مشهورة ضد أثنان ممن 
يؤمنون بتعدد الزوجات وهما وينستون بالكمور 
اولير وقد  واآلخر جيمس  الذي لديه ١48 طفل 
حكم القضاء الكندي عليهما في يوليو املاضي 
بأنهما مذنبان بجرمية تعدد الزوجات، وكانت أول 
قرن في كندا  أكثر من  اجلرمية منذ  لهذه  إدانة 
مبوجب قانون صدر عام ١8٩2 وكان يهدف لوقف 
ممارسة تعدد الزوجات التي أحضرها األمريكيني 
الكندية  السلطات  ولكن  كندا  إلى  معهم 
كانت تخشي اصدار إتهامات ضد هوالء بسبب 

الطعن الدستوري.
احلرية  أن  بريتش كولومبيا  العليا في  احملكمة  العقبة عام 20١١ عندما وجدت  أزيلت هذه  وقد 
الدينية ال ميكن أن تستعمل لتبرير تصرفات تضر باآلخرين، وحتول بعد ذلك النقاش حول مبادئ 
وكان هذا بسبب قضية  املسلمني  إلى كندا من  املهاجرين  إلى  الدينية  واحلرية  اإلنسان  حقوق 
مشهورة ملهاجر أفغاني يدعي )محمد شفيع ( حضر إلى كندا مع زوجته الثانية وابنه ثم أحضر 
زوجته األولى وبناته الثالثة بعد ذلك، وأدعي أن زوجته األولى هي عمة بناته وجاءت لتخدمهم، 
وبعد ذلك بسبب غيرة الزوجة الثانية وانخراط البنات في اجملتمع الغربي قام مبساعدة أبنه في 

قتل الثالثة بنات وأمهم عام 200٩.
بينما يعتبر القانون الكندي تعدد الزوجات جرمية فهو أيضا يعتبر ختان اإلناث والزواج القسري 
املسلمني  منها مهاجرين  يأتي  التي  البالد  في  قانوني  الزوجات  وتعدد  بربرية،  ممارسات  لألطفال 
إلى كندا وقد نصحت كندا وكالة األمم املتحدة لشؤون املهاجرين بأن ال ترسل من لديهم أكثر 
من زوجة إلى كندا، ولكن موظفي احلدود في كندا ال يستطيعوا احلكم على القادمني اجلدد من 
الرجال املسلمني متعددي الزوجات إال إذا قام هوالء متطوعني باإلعالن عن زواجهم من أكثر من 
إمرأة، وكثير من األحيان يحضرون زوجاتهم كل على حدة في أوقات متباعدة ويصفون احداهن 
على إنها خادمة أو قريبة لهم وال تظهر مشكلة تعدد الزوجات إال إذا قامت إحداهن بالشكوى 
من عنف منزلي وغالبا ال يشتكون بسبب اخلوف من اكتشاف أمرهم وترحيلهم، ألن القانون يؤثر 
بشدة على النساء، وتؤكد مارثا بيلي وهي متخصصة في قانون األسرة أن تعدد الزوجات يعتبر 
مشكلة عندما تطالب الزوجات مبيراثهم في كندا، وقد وعد جسنت ترودو بضمان دراسة القوانني 

الكندية ملعرفة ما إذا كانت تضر باملرأة أو ال.
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داعش يهدد بتفجير  
مالعب كأس العالم

نشر تنظيم »داعش« اإلرهابي، ملصقا جديدا 
وتعهد  نيويورك،  مترو  بتفجير  فيه  هدد 
باريس  مبهاجمة  ذاته  الوقت  في  التنظيم 
واستهداف مواقع انعقاد نهائيات كأس العالم 

في روسيا.
للتنظيم  التابعني  املنفردة  الذئاب  أفراد  ويعد 
سيتولون تنفيذ تلك العمليات اإلرهابية، وهو 
وسائل  نشرتها  لقطات  خالل  من  اتضح  ما 
يقف  رجال  تضمنت  للتنظيم  التابعة  اإلعالم 
هاي  شارع  مترو  محطة  في  منصة  على 
مع  نيويورك  في  بريدج  وبروكلني  ستريت، 

متفجرات وجهاز توقيت خلفه.
من  تتوقع  »لن  يقول:  تهديدا  امللصق  وتضمن 
يستعد  آخر  مللصق  باإلضافة  سنهاجم«،  أين 
رهينة  لذبح  اإلرهابي  التنظيم  أتباع  أحد  فيه 
باللون  زي  يرتدي  وهو  القدم  لكرة  ملعب  في 

األحمر يشبه زي اإلعدام.

اخبـــــــــــار 14

من  عيان  وشهود  وطبية  إعالمية  تقارير  حتدثت 
سوريا مؤخرا عن وقوع هجوم كيماوي على مدينة 
دوما، وهي آخر جبهة كانت تسيطر عليه املعارضة 
في منطقة الغوطة الشرقية، وانهالت االتهامات 
السوري،  النظام  على  الكيماوي  الهجوم  بتنفيذ 
مقاتلي  إرغام  أجل  من  وذلك  الروسي،  وحليفه 
دوما  جيب  من  اخلروج  على  اإلسالم  جيش  جماعة 

الذي ظل محاصرا لسنوات.
إن  وقالت  الهجوم،  هذا  مثل  شن  دمشق  ونفت 
االتهامات الغربية كانت لصرف االنتباه عن النصر 
الغوطة  في  احلكومية  القوات  حققته  الذي 
الشرقية. وكذلك نفت وزارة الدفاع الروسية صحة 

تقارير شن الهجوم.
أكدت  وفرنسية  أميركية  مخابراتية  تقارير  لكن 
املنطقة  فوق  حتلق  كانت  سورية  مروحيات  أن 

املستهدفة في وقت وقوع الهجوم.
الهجوم، خرج مسلحو »جيش اإلسالم« من  وبعد 
بعدما  تتوقف،  لم  الهجوم  تداعيات  لكن  دوما، 
املدني  الدفاع  البيضاء«،  »اخلوذ  منظمة  اتهمت 
و«جيش  املعارضة،  فصائل  سيطرة  مناطق  في 
اإلسالم« و«االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة 
هجوم  بشن  النظام  قوات  إنقاذ  وعمال  السورية« 
التقديرات  تباينت  دوما،  على  السامة«  بـ«الغازات 

بشأن عدد ضحاياه.
إن  التقارير  البريطانية  اخلارجية  وزارة  ووصفت 
تأكدت بأنها »مقلقة جدا«، وقالت »مطلوب إجراء 
حتقيق عاجل وعلى اجملتمع الدولي الرد. ندعو نظام 
األسد وداعميه، روسيا وإيران، إلى وقف العنف ضد 

املدنيني األبرياء«.
ودفعت التقارير حول هذا الهجوم املفترض الرئيس 
إميانويل  الفرنسي  ونظيره  ترامب  دونالد  األميركي 

ماكرون إلى توعد دمشق بـ«رد قوي مشترك«.
باهظ«  ثمن  هناك  »سيكون  بأنه  ترامب  وتوعد 

وحذر  دوما،  في مدينة  بأسلحة كيماوية  للهجوم 
في تغريدة له روسيا من أن الصواريخ »قادمة«، ردا 

على الهجوم.
إسرائيل،  نفذت  الدولية  التحذيرات  هذه  ووسط 
قرب  عسكرية  جوية  قاعدة  استهدفت  ضربات 
مدينة حمص وسط سوريا، وفقا لتأكيد مسؤولني 
الغرب  البداية  في  سوريا  واتهمت  أميركيني، 
بالوقوف وراء القصف، بعد تهديد كل من الواليات 
املتحدة وفرنسا بالرد على الهجوم الكيماوي، بيد 

أنهما نفيا قصف القاعدة.
قصفت  أن  لها  سبق  التي  إسرائيل  تعلق  ولم 

أهداف داخل سوريا حتى اليوم على هذه الضربة.
لدمشق  عسكري  حليف  أهم  وهي  روسيا،  لكن 
في احلرب التي مزقت البلد منذ أكثر من ٧ سنوات، 
تخطت نفيها لصحة تقارير هجوم دوما إلى قول 
لديها  بالده  إن  الفروف،  سيرغي  خارجيتها  وزير 
الكيماوي  دوما  هجوم  أن  تثبت  دامغة  »وقائع 
في  أجنبية  مخابرات  أجهزة  شاركت  »مسرحية« 
إن لديه »أدلة« على  الروسي  إعدادها، وقال اجليش 
»مسرحية«  في  مباشر«  »بشكل  بريطانيا  تورط 
مبكر  وقت  وفي  املفترض،  الكيميائي  الهجوم 
األميركية  القوات  نفذت  املاضي،  السبت  من 
جوية ضد سوريا،  والفرنسية ضربات  والبريطانية 

ردا على هجوم دوما.
ورئيس  ماتيس  األميركي جيمس  الدفاع  وزير  وقال 
دانفورد  املشتركة جوزيف  األميركية  األركان  هيئة 
إن أكثر من ١00 صاروخ أطلقت من سفن وطائرات 
استهدفت منشآت األسلحة الكيماوية الرئيسية 

الـ٣ في سوريا.
وشملت األهداف مركزا سوريا في منطقة دمشق 
كيماوية  أسلحة  واختبار  وإنتاج  وتطوير  ألبحاث 
أسلحة  لتخزين  منشأة  وكذلك  وبيولوجية، 

كيماوية بالقرب من مدينة حمص.

كما استهدف الهجوم موقع ثالث قريب من حمص 
كيماوية  أسلحة  لتخزين  منشأة  يضم  أيضا 

ومركزا للقيادة.
من جانبها أكدت اخلارجية السعودية تأييد الرياض 
الواليات  شنتها  التي  العسكرية  للضربة  التام 
عسكرية  أهداف  على  وفرنسا  وبريطانيا  املتحدة 
السعودي  الديبلوماسي  املصدر  وقال  سوريا،  في 
السعودية:  األنباء  وكالة  نقلتها  تصريحات  في 
استمرار  على  ردا  جاءت  العسكرية  »العمليات 
النظام السوري في استخدام األسلحة الكيميائية 

احملرمة دوليا ضد املدنيني األبرياء مبن فيهم األطفال 
منذ  يرتكبها  التي  للجرائم  واستمرارا  والنساء، 

سنوات ضد الشعب السوري«.
دمشق  أن  إلى  السعودية  اخلارجية  بيان  وأشار 
العمليات  لهذه  سوريا  تعرض  مسؤولية  تتحمل 
عن  الدولي  اجملتمع  تقاعس  ظل  في  العسكرية، 

اتخاذ إجراءات صارمة.
أن  لها  بيان  في  القطرية  اخلارجية  قالت  بينما 
لألسلحة  السوري  النظام  استخدام  استمرار 
الكيميائية والعشوائية ضد املدنيني، وعدم اكتراثه 
تلك  على  املترتبة  والقانونية  اإلنسانية  بالنتائج 
اجلرائم، يتطلب قيام اجملتمع الدولي باتخاذ إجراءات 
من  النظام  وجتريد  السوري  الشعب  حلماية  فورية 

األسلحة احملرمة دوليا.

السورية  السلطات  القطرية  اخلارجية  وحملت 
مجلس  داعية  يحدث،  عما  الكاملة  املسؤولية 
»جرائم  لوقف  مبسؤولياته  االضطالع  إلى  األمن 
دوليا وتقدمي  النظام واستخدامه األسلحة احملرمة 

مرتكبي تلك اجلرائم للعدالة الدولية«.
دمشق،  حليفة  طهران،  حذرت  أخر،  جانب  وعلى   
للضربات،  اإلقليمية«  »التداعيات  من  »بحزم« 
وقالت وزارة اخلارجية في بيان نقلته وسائل اإلعالم 
الذين  وحلفاءها  املتحدة  الواليات  أن  في  شك  »ال 
قاموا بالعمل العسكري ضد سوريا رغم غياب أي 
أدلة مؤكدة... سيتحملون املسؤولية عن تداعيات 
وما  املنطقة  مستوى  على  املغامرة  سياسة 

يتجاوزها«.
للتصعيد  أعربت مصر عن قلقها  أخرى  من جهة 
وحذرت  السورية،  الساحة  على  الراهن  العسكري 
اخلارجية  وشددت  السوري،  الشعب  على  آثاره  من 
في بيان على رفضها القاطع الستخدام أي أسلحة 
وطالبت  السورية،  األراضي  على  دوليا  محرمة 
ووفقا  الشأن  هذا  في  شفاف  دولي  حتقيق  بإجراء 

لآلليات واملرجعيات الدولية.
ودعت القاهرة اجملتمع الدولي والدول الكبرى لتحمل 
لألزمة  السلمي  باحلل  الدفع  في  مسئولياتها 
في  واملساعدة  االستقطاب،  عن  بعيدا  السورية 
احملاصرين  إلى  اإلنسانية  املساعدات  وصول  ضمان 

واملتضررين من استمرار النزاع املسلح.

العدوان الثالثي يزلزل سوريا.. ردا على كيماوي »دوما«

 تأييد سعودي قطرى.. وإعتراض روسي إيراني.. وقلق مصري

الكنائس  على  متفرقة  اعتداءت  عدة  مصر  شهدت 
الرئاسية  االنتخابات  انتهاء  عقب  مؤخرا  واألديرة 
حريق  نشب  حيث  اجمليد،  القيامة  بعيد  واالحتفاالت 
اإلنشاء  حتت  تقع  التي  الشهداء  بكنيسة  هائال 
مبحافظة  مريوط«  »كينج  في  مارمينا  الشهيد  بدير 
الدير  إلى  اإلطفاء  عربات  هرعت  بينما  اإلسكندرية، 
إلخماد النيران، وسارع رهبان الدير لوقف ألسنة النيران 

مبساعدة سيارات اإلطفاء.
وكشفت الكنيسة القبطية تفاصيل احلريق بأن احلريق 
الشهداء  مدافن  بقرب  اإلنشاء  حتت  بكنيسة  شب 
الذين استشهدو في حادث تفجير الكنيسة املرقسية 

الكبرى باالسكندرية يوم أحد السعف العام املاضي.
وأوضحت الكنيسة في بيان لها أن احلريق أدى إلى التهام 
الكاتدرائية  بناء  في  املستخدمة  اخلشبية  الشدات 
ومتت السيطرة على احلريق وال توجد خسائر في األرواح.
بينما ألقت قوات الشرطة القبض على متطرف حاول 
بالقاهرة،  القبة  بحمامات  مارجرجس  كنيسة  دخول 
قام بتكسير فانوس في مدخل الكنيسة، وهو يصرخ 
»أمة محمد سوف تنتصر«،  و«ال اله اال اهلل ال شريك 

له«.
وقال القس جرجس حبيب كاهن الكنيسة أن متطرف 
حاول دخول كنيسة مارمرجس ولكن تعاملت الشرطة 
احلراسة،  طاقم  خالل  من  عليه  القبض  وألقت  معه 
الكنيسة يحمل شوم  بوابة  إلى  املتطرف  توجه  حيث 
مدخل  فى  كهرباء  فانوس  بتكسير  وقام  يده  فى 
بالقبض  الشرطة  من  احلراسة  طاقم  فاسرع  البوابة 
ملتابعة  الوطني  األمن  مقر  إلى  واقتياده  وتقيده  عليه 
وهدوء  طبيعى  بشكل  تسير  األمور  وإن  التحقيقات 
مقدما الشكر للشرطة لقيامها بواجبها على أكمل 

وجه
فى  كيرلس  والبابا  مرمي  العذراء  تعرضت كنيسة  كما 

بني  مبحافظة  الفشن  ملركز  التابعة  منني  بنى  قرية 
الكنيسة  بقذف  املتطرفون  به  قام  إلعتداء  سويف 
بالطوب مما أدى إلى حتطيم أبواب وشبابيك الكنيسة، 
وعلى الفور حضرت قوات األمن وسيطرت على الوضع 
مسيحياً  و١2  مسلماً   20 عدد  على  بالقبض  وقامت 
بها  الصالة  يتم  الكنيسة  أن  يذكر  القرية،  أهالى  من 
جلنة  إلى  الكنيسة  أوراق  ارسال  ومت  سنوات،   ١0 منذ 
تقنني األوضاع. وفي محافظة األقصر نشبت أزمة على 
خلفية عزم احلكومة املصرية هدم كنيستان أحدهما 
مملوكة للكنيسة املشيخية اإلجنيلية، والثانية مملوكة 
للكنيسة القبطية األرثوذكسية، وهي السيدة العذراء 
تنفيذ  إطار  الهدم في  قرار  ويأتي  باألقصر.  اآلثرية  مرمي 
باحملافظة  التنفيذية  األجهزة  وحتاول  الكباش،  مشروع 
تطوير  خطة  ضمن  واملباني  املنشآت  من  عدد  بإزالة 
طريق الكباش، كان من بينها كنيسة السيدة العذراء 
لكهنة  والرفض  االستياء   من  حالة  وانتابت  مرمي، 
الكنيسة من إزالة املبنى بالفعل، في نفس الوقت الذي 
حتتفل فيه الكنيسة بأكثر من ١40عام على انشائها 
ظاهرة  عادت  األخر  اجلانب  علي  الهدم.  مصير  تالقي 
إختفاء الفتيات القبطيات ووصل األمر إلي عدة حاالت 
أشهرهم،  كان  فقط،  املاضيني  األسبوعني  مدي  علي 
مبحافظة  طهطا  مركز  من  صبحي«  جرجس  »ميراي 
مبحافظة  الفشن  مبركز  ثابت«  خلف  »رشا  و  سوهاج، 
بني سويف وغيرهم وسط تأكيد أهاليهم علي أنه مت 
إختطاف بناتهم، وإتهام األجهزة الرسمية بعدم القيام 

بدورها إلرجاع هؤالء الفتيات

حريق بدير مارمينا مريوط واالعتداء على عدة كنائس في عدة محافظات مصرية عودة ظاهرة إختطاف 
وإختفاء الفتيات املسيحيات 

مبصر من جديد
شهدت مصر من جديد عودة مسلسل اختفاء 
القبطيات، ففي محافظة  الفتيات  واختطاف 
جرجس  ميري  تدعي  فتاة  تغيبت  سوهاج 
الطالبة  العمر2١عاما،  من  تبلغ  صبحي، 
بالفرقة الثانية كلية التجارة جامعة سوهاج.

برقم  باختفائها  محضر  حرر  أنه  والدها  وقال 
األجهزة  أن  إال  طهطا  شرطة  قسم   ٩66
ألي  اآلن  حتى  وصولها  عدم  تؤكد  األمنية 
معلومات بشأن الطالبة، ونفي أن تكون الفتاة 
توجد  ال  أنه  أكد  حيث  برغبتها  املنزل  تركت 
وشم  العيد  وقضت  املنزل  في  مشكالت  أية 

النسيم مع األسرة في نزهة خارجية.
محامي،  رضا  عصام  قال  متصل  سياق  وفي 
أسرة الفتاة القبطية اخملتفية رشا خلف ثابت 
الثانوي  الثالث  بالصف  الطالبة  عام   ١8 عزيز 
حافظ  بعزبة  ميمن  ببني  املقيمة  الفني 
الفتاة  أن  بني سويف  الفشن مبحافظة  مبركز 
اختطفت 8 أبريل اجلاري عقب العودة من منزل 
جدها، والتي كانت تهنئها بعيد القيامة اجمليد 
 ٣ »أجني« شاهدت  تدعى  عيان  وهناك شاهدة 
أن  مضيفاً  سيارة،  داخل  يدفعونها  أشخاص 
 ١٩٣١ رقم  محضر  بتحرير  قامت  الفتاة  أسرة 
إداري مركز شرطة الفشن، واتهمت مجهولني 

باختطافها.
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معظم  تتشكل  والسلطة  السياسة  كنف  في 
اإلنسان  حق  في  اإلنسان  يرتكبها  التي  احلماقات 
شرورهما  طالت  وقد  واألزمان،  الدهور  مر  على 
الناس كافة، حتى أن األطفال والرضع لم يسلموا 
من أفعالهما بل إنهم أكثر الفئات التي عانت من 

صراعات الكبار، ومن أفعال النساء والرجال. 
حتدثت  امللك«،  »حدائق  الذاتية  قصتها  وفي 
وأطفالها  حبسها،  عن  بوفقير  فاطمة  السيدة 
من  انتقاماً  عاماً،  الستة، على مدى تسعة عشر 
االنقالب  الذي متت تصفيته عقب محاولة  زوجها 
احلسن  له  املغفور  ضد  بها  قام  التي  الفاشلة 
بني  ما  تتراوح  األطفال  أعمار  كانت  وقد  الثاني 

الثالثة والثامنة عشرة عاماً. 
وشهد التاريخ لوقوع أعداد ال حتصى من األطفال 
السياسية،  والصراعات  واملعارك  للحروب  ضحايا 
مجلدات،  إلى  األمر  يحتاج  جميعا،  ولعرضها 
تضاف إلى سجالت اخلزي والعار التي تتصدر جبني 
التنظيمات  ضحايا  بنا  عهداً  وأقربها  اإلنسانية، 
ما  ثنايا  في  األطفال  قتل  تستبيح  التي  اجلهادية 
يقومون به من عمليات ضد العسكريني واملدنيني؛ 
الفلسطيني،  اإلسرائيلي  الصراع  ضحايا  ومثل 
بالكيماوي،  قتلوا  الذين  البعثي  النظام  وضحايا 
على  اجتمع  الذين  البقر  بحر  مدرسة  وضحايا 
وغشم  الثالثي،  العدوان  غشم  ُغشمان:  قتلهم 
الذين اتخذوا من املدرسة مخزناً للسالح، وضحايا 
اإلبادة  وضحايا  العامليتني؛  واحلربني  وفيتنام،  بورما، 
التي قام بها األتراك في حق األرمن، ممن  اجلماعية 
قتلوا في بطون أمهاتهم املبقورة أو ممن ماتوا من 

التشرد في أدغال غير معمورة. 
بينما  أمرهم،  وينتهي  احملاربون  ميوت  املعارك  وفي 
الغالب  الفريقني:  من  القتلى  أبناء  اليتم  يعاني 
طامتهم  فإن  املهزوم  الفريق  أبناء  أما  واملغلوب؛ 
أو  آبائهم الذين قتلوا  تكون أعظم، فُيحرَمون من 
في  يُعرضوا  ثم  املسبيات.  أمهاتهم  ومن  أُسروا، 
أسواق النخاسة حيث يقضون بقية عمرهم عبيدا 
أو يتم اطالقهم في الصحراء ليلقوا حتفهم من 

اجلوع والعطش - وكله حالل-. 
في  للقتل  األطفال  يتعرض  ولم 
منهم  البعض  ولكن  فقط،  احلروب 
في  رغبة  صبرا،  تصفيته  يتم  كان 
االنتقام أو سعياً للسلطة؛ ففي يوم 
زواجه من أرملة أخيه، قام ايرجيتس 
الصغير  امللك  ابنها  بذبح  الثاني 
فيلوباتور، لكي يستحوذ على عرش 
بذكرى  االحتفال  يوم  جاء  وملا  مصر، 

طفال  الثانية  كليوباترا  له  اجنبت  ملكاً،  تتويجه 
ذكراً. وعندما ثار االسكندريون ضد حكمه الفاسد، 
اقدم على فعلة آخرى ال تقل شناعة عن سابقتها 
حيث ذبح ابنه وولي عهده وبعث بأشالئه إلى طل

يقته.                                   
املولودين  الذكور  بقتل  فرعون  أمر  ننسى  ال  وَعلَّنا 
كانت  التي  الوساوس  بسبب  إسرائيل،  بني  في 
تنخر في أم رأسه، خوفاً من أن يتكاثروا، ويهددون 
الطاغية،  أمر  كذلك  بالنا  عن  يغيب  وال  أمنه، 
هيرودس أنتيباتر، بقتل أطفال بيت حلم خوفاً على 

عرشه.   
ولكن  الوثنيني؛  على  األطفال  قتل  يقتصر  ولم 
املؤمنني،  من  كثيرين  أيادي  بدمائهم  تلطخت 
السلوك  )حسن  في  ايسيذوروس  األنبا  أشار  وقد 
الذين  األطفال  إلى  وامللوك(  البطاركة  تاريخ  في 
وقعوا ضحايا احلروب التي دارت بني جبهتي الدول 

األوروبية: البروتستانية والكاثوليكية. 
اليمن  إلى  ارسل  معاوية  أن  وغيره  الطبري  وروى 
جيشاً، بقيادة بِسر بن أبي أرطأة، ولم يكتفي بِسر 
طالت  ولكن  وابنه،  احلارثي  اهلل  عبد  الوالي  بقتل 
قتلهما  وفي  عباس،  بن  اهلل  عبيد  لـ  طفلني  يده 
بن  اهلل  عبيد  ثقل  بسر  ولقي  الطبري:«  يقول 
وكان  فذبحهما،  صغيران،  له  ابنان  وفيه  عباس، 
عبد  بسر:  قتلهما  اللذين  الطفلني  أحد  اسم 
صـ  جـ٥،  الطبري،  »)تاريخ  قشم  واآلخر  الرحمن، 
١40(. وقد نقل ابن كثير احلادثة عن ابن جرير؛ وابدى 
التي  التصرفات  من  غيرها  ومن  منها،  امتعاضه 

الضمير  وجتافي  الفطرة  تنافي 
الكبير  املؤرخ  ولكن  اإلنساني، 
الواقعة،  ينفي  ما  لنا  يقدم  لم 
ونحن  باالستنكار؛  اكتفى  وامنا 
بل  للواقعة،  استنكاره  نشاركه 

ونزيدها شجباً.    
على  الرشيد  غضب  وعندما 
سيف  فيهم  اعمل  البرامكة، 
منهم  ينجوا  لم  حتى  النقمة، 
كبير وال صغير مبن فيهم طفلي اخته من جعفر 
هارون  أن  املقدسي  يقول  ذلك  وفي  البرمكي، 
بن  جعفر  إلى  عباسة  أخته  زوج  قد  كان  الرشيد 
يحيى )البرمكي( على أن ال ميسها؛ ولكنها حملت 
منه وولدت توأماً فغضب هارون لذلك، وكتب إلى 
العمال في جميع النواحي والبلدان بالقبض على 
فوافق  ومواليهم،  وأوالدهم  وحاشيتهم  البرامكة 
عباسة  بـ  أمر  ثم  واحد؛  يوم  في  كلهم  قتلهم 
فُحطت في صندوق، ودُفنت في بئر وهي حية، وأمر 
بإبنيها كأنهما لؤلؤتان فأُحضرا فنظر إليهما ملًيا 
وشاور نفسه وبكى ثم رمى بهما إلى البئر وطمها 

عليهم” )البدء والتاريخ، جـ6، صـ١0٥(. 
السلطة،  ذوي  على  األطفال  اعدام  يقتصر  ولم   
الناس  عامة  من  الشواذ  كذلك  طال  ولكنه 
ضد  ارتكبت  كثيرة  جرائم  على  امليديا  فأطلعتنا 
األطفال، ومن ذلك اقدام سيدة من أهالي فرشوط، 
على قتل إبن ضرتها بأن وضعت له صبغة الشعر 
في كوب الشاي بسبب غيرتها منها، وقيام سيدة 
الثانية  زوجته  من  زوجها  جنل  بقتل  باجليزة  آخرى 
مدينة  وفي  مأمت،  إلى  العيد  لتحول  منه،  انتقاماً 
ثالث  عمره  طفل  بقتل  سيدة  قامت  فاقوس، 
العالقة  قطع  اراد  الذي  أبيه  من  انتقاماً  سنوات 
منه  فانتقمت  بها،  تربطه  كانت  التي  العاطفية 
املصارف؛  أحد  في  جثته  ألقت  ثم  برئ،  طفل  في 

وهلم جرا...  
وتتنوع اجلرائم التي ترتكب في حق األطفال ما بني 
التصفية  بني  وما  املال،  على  للمساومة  اخلطف 

وقد  البدني،  واإليذاء  النفسي  والترويع  اجلسدية 
رصدت كاميرات املراقبة مشاهد لتعرض األطفال 
للضرب املبرح الذي يصل إلى حد التعذيب، من ِقبل 
األيتام  ضناية  دور  وفي  البيوت  في  البشر،  أشباه 

ودور األحداث. 
في  العنف  ثقافة  انتشار  إلى  ذلك  أسباب  وترجع 
التربية الفاسدة جيال  اجملتمعات، وإلى توارث طرق 
ومنها  البدني،  العقاب  على  والقائمة  جيل،  بعد 
أيضاً كثرة اإلجناب وتعدد الزيجات والطالقات التي 
واألمر  واملشردون،  املعقدون  األطفال  ثمارها  يجني 
املراقبة  حتت  املؤسسات  هذه  وضع  إلى  يحتاج 
للقائمني  والتربوي  النفسي  والتأهيل  املستمرة، 

عليها. 
األطفال،  حماية  من  البد  اجملتمع  على  وللحفاظ 
العنف  ظاهرة  على  للقضاء  العمل  وتكثيف 
زواج  وجترمي  التشرد،  من  وحمايتهم  ضدهم، 
كهول  شواذ  بخاصة  عليه  يقبل  الذي  القاصرات 
وقرارات  جذرية  حلوالً  يتطلب  واألمر  األثرياء، 
سيادية، متنع تعدد الزوجات وتقنن اإلجناب، فلم تعد 
لنا اليوم حاجة األولني لكثرة اإلجناب، ألن حاجتهم 
االنقراض  من  القبيلة  حلماية  ضرورة  كانت  األبناء 
للحروب  ولتصديرهم  األعداء؛  هجوم  ولصد 
اليوم  أما  املعارك،  الفاقد في  والغزوات؛ ولتعويض 
فلم تعد احلرب تعتمد على عدد املقاتلني بل على 

األسلحة املتطورة. 
ولم تعد األرض اآلن في حاجة ملن يعمرها، ولكنها 
االنفجار  من  تعاني  وأصبحت  يدمرها،  مبن  ضاقت 
الناس  أكثر  جعل  مما  املوارد  ندرة  ومن  السكاني 
الكرمية،  احلياة  سبل  انعدام  من  نهار  ليل  يئنون 
هناك  تعد  لم  كما  اآلمن،  العيش  إلى  واالفتقار 
حاجة إلى تعدد الزوجات، األمر الذي كان له ما يبرره 
في األزمنة الغابرة، حيث ندرة األزواج، وكثرة األرامل 
وأعتقد  احلروب،  في  بعولهن  يفقدن  كن  اللواتي 
الصغار  وحقوق  للمجتمع،  العام  الصالح  ان 
املرأة،  أدمية  واحترام  والعطف،  للرعاية  وحاجتهم 
أولى بكثير من وَلَع الرجال بتعدد األوعية اجلنسية!  

براعم أينعت! بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

حلظات صفاء في حياة البشر
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان

“عزائى الوحيد في هذه الدنيا هو وقوفي مباشرة 
وراء  وقد سعيت من  الرسم،  أثناء  الطبيعه  أمام 
اللحظات  تلك  عن  انطباعاتى  تسجيل  ذلك 
من  القارئ  عزيزى  الكلمات  هذه  الزوال«،  سريعة 
مونيه  كلود  الفرنسي   الرسام  قاله  ما  أجمل 
قالها في وقت كان االكتئاب يسيطر عليه يسكن 
الفرح  بصيص  وكن  زوجته  وفاه  بعد  بداخله 
والسكينة وقتها تعكسه جمال الطبيعة أحياناً 

وقسوتها أحياناً ومتردها أحياناً آخرى. 
كان مونيه مولًعا برسم األشكال الطبيعية واملشرقة سعى 
عبر أعماله إلى التقاط جوهر عالم الطبيعة مستخدًما ألوانًا 
صافية، وملسات فرشاة جريئة وقصيرة، كذلك كانت مشاهد 
في  األشكال  فجاءت  مونيه،  أعمال  في  حاضرة  الصناعة 

مونيه  كان  معاصرة،  أكثر  لوحاته 
مولًعا بتأثيرات الضوء اخملتلفة على 

األشياء
التي  اللوحات  من  مجموعة  هناك 
كانت  التني  أكوام  مونيه  سماها 
بدأها  رسومات  سلسلة  من  بداية 
مونيه ورسم فيها أشكااًل بديعة من 
والشوفان  والشعير  القمح  أكوام 

في فصول السنة اخملتلفة.
العالم  مونيه  لوحات  أدهشت 
عناصر  مع  اجلميلة  بالطبيعة 
مبدعة من األلوان التي غلبت عليها 

األلوان الساطعة والزخارف، وامتزج فيها اللون 
الثلجي  األزرق  مع  الصيف  ألعشاب  األخضر 
واللون البرتقالي ألشعة الشمس األولى حلظة 

الشروق.
روح  باقتناص  مونيه،  ولوحات  رسوم  متيزت 
الشمس  في  تتمثل  كانت  التي  الطبيعة 
مع  والصخور  واملياه  والزروع  واألشجار 
التي حتمل وجوًها وضاءة مبالمح  الشخصيات 
لوحته  في  نرى  أن  مثل  الهادئ،  واجلمال  النبل 
املراكب  صور  كما  العظمة«،  »صاحبة  بالشمسية  المرأة 
الشراعية وحركة احلياة على البحر والزهور والسماء املمتدة 
بزرقة نقية حاملة تعكس لصفاء الطبيعة وصفاء حياة البشر 

التي تتوحد مع املرح واالنطالق. 
هي  القارئ  عزيزى  مونيه  أعمال  إن 
الربيع في ذروة جماله هي الطبيعي 
املبهجة  اجلذابة  األلوان  من  ثوب  في 
جمال  بني  األحزان  من  الهروب  هي 
والسالم  الهدؤء  هي  الطبيعة 
بداخلنا  عنه  نبحث  الذي  النفسي 
هي كل شيء يستطيع أن يساعدك 
اللحظات  أجمل  مع  التعايش  على 
في حياتنا من خالل خطوط وفرشاة 
كلود  أعمال  من  لوحة  في  ولون 
مونيه تعكس حلظات صفاء في حياة 

البشر.  

أملانيا حتتل املركز الثاني في 
تخزين سبائك الذهب عاملياً

تعد كمية سبائك الذهب املتواجدة 
هي  أملانيا  في  املركزي  املصرف  في 
كما  األوروبية،  القارة  في  األكبر 
في  عاملًيا  الثاني  املركز  أملانيا  حتتل 
منافسة  يجعلها  ما  اجملال،  هذا 
التي  سويسرا  أمام  حتى  شرسة 
على  النفيس  املعدن  تداول  يتم 

أراضيها مبئات األطنان كل شهر ألهداف جتارية.
من  طن   ٣.٣٧4 إجماليه  ما  لديه  األملاني  املركزي  فالبنك 
سبائك الذهب الصافي، مقارنة مع املصرف املركزي األميركي 
الذهب  فودائع  السبائك,  من  طن   8.١٣٣ على  يحتوي  الذي 
أعقاب  في  وتسفيرها  مصادرتها  جرى  األملاني  املركزي  لدى 
انتهاء احلرب العاملية الثانية جراء أعمال النهب التي قام بها 
للبلدان  التابعة  املركزية  املصارف  والتي استهدفت  النازيون 

التي احتلوها.
األملاني  املركزي  مستودعات  كانت   ١٩٥0 عام  مطلع  وفي 
فارغة متاًما من الذهب، لكن آلية إعادة خزن سبائك الذهب 

سرعان ما أبصرت النور لترافق مباشرة إعادة إعمار أملانيا«.
وعمدت احلكومة األملانية منذ خمسينات القرن املاضي على 
الفائض  أن  خاصة  لديها،  الذهب  سبائك  مخزون  إنعاش 
التجاري ساعد في تسريع عملية شراء وخزن الذهب، وبهذا 
ما  استعادة  من  األخيرة  السبعني  األعوام  في  أملانيا  متكنت 

خسرته خالل احلرب العاملية الثانية.
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فيفا يكشف عن تصميم تذاكر كأس 
العالم 2018

بتذاكر  اخلاص  التصميم  عن   ”FIFA« القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  كشف 
بطولة كأس العالم 20١8، التي تستضيفها األراضي الروسية في الفترة 

من ١4 يونيو – ١٥ يوليو بالعام اجلاري.
العالم  لكأس  الرسمي  الشعار  وحمل  السماوي،  باللون  التصميم  وجاء 
األزرق  باللون  للتذكرة  األمين  اجلانب  جاء  بينما  األيسر،  اجلانب  أعلى   20١8
جميع  التذكرة  وحملت  العالم،  لكأس  ذهبية  صورة  تتوسطه  الداكن 

املعلومات اخلاصة باللقاء اخملصصة له باللغتني اإلجنليزية والروسية.
بيع ١.٧ مليون تذكرة  أيام عن  القدم قبل ثالثة  الدولي لكرة  وأعلن االحتاد 
انطلقت في  التي  الثانية  املرحلة  انتهاء  بعد  العالم 20١8،  ملباريات كأس 

الثالث عشر من مارس املاضي.
وجاء في بيان الـFIFA  أن الدول العشرة األكثر شراًء للتذاكر كانت الواليات املتحدة، األرجنتني، 

كولومبيا، املكسيك، البرازيل، بيرو، الصني، أملانيا، أستراليا والهند.
في  القرعة  وأوقعته  عاًما،   28 غياب  بعد  العالم  كأس  نهائيات  في  املصري  املنتخب  ويشارك 
اجملموعة األولى، التي ضمت بجواره املنتخب الروسي صاحب األرض إلى جانب منتخبي أوروجواي 

والسعودية.

يحررها سمير اسكندر 

ميسي وسواريز يدعمان ترشيح أمريكا اجلنوبية 
الستضافة مونديال 2030

ولويس  ميسي  ليونيل  أبدى 
سواريز دعمهما مللف أمريكا 
اجلنوبية الذي يضم األرجنتني 
والبارغواي  واألوروغواي 
كأس  نهائيات  الستضافة 
 20٣0 القدم  لكرة  العالم 
املئوية  الذكرى  مبناسبة 

للبطولة.
الترشيح  منسق  وقال 
مارين  فرناندو  املشترك 
صحفية،  تصريحات  في 
في  إلينا  ميسي  »سينضم 

هذه املبادرة، وسواريز بالتأكيد«.
وتابع »أخبرناه )ميسي( عن أهدافنا، وهو يشعر أنها ممكنة«.

منلك  أننا  نعلم  أن  املهم  »من  اليستر  ماك  كارلوس  األرجنتيني  الرياضة  وزير  قال  جهته،  من 
الدعم« من العبني بارزين كميسي الفائز بجائزة افضل العب في العالم خمس مرات واملهاجم 

األوروغوياني لويس سواريز.
مساعدتنا.  في  كبيرة  رغبة  أبدى  سيكون.  ميسي  ولكن  هناك،  نكون  لن   ،20٣0 »في  وأضاف 

سيكون بالتأكيد حامل الراية في ترشيح استضافة كأس العالم«.
بترشيح  رغبتهما  البداية  في  الباراغواي(  الحقا  إليهما  )انضمت  واألوروغواي  األرجنتني  وأبدت 

مشترك الستضافة مونديال 20٣0، في الذكرى املئوية للبطولة التي استضافتها األوروغواي.
ملعب  على   ١٩٣2 يوليو   ٣0 في  أقيم  الذي  النهائي  في   2-4 األرجنتني  على  األوروغواي  وفازت 

سنتيناريو في مونتيفيديو.
وكان منتخب البارغواي من املنتخبات الـ ١٣ املشاركة في البطولة التي ارتفع عدد املشاركني 

فيها إلى ٣2 منتخبا حاليا، على أن يصل العدد إلى 48 منتخبا بدءا من نسخة 2026.
 ،2022 في  تليها  التي  النسخة  وقطر   ،20١8 صيف  العالم  كأس  نهائيات  روسيا  وتستضيف 
التصويت الختيار مكان  نتيجة  املقبل  يونيو  )فيفا( في ١٣  القدم  الدولي لكرة  االحتاد  وسيعلن 

إقامة مونديال 2026.
ويتنافس املغرب مع ملف مشترك للواليات املتحدة واملكسيك وكندا على استضافة مونديال 

.2026
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Tooth brushes
أيهما أفضل لألسنان فرشاة األسنان اخلشنة أم الناعمة؟

البالك  طبقة  إزالة  هو  األسنان  تنظيف  عملية  من  إن الهدف 
املوجودة على أسطح األسنان بألطف طريقة ممكنة للحصول 

على أسنان متألقة ونظيفة وحلماية اللثة في الوقت ذاته.
أيضا  ولكنها  البالك،  إزالة  األسنان اخلشنة تعمل على  فرشاة 
اللثة  وانحسار  األسنان  أعناق  من  املينا  طبقة  تأكل  إلى  تؤدي 
عن اجلذور مما يؤدي إلى انكشاف الطبقة احلساسة من األسنان.

ومع مرور الوقت قد تعاني من أعراض غير مريحة مثل حساسية األسنان، اصفرارها، وخشونة 
في أسطح األسنان.

باستخدام فرشاة أسنان ناعمة واتباع الطريقة الصحيحة لتنظيف األسنان، ميكنك التخلص 
من البكتيريا السيئة واحملافظة على سالمة اللثة وطبقة األسنان الطبيعية.

وعندما يتعلق األمر باختيار أفضل فرشاة ألسنان طفلك، فمن املهم أن تختار فرشاة مناسبة لعمر 
طفلك والتي ميكن أن يستطيع استخدامها بشكل صحيح وبانتظام، وهناك مجموعة متنوعة 

تأتي  والتي  اخليارات  من 
متنوعة  مجموعة  في 
ما  وغالبا  األلوان  من 
بالشخصيات  تتميز 
لألطفال  املفضلة 
الرسوم  قصص  من 
الكالسيكية  املتحركة 
أن  حتى  والشعبية 
األصناف  بعض  هناك 
بتشغيل  تقوم  التي 
ملساعدة  املوسيقى 
استخدام  على  طفلك 

فرشاة األسنان.

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

صدق وال تصدق.. 
احمل أوزاناً ثقيلة لتتجّنب آالم الظهر!

ينصح األطباء عادة باالمتناع عن حمل األوزان الثقيلة، 
دراسة  أن  غير  الفقري،  والعمود  الظهر  آالم  لتجنب 

حديثة نشرت أخيراً تشجع على هذه املمارسة. 
حول  البالغني  من   80% نحو  أن  إلى  األبحاث،  وتشير 
الشائعة  والنصيحة  الظهر،  آالم  يعانون من  العالم، 
األبحاث،  أن  غير  الثقيلة،  واألوزان  األحمال  جتنب  هي 
تشير إلى أن ذلك ال يفيد كثيراً للحفاظ على صحة 

العمود الفقري وجتنب آالم الظهر.
أن  يجب  البشرية  األنسجة  إن  الباحثون،  ويقول 
تتعرض لألحمال الثقيلة لتصبح قوية، وينطبق ذلك 

على أنسجة العمود الفقري، فالتحميل املنتظم، يّحضر املفاصل والعضالت واألربطة للمهام 
الصعبة.

وال يجب أن تتوقع أن تكون قادراً على اجلري في سباق ماراثون، إذا لم تخضع جسمك للتمارين 
أوزان  القدرة على حمل  أن اكتساب اجلسم  املنطقي  التي تؤهله لتحمل لذلك، ومن  القاسية 
ثقيلة، يتطلب تعريضه لألحمال الثقيلة من وقت آلخر، بحسب صحيفة اإلندبندنت البريطانية.
أظهرت  وقد  الفقري،  العمود  على  ضارة  آثار  له  التحميل  نقص  فإن  االسائد،  االعتقاد  وبخالف 
اجلاذبية،  انخفاض  نتيجة  للتحميل  التعرض  قلة  أن  الفضاء،  رواد  على  أجريت  التي  الدراسات 

يتسبب بضعف العضالت وتصلب العمود الفقري.
وتشير نصائح اخلبراء األخيرة، إلى أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم، هي أفضل طريقة لتجنب 
تنصح  الثقيلة،  األوزان  االمتناع عن حمل  لآلخرين بضرورة  املشورة  تقدمي  من  وبدالً  الظهر،  آالم 
الدراسة بضرورة حمل بعض هذه األوزن من وقت آلخر، لتدريب اجلسم وتقوية العمود الفقري.   

احذر تناول ال�سكريات قبل ممار�سة الريا�سة
من  قوية  دفعة  اجلسم  يعطي  الرياضة  قبل  النحل  عسل  أو  احللوى  تناول  البعض  يعتقد 
الطاقة السريعة واحليوية ولكن اثبتت التجارب أنه من الرغم من أن السكريات مصدر جيد 

للطاقة إال أنها لي

 عرف اإلنسان البيض كغذاء منذ بدء اخلليقة، ويقال 
أي  اللحوم  يتناول  أن  قبل  البيض  تناول  اإلنسان  إن 
عندما كان نباتيا، ومواد البيض الغذائية عديدة توفر 
للجسم كل ما يحتاجه ويصل إليه عن طريق تناول 

اللحوم.
 ٣٥ عن  ومايزيد  البيضاء،  املادة  على  يحتوي  البيض 
ومقدار  والفيتامينات  واملعادن  األمالح  من  عنصرا 
ضئيل من السكر، وهو ضروری لسالمة البنية لتوفر 
مع  ومركب  سائل  بشكل  بياضه  في  البيضاء  املادة 
 ١6 اآلن  إلى  منها  عرف  الصفار،  في  الدهنية  املواد 
املواد  أما  الطيور،  بيوض  انواع  كافة  في  متوفرا  نوعا 
الدهنية املتوفرة في صفاره فهي من أجود أنواعها، أما 
أهمها فمادة )لسیتین( فهو مغذي للدماغ واألعصاب 
لهذا فتناوله ضروري لتقوية الدماغ واحلافظة واجلهاز 
التناسلی، هذه املواد ال تؤثر في نسبة الدهن في الدم 
فيمكن للذين يعانون من هذا املرض تناوله، كذلك هو 
يحتوي على مادة تساعد على انخفاض ضغط الدم، 

فاملصابون بهذا املرض يسمح لهم بتناوله.
 k الفيتامينات الذائبة في مواده الدهنية كفيتامین
يتضاعف  الشمس  في  البيض  ترك  واذا    A–  - I - D
فيه فيتامین D، يحتوى على أنواع فيتامني B وحامض 
االنتونیك لهذا هو يكافح تساقط الشعر لو دلكت 

به فروة الرأس.
الهرمون  أنواع  وأحد  اجلنسي  الهرمون  على  يحتوي 
املشابه لهرمون اإلنسولني. ولهذا هو أنسب األغذية 
منقوعا  اكل مطبوخا  لو  السكري،  مبرض  للمصابني 
في  األطفال  منو  على  يساعد  ساعات،  عدة  اخلل  في 
مرحلة البلوغ ويفيد املرضعات ويضاعف لديهن اللنب، 
تناوله  افضل من  نیئا  البلوغ  البيض في سن  وتناول 

مطبوخا.
الصدر  ويدفیء  السعال  مكافحة  في  يفيد  كما 
ال  أن  بشرط  مسلوق  نصف  منه  تناول  لو  فيرطبه 
بعده، وكذلك فإعطاء  الغذاء  املعدة شيئا من  يصل 
قليال  الغذاء مع  قبل  املطبوخ  البيض نصف  الطفل 

الطعام  تناول  على  اقبالهم  على  يساعد  امللح  من 
بشهية.

غسله  لهذا  والرطوبة،  احلرارة  في  يفسد  البيض 
عن  بعيدا  الثالجة  في  يحفظ  لذا  للتلف،  يعرضه 
لئال  اخلضرة  األوراق  ذات  واخلضار  والبطاطا  البصل 

يتفاعل مع الغاز الصادر منها.
يحتوي قشره على مادة الكالسيوم بكثرة وأنواع من 
أمراض  يفيد  املطبوخ  نصف  البيض  وصفار  احلديد، 
عدد  وتناول  واملثانة،  الكلية  وأمراض  املعوية  القرحة 
استعادة  على  يساعد  املطبوخ  البيض  صفار  من 
مقدار كبير من الدم عند النزف الدموى، واالفراط في 
تناول البيض يساعد على تكون ترسبات في الكلية أو 
املثانة ولهذا يسبب احلصاة كما يضر باملعدة والكبد.

السفلي  األجفان  ورم  يزيل  البيض  صفار  ضماد 
مخلوطا  وضع  لو  اخلصية  ورم  يزيل  كما  وانتفاخها، 
الشمع  مع  البيض  صفار  ضمادة  البابوجن،  ورد  مع 
أما مسلوق  األورام،  أنواع  ألغلب  به  يوصى  الطبيعی 
البيض مع اخلل يفيد في انكماش البطن كما يفيد 
تسکین  في  يفيد  بالزعفران  البيض  وضماد  املعدة، 

آالم البواسير.
يخلط  والكلف  النمش  من  التخلص  اجل  ومن 
ويوضع  العسل  مع  املسلوق  البيض  قشر  مسحوق 

على شكل مرهم.
إلزالة  يفيد  بيضة  محتويات  على  اجللوس  أن  كما 
مع  بيضات  خمسة  صفار  وخلط  »الشقاق«،  مرض 
بعد  البابوجن  ورد  األسود ومسحوق  الكمون  مسحوق 
خلطه جيدا ووضعه على قطعة قماش نظيفة، ثم 
أن  شرط  فورا  يزيله  الظهر  ألم  مكان  على  وضعه 

يكون اخلليط متجانسا وأن يكون دافئا  
الشعير  بطحني  مخلوط  البيض  صفار  فإن  واخيرا 
اثر  اجللد  حروق  حدوث  ومينع  الوجه  في  النمش  يزيل 
مسحوق  عن  االستعاضة  وميكن  للشمس،  تعرضه 
السلفات مبسحوق قشر البيض ملنع التهابات اجلروح، 
كما مينع نزف األنف )الزعاف( لو وضع في منافذ األنف. 

غذاء ودواء .. البيض: صغير بخواص ال حتصی!
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 حل
 العدد

السابق

هل تعلم؟..

كنيسة بناها رجل واحد: كنيسة فيفيني في منطقة بيكاددی بفرنسا 
شيدها األب يول لوکوتر الذي حتمل العمل بها مبفرده طوال 4٣ سنة. 

كنيسة بنيت من شجرة واحدة: الكنيسة األولى في سانتا روزا بوالية 
واحدة من  بنيت سنة ١8٧٣م. من خشب شجرة عمالقة  كاليفورنيا 
الفصيلة  من  شجر  وهو   . اجلبار«  »الشجر  باسم  املعروف  الشجر 
الصنوبرية، يكثر في كاليفورنيا ويبلغ طوله في كثير من األحيان ٣00 

قدم.
في  الندكارية  »آن«  القديسة:  كنيسة  كنيسة:  أنقاض  من  كنيسة 
بويرية في كندا، بنيت من أنقاض الكنيسة األصلية التي حتمل االسم 

نفسه وتهدمت بعد 200 سنة من بناءها.
جزيرة الكنائس: جزيرة میکوتوس اليونانية التي ال تزيد عدد سكانها 

على  ٥000 نسمة وبها ٣60 كنيسة.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ح

 
ف

 
ل

 
ا

 
ت

  
د

 
ف

 
ا

 
ع

 

2 
ض

 
ج

 
ي

 
ج

  
ع

 
ف

  
ل

 
و

 

3 
ا

 
ل

 
ف

 
ر

 
ي

 
د

  
ج

 
و

 
د

 

4 
ر

  
ة

  
م

 
س

 
ا

 
ف

 
ر

  

5 
ي

 
ف

  
م

  
ا

 
ن

  
د

 
ا

 

6  
ي

  
ت

 
ش

 
ت

  
ن

  
ل

 

7 
د

  
ف

 
ر

 
و

  
ك

 
ا

 
ت

 
ب

 

8 
ا

  
خ

 
ج

 
ل

 
ة

  
ق

 
ر

 
ص

 

9 
م

 
ق

 
ا

 
م

 
ر

  
ي

 
س

 
ا

 
ر

 
س 10

 
و

 
ر

 
ة

 
ا

 
ل

 
ت

 
و

 
ب

 
ة

 
 
 

 

  

لكل �سهر حكاية اأبريل 

)ني�سان(

كونه  إلى  إشارة  »التفتح«  بالالتينية  يعني 
موسم  على  ويدل  واألشجار  األزهار  فصل 
الربيع، وكان ابريل قدمياً ميثل عند الفرنسيني 
فلما  الهدايا  فيه  يتبادلون  السنة  بداية 
بداية  يناير  يكون  أن  على  األمر  استقر 
الهدايا أيضا في  يتبادلون  الناس  العام، ظل 
هنا  ومن  واملداعبة،  املزاح  سبيل  على  ابريل 
املآزق  من  بها  يتعلق  وما  إبريل  كذبة  كانت 

لألصدقاء!

فزورة

كان فى قدمي الزمان ملك وكان هنالك حراس 
احد  جاء  األيام  احد  وفى  قصره  يحرسون 
احلراس فقال للملك إننى رأيت فى حلمى إن 
أعدائك يهجمون على القصر ليقتلوك فخذ 
حذرك .. فأخذ امللك حذره وشدد احلراسةعلى 

القصر وفعال هجم األعداء على القصر
حارسه  امللك  فشكر  عليهم  امللك  وقبض 

وفى نفس الوقت عاقبه فلماذا عاقبه
اإلجابة : إلنه نام وهو حارس مكلف باحلراسة

ب�سمات اإن�سانية

في  إال  تعرفهم  ال  ثالثة  احلكماء..  أحد  قال 
ثالثة:

ال تعرف احلليم إال عند الغضب.
وال الشجاع إال عند احلرب.

وال تعرف اخاك إال إذا احتجت إليه.

ج�سر التنهدات

من أحد املعالم الشهيرة ملدينة فينسيا 
اجلسر  أو  الكوبري  ذلك  اإليطالية، 
الشهير املسمي بجسر التنهدات والذي 
»روجيه«  لقصر  الشرقي  اجلزء  بني  يصل 
هذا  بني  لقد  القدمي.   املدينة  وسجن 
اجلسر في القرن السابع عشر، واكتسب 
تلك  خالل  املساجني  ألن  التسمية  هذه 
ترحيلهم  اثناء  عليه  ميرون  كانوا  الفترة 
وكانوا  احلاكم،  قصر  من  السجن  إلى 
بطبيعة احلال يبكون ويتنهدون وهم في 
إن  الطريف  من  السجن.   إلى  طريقهم 
هناك 4000 جسر اخر مماثلة لهذا اجلسر 
قناة   ١٥0 فوق  مبنية  وهي  فينسيا  في 

مائية تتخلل اجزاء املدينة.

الهدية.. اأذناه

فإنه  بعواطفه،  الفنان  يتعامل  عندما   
الغيا  التلقائي  التصرف  إلى  يندفع 
العقل، وقد حدث ذلك للفنان التشكيلي 
الفتيات  إحدى  أعجبت  الذي  جوخ  فان 
بأذنيه، وقالت له مداعبة، إنه لو ترك لها 
سيكون  ذلك  فإن  لها،  وداعه  عند  أذنيه 
جتلب  التي  الذكريات  وأجمل  أحلى  من 

لها الفرح.
في الصباح املبكر أرسل الفنان إلى منزل 
الفتاة رسوال ليقدم لها ما أحبته، وكانت 
قطعها  فقد  أذنيه،  عن  عبارة  الرسالة 
ولفهما بعناية - كأي هدية - ليقدمهما 

لها، إرضاء لها .. وجنونا منه.
اكت�سف الختالفات

جــود تاميـــــز

حل العدد السابق

اأجمل اأقوال وليم �سك�سبري

-  الزمن بطيء جداً ملن ينتظر.. سريع جداً ملن يخشى... طويل جداً ملن يتألم... قصير جداً ملن يحتفل لكنه 
األبدية ملن يحب.

-  الدنيا مسرح كبير.. وكل الرجال والنساء ما هم إال ممثلون على هذا املسرح .

  - ميوت اجلبناء مرات عديدة قبل أن يأتي أجلهم.. أما الشجعان فيذوقون املوت مرة واحدة.

 -   نحن نعرف من نحن.. لكننا ال نعرف ما قد نكونه.

�سوف الزهور 

واتعلم!!

لديك  كان  »إذا  الصينيون:  يقول 
بثمنه  واشتر  أحدهما  فبع  رغيفان 
إحدى حسنات  فالزهور  زهور«؛  باقة 
لإلنسان،  أعطتها  التي  الطبيعة 
بل  مئات  بوضع  الدول  اهتمت  وقد 
والورود  الزهور  من  األشكال  آالف 
على طوابعها البريدية، تقديرا لهذا 

اجلمال الرباني املوجود بالزهور.
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العديدة  مبسارحها  لندن  مدينة  تشتهر 
املسرحية  بفرقها  وكذلك  التاريخ،  والعريقة 
التي تتمتع بشهرة عاملية ولكن مسارح لندن 
أشباح  تسكنها  إذ  بأشباحها،  أيضاً  تشتهر 
القرن  من  ماضيها،  من  معروفة  شخصيات 
الثامن عشر وبعضها من القرن التاسع عشر. 

بأنهم  املسارح  هذه  ومدراء  املمثلون  ويؤكد 
كثيرا ما شاهدوا تلك األشباح إما فوق خشبة 
املسرح اثناء تقدمي املسرحية أو في أروقة وممرات 
صحة  مدى  فما  احللزونية،  وسالملها  املسارح 
هذه الروايات واإلشاعات؟ يقال أن مسرح » دروري 
املسارح  أكثر  هو  اإلذاعة،  دار  من  بالقرب   » لني 
تاريخه،  لقدم  رمبا  املاضي،  بأشباح  احتشادا 
بني  ومن  سنة،   320 إنشائه  على  مضى  فقد 
املعروف »دان لينو«  املمثل  تلك األشباح، شبح 
الذي توفى عام 1904 فقد كان هذا املمثل يقدم 
املسرحيات الغنائية، ويزعم بعض املمثلني أنه 
يقدم في بعض الليالي على املسرح مقاطع من 
أدواره التي اشتهر بها ولكنه توقف عن الظهور 
امللل  أصابه  فرمبا  يدري  ومن  طويلة،  فترة  منذ 

فقرر اعتزال املسرح نهائيا.
ولكن أشهر األشباح التي تظهر في مسرح » 
دروري لني « هو الشبح الذي يطلق عليه اسم 
أنه  ويقال  الرمادي«،  الزي  يرتدي  الذي  »الرجل 
يظهر عادة خلف املقصورة امللكية في املسرح 
القرن السابع عشر ويُشاهد عادة  مرتديا ثياب 
وهو يخطو ذهابا وايابا وراء املقاعد وكأنه يفكر 
في امر مهم، ولكن أدني صوت يجعله يختفي 
ويتواری في احلائط،  وهو ال يظهر إال في حفالت 
بعد الظهر، فإذا رآه املمثلون في بداية االسبوع 
يعتقدون  فإنهم  جديدة  ملسرحية  االفتتاحي 
بقي  وقد  كبيرا  جناحا  ستلقي  املسرحية  بان 
هور«  »جورج  ولكن  اآلن،  حتى  الهوية  مجهول 
مدير املسرح الذي مضى عليه مع هذا املسرح 
هذا  ظهور  لتواريخ  بسجل  يحتفظ  سنة،   25
مرة  ألول  ُشوهد  أنه  ويقول  الغامض  الشبح 
في مسرح » دروري لني« عام 1939 عندما كانت 
إحدى الفرق املسرحية في انتظار وصول املصور 
الدعاية  لغرض  للفرقة  الصور  بعض  اللتقاط 
وقد ُشوهد مرات عديدة منذ ذلك التاريخ، وهو 
مقتنع بصحة هذه الروايات، ويؤكد أن كثيرا ما 

يسمع صوت أقدام تسير أمام مكتبته وعندما 
يتحرى األمر ال يجد أحدا.

وفي مسرح »ادلفي« يتحدث املمثلون عن شبح 
التاسع  القرن  أواخر  ففي  تيريس«،  »ويليام 
عشر كان ويليام مدير املسرح واملمثل األول في 
الفرقة، ولكن أحد املمثلني الثانويني كان يكره 
هجم  ليلة  وفي  جناحه،  على  ويحسده  ويليام 
عليه خارج باب املسرح وطعنه بخنجره فقتله، 
مازال  ویلیام  بأن  احلالي  املسرح  مدير  ويؤكد 
يسكن مبنی املسرح، وكثيرا ما تختفي بعض 
سبب  بدون  مكتبه  فوق  من  واألقالم  األوراق 
ظاهر، وحتى عمال املسرح يؤمنون بوجوده في 
أنه  يحب املصعد فكثيرا، فما  املبنى ويقولون 
ثم  األعلى  الطابق  إلى  بالصعود  املصعد  يبدأ 
يعود إلى الطابق األرضي دون أن يكون هناك من 

يضغط على أزرار املصعد.
فُيقال  يورك«،  اوف  »ديوك  ملسرح  وبالنسبة 
تدعى  سيدة  شبح  يسكنه  املسرح  هذا  أن 
املسرح  اشترت  قد  كانت  میللونت«،  »فيوليت 
عام 1897، ويقول رئيس جناري املسرح: كثيرا ما 
وغالبا  األبواب،  على  قرع  أو  اسمع صوت ضرب 
يراقبني  ما  شخصا  بأن  شعور  يالزمني  ما 
فمن  مارکت«،  »هي  مسرح  أما  الوقت،  طوال 
شبح  واروقته،  ممراته  ترتاد  التي  األشباح  بني 
الذي  فیلدجن«  »هنري  املعروف  االنكليزي  األديب 
فیلدجن مديرا  وقد كان  »توم جونز«،  رواية  كتب 
للمسرح خالل سنة 1730، والظاهر أن شبحه 
مازال يقيم في هذا املسرح اليوم ويبدو لي من 
هذه القصص أن هذه األشباح ال تعير اهتمامها 
الفرق  أعضاء  على  تركز  بل  املتفرج  للجمهور 

املسرحية التي تعمل في املسارح.

اأ�سباح م�سارح لندن.. بني احلقيقة واخليال

نستيقظ  حتى  اآلن  يوماً  مير  ال 
على أخباراً مرعبة، أبرياء يقتلون 
إلى  تتحول  أطفال  وضحكات 
بكاء وأناشيد أمهات ألطفالهن 
ويبحث  وعويل  صراخ  تصبح 
تائهة  ولو  إبتسامة  عن  البشر 
 ... املوتى؟  من  كومة  وسط 
ويتألم  يئن  كله  العالم  أصبح 
فلماذا كل هذا العناء؟  أتتحقق 

جتنب  ميكن  »ال  قال  حني  ميكافيللي  نبوة 
مصالح  أجل  من  تأجيلها  ميكن  ولكن  احلرب 

اآلخرين«.
حقاً إنها مصالح تتضارب جملموعة من البشر 
فالكل  باإلنسان  تُعني  ال  التي  املؤسسات  أو 
والكل  األرض  على  مساحة  يكسب  أن  يريد 
يريد  أحد  وال  بقبضة من حديد  أن ميلك  يريد 
أن يرى اإلنسان حتى يستطيع أن يطأ قدميه 
بدم بارد داخل كل مكان آمن ممتليء بالبراءة أو 

املساملة واحلياة الهادئة.
من  ملصلحة  نفسه  يطرح  الذي  فالسؤال 
ومتى  الرماد...؟  من  كومة  العالم  يصبح 
كاملة؟  بكرامة  يعيش  أن  اإلنسان  يستطيع 

من  جملموعة  مُتنح  احلياة  أن  أم 
فليس  اآلخرون؟  دون  البشر 
آلت ظروفه  أدنى ذنب ملن  هناك 
أن يقع حتت وطأة غير عادلة من 
هو  الهرب  يصبح  حتى  الوجود 
سمة حياته فال يعرف هويته وال 
ميكننا  فكيف  احلياة؟  له  ترتكز 
أن نطالب بعد ذلك أن يصبحوا 
يبنوا  أن  ويستطيعوا  أسوياء 
أن  دون  إتزان  بكل  جديدة  وحياة  مجتمعات 

يشوه شيء ما بداخلهم. 
وتقف  حسابتها  البشرية  تعيد  أن  يجب 
في  البشر  حق  من  مسافة  على  األنظمة 
ينقلب  حتى  وقتاً  يأخذ  ال  السحر  ألن  احلياة 
الساحر في طرفة عني، أعطوا محيطاً  على 
تزرعوا  وال  البشر  بني  تسري  حتى  للكرامة 
من  احلياة  في  احلق  بني  بالتمييز  العنف  بذور 
مجتمع آلخر فاملشهد أصبح ال يُحتمل أكثر 
من ذلك، وليس من اجليد أن يتم إخراج أسوأ 
ما في البشر حتى يصبح العالم كله اعمى 
حتى  احلياة  متنعوا  فال  الظالم  سوى  يرى  وال 

جتدوا املوت في طريقكم.

رحلة البحث عن احلياة
بقلم: ماجى ماجد الراهب

سألوني ملاذا أكتب جميع هذه اخلواطر واملقاالت 
القرن  من  الوقت  هذا  في  التاريخية  واألبحاث 
الواحد والعشرين، أكتب هذا ألرد بعض االعتبار 
وماتوا  وعاشوا  ولدوا  الذين  وأجدادنا  ألبائنا 
ودفنوا حتت ظروف ال يقبلها أدنى أنواع البشر، 
حتت ظل الغازي العربي الذي جاء إلى مصر وهي 
حضارته  وأم  غذائه  ومسلة  العالم  دول  أغنى 
له..  الالحقة  احلضارات  جميع  ضمير  ومهد 
ولم يتركوها حتى أصبحت دولة مستجدية ال 

تستطيع أن تطعم أبناءها الــ 90 مليون.
أجدادنا  فضل  كله  العالم  ليتذكر  هذا  أكتب 
العالم  وعلى  مصر  على  القدماء  املصريني 
والقيم  واآلداب  والفنون  العلوم  كله من جهة 
األهرامات  بنى  من  أول  هي  فاملصري  واألخالق، 
قام  من  وأول  الزمن،  تتحدى  التي  واملعابد 
بالتحنيط، وأول من صنع الورق للكتابة والذي 
لم يبلى حتى اليوم بعد مرور 5000 سنة على 
التاريخ  ودون  الكتابة  عرف  من  وأول  صنعه، 
واخترع  احملراث  واخترع  األسود  احلبر  واخترع 
دقيقاً  تقومياً  عمل  من  وأول  للري،  الشادوف 
وقسم السنة إلى 365 يوم وربع منذ عام 4241 
قبل امليالد واملستمر حتى اليوم باسم التقومي 
في  للبوليس  قوة  نظم  من  وأول  القبطي، 
األسنان  معجون  اخترع  من  وأول  كله،  العالم 
من خليط النعناع مع القرفة ملنع رائحة الفم، 
ملعرفة  للنيل  مقياس  ونفذ  صمم  من  وأول 
اخترع  من  وأول  ومواعيده،  ومقداره  الفيضان 
أدوات ومواد لتجميل العيون والشفاة وأول من 
اخترع علوم الهندسة والرياضيات واستعملها 
كتبوا  من  وأول  واإلنشاءات،  املباني  تنفيذ  في 
معادالت رياضية كاملة تشمل املعادلة وحلها 
القوة  على  اخلبز  توزيع  كيفية  ذلك  في  مبا 
العاملة في املشروعات العمالقة، وهم أول من 
والذين  واجلسم  الوجه  شعر  حالقة  اخترعوا 
نظافة،  عدم  هو  الشعر  وجود  يعتبرون  كانوا 
واخترعوا  إلى 24 ساعة،  اليوم  وأول من قسم 
وهم  املائية،  الساعة  ثم  الشمسية  الساعة 
والتي  لألبواب  بأسنان  أقفال  صنعوا  من  أول 
أيضاً،  أسنان  ذات  مبفاتيح  إال  فتحها  ميكن  ال 
الواقي  واستعمل  اخترع  من  أول  هم  وكذلك 
فاملصريون  كثير  من  قليل  وهذا  الذكري، 

ليسوا  هم  القدماء 
للمصريني  فخراً 
فضل  ولكن  فقط 
وابتكاراتهم  علمهم 
أجمع،  للعالم  هو 
األهرامات  هي  وهذه 
التى بنيت منذ 4600 
سنة مازالت شامخة 
ترى  الزمن..  تتحدى 
اعتبار  رددنا  هل 

أجدادنا أم ليس بعد؟!! 
ميت  دفن  تصريح  لنقرأ  معي  تعالوا  واآلن 
الغزو  منذ  الزمن  بنا  فعل  ماذا  لنرى  مسيحي 

العربي: 
في  املكروه  إلى  قبطي..  ميت  بدفن  »أمر 
بن  حنا  امللعون  الكافر  بن  والكافر  العقيدة 
املذكور  امللعون  الكافر  أن  حيث  من   .. يعقوب 
قد هلك وفطس، وألجل إدخال جثته النجسة 
فساد  في  سبباً  تكون  ال  حتى  األرض  إلى 
الشرع  االسترحام من جانب  الهواء، فقد صار 
الشريف وبعد أخذ اخلراج الالزم عليها صرحنا 
بدفنها ضمن مزبلتكم اآليلة إلى طريق جهنم 
ال  وحتى  الكافر  مذهبكم  حسب  اخملصصة 
فقد  الشريف  الشرع  جانب  من  مانع  يصير 
 1261 األول  16 جماد  في  الرخصة  بهذه  ُصرح 
جمال  محمد  الشريف  الشرع  خادم  هجرية.. 
بالكم  فما  فقط،  سنة   178 منذ  أي   ( الدين« 

في ما كان قبل ذلك (
أما اآلن فنحن أفضل بكثير، فجميع كنائسنا 
وزرائنا  مجلس  يجتمع  وعندما  قانونية،  غير 
من  فقط   1% على  إال  يوافق  ال  فأنه  املوقر 
مجموع الكنائس املطلوب تقنينها، أي أن حق 
أقباط  مجموع  من   1% لعدد  مكفول  العبادة 
مصر؟!! أما الـ %99 الباقني فمكانهم اجلحيم 

وبئس املصير ألنهم ال يصلون.
يا سادتي العقالء إن كثرة احلزن تعلم البكاء أما 
كثرة الكبت فتولد االنفجار.. ماذا نقول.. نرفع 
والضمير  اإلنساني  والضمير  إلى اهلل  شكوانا 

املصري الذي تكون ونضج منذ بدء التاريخ. 
لقد صدق السيد املسيح عندما أجاب اليهود 

عندما سألوه.

الدين لله كما حتبون.. 
والوطن للجميع كما حتبون

بقلم: سمير بشاي      

تقـــــــــــارير

حدث بالفعل

م�سر �سمن اأقوى 10 قوات بحرية يف العامل

موقع  أجراه  تصنيف  في  السادسة  املرتبة  مصر  احتلت 
»Global Firepower« ألقوى 10 قوات بحرية في العالم، وذلك 

وفقا لعدد القطع البحرية التي متلكها الدول.
الدوريات  وزوارق  الدعم  قوارب  عدد  على  التصنيف  واعتمد 
عن  فضال  والغواصات،  واملدمرات  والطرادات  والفرقاطات 

حامالت الطائرات.
وحلت إندونيسيا في املرتبة العاشرة، بامتالكها 221 قطعة 
بحرية، وكولومبيا في املرتبة التاسعة بـ 234 قطعة، وفنلندا 

في املرتبة الثامنة بـ 270 قطعة، والهند في املركز السابع بـ 295 قطعة.
وجاءت مصر في املرتبة السادسة، بامتالكها 319 قطعة بحرية، مما يجعل البحرية املصرية 

أكبر قوة بحرية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
والبحر  املتوسط  البحر  على  املطلة  اجلمهورية  سواحل  حماية  املصرية  البحرية  مهام  ومن 
و4  و9 فرقاطات  املصرية حاملتي طائرات  البحرية  السوي، وتضم  إلى قناة  باإلضافة  األحمر، 
طرادات و6 غواصات و53 قارب للدوريات و23 كاسحة ألغام، وفق ما ذكر موقع “بزنس إنسايدر«.
وقد طورت البحرية املصرية من عملياتها خالل السنوات األخيرة، إذ أصبحت قوة تركز على 
البحرين األحمر واملتوسط، ومت التركيز على عمليات الغواصات ومضادات الغواصات، باإلضافة 

إلى مواجهة القرصنة ومكافحة اإلرهاب.
أما املرتبة اخلامسة، فكانت من نصيب روسيا التي متلك 352 قطعة بحرية، فيما جاءت إيران 
في املركز الرابع بـ 398 قطعة بحرية، علما أن معظم هذه القطع هي قوارب دوريات غير قتالية.
ورغم أن الواليات املتحدة جاءت في املركز الثالث فيما يتعلق بعدد القطع البحرية البالغ 415، 

فإنها متلك أقوى قوة بحرية في العالم، وتعمل في مناطق مختلفة حول العالم.
وحلت الصني في املركز الثاني بـ 714 قطعة بحرية، فيما كان املركز األول من نصيب كوريا 

الشمالية، التي متلك 967 قطعة بحرية.
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افراح الكنيسة في أيام اخلماسني املقدسة
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد-مونتريال

بأسبوع  انتهت  والتي  املقدس  الصوم  أيام  متت  أن  بعد 
اآلالم ثم حلول أفراح القيامة اجمليدة،  وكما أن أيام الصوم 
معانيها  في  متعددة  أسابيع  سبعة  تشمل  املقدس 
اخلماسني  أيضا  تشتمل  منها،  املستفادة  والدروس 
عيد  يوم  من  تبدأ  وهي  أسابيع،  سبعة  على  املقدسة 
الروح  حلول  )عيد  العنصرة  بعيد  وتنتهي   القيامة 

القدس(.
* الطقس اخلماسينى:

الذي  املطرب  بالنغم  ميتاز  الذى  الفرايحي  الطقس  هو 
يليق باألعياد واألفراح الروحية، وفيه يقال الليلويا فاي بيه 
بالعيد،  اخلاص  األبركسيس  ومرد  شورى،  طاي  وحلن  بى، 
كذلك مرد اإلجنيل واألسبسمس اآلدام والواطس ومديحة 
التوزيع، وال يكون في اخلماسني صوم البتة وال ميطانيا، 
فقط  والسادسة  الثالثة  الساعة  صالة  مزامير  وتصلى 
اخلماسني  في  السنكسار  يقرأ  وال  احلمل،  تقدمي  قبل 

املقدسة، لكن تُعمل دورة القيامة.
يوم  في  إال  الصعود  خميس  بعد  من  الدورة  تعمل  وال 
األحد الواقع بني عيدى الصعود والعنصرة وتكون بأيقونة 
ويقولون  فقط،  الهيكل  في  وتكون  والصعود  القيامة 
“إخرستوس آنستى” ثم حلن “آبنشويش أناملبسيس”، كما 
يسوع  الرب  أن  لتعليمنا  العنصرة  أحد  باكر  في  تعمل 

صعد إلى السماء فى يوم األربعني من قيامته )لو 24(
على  ترحيم  هناك  كان  وإذا  احلزايني  األحلان  تقال  وال 
األموات فيكون دمجا وليس باللحن احلزايني، وكذلك في 

أيام اآلحاد واألعياد السيدية.
*دورة القيامة:

واجملامر  الصلبان  وحولها  اجمليدة،  القيامة  أيقونه  جتهز 
والشموع ويحملها الكاهن أو الشماس، ويطوف الكهنة 
ثالث  البيعة  وكذا  مرات،  ثالث  الهيكل  والشمامسة 
واحدة  دورة  حوله  ويدورون  الهيكل  يصعدون  ثم  مرات، 
اخلتام  ثم  سينا”  “طون  ثم  قام”  “املسيح  يرتلون  وهم 
القيامة  أيقونة  توضع  ثم  األموات”  من  قام  “املسيح 
أمام الهيكل وتضاء أمامها الشموع “أراهم نفسه حًيا 
يوًما  أربعني  لهم  وهو يظهر  تألم  بعدما  ببراهني كثيرة 

ويتكلم عن األمور اخملتصة مبلكوت اهلل” )أع ١: ٣(.
لذلك رتبت الكنيسة أن تدور قراءات قداسات اآلحاد في 
اخلماسني املقدسة حول ملكوت اهلل أي اإلميان باملسيح 
الروح  حلول  وانتظار  اإلميان  هذا  في  والثبات  والهوته 
القدس، لذلك تقدم لنا الكنيسة في قراءات هذه الفترة 
أناجيل  وكل  معجزاته،  في  وليس  الهوته  في  املسيح 
قداسات آحاد اخلماسني مأخوذة من إجنيل معلمنا يوحنا 
باستفاضة  املسيح  الهوت  عن  يتكلم  الذي  البشير 
فاملسيح هو خبز احلياة وينبوع احلياة ونور احلياة والطريق 

واحلق واحلياة، وهو غالب العالم بقوته. 
أحاد اخلماسني املقدسة

 ، خاصة  رؤية  لها  املقدسة  اخلماسني  في  الكنيسة 

أم  وكأنها  مهمة،  صورة  ألوالدها  تنقل  التي  األم  فهي 
عن  وتعملهم  قدميها  حتت  يوم  كل  أوالدها  يجلس 
بيوم  يوم  اآلآلم عشنا  السماوي، كما في أسبوع  أبيهم 
وبعدها  القائم  باملسيح  نتحد  لكن  املسيح  السيد  مع 
ونعيشه  القيامة  معنى  لنعرف  اخلماسني  في  ندخل 
إلى  لنصل  فينا  بروحه  ويحل  املسيح  بالسيد  ونتحد 
اقصى درجات االحتاد به، واخلماسني املقدسة ستة آحاد.. 

والسابع حلول الروح القدس على التالميذ
األحد األول: قوة حياة جديدة

كان التالميذ خايفني ومرعوبني جدا من اليهود، مختبئني 
في العلية، كانوا في حالة من الرعب، اخلوف يعنى  موت، 
السيد  نسوا كالم  اإلميان، هم  عدم  حالة  هو  اخلوف  ألن 

املسيح عن قيامته.
الدخول  والقيامة هي حالة  اليأس،  ُمغلقة متثل  االبواب 
والباب  وسطهم  في  حل  املسيح  املُغلقة،  األبواب  من 
وقال  دخل  منتصراً،  واملوت  القبر  من  خرج  مثلما  مغلق 
»سالم«، فهو قادر أن يدخل واألبواب ُمغلقة بل وقادر أن 
في  التغير  لذلك  لذاته  وندخل  جروحه  نلمس  يجعلنا 
القيامة تغير من الداخل، واالحد األول هو أحد توما عيد 
عالقة  عندها  اختلف  التي  النقطة  ألنها  كبير  سيدي 

التالميذ بالسيد املسيح.
األحد الثاني: القيامة يعني اخللود

الكائن  »اجلسد  االفخارستيا  فيه عن  تعلمنا  الكنيسة 
معنا«، وكما أن الشعب عند خروجه من مصر أكل املن 
وعاش أربعني سنة في البرية، ولكن السيد املسيح قال 
»من يأكلني يحيا بي«، »ال ميوت«، خلود مع اجلسد على 
املذبح، املسيح نتحد به، ال منوت ألن املوت هو عدم ثبات 

فيه.
األحد الثالث : القيامة يعني ارتواء املسيح 

املسيح هو األحتياج األساسي، القيامة ثبات فيه »كل 
من يشرب من هذا املاء يعطش ولكن الذي يشرب من املاء 
الذي أنا أعطيه ال يعطش ابدا«، تقرأ الكنيسة فيه إجنيل 

السامرية، تركز فيه على املسيح أنه القيامة.
األحد الرابع: نفتح أعيننا ونرى النور 

يقول  والكتاب  ظلمة،  هو  واملوت  النور،  هي  القيامة 
“سيروا في النور مادام لكم النور«، »سراج لرجلي كالمك 

ونور لسبيلي«.
موسى النبي عندما نزل من اجلبل كان وجهه ُمنير ألنه 
أخذ الوصية، الذي يحفتظ بكالمه في قلبه وجهه يُنير 

“قوموا يا بني النور«.
األحد اخلامس: القيامة هي طريق السماء

للسما،  طريقنا  هي  القيامة  الصعود،  خميس  وفيه 
السيد املسيح صعد للسماء، القيامة هي الصعود، قال 
ملرمي »ال تلمسيني ألني لم أصعد بعد«، يصعد علشان 
نأخذ الروح القدس، والقيامة هي أن نصعد مع املسيح 

خطوة بخطوة

األحد السادس: قيامة تعني انتصار
القيامة  ابليس،  سلطان  كسر  حاالت  من  حالة  وهي 
انتصار »في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد 

غلبت العالم«
الروح  بحلول  باملسيح  االحتاد  قمة  السابع:  األحد 

القدوس 
عمق احملبة، وعمق االحتاد هو حلول الروح القدس، عندما 
فيه”،  “روحي  يقول  يعبر شخص عن عمق محبته ألخر 
من  وبالرغم  بشري،  على مستوى  التعبير  هذا  كان  فإن 
هذا فإن ذلك يصعب عمليا، لكن اهلل من عمق محبته، 

اعطى لنا روحه ليسكن فينا
فالقيامة هي مسيرة في النور ألن الذي يسير في الظالم 

يعثر ويسقط وقد أعطانا اهلل النور، نراها فيما يأتي: 
قوات  على  منتصرا  القائم  املسيح  يسوع  وجه  في   -
النور قد جاء  أن  الدينونة  الظلمة، وهو يقول: وهذه هي 
ألن  النور،  من  أكثر  الظلمة  الناس  وأحب  العالم  إلى 

أعمالهم كانت شريرة.
- في الكتاب املقدس: ألن الوصية نور والشريعة مصباح 
لسبيلي”،  ونور  كالمك  لرجلي  “سراج  يقول  واملزمور 

فالسير في النور هو مالزمة الوصية.
السيد  بقيامة  النسوة  يبشران  وهما  املالكني  قال   -
ههنا،  هو  ليس  األموات؟  بني  احلي  تطلنب  “ملاذا  املسيح 

لكنه قام” )لو 24:٥،6(
كانت  ولكنها  للتالميذ  مفرحة  احلي  املسيح  عبارة  إن   
جميًعا،  اخلطاة  تخيف  أنها  كما  اليهود،  رؤساء  تخيف 
لم تكن تخيفهم وقت القيامة فقط ووقت الكرازة بها 
بل إن هذا اخلوف سيظل يتابعهم حتى في اجمليء الثاني 
“هوذا  الكتاب  يقول  هذا  وفي  الدينونة،  وفي  للمسيح 
طعنوه،  والذين  عني  كل  وستنظره  السحاب،  مع  يأتي 

وينوح عليه جميع قبائل األرض” )رؤ١(.
يوم  شديدين  قلق  وفي  حزن  في  التالميذ  كان  ما  بقدر 
اجلمعة، على نفس القدر أو أكثر كانوا يوم األحد في فرح 

بسبب القيامة، وحتقق قول الرب لهم من قبل:
أحد  ينزع  وال  قلوبكم  فتفرح  أيًضا  سأراكم  »ولكني 

فرحكم منكم” )يو ١6: 22(.
وسنعرض ظهورات السيد املسيح للتالميذ 

وفرحتهم بوجوده معهم 
حتى يوم الصعود في العدد 

القادم مع تامالت أعياد الصعود والعنصرة.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

براهني القيامة
أراد الرب بظهوراته املتعددة بعد القيامة أن يبرهن ويؤكد 

لنا حقيقة قيامته فالبراهني، كثيرة منها:
 ١- إنه ظهر مرات كثيرة.

 2- إنه ظهر ألشخاص كثيرين.
 ٣- إنه ظهر في أماكن متعددة.

 4- إنهم كانوا يلمسونه.
 ٥- إنه كان يأكل معهم.

 6- أنه كان يحادثهم ويحاورهم.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

من عطايا القيامة
• عطية جسد القيامة.
• عطية اسرار امللكوت.

• عطية تشجيع التائبني. 
• عطية مكافأة احملبني.

• عطية اخلدمة.
متكن  استحالة  لنا  يوضح  أن  يسوع  الرب  أراد  بالقيامة 
املوت منه، وأنه هو باکورتنا، وقيامته قيامة لنا ايضا، وهو 

رأس الكنيسة وعريسها، القيامة عرس دائم.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ظهورات السيد املسیح بعد القيامة
قيامة السيد املسيح لم تكن حادثا وانتهى ولكنه حادث 
إلثبات  لليهود  اعطيت  آية  أعظم  فكانت  األجيال؛  كل 

دعواه أنه ابن اهلل. 
ووفاء  اخلطاة  وقبول  الفداء  عمل  اكليل  هي  والقيامة 
املسيح  السيد  ظهر  وقد  عليهم،  كان  الذي  للدين 

لتالميذه وغيرهم مرات كثيرة بعد قيامته من األموات.
 وبعض هذه الظهورات:

• ملرمي اجملدلية )يو٧(.
•   لبعض النساء الراجعات من القبر )متی 28(. 

• لبطرس الرسول )لو 24(. 
• لتلميذی عمواس )مرقس ١6(.

• لعشرة تالميذ في أورشليم مساء يوم قيامته )لو 24(.
ومعهم  ومرة  توما  بدون  مرة  تالميذه  من  عشر  ألحد   •

توما.
• لسبعة من الرسل على شاطىء البحر )يو 2١(.

•  لتالميذ في اجلليل )متی 28(.
•  ألكثر من ٥00 أخ )١كو ه١(.
•  ليعقوب الرسول )اكو ١5(.

•  لكل الرسل يوم صعوده وكان ظهر الهم أوال في بيت 
عنيا )لو 24(.

كل هذه الظهورات حدثت خالل الفترة قبل الصعود.

تنفرد املسيحية بأن الذي أنشأها و أسسها ليس نبي 
وال إنسان بل هو اهلل بذاته . فاملسيح إلهنا املتجسد 
وَبِاإلِْجَماِع   ” املسيحية  في  قاعدته  و  احلق  عمود  هو 
اهلل،   .. اجْلََسِد  ِفي  َظَهرَ  اهلُل  التَّْقَوى:  ِسرُّ  ُهَو  َعِظيٌم 
، َعُمودُ احْلَقِّ وََقاِعَدتُُه..“ ) تي  الَِّذي ُهَو َكِنيَسُة اهلِل احْلَيِّ

. )١٥:٣
بِي  دََخَل  إِْن   . الَْباُب  ُهَو  أَنَا   ” فمسيحيتنا هي املسيح 
يوحنا   ( َمرًْعى،  وَيَِجُد  وَيَْخُرُج  وَيَْدُخُل  َفَيْخلُُص  أََحٌد 
٩:١0( . ”َهَنَذا َقْد َجَعلُْت أََماَمَك بَابًا َمْفُتوًحا ) مسيح 

املسيحية ( واَلَ يَْسَتِطيُع أََحٌد أَْن يُْغلَِقُه “ ) رؤيا ٣:8( .
املسيح  يسوع  كلمته  و  إبنه  اآلب  اهلل  أرسل  لقد 
رَ بِِه لَُكْم  ر به قبل ” وَيُرِْسَل يَُسوَع امْلَِسيَح امْلَُبشَّ املَُبشَّ
بَْعَدُه،  َفَما  َصُموئِيَل  ِمْن  أَيًْضا  األَنِْبَياِء  وََجِميُع   … َقْبُل 
َّاِم“ ) أع ٣(  َجِميُع الَِّذيَن تََكلَُّموا، َسَبُقوا وَأَنَْبأُوا بِهِذِه األَي
ليكون هو ذاته بذرة املسيحية التي وقعت في أرضنا 
آلدََم:  وََقاَل   ” اللعنة  ولنفسه  عليها  آدم  جلب  التي   -
-ولتصير   )١٧:٣ )التكوين  بَِسَبِبَك«“  األَرُْض  َملُْعونٌَة   «
املسيحية هي طريق رجوع اإلنسان إلي اهلل ”ِمَن اآلَن 
َماَء َمْفُتوَحًة، وََمالَئَِكَة اهلِل يَْصَعُدوَن وَيَْنزِلُوَن  تَرَوَْن السَّ
املتجسد(“  اإلله  املسيح  يسوع   ( اإلِنَْساِن  ابِْن  َعلَى 

)يو٥١:١(.
أصوله  إلي  صاعداً  اإلنسان  مسيرة  الرب  ربط  لقد  و 
ونزل  مجده  أخلي  الذي  اهلل  إبن  مبسيرة    ، اإللهية 

إلينا علي األرض ليلتحف ببشريتنا في سر التجسد 
اإللهي ثم ينطلق عائداً باإلنسان إلي السماء ” وَلَْيَس 
ابُْن  َماِء،  السَّ ِمَن  نَزََل  الَِّذي  إاِلَّ  َماِء  السَّ إِلَى  َصِعَد  أََحٌد 

َماِء“ )يوحنا ١٣:٣(. اإلِنَْساِن الَِّذي ُهَو ِفي السَّ
وفي  اآلب  للمسيحية كانت في معرفة  أول صورة  إن 
زماننا  ملء  في  ظهرت  ثم  الدهور  قبل  املسيح  ذهن 
ابن اهلل في حلمنا وعلي  اخمللوق عندما جتسد املسيح 
الَ  َسًة،  ُمَقدَّ دَْعَوًة  وَدََعانَا  َخلََّصَنا  الَِّذي   ”    : أرضنا 
مِبُْقَتَضى أَْعَمالَِنا، بَْل مِبُْقَتَضى الَْقْصِد ) قصد اآلب قبل 
الدهور في خالص اإلنسان ( ، وَالنِّْعَمِة ) جتسد ابن اهلل ( 
الَِّتي أُْعِطَيْت لََنا ) عطية الروح القدس الذي ينقل إلينا 
نعمة املسيح ( ِفي امْلَِسيِح يَُسوَع َقْبَل األَزِْمَنِة األَزَلِيَِّة 

“ )2 تيموثاوس ٩:١ ( .
 ، املسيحية  يخص  ما  كل  فإن  ذكرنا  ما  علي  وبناء 
أصوله سمائية وليست أرضية ” اَلَِّذي يَأْتِي ِمْن َفْوُق ) 
 ، أَرِْضيٌّ ُهَو  ِمَن األَرِْض  وَالَِّذي  اجْلَِميِع،  َفْوَق  ُهَو   ) املسيح 
اَلَِّذي  يََتَكلَُّم ) في إشارة إلي أديان األرض(.  وَِمَن األَرِْض 

َماِء ُهَو َفْوَق اجْلَِميِع “ )يوحنا ٣١:٣( . يَأْتِي ِمَن السَّ
القول  األرض  في  األديان  أصحاب  لبعض  يحلو  وقد 
ال  عالية  روحية سمائية  مرجعية  ذات  املسيحية  بأن 
تصلح حلياة اإلنسان علي األرض . لذلك جتدهم يكرِّمون 
املسيح ويحترمونه ولكن ال يؤمنون به إلهاً . وعن هذا 
ا  وَأَمَّ بَِشَفَتْيِه،  يُْكرُِمِني  ْعُب  الشَّ هَذا   ” الكتاب  يقول 

َقلُْبُه َفُمْبَتِعٌد َعنِّي بَِعيًدا“ )مرقس ٧:6( . 
نَعم هناك مضادة للمسيحية مع العالم ذكرها الرب 
تَأُْخَذُهْم  أَْن  أَْسأَُل  لَْسُت   ” قال  بل  عنها  يغفل  ولم 
ِمَن  لَْيُسوا  رِّيرِ  الشِّ ِمَن  حَتَْفَظُهْم  أَْن  بَْل  الَْعالَِم  ِمَن 
 .)  ١٥:١٧ )يو  الَْعالَِم   ِمَن  لَْسُت  أَنَا  أَنِّي  َكَما  الَْعالَِم 
نصرة  في  جملده  إستعالناً  املضادة  بهذه  سمح  والرب 
شعبه، وكعالمة ال تقاوَم عن صدق املسيحية. فإنتماء 
املسيحية اإللهي هو أساس قوتها ” أَنُْتْم ِمَن اهلِل أَيَُّها 
األَوْالَدُ، وََقْد َغلَْبُتُموُهْم ألَنَّ الَِّذي ِفيُكْم أَْعَظُم ِمَن الَِّذي 
الي  املسيحيون  يَنزِع  وعندما   .)  4:4 ١يو   ( الَْعالَِم  ِفي 
اإلعتماد علي ذراع بشر مبعزل عن اإلميان باملسيح فإن 
تختلف  ال  هذ  في  و   . بهم  حتل  والضعفات  النكبات 
طفولة  في  عليه  كانت  عما  اجلديد  العهد  كنيسة 

العهد القدمي .
للمسيحية  اإللهي  األصل  عن  احلديث  أهمية  إن 
والكنيسة ليس هو من باب املفاخرة . نعم هو إمتياز ـ 
بل هو كل اإلمتياز أن نكون أبناء اهلل في املسيح يسوع 
ربنا ـ ولكن أهمية هذا وبالدرجة األولي هي أن شكل و 
تشكيل الكنيسة علي االرض هو إنعكاس ألصلها في 
) ١ بطرس  وٌس«  ُقدُّ أَنَا  ألَنِّي  يِسنَي  ِقدِّ ُكونُوا   « السماء 
علي  كمسيحيني  صورتنا  تطابق  سقف  إن   .  )  ١6:١
أمامه كل  وينعقد  له كل عقل  يتحير  اإللهي  أصلنا 
لسان  وقد كان قلب حديث املسيح مع أبيه الصالح  

في )يو2١:١٧ ( ” لَِيُكوَن اجْلَِميُع وَاِحًدا، َكَما أَنََّك أَنَْت أَيَُّها 
اآلُب ِفيَّ وَأَنَا ِفيَك، لَِيُكونُوا ُهْم أَيًْضا وَاِحًدا ِفيَنا، لُِيْؤِمَن 

الَْعالَُم أَنََّك أَرَْسلَْتِني“. ولتوضيح هذا نقول
إن إعالن الثالوث القدوس عن وحدانيته كإله لم يكن 
لآلب  التي  الواحدة  اإللهية  الطبيعة  بسبب  فقط 
في   - األقانيم  ألن  أيضاً  بل   ، القدس  والروح  واإلبن 
اخمللوق  غير  املطلَق  اإللهي  احلب  يجمعهم   - متايزهم 
املطلقة  اهلل  وحدانية  في  واملُعلَن  املفحوص  وغير 
فداء  ثم  واإلنسان  العالم  خلق  في  أيضاً  املسَتعلَن  و 

املسيح له .
احلب  بذل  ثم  باحلب  الكنائس  وحدة  فإن  وبالتالي 
سالم  و  حب  ويعوزه  تغرَّب  إنسان  كل  علي  وفيضه 
املسيح ، نقول إن هذا ليس ترفاً بل هو كشفاً حلقيقة 

أصل املسيحية اإللهي . 
جتاه  املسيح  إشتياق  يحقق  أن  قادر  القدس  الروح  و 
كنيسة  وحدة  في  كسرالبشرية  فيجبر  اإلنسان 
املسيح  كأساس ، ألن احلب هو صناعة روح اهلل بإمتياز. 
ولكن إن لم يتحقق هذا في زمننا اخمللوق بسبب عدم 
أمانتنا فهذا ال يُبطل أمانة اهلل أن نصير كلنا واحداً 
فيه في الزمان الغير مخلوق ” َكْي يَُكوَن اهلُل الُْكلَّ ِفي 

الُْكلِّ “ )١ كورنثوس 28:١٥ ( والسبح هلل.
للكنيسة  التي  املقدسة  اخلماسني  من  توما  )أحد 

اخلالدة   20١8( . 

ألوهية املسيحية 
بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  ( 66)
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األردن يسجل رقماً جديداً 
في موسوعة جينيس في »ساعة األرض«

بعد  جينيس،  موسوعة  في  جديدا  قياسيا  رقما  األردن،  سجل 
في  الشموع  من  مصنوعة  فسيفسائية،  لوحة  بأكبر  دخوله 
والتي  الشمع،  من  املصنوعة  اللوحة،  وأعدت  األرض.  ساعة 

حتمل شعار 60+ باستخدام ١١440 شمعة، فيما أشرفت اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة على 
اعدادها.

اللوحة، أكبر لوحة فسيفسائية، مصنوعة من الشمع لشعار ساعة األرض، التي حتمل  وتعد 
مكانا  عمان  في  األثري  القلعة  جبل  اجلمعية  واختارت   +60 العاملي  األرض  ساعة  شعار  شكل 

لتنفيذ الفعالية.

بيع ديناصورات في مزاد 
علني بأسعار خيالية

مزاد  في  لديناصورات  حفريات  عرضت 
خيالية،  بأسعار  باريس  في  مؤخرا  علني 
لديناصورين،  عمالقتان  حفريتان  وبيعت 
يورو لكل منهما،  أكثر من مليون  مقابل 

في دار مزادات بينوش وجيكيلو. 
فصيلة  من  لديناصور  حفرية  بيع  ومت 
بعدما  مترا،   ١2 طولها  يبلغ  ديبلودوكس 

أعيد بناؤها على يد فريق من علماء احلفريات اإليطاليني، في نفس اليوم مقابل ١.١8 مليون يورو.
كما عرضت حفرية أخرى لديناصور صغير من نوع الوسوراوس، يبلغ طوله ٣.8 متر في املزاد.

ويعود هيكل الوسوراوس العظمي إلى نحو ١40 مليون سنة، وينتمي إلى فصيلة من أحد أكثر 
أنواع الديناصورات شهرة في العالم.

دراسة كاثوليكية: 50% من الشباب األوروبي عازفون عن الدين

في  الشباب،  حول  األساقفة  سينودس  لعقد  الكاثوليكية  الكنيسة  استعدادات  مع  بالتزامن 
أكتوبر املقبل، أظهرت دراسة أجراها املعهد الكاثوليكي في باريس )ICP(، بالتشارك مع جامعة 

سانت ماري الكاثوليكية في لندن، أن العزوف عن الدين في تزايد بني الشباب األوروبيني.
وذكرت صحيفة “ال كروا” الفرنسية التي أوردت هذا اخلبر أن نسبة كبيرة من أفراد هذه العينة 
احملصورة بني ١6 و2٩ عاما، واملنحدرة من 2١ بلداً أوروبياً- إضافة إلى إسرائيل- قالوا إنهم ال دينيون، 

بل وصلت هذه النسبة في دولة التشيك إلى ٩١%
وفي فرنسا مثالً كشف 64% من املستطلعة آراؤهم أنهم ال يتبعون أي دين، مقارنة بـ 22% قالوا 

إنهم من الكاثوليك، و ١0% قالوا إنهم مسلمون.
أما في أملانيا، فنسبة الالدينيني وصلت 46%، والكاثوليك 20%، والبروتستانت 20%، واملسلمني ٧% 
. وفي بريطانيا وصلت نسبة الالدينيني ٧0%، والكاثوليك ١0%، والبروتستانت ٩%، واملسلمني %6. 

وفي هولندا وصلت نسبة الالدينيني ٧2%، والكاثوليك ٧%، والبروتستانت ٩%، واملسلمني %8.
كما أظهرت الدراسة أن ممارسة الشعائر الدينية أسبوعيا متدنية للغاية وال تزيد على ١0% بني 
الشباب، إال في أربع دول فقط من البلدان التي متت دراستها، وهي بولندا )٣٩%( وإسرائيل )%2٩( 

والبرتغال )20%( وإيرلندا )١٥%(.
أنهم  البلدان  هذه  من  سبعة  في  االستطالع  في  املشاركني  نصف  من  أكثر  أكد  املقابل،  وفي 
لم يحضروا نشاطا دينيا على اإلطالق، وذلك في كل من جمهورية التشيك وهولندا وإسبانيا 

واململكة املتحدة وبلجيكا وفرنسا واجملر.

الهند تبني شققاً سكنية 
على القمر!

الهندية  الفضاء  وكالة  خبراء  درس 
مأهولة  مساكن  لبناء  الصاحلة  األماكن 

الرواد الفضاء على سطح القمر.
 ،”ISro« وتستعد وكالة الفضاء الهندية
مجال  في  الدول  طليعة  في  لتكون 
السكن الفضائي بعد أن قدمت دراساتها 
مختصون  مهندسون  فيها  شارك  التي 

في مجال أمن األبنية السكنية، وأظهرت اخملططات والصور البيانية األولية ملساكن رواد الفضاء 
على القمر، أنها تشبه منازل سكان القطب املتجمد “األسكيمو”.

ترتبط  القمر  مبساكن  املتعلقة  األولية  التجارب  أن  إلى  الهندية  الفضاء  وكالة  ممثلو  ويشير 
بالدرجة األولى باختبار خصائص املواد واحملاليل الالزمة لتجميع هياكل سكنية قوية وآمنة.

الدراسات  هذه  في  القمر  سطح  على  احلياة  دعم  بأنظمة  تتعلق  بيانات  اآلن  حتى  توجد  وال 
السكنية، التي ستحل بعد حل مسألة البناء السريع في غياب األوكسجني واملاء وميزات الغالف 

اجلوي، بحسب الوكالة الهندية.

عالــم بال حـــدود 21
طريق يعزف أنغاماً في هولندا

إذا قدت سيارتك على الطريق السريع املار بقرية 
يلسوم في هولندا فإن الطريق سيعزف لك حلنا.

فعلى الطريق وضعت “أشرطة عازفة” على نحو 
بالطريق  الرحالت  على  املتعة  إلضفاء  مدروس 
الفكرة  لكن  عادي،  طبيعي  منظر  على  املطل 
املنطقة  لسكان  بالنسبة  رونقها  تفقد  بدأت 
إلى  يدفعهم  املستمر  اللحن  إن  يقولون  الذين 

اجلنون.
 وتنبعث األنغام عندما متر إطارات السيارات على 
الطرق  جانب  على  عادة  توضع  التي  األشرطة، 
الرئيسية لتحذير السائقني من أنهم ينحرفون 

عن املسار.
بالسرعة  األشرطة  على  السيارة  متر  وعندما   
الساعة  في  كيلومترا   60 وهي  الصحيحة، 
اخلاص  النشيد  الطريق  أقصى، فسيغني  كحد 
مبنطقة فريسالند وهي جزء في شمال هولندا 

لديه لغة وثقافة خاصني به.
ويقطع مسافات  املنبعث مرتفع  الصوت   لكن 
الطريق  إن  محليون  سكان  ويقول  كبيرة، 
املوسيقي بات مصدرا ألنغام غير منسجمة وال 

تنتهي تبقيهم مستيقظني ليال.
إن  احمللية  كورانت  ليواردر  صحيفة  وقالت 
إزالة  على  وافقت  فريسالند  في  السلطات 

األشرطة العازفة في وقت الحق من األسبوع.

أول سباق للدراجات الهوائية 
للسيدات في السعودية

السعودية  للرياضة  العامة  الهئية  اشرفت 
على أول سباق للدراجات الهوائية للسيدات 
امللك  مدينة  في  أقيم  الذي  اململكة،  في 
الفتيات  وحرصت  بجدة،  الرياضية  اهلل  عبد 
للمشاركة  مبكر،  وقت  في  الوجود  على 
النظير  منقطع  حماس  وسط  السباق،  في 
بتدوين  قمن  اللواتي  املتسابقات  قبل  من 

أسمائهن للمشاركة.
عن  السباق،  في  املشاركات  الفتيات  وعبرت 
سعادتهن باملشاركة في أول سباق للدراجات 
الهوائية للسيدات، ووصفن الفعالية باملبادرة 

اجلميلة التي متنني تكرارها.
 وصرحت املشرفة على التنظيم وقائدة فريق 
“البسكوليتة” في جدة، أن وجود أعداد كبيرة 
دفع  الفعالية،  في  للمشاركة  الفتيات  من 
اللجنة املنظمة لزيادة عدد املشاركات من ٣0 
للعدد  أخريات نسبة  واستبعاد  فتاة،   4٧ إلى 

الكبير من الفتيات الراغبات في املشاركة.
في  النسائي  الدراجات  سباق  ويعتبر   
السعودية هو األول من نوعه، وذلك بعد جناح 
مكة  شهدتها  التي  النسائي  املاراثون  جتربة 

املكرمة.
 وفازت الدراجة أروى العمودي باملركز األول في 
املركز  على  اخلطيب  منال  وحصلت  السباق، 
املركز  إلى  الوصول  من  متكنت  بينما  الثاني، 

الثالث املتسابقة ندمية أبو العينني.
العاملي  اليوم  مع  تزامنا  الفعالية  أقيمن 
 ١0 طول  على  السابق  وامتد  للصحة، 
بني  املنافسة  احتدام  وشهد  كيلومترات، 

املتسابقات.  

مسجد وكنيسة وكنيس حتت سقف واحد في املانيا!

يحتضن وسط العاصمة األملانية دار عبادة جتمع بني كنيسة ومسجد وكنيس في مبنى واحد.
بدء بناء هذا املشروع سيكون في عام 20١٩ وسيستمر ملدة عامني، »وسيتم تشييد املبنى في 

قلب العاصمة األملانية برلني، في جزيرة الصيادين«.
وتتلخص الفكرة األساسية لهذا املشروع في »تبادل األفكار واآلراء بني ممثلي مختلف األديان«. 
كما أن الباب مفتوح للملحدين للمشاركة في االجتماعات واحلوارات التي ستعقد في القاعة 

املركزية ملبنى العبادة املشترك.
وستؤخذ بعني االعتبار التفاصيل اخلاصة بأمكنة العبادة للديانات الثالث، على الرغم من أنها 

ستقع حتت سقف واحد، وسيتم توجيه املسجد والكنيس اليهودي إلى الشرق.
وتقدر تكلفة املبنى بـ 4٣ مليون يورو، مت جمع 8.6 مليون منها عن طريق التبرعات مبا في ذلك 
مبلغ ٣.4 مليون من احلكومة الفدرالية واإلقليمية. ويؤكد قادة املشروع على أن مبلغ ١2 مليون 

يورو كافية للبدء في البناء.
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Read some fun human body facts 
and find out more about bones, 
skeletons, eyes, blood, muscles, the 
brain, heart and much more. 
•	 The	brain	uses	over	a	quarter	of	the	oxygen	
used	by	the	human	body.	More	human	brain	
facts.

•	 Your	 heart	 beats	 around	 100000	 times	 a	
day,	 36500000	 times	 a	 year	 and	 over	 a	
billion	times	if	you	live	beyond	30.	More	human	heart	facts.

•	 Red	blood	cells	carry	oxygen	around	the	body.	They	are	created	inside	the	
bone	marrow	of	your	bones.	More	blood	facts.

•	 The	colour	of	a	humans	skin	is	determined	by	the	level	of	pigment	melanin	
that	the	body	produces.	Those	with	small	amounts	of	melanin	have	light	
skin	while	those	with	large	amounts	have	dark	skin.	More	skin	facts.

•	 Adult	lungs	have	a	surface	area	of	around	70	square	metres!	More	lung	
facts.

•	 Humans	have	a	stage	of	sleep	that	features	rapid	eye	movement	(REM).	
REM	sleep	makes	up	around	25%	of	total	sleep	time	and	is	often	when	
you	have	your	most	vivid	dreams.	More	eye	facts.

•	 Most	adults	have	32	teeth.	More	teeth	facts.
•	 The	smallest	bone	found	in	the	human	body	is	located	in	the	middle	ear.	
The	staples	(or	stirrup)	bone	is	only	2.8	millimetres	long.	More	ear	facts.

•	 Your	nose	and	ears	continue	growing	 throughout	your	entire	 life.	More	
nose	facts.

•	 Infants	blink	only	once	or	twice	a	minute	while	adults	average	around	10.
•	 As	well	as	having	unique	fingerprints,	humans	also	have	unique	tongue	
prints.

•	 The	 left	 side	of	your	body	 is	controlled	by	 the	 right	 side	of	your	brain	
while	 the	 right	 side	of	 your	body	 is	 controlled	by	 the	 left	 side	of	 your	
brain.

•	 Antibiotics	are	only	effective	against	bacteria,	they	won’t	help	in	fighting	
off	a	virus.

•	 It	takes	the	body	around	12	hours	to	completely	digest	eaten	food.
•	 Your	sense	of	smell	is	around	10000	times	more	sensitive	than	your	sense	
of	taste.	More	senses	facts.
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“Merlin’s Magic Words”
Jonathan and Gwen were the best of friends. They 
grew up next door neighbors and from the mo-
ment they could listen, they heard stories of the 
great King Arthur, his valiant knights of the round 
table, the beautiful princesses and the terrifying 
dragons and of course the amazing and mysteri-
ous Merlin. How often they whispered to each 
other that they wished just one of these mythi-
cal people who were the rulers of their kingdom 
would happen by to see them in their tiny village. 
“Do you think there are dragons in our forests or 
caves?” Gwen asked her friend curiously. 
“Oh yes, there must be and when we are grown, 
I will fight them and King Arthur will make me a 
knight of the round table.” Jonathan bragged beat-
ing on his chest until he had to stop because it 
made him cough. The two walked along the path 
that lead to church talking about all these wonder-
ful heroes and adventures that they wished they 
could be part of. Up ahead they saw the tiny hut 
which was the church for their village and they 
couldn’t help but look to the sky at the tall cross 
Jonathan’s daddy had carved and put there to hon-
or Jesus. 
“I wish I could see Merlin do his magic.” Jona-
than continued. 
“Oh me too Jonathan” Gwen said with a sigh. It 
was not a sigh of unhappiness because she was so 
content in her little village. She loved her parents 
and had wonderful friends like Jonathan and they 
felt safe far from the wars that the king and his 
knights conducted to protect their homeland. But 
still, children long for adventure, even if they are 
afraid sometimes. 
“I wish I could clap my hands like this…” and he 
clapped loudly CLAP CLAP, “and Merlin would 
come and teach us his magic.” 
“Hee hee hee,” Gwen giggled, “Yes we could 
both clap...” and she mimicked her friend with her 
more dainty claps CLAP CLAP “and he would 
come make us wizards too. 
“You are very good at clapping Sir Knight and 
Princess Gwen” the deep rumbling voice came 
from just off the path. Gwen and Jonathan almost 
jumped out of their hair at the voice. They land-
ed on the other side of the path looking for the 
voice. There sitting on a stump next to the church 

was what could only be a wizard. His long robe 
reached his sandaled feet. His white hair was long 
as was his pointed beard and his staff was tall 
and crocked at the end and singed at the tip as 
though much fire had come from it. And his robe 
was covered with mythical and colorful symbols 
like stars and moons and mysterious runes that the 
children could not know. 
“Why did you call me Sir Knight?” Jonathan 
asked shyly. “I am just a little boy.” 
“Yes good Jonathan.” The kindly grandfatherly 
figure said with a smile. “Come close children, I 
am Merlin, you called for me. I come to give you 
the most powerful word in the universe.” Gwen 
and Jonathan were drawn to the feet of the wizard. 
“You see yourself as a child Jonathan. But Merlin 
can see beyond today to a world only a few years 
away. I can see for who you will become. For bur-
ied inside of you is the greatness you will grow in 
to. And inside this little boy Jonathan is a wonder-
ful Knight who will serve his king and his Lord 
Jesus mightily not so many years from now.” 
“But how can you see us as we will be?” Gwen 
asked gazing wide eyed as the magical man. 
“Because I see you as God sees you, Princess 
Gwen.” Merlin explained. “I see you for what 
God created you to be and a princess and a mighty 
knight you will be, if you serve Jesus every day 
as you grow up.” The children smiled and blushed 
getting goose bumps thinking of themselves as 
God sees them. 
“But did you say you were going to give us the 
most powerful magic ever?” Jonathan said with a 
voice full of wonder and excitement. 
“Yes but first some lesser magic.” The wizard 
said with a wry grin. At that, he lifted his staff 
to the sky, exclaimed words the children could 
not understand and his clenched fist sprang open 
and sparks and tiny fires burst on the stones of 
the path in front of the children. Jonathan laughed 
and clapped and the sage wizard smiled with plea-
sure at their giggles. 
“DO MORE, DO MORE!” The children pleaded. 
“I will gladly,” Merlin said clearly having as 
much fun as the children. “Observe that dog, you 
know him, all the villagers know him. 

To Be Continued ..

The Name of Jesus
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If there are 3 apples and you 
take away 2, how many do you 
have?
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Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, 
that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and 
every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. [Philippians 2:9-11]

Gongratulation 
for your success, 

Mariebelle
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Distress. What does that word mean to you? We may feel distressed when 
we are overwhelmed, sad, angry, or frustrated. This can be caused by exter-
nal events, but we can also feel distressed from our emotions or thoughts.  
When we are distressed, we find it extremely difficult to think clearly, relax, or calm 
down. Our thoughts may be racing, and our bodies may get tense. But unfortunately, 
distress is inevitable. We will all have to deal with distress at some time in our lives. 
What is important to realize is that we cannot avoid distress. In fact, try-
ing to do so or denying it will just make us feel worse. What we CAN do 
is try to learn how to cope with it. This is called ‘distress tolerance’.  
One very useful strategy is 
to remember the ACCEPT 
acronym. When faced 
with a difficult emotion, 
thought, or event, some 
helpful things to do are to 
try to engage in activities 
that you like. Although this 
is hard to do when you feel 
down, it can help you get 
your mind off the situation.
Something else to try is to 
push away the thoughts 
and try to talk yourself 
into understanding WHY 
you are distressed - and 
whether or not your re-
sponse is ‘appropriate’ and 
helpful. For example, you 
may feel frustrated and an-
gry that you scored poorly 
on an exam, that you argued 
with your friend, etc. This 
may make you feel bad about yourself. You may begin to criticize yourself, feel 
hopeless, or turn to ineffective coping skills (this can be substances, self-harm, 
spending excessive money, eating too much/too little, yelling, isolating yourself, 
etc). Instead of doing this, stop and think: how will using these ‘coping skills’ 
help or harm you and the situation? If you use the substance, you may feel 
temporarily better, but this will not last long. And, you will likely feel guilty after-
wards as well. Crying and yelling can help release emotions - and can be normal 
responses; however, after releasing the emotion, you ought to deep breath, and re-
alize that you can handle this. You have done it before, and you WILL survive. 
Dealing with distress is, ironically, distressing. It is not fun or easy to sit through 
negative emotions, thoughts, or temptations - and actively try to resist them or 
cope with them. Doing so takes a lot of practice. Being mindful that when we are 
frustrated and emotional, it is difficult to think clearly is helpful. When we feel dis-
tressed and try to tolerate it, we will feel highly uncomfortable. Because trying 

to handle distress is hard work! However, 
over time, it does become slightly easier. 
We	each	find	strategies	that	work	for	us.		
Keep on practicing how to handle distress 
- it cultivates inner peace, resilience, and 
strength. It can help you persevere through 
challenging times, break ineffective coping 
activities, and learn to be kind to yourself. 
Remember:	every	difficult	circumstance,	
emotion or thought you have will not last 
forever. You WILL get through this. You 
alone can choose to use strategies to get 
through these moments. It will be hard, 
but you CAN. 

Distress Tolerance - Not Easy, But 
Powerful!

Look at you, so big and so smart- I 
still remember bringing you home 
and how you stole everyone’s heart.
Look at how tender, how sweet is 
your cry. I remember feeling so 
overwhelmed with love I could die.
Look at you so innocent, in awe and 
wonder you’d see, I remember how 
it felt when you were inside of me.
Look at you, growing your first tooth 
already, your growth is so swift and 
oh so steady.
I am almost afraid to blink little one, 
you’re sprouting and blooming and 
you’re already one!
I remember you coming home from 
the hospital after the long fight,
I remember not being able to sleep 
through a single night,
I checked your breathing and 
watched you sleep countless times,
As I sang you everything I knew and 
all the silly little rhymes.
Look at you starting to walk as you 
wiggle and shake, anymore of these 
cute sounds I just can’t take.
Look at you playing peek-a-boo with 
me, and saying “mama” and “dada” 
as cutely as can be.
Look at you as you slip your small 
hand in mine, knowing that with my 
hand in yours then all is fine.
Look at how much talking and laugh-
ing you do now that you’re grown, I 
still remember bringing you home.
I remember how you would fist up 
your palms then suck on your hands 
to make yourself calm.
I remember your scent and your 
heavenly soft skin that made my 
eyes tear up and made my head spin.
I remember your quiet sighs in the 
night, as you lay on my chest and we 
turned off the light.
I remember the soft even rhythms of 
your slumber and sleep, I remember 
just wanting to hold you for keeps.
Look at you growing up and talking 
back, defiantly telling me what you 
want and what we lack.
Look at you with your little hands on 
your hips, as you stick your ground 
and pout your lips.
Look at you yelling for the ball and 

demanding we play, look at how 
well you kneel and pray.
Look at you starting daycare and say-
ing good bye at the door, I remember 
when you would never leave my side 
before.
Then you go to school and all of a 
sudden you are older, smarter, pret-
tier, funnier- bolder!
Where did the days go when I help 
you tightly, kissed you and tucked 
you in – nightly.
You are reading, writing, singing and 
debating- I think I heard you talking 
about dating?

Listen my baby, I know you are older 
but my heart can’t stand how you’re 
now at my shoulder.
You’re growing taller and brighter 
and I am so afraid, that what I re-
member will start to fade.
I love you more than my next breath, 
I can’t even imagine loving you less.
I love you to the stars and the gal-
axies beyond, and no one ever can 
break our bond.
But slow down baby, stop growing 
so fast. Let me hold you my arms 
and make this moment last.
I know that you’ll be graduating and 
gone off to marry before I know, and 
then I will be left wondering where 
did the time go.
For now I will hold you and sing and 
make silly faces, I will cherish the 
moments as my very special graces.
I will reply to your one million times 
that you call me “mommy” and I will 
raspberry your arms, your neck and 
tummy.
I will lay next to you when you want 
me to help you sleep, I will etch your 
tiny face in my heart for keeps.
I will sniff you and smell you until 
you push me away, and I will cry, 
alone in my room with each passing 
day.
I miss you already when you’re 
grown and gone, I love you so dearly 
my daughters and son.
Love,
Mama Sylvia Martignani
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A poem for my 
little ones… By: 

Sylvia Martignani
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Dear	Friends,	
One	issue	that	I	have	heard	from	Markham	
residents	 is	 the	 high	 gas	 prices	 that	 GTA	
residents	 pay.	 Many	 Markham	 residents	
drive	regularly.	Even	those	that	do	not	drive	
pay	more	for	taxis,	public	transit	and	other	
means	of	transportation	when	gas	is	expen-
sive.	In	other	words,	higher	gas	prices	cost	
us	all.
Gas	 prices	 are	 much	 lower	 in	 the	 United	
States.	 They	 are	 even	 somewhat	 lower	 in	
other	 parts	 of	 Canada	 and	 other	 parts	 of	
Ontario.
Many	people	do	not	realize	why	gas	prices	
are	 as	 high	 as	 they	 are.	While	 the	 cost	 of	
oil	and	other	factors	play	a	role	in	increas-
ing	gas	prices,	most	people	that	I	talk	to	are	
surprised	 to	 learn	 that	 the	 federal	 govern-
ment	inflates	gas	prices	through	a	variety	of	
taxes.
Justin	 Trudeau	 has	 also	 forced	 provinces	
to	implement	carbon	pricing	schemes	(also	
known	 as	 “carbon	 taxes”).	 This	 has	 also	
caused	gas	prices	to	increase.
By	some	estimates,	the	new	Liberal	carbon	
tax	will	add	as	much	as	10	cents	per	litre	to	
the	cost	of	gas.	This	means	that	the	Liber-
als	 are	 not	 only	making	 you	 pay	more	 in	
taxes	 that	you	see	directly	on	your	 tax	re-
turn.	They	have	also	added	extra	taxes	that	
are	hidden	–	they	just	look	like	they	are	part	
of	the	cost	of	gas.
As	 your	Member	 of	 Parliament,	 I	 believe	
that	the	federal	government	should	stop	ar-
tificially	raising	gas	prices	through	imposed	
carbon	taxes.
If	you	have	any	question,	do	not	hesitate	to	
contact	me.

Sincerely,
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville 

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

GAS PRICES 
IN MARKHAM

This	 year’s	 federal	 budget	made	 the	
discussion	 of	 women’s	 issues	 and	
gender	 a	 major	 focus.	 Working	 to	
improve	 the	situation	of	women	 is	a	
good	idea	–	but	 the	actual	substance	
of	the	budget	limits	women’s	options	
and	is	bad	for	the	very	people	that	it	
says	that	it	is	aiming	to	help.
Right	 now	 in	 Canada,	 women	 are	
more	 likely	 to	 take	 parental	 leave.	
There	 are	 a	 lot	 of	 reasons	 why	 this	
may	 be	 the	 case,	 but	 in	 any	 event,	
people	should	be	able	to	make	choic-
es	about	how	they	operate	their	own	
families	 without	 the	 interference	 of	
the	government.
This	budget	proposes	to	dramatically	
change	the	structure	of	parental	leave,	
in	 order	 to	 alter	 how	 couples	 divide	
it	up.	Presently,	35	weeks	of	parental	
leave	are	allocated,	which	parents	can	
divide	 between	 themselves	 as	 they	
see	fit.	The	budget	proposes	to	force	
men	 to	 take	 a	 greater	 proportion	 of	
the	 parental	 leave,	 by	 setting	 aside	
a	 minimum	 of	 five	 weeks	 allocated	
uniquely	 to	 each	 partner,	 while	 also	
increasing	 the	 total	number	of	avail-
able	weeks	to	40.

In	 other	 words,	 now,	 40	
weeks	will	be	available	to	
a	 couple,	 but	 one	 person	
cannot	 take	more	 than	 35	
weeks.	 This	 is	 explicitly	
explained	 as	 an	 incentive	
to	 address	 “unequal	 shar-
ing	 of	 caregiver	 responsi-
bilities.”	 The	 government	
thinks	 that	 they	 should	
be	 dictating	 to	 men	 and	
women	 how	 they	 divide	
up	 caregiving	 responsibilities	within	
their	own	families.
I	 have	 no	 objection	 to	 increasing	
the	 total	 number	 of	weeks	 available	
for	 parental	 leave,	 but	 I	 have	 con-
cerns	 about	 the	 government	 trying	
to	use	parental	 leave	 to	engineer	 the	
way	that	families	manage	their	lives.	
There	are	good	reasons	why	one	par-
ent	 or	 the	 other	 might	 want	 to	 take	
all	of	the	parental	leave	—	and	there	
are	some	jobs	(like	mine)	where	it	is	
practically	 very	 difficult	 to	 take	 any	
leave	at	all.
Government	 trying	 to	 shape	 how	
couples	divide	caregiver	responsibili-
ties	is	a	weird	overreach	into	people’s	

personal	 lives.	 Marriage	
should	 be	 an	 equal	 part-
nership,	 but	 any	 equal	
partnership	 will	 involve	
the	 non-identical	 division	
of	 tasks,	 based	 on	 prefer-
ences	 and	 abilities.	 Even	
in	a	world	of	perfect	gen-
der	 equality,	 it	 may	 well	
be	 that	women	would,	 on	
average,	 make	 different	
choices	from	men.

A	 better	 approach	 to	 helping	 wom-
en	 get	 into	 the	 workforce	 would	 be	
to	 make	 work	 more	 flexible.	 Many	
young	parents	I	talk	to	are	interested	
in	more	flexible	work	 arrangements.	
More	young	parents	are	working	part	
time	 or	 from	 home	while	 they	 raise	
their	 children.	 Policy	 changes,	 like	
the	simplification	of	work-from-home	
tax	deductions,	would	be	a	good	step	
to	making	this	an	easier	choice.
Empowerment	 should	 be	 about	 in-
creasing	 choice,	 not	 trying	 to	 en-
gineer	 choices.	 The	 government’s	
approach	 to	 gender	 equality	 should	
empower	 women,	 rather	 than	 direct	
their	choices.

Government should empower 
women, not direct their choices

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

It	was	a	voice.
The	softest	whisper,
Yet	it	made	all	my	hairs	stand	up	and	shiver.
My	mind	was	gone,
Under	the	spell	of	the	strongest	liquor.
What	came	after	was	all	a	blur.
Words	so	clear	they	could	cut	through	air,
Mesmerized,	couldn’t	help	but	stare.
With	fog	all	around,	there	wasn’t	much	to	see,
Hell,
I	couldn’t	even	breathe.
Blindly,
I	followed.
Every	harmony	lead	to	a	different	memory,
Note	after	note,
What	was	this	voice?
Blocked	out	every	noise,
Completely	 transparent,	 like	 some	 sort	 of	
ghost.
On	cloud	nine,	completely	afloat.
Possibilities	arose,	
There	was	a	moment,
Time	froze.
Then	reality	came	back	hitting	harder	than	be-
fore.

Line	after	line,
Being	pulled,	dragged,	hypnotized.
Racing	heartbeat,	unstabilized,
Broken	down,	completely	patronized.	
I	let	it	take	me.
For	a	fraction	of	a	second	I	thought	I	saw,
Something	I	swore	I	had	long	forgot.
Fragmented	memory	of	a	somewhat	old	friend,
Sins	 that	 never	 made	 their	 way	 around	 to	
amends.
Master	plan,	worked	so	well,
Beautifully	 calculated,	 completely	 captivat-
ing,
Derived	 from	 a	 perfectly	 coincidental	 situa-
tion.
You’d	found	your	way	back,
Into	the	tattered	remains	of	a	heart	I	once	had.
I	guess	I	lost.
This	time	I	drowned,	
Staring	 into	 the	eyes	of	everything	 I’ve	ever	
wanted,
but	could	never	have.
“Watch and pray so that you will not fall into 
temptation. The spirit is willing, but the body 
is weak.” ~ Matthew 26:41
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