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تقـــــــــــارير

في أحدث استطالع رأي :نصف الناخبني يريدون فوز
احملافظني بأونتاريو ..و»أليوت» األفضل لقيادة احلزب

اجملر :املدن األوروبية الكبرى
ستصبح ذات غالبية إسالمية قريباً

بحسب أحدث استطالع
رأي ،فإن نصف الناخبني في
مقاطعة أونتاريو سينتخبوا
حزب احملافظني التقدمي .ففي
استطالع رأي أجراه منتدى
البحوث على مدى يومني ،لـ 949
ناخباً ،قال  % 49أنهم سينتخبون
احملافظني ،بينما قال  24%أنهم
سينتخبون الليبراليون ،و19%
قالوا أنهم سينتخبون احلزب الدميقراطي اجلديد «.”NDP
وبهذا ترتفع نسبة املؤيدين حلزب احملافظني بنسبة  7%عن االستطالع السابق والذي مت قبل أسابيع،
والذي فازوا به بنسبة  42%فقط ،وأشار رئيس املنتدى الذي أجري االستطالع في تصريحات صحفية
إلى أن نتيجة االستطالع تعكس عدم رضا الناخبني
عن رئيس احلكومة الليبرالية “كاثلني وين” ،والتي يبدو
أنها  -بحسب رئيس منتدى البحوث -ليست على
تواصل مع الناخبني باإلضافة إلى شكاوي الناخبني
من أسعار الكهرباء وأمور أخرى.
وباستطالع رأي الناخبني حول من األجدر بني املرشحني
اخلمسة لقيادة حزب احملافظني ،حصلت “كريستني
اليوت” على الصدارة بنسبة  ،22%بينما جاء “دووج
فورد” في املركز الثاني بـ  16%من األصوات ،و”كارولني
مولروني” على  ،14%والعائد إلى السباق وزعيم احلزب
السابق“ ،باتريك براون” على  % 13من األصوات ،وجاءت
“تانيا جرانيك” في املركز األخير بـ  5%من األصوات
بينما قال  30%ممن شملهم االستطالع بأنهم ال يعرفون من يجب أن يكون زعيم حزب احملافظني
التقدمي في أونتاريو.
وأخيرا ً انقسمت األراء حول عودة “باتريك براون” لسباق رئاسة احلزب مرة أخرى ،فبينما أتفق  38%مع
قرار “براون” عارضه .39%

قال رئيس الوزراء اجملري
«فيكتور أوربان» مؤخرا ً
إن «الغيوم السوداء
تتلبد في أجواء أوروبا
بسبب الهجرة» ،واصفا
املعارضة بأنها منفصلة
عن الواقع وميؤوس
منها بسبب دعمها
لالجئني.
وأضاف أوربان في خطابه
السنوي عن حالة األمة
في العاصمة بودابست:
«األمم ستندثر ..الغرب
سيسقط ،فيما أوروبا
غافلة وغير مدركة
بأنها تعرضت للغزو»،
زاعما ً أن املدن األوروبية الكبرى ستصبح ذات غالبية مسلمة قريبا.
وحث رئيس الوزراء اجملري الناخبني على إعادة انتخابه لوالية ثالثة ،معتبرا أن «املعارضة
اجملرية خارج الزمن».
واعتاد أوربان على انتقاد سياسات اإلحتاد األوروبي في عدة ملفات أهمها ملف الهجرة،
ومنذ العام  ،2015اتخذ أوربان إجراءات صارمة ضد الهجرة مبا فيها بناء سياج حدودي
من األسالك الشائكة ،رغم احتجاج املعارضة على بناء السياج وعدم رضاها عن خالف
احلكومة مع اإلحتاد األوروبي حول حصص الالجئني.
وقد تصاعدت شعبية أوربان بسبب موقفه املتشدد إزاء الهجرة رغم اتهامات معارضيه
من أن سياساته القومية قادت البالد بعيدا عن الدميقراطية ونحو احلكم املتسلط ،إال أن
مناصريه يعتبرون أنه يقوم بحملة إصالحات بعد عقود من التباطؤ االقتصادي.
يشار إلى االنتخابات التشريعية في اجملر ستُجري في  8أبريل املقبل ،وتشير استطالعات
الرأي إلى أن أوربان سيفوز بوالية ثالثة.
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مقال مبعرث كم�شاعري

�ضباط الأمن يدخنون حتت الفتة ممنوع التدخني باملطار� ،أبنية مغربة تتحدث �إيل
بلغة حميمة �أتقنها دون �أن �أتذكر بال�ضبط متى تعلمتها� ،شوارع متعرجة ت�صطخب
فقط بعد الواحدة ظهرا� ،أر�صفة تتحدى بارتفاعها العجائز والعاجزين وتقر
بذنب �صفقة فا�سدة .قلوب كالورود متناثرة يف عقلي وروحي بدد لقا�ؤهم اعواما
طويلة ق�ضيتها يف غربة فك�أنها مل تكن .تفا�صيل كثرية كثرية ت�صدمك فجاجتها
عندما تلتقيها وتعلق بذاكرتك حنانا وحنينا عندما تغادرها .ا�صطحبتني �إحدى
الوردات �إىل مبنى ال�سجل املدين بالعبا�سية ال�ستخراج بطاقة رقم قومي .فردت
�أوراقي املتهرئة �أمام املوظف املخت�ص الذي نفث دخان �سيجارته يف وجهي وهو
يرميني بامل�شكلة دون �أن يطرح معها حال ،ا�سمك �ساقط قيد يبدو �أن بياناتك
احرتقت مع ما احرتق و�ضاع وقت الثورة .مل �أكن �أ�شعر بالرغبة يف حل �أي الغاز
لكنني �شعرت بالفخر الرتباط ا�سمي بالثورة و�سعدت مل�ساهمتي فيها بهويتي
ولو بغري تعمد و�س�ألته بهدوء عما يجب علي فعله� .سرد الرجل خطوات بدت
يل م�ستحيلة اختزلها بعد طلوع ونزول ودخول وخروج و�شرب �شاي واكراميات
وتراجم وم�ستخرجات وطوابع و�أختام وحمايلة وحتايل ،توقيع واحد لرجل مهم.
�شكرته ب�إ�سراف واع للمعاناة التي جنبني �إياها وغادرت مكتبه بقطعة �شوكوالتة
يف يدي وطعم امتنان حلو يف فمي .يف ال�صباح التايل ،وبعد ليلة ع�صيبة ق�ضيتها
�أ�صارع الربد وتالوات قر�آنية رتيبة �صادرة عن جامع جماور فر�ضت نف�سها علي
وحرمتني النوم ،قررت التم�شية لبيتنا القدمي .الح خليايل املت�شوق �شارعنا البايل
ذات فجر بارد منع�ش وانا �أقطعه مع �أختي يف طريقنا �إىل املدر�سة .م�شاعر حنني
مكبوتة دمرتها يف مهدها عدم قدرتي على عبور ال�شارع ..بذلت عدة حماوالت
بائ�سة �أ�ضحكت املارة وبائع الك�شك املجاور ،فعدت �أدراجي خائبة .يف معر�ض
الكتاب اكت�سبت الأ�سماء العزيزة وجوها ثالثية االبعاد من خالل لقاءات دافئة
طال انتظارها ..عو�ضني ذلك عن االحباط الذي �أ�صابني جراء ما الحظته من
تراجع لالعمال الأدبية والفنية وتواريها وراء الكتب الدينية التي ت�صدرت كافة
واجهات املكتبات كجزء من منظومة التدين ال�شكلي الزائف ال�سائدة.

دوال اندراو�س

يف �شارع املعز تعلمت الف�صال� ..أهداين بائع
للم�شغوالت النحا�سية ثالثة �أ�ساور بال�ستيكية غري
متنا�سقة الألوان لريا�ضيني .قال وهو يناولني اياها
ت�صلحني لأن تكوين �سيدة �أعمال .ابهجني تعليقه
واحتفظت به وباال�ساور لتكون زادا للذكريات اجرته يف �سنوات القحط املقبلة.
�أمام معبد ابي �سمبل ب�أ�سوان انهمرت دموعي .لطمتني عراقة امل�شهد وتاريخيته
�أنا التي �سكنتها الغربة عمرا ونبهتني �إىل انني قد ت�أخرت كثريا عن موعد ما
يف زمن ما .حلظة كا�شفة ف�ضحت عاهتي وبينت يل انني خالل ربع قرن ع�شته
بال قلب كنت �أحاول التظاهر ب�أن كل �شئ على ما يرام .ماج بداخلي جوع مل
�أ�صارح نف�سي به يف ال�سابق كنت �أهرب منه بالعمل الدائم والرك�ض املتوا�صل
نحو حماقات ال تعني يل الكثري .مل �أكن �أحلم ب�أكرث من هذا املوقف لأعلن
�صلحا مع نف�سي ..تركتني �صديقاتي الحزاين� ..أقدر من ال يطلب مني �شرحا
لدموعي فبع�ض الدمع ع�سري على التف�سري ..لنف�سي خا�صة.
مل �أكن �أملك الوقت الكايف لدرا�سة كل تفا�صيل اللوحة التي كنت على و�شك
مفارقتها ..الزحام ،ال�ضو�ضاء ،طريقة القيادة غري اخلا�ضعة لقواعد بل اخلا�ضعة
لقواعد فو�ضوية غري معلنة متفق عليها بني ال�سائقني ب�شكل �ضمني� ،أكوام
القمامة امللقاة يف كل نا�صية ك�سبيل يرتاده الفقراء واحليوانات ال�ضالة ،تعبريات
التحايا املتطفلة مبنا�سبة وبدون منا�سبة بغر�ض الت�سول ،النظرات اجلائعة املوجهة
نحو �أي �أنثى حتى تلك التي تخطت �سن اجلاذبية بعقود ،و�صيفات احلمامات
العمومية الالتي يحرمنك من املناديل كعقاب �إذا راودتك نف�سك ب�أال تدفع..
ولقطات �أخرى كثرية مل تده�شني .مل �أده�ش ل�شئ على االطالق ..ممتلئة مب�صر
بجملتها كنت �أقطع احياءها و�شوارعها ب�شهية واتعامل مع ما يثري حنيني بنف�س
الكيفية التي اتعامل بها مع ما يثري حنقي �إىل �أن �أزف وقت الرحيل ..وبخطى
متثاقلة قادتني قدماي �إىل املطار بعد �أن كانتا قد حملتاين �إىل هناك على �أجنحة
ال�شوق اجلارف.

SmileDental

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

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

Special Offers
for a limited time

Free

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

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

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

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

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

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

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

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

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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حتجيم القر�صان الرتكي..
وحرب الغاز يف البحر املتو�سط
مونتريال – عبد املسيح يوسف

حالة من الترقب العالي جتتاح األوساط
السياسية الشرق أوسطية واألوروبية
والعاملية ،مع استمرار االكتشافات في منطقة
البحر املتوسط ،خاصة مع إعالن الرئيس
السيسي عن حقل «ظهر» العمالق قبالة
سواحل بورسعيد في املياه اإلقليمية املصرية،
وبالتأكيد عمت الفرحة جميع البيوت املصرية،
نتيجة هذا الكشف الكبير للغاز الطبيعي.
إال أن األحداث بدأت ترتفع سخونتها ،مع
حتركات وتصريحات القرصان التركي للبحث
عن موطئ قدم له في مياه البحر املتوسط
للحصول على حصة من االستكشافات
اجلديدة للغاز الطبيعي ،خاصة وأن املياه
اإلقليمية حتكمها اتفاقيات دولية موقعة
بني مصر وقبرص واليونان ،وموثقة لدى األمم
املتحدة.
وال تقف سخونة األحداث مع محاوالت القرصان
التركي  -املتعود تاريخيا من عقود على السرقة
 على إيجاد موطئ قدم له في مياه البحراملتوسط ،ولكن تطورت األحداث بصورة أكبر
عندما أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نيتياهو عن توقيع عقد لتصدير الغاز الطبيعي
اإلسرائيلي ملصر بقيمة تربو من  15مليار دوالر،

وهو ما ميثل يوم عيد وطفرة اقتصادية كبيرة
إلسرائيل ،هذا التصريح يطرح تساؤالت عديدة
حول جدوى حقل «ظهر».
يفتح اكتشاف أغنى حقول الغاز في شرق
البحر آفاقا جديدة أمام الدول املتشاطئة،
ويقود كذلك إلى تعقيدات إقليمية خطرة
في املنطقة ،بني دول إسرائيل وقبرص واليونان
وتركيا ولبنان ومصر ،املشكلة تتجه نحو
تصعيد سياسي غير محمود العواقب ،وتوعد
حزب اهلل إسرائيل باستخدام القوة في حال
بدأت باستخراج الغاز من دون حل وسط مع
اجلانب اللبناني.
علي اجلانب اآلخر ،حتاول تركيا استفزاز كل من
مصر واليونان وقبرص ،برصد سفن شركات
استخراج الغاز الطبيعي ،ومنها «إينو»
اإليطالية و»إكسون» موبيل األمريكية.
وفي سياق متصل ،قدرت دورية «جيولوجيكال
سيرفي» األمريكية أن منطقة شرق البحر
املتوسط من قبرص إلى مصر ولبنان من
املمكن أن يوجد بها أكثر من  340تريليون قدم
مكعبة من الغاز ،وهي كميات ميكن أن تتجاوز
االحتياطات األمريكية املؤكدة ،بل رمبا تقبع
على أكبر حقول غاز.

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

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

1 844 355 6939

ابد�أ ب ُحب نف�سك

إذا أردت أن تعرف مستوى اإلنسانية
أمة؛ فتش عن تاريخها
احلقيقي عند أي ّ
صريحا
مع «احلُب» ،فإن وجدت له حضورًا
ً
في أشعارها ،وحكاياتها ،والتفاصيل
اليومية حلياة أفرادها ،اعلم أنها أمة راقية
ُمستحقة للخلود ،وإن وجدته ُمستترًا،
ُمطاردًا ،مرصودًا لالعتقال واالغتيال قبل
أن يولد؛ فاعلم أن فقر الدم احلاد في
انسانيتها يجعلها آيلة للفناء واالنقراض،
ألن اإلنسان بال ُحب يغدو آلة لألكل والشرب
والتناسل ،وال يحق له التباهي على
والنوم
ُ
احليوانات ألن بعضها يتف ّوق عليه مبشاعر
وعواطف تسمو على نداء الغريزة املرتبطة
وشعر
ب
باحتياجاته البيولوجية ،فدون ُح ٍ
ٍ
وفكر ومعرفة يُجسد الكائن البشري مثاال ً
ٍ
للحيوان الناطق العاجز عن تذوق أي شكل
من أشكال اإلبداع أو املساهمة في صنعه،
ورمبا في وصف األديب الفرنسي أونوريه دي
بلزاك احلُب بأنه “شع ُر احلواس” أبل ُغ تعريف
لدوره في نحت مشاعر اإلنسان ،وصقلها،
وتهذيبها للوصول بها إلى أسمى درجات
والتحضر.
الوعي
ُّ
عندما نتحدث عن “احلُب” فإننا هنا ال
نعني “السلوك اجلنسي” ،ألن لكل منهما
تعريفه اخلاص ،ودوره ،وأهميته في احلياة
البشرية ،وقد يحدث الفعل اجلنسي دون
ُحب عند الكائنات البشرية غير املتطورة
عاطف ًيا ،وألن تلك الكائنات تكون غير
متطورة لغويًا في الوقت ذاته فإنها تخلط
بني األمور ،وتطلق على سلوكها الغريزي
البحت مسمى “احلُب” ألنها ال تعرف تلك
املشاعر ولم جُتربها ،ومن ُحسن احلظ أن
قدراتهم العاطفية واللغوية والفكرية
املُتدنية جتعلهم غير قادرين على منافسة
ذوي املشاعر األرقى واللغة األسمى في
اجملتمعات اإلنسانية ،فيبقى صوتهم خافتا
ووجودهم ال يكاد يرى ،وبتكميم أفواههم
حتمي احلضارة نفسها من التسطيح
والتشويه وهيمنة األحاسيس املتدنية.
كل الكائنات احل ّية حتتاج احلُب بطريقة
أو بأخرى سواء اعترفت بذلك ،أو خافت
من االعتراف ،أو منعها كبرياؤها عنه ،ألن
حياتها قائمة على “االهتمام املُتبادل” أخ ًذا
أشخاصا
وعطاء ،والكائن البشري يحتاج
ً
مقربني منه يُشاركونه تفاصيل حياته.
وعلى رأس كل أولئك املُقربني يحتاج
شخصا من اجلنس اآلخر يُحبه ،يدعمه،
ً
ويُسانده ،يق َبله كما هو دون تعقيدات
كبيرة ،ويُشاركه أوقات أفراحه وأحزانه،
خاصة أو حميمة ال
ويتشارك معه أوقات ًا
َّ

يسمح املجُ تمع أو
بتجاوز
األفراد
حدودها مع “من
هب ودب” بعبث ّية،
واحملرومون من تلك
النعمة كاحملرومني
نعمة
من
الطعام والشراب
واستنشاق الهواء،
يُحاولون زينب علي البحراني-
قد
التحايُل على أملها
السعودية
بشتى امل ُ ّ
سكنات
املعنوية املؤقتة؛
كإدمان العمل ،أو إغراق الوقت في هواية،
أو تربية جيوش من احليوانات األليفة ،وهي
قنوات ناجحة لتصريف بعض تلك املشاعر
املُكدسة وآل َّيات دفاع قوية حلمايتهم من
مخاطر “التسمم العاطفي” ،لكنها تبقى
“ ُم ّ
دائما
“عالجا” حقيق ًيا
سكنات” وليست
ً
ً
ُ
رح يكاد يكون من الصعب إيقاف نزفه إال
جل ٍ
بدواء واحد ال يُباع في الصيدليات ،إال أن من
الس ُبل هم أبطال حقيقيون
يتبعون تلك ُ
ُمقارنة بأولئك الذين يُزعجون اآلخرين
بتس ّولهم الصريح وغير الصريح لالهتمام،
فكل يوم نراهم في عيادة طبيب ألن ريشة
عصفور ملست خدهم ،أو ألن رمشا من
رموش عيونهم وقع على إصبع قدمهم!
وكل ساعة تفيض األرض بدموعهم ألن
فالن كان ساه ًيا ونسى أن يلقي التحية
عليهم ،وألن فالنة كانت ُمسافرة ولم
تهنئهم بعيد ميالدهم! والنتيجة هي
تفا ُقم املُشكلة بفرار ما تبقى من األقرباء
والقريبات واألصدقاء والصديقات عنهم،
وإغالق املزيد من أبواب املودة في وجوههم،
أيضا بحاجة ملن يهتم
ألن أولئك اآلخرين ً
بهم وليسوا متف ّرغني للوقوف مبنديل ناعم
طوال الليل والنهار حتت جفن شخص يُثقل
عليهم باحتياجاته العاطفية ملسح دموعه
أحبب نفسك ،أحببها
حلظة هطولها.
ِ
بغزارة ،بكثافة ،بأقصى ما تستطيع ،ألنك
إن لم تحُ ب نفسك ولم تهتم بها وتغرقها
بالتدليل والتدليع الذاتي فلن جتد من
يساعدك على ُحبها ،ولن متلك الطاقة
الروحية الكافية لتقدمي احلُب واالهتمام
لغيرك ومساعدته ..سا ِمح نفسك ،ابتسم
عشاء
لنفسك ،اشترِ لها الهدايا ،اد ُعها إلى
ٍ
فاخر ،قل لها كلمة رقيقة ت ُنعشها ،واعتذر
لها بكلمة حلوة ت ُط ّيب بها خاطرها ،افعل
كل ما ميأل مشاعرها بالرضا كي ت ُساهم في
جعل هذا الكون مكانًا أكثر سالمًا وأقل أملًا.

MOSTAR MEDICAL PHARMACY
Sarah Khajavi

Dimiana Botros,

R. Ph, BscPhm

R. Ph, BscPhm, CDE

175 Mostar St.
 مراجعة االدويةStouffville, ON
 توصيل مجاني لألدويةTel.: 905.640.3600
 نقبل جميع انواع التأمنيFax: 905.642.1655
 -خصم خاص لكبار السن mostarguardian@gmail.com
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�أبرز املر�شحني لقيادة حزب املحافظني ب�أونتاريو يلتقون بالأقباط
كارولني مولروين و كري�ستني �أليوت وفورد يزورون كني�سة
العذراء والأنبا �أثنا�سيو�س مب�سي�ساجا

العبودية العقلية!

بقلم :عـادل عطيـة

من ذاك الذي يطالب بالتجاوب مع روحه املتوثبة الت ّواقة إلى هذه
الكلمة العظيمة اخلالدة «احلرية» ،وندائها« :حرا ً حاالً» ،بينما
عقله ،ال يزال مقيدا ً باألغالل ،وما أكثرها؟!
أغالل العادات والتقاليد البالية ،التي جترؤ على إيصاد منافذ كل
معرفة جديدة أمام وجهه!
وأغالل األلقاب الطبقية ،من قبيل« :بك» ،و»باشا» ..مع أنها
أصبحت ذكرى من املاضي البعيد!
وأغالل األفكار املسبقة التكفيرية ،واملسلمات املتطرفة عن اآلخر ،التي تغذي النزاعات ،واحلروب،
وتبجيل املوت ،الذي ينتج املقابر!
ّ
وأغالل اإلميانيات املزيفة الشائعة عن احلرية ،والتي أصبحت جزءا ً من تفكيرنا ،وشعورنا ،وأفعالنا،
وردود أفعالنا ،والتي تقول« :أنت ح ّر لتفعل ما يحلو لك» ،حتى أن البعض أصبح متساهالً مع
الشذوذ اجلنسي ،أو ما يسمونه تعليم اخلبرات اجلنسية التي تؤثر على عقل األوالد بسموم ضد
القيم اإلنسانية األصيلة!
البد من الشعور باملسئولية األدبية أمام أنفسنا ،وأمام اآلخرين .وننفض عنا ،بإخالص وبإرادة جبارة،
هذه األغالل ،وغيرها .التي كثيرا ً ما تالعبت بعقولنا وك ّبلتها .وأال نكون مثل تلك القبائل البدائية،
التي لم تكن لديها الكلمات املرادفة ملفاهيم احملبة ،واإلميان ،والغفران ،والقداسة ،والروح ،حتى أن
الذين جاءوا ملساعدتهم ،وجدوا صعوبة كبرى في تقدمي رسالة احلياة إليهم ،والتمكن من نشر
احلضارة القلبية بينهم!
أنت حر «لتفعل ما يجب عليك» ،وهو أن تتحرر من عبودية العقل ،وعقل العبودية؛ فتعرف أن احلرية
هي التخلص من مظالم األطماع احليوانية ،وأحابيل الشر واألثم ،وأن تطلق هذا احلق؛ فإنه يجعل
الناس أحراراً!

يوم السبت ،العاشر من فبراير احلالي ،قامت أبنة رئيس الوزراء السابق «براين مولروني» واملرشحة
لقيادة حزب احملافظني بأونتاريو بزيارة كنيسة السيدة العذراء مرمي والقديس أثناسيوس مبسيساجا،
وحتدثت عن خطتها حال فوزها برئاسة احلزب ،وباالنتخابات القادمة في يونيو القادم .وفي اليوم التالي
وبعد قداس األحد قامت احملامية واملرشحة لذات املنصب «كريستني أليوت» بزيارة الكنيسة واإللتقاء
باألقباط وكان في إستقبالها القمص أجنيلوس سعد و املتحدث بأسم إيبارشية مسيساجا وغرب
كندا ،الصيدلي هاني توفيلس  ،ومرشح حزب
احملافظني عن دائرة «ايرين ميلز» املهندس
«شريف سبعاوي .وفي األحد الذي يليه قام
املرشح «دووج فورد» بزيارة الكنيسة ،وهي
الزيارة الثانية لألقباط في أقل من أسبوعني،
وكان في إستقباله الناشطة السياسية
وصف البابا فرنسيس مسيحيي الشرق األوسط املضطهدين
املعروفة« ،غادة ملك» ،ونال فورد قبول حار من
بـ”املصلوبني كاملسيح” ،وذلك اثناء عظته في احدى القداسات مؤخرا
كثير من شعب الكنيسة.
مشيرا الى تكريس ذلك القداس لشعب يعاني وللمسيحيني املضطهدين في الشرق األوسط،
الذين بذلوا حياتهم ،أموالهم وممتلكاتهم ألنهم ُطردوا ومصلوبون كاملسيح.

البابا فرن�سي�س عن م�سيحيي ال�شرق الأو�سط
امل�ضطهدين� :إنهم م�صلوبون كامل�سيح

مجلس إدارة و جميع أسرة حترير «جود نيوز»
يقدمون خالص
العزاء
للزميل العزيز /
سمير إسكندر
مدير التحرير
وحرمه السيدة /
أماني جرجس
في إنتقال
الوالدة الفاضلة /

عايدة فؤاد يوسف

خالص العزاء لكل األسرة واحملبني
في كندا ومصر

Call now to order

Unlimited Canada and USA
Home Phone
For limited time
*month

Only $11.99

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

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

Call to order now
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتــحدث العــربيـــــة

•
•
•
•
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تورونتو سوق جذب لالستثمار العقارى

بقلم :مدحت سابا
سجلت منطقة تورونتو عامها السابع
من مبيعات العقارات التجارية ،وال يزال
هناك مجال لزيادة املبيعات نظرا للنمو
االقتصادى الذى يؤدي إلى ارتفاع الطلب على
كل شيء من فنادق إلى مكاتب ،وذلك وفقا
جملموعة ألتوس احملدودة ()Altus Group Ltd
وقال روبرت كورتيو (،)Robert Courteau
الرئيس التنفيذي لشركة  ، Altusل “بلومبرغ”
“ :Bloombergاننا نالحظ ان الشركات العاملية
الكبيرة لديها الرغبة في وضع نفسها في
تورونتو»« .كل املعلومات السكانية باالضافة
الى الهجرة مع مراعاة الوحدات املتاحة للتأجير تشير الى اقتصاد ساخن للسنوات املقبلة».
ارتفعت مبيعات العقارات االستثمارية في أكبر مدينة في كندا بنسبة  38٪لتصل إلى 23.5
مليار دوالر في عام  ،2017وفقا لتقرير من  . Altusوساعد قطاعى التكنولوجيا واملال على توفير
فرص العمل في املدينة لتصل نسبة البطالة ل 4.3٪ -في ديسمبر مقارنة ب  5.5٪قبل عام.
ومن ناحية اخرى ،بدأت شركات مثل  .LaSalle Investment Management Incفى متويل العقارات
التجارية الكندية كمستثمرين اجانب يبحثون عن مالذ يتمتع بحدود مفتوحة ومتويل مستقر.
وقال ألتوس إن مبيعات األراضي استحوذت على اجلزء األكبر من الزيادة السنوية من
حجم االستثمارات التي ارتفعت بنسبة  49٪لتصل إلى  8.5مليار دوالر .و سوف
تظل مبيعات األراضي السكنية قوية هذا العام ،على الرغم من أن ارتفاع األسعار
وتغييرات السياسات قد أدخلت مزيدا من عدم اليقني في السوق .واضاف ان معدالت
الشاغرة للمكاتب والوحدات الصناعية ستظل منخفضة بسبب نقص املعروض.
«لقد تغير املشهد العقاري حيث إدارة اخملزون وفهم التركيبة السكانية والتفكير في استخدام
املمتلكات و سيناريوهات اإليجار اخملتلفة هي اآلن لعبة أكثر تعقيدا بكثير»
Citation: Vecina, E. (2018, February 21). Toronto remains a strong real estate investment magnet. Retrieved February 21, 2018, from https://www.canadianrealestatemagazine.ca/news/toronto-remains-a-strong-real-estate-investment-magnet-238006.
aspx

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

مدحت سابا
Real Estate Broker

توني كامل









































بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية


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


 3HHO5HJLRQ


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

em
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي
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owned

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

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

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

Blumar El Dome

oker

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

Marina WD El Sokhna

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

Blumar Sidi Abdel
Rahman

www.wadidegla.com

Atef
Nekhil
7
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License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

اجلرانيت ....وتأثرية ع

We Work for you NOT the lenders

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

License #11995

Atef
Nekhil
1-844-355-6939
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املائة للصناعي لي
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى
2UDQJHYLOOH





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




اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للس

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

Mortgage Agent

Mortgage Agent





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

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

Member of

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

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

بعد املائة
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�إعداد� :إدوارد يعقوب

عقارات نيوز

سوق العقارات الكندى
الصحة
اجلرانيت ....وتأثرية على
يشهد انخفاضا في املبيعات لم يحدث منذ  3سنوات

اعداد  :ادوارد يعقوب

طبقا الحصائيات نقابة العقارات الكندية انخفضت مبيعات العقارات الكندية بنسبة  14.5%خالل شهر يناير 2018
سرطان
خصوصا
األنسان
تهديدا
الثالثتسبب
البعض انها
الطبيعية وقد
يعتبر
على
اجلديدة
القيود
لصحةتأثير
وهذا من
املاضية،
استخدمهالسنوات
مستوى خالل
األحجار وهو ادنى
اصلبالسابق،
من العام
اجلرانيت من
مقارنة مبثيله
الرادون
غاز
وانطالق
املباشر
األشعاع
يسببة
قد
الذى
الرئه
اجلميلة
متاثيلهم
من
الكثير
تشكيل
فى
املصريني
قدماء
القروض العقارية التي بدأ تنفيذها من يناير  ،2018حيث القت بظالل من الشك والتردد على املشترين للعقارات
الكندية .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
العقارات املشع.
نقابة اخلارجى
والكساء
واستعمل
الضخمة
للبناءرئيس
كمادهبييك»
ايضا«اندرو
تصريح
السكنية حسب
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
بينما انخفضت أعداد البيوت التي عرضت للبيع بنسبة  21.6%في الشهر املاضي مقارنة بالسنة املاضية كما انخفضت
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
أيضا ً
فبراير
من سير
املؤشرات
وهناك بعض
املطابخمناطق
اجلديدة فيفى 85%من
البيوت
كمية
شهرتعمقا
خاللاكثر
السوقابحاث
يحتاج الى
واملوضوع
مستمرة
كندا ،مازالت
واألحواض
استعماله
من َء فى
املتاح بُد
للمنازل.
الداخلية
نفىمعذلك.بداية الصيف ،اكرر ما سبق ونصحت به
ألثبات اوقوته
االخرىسيسترد
العقارات
واملوادأن سوق
قبل من
تنبأت به من
عام سبق
تؤكد ما
الصناعية
للفورميكا
1987أنكبديل
منذ
يقولحتت االنشاء ،وانصح أيضا البائعني باالنتظار حتى الصيف.
الشقق
خصوصا
اآلن
يشتروا
أن
العقارات
في
املستثمرين
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة

إدارة عقارات Property management -

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

BARRIE

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill



SOLD

SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

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

SOLD

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

Vaughan

North York

Markham
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مجلة «لوهيريسون» -فرنسا

امرأة حقاً

سأل املذيع التلفزيوني «ليون زيترون» ،املمثلة
«جنفياف كاسل» في معرض ثناءه على فيلمها
الرائع «صور للنساء» فقال“ :لو لم تكوني امرأة،
فإي شخصية تودين أن تكوني؟” فأجابت املمثلة
الفاتنة“ :الرجل الذي ميكن أن أعشق”.

ال�سبت  24فرباير  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد ال�سابع بعد املائة

نافذة على �صحافة العامل

لينتاز رو – موسكو

إعجابه مبحاسن قاصر
أفقده عمله!

مجلة «ليديز هوم جورنال»

حلوى الكالب صاحلة
لألطفال أيضاً

تستطيع الكالب في الغرب تناول حلوى خاصة
بها ،فعلى أثر حصول املصورين على لقطة
للملكة األم ،والدة ملكة بريطانيا ،تطعم كلبها
قطعا من الشيكوالتة ،تضاعفت مبيعات
حلويات الكالب بعد شهر واحد في اجنلترا ،ويزعم
صاحب املصنع أن احللوى مليئة بالفيتامينات،
وأنها لن تصيب أسنان الكالب بضرر ،والطريف
أن عبارة طبعت في أسفل العلبة تقول :صالح
لألطفال».

طردت إذاعة  KNBRاألمريكية معلقها باتريك
كونور بسبب تعليقاته غير الالئقة على مظهر
البطلة األوملبية في التزلج على اجلليد كلو كيم
ذات الـ 17ربيعا.
فخالل البث املباشر ،أقدم املعلق كونور على
تقييم مظهر وقوام الرياضية بقوله “إنها جذابة
جدا” ،مضيفا أن “كلو رائعة وهو معجب بها
للغاية”.
وبعد قرار طرده من العمل ،اعتذر كونور للجمهور
وقال“ :لقد فشلت وأخطأت ،ولم تكن تعليقاتي
في مكانها ،بل كانت مثيرة لالشمئزاز .كلو
اعذريني ،لقد كنت رائعة في األوملبياد”.

صحيفة مورننج هيرالد -سيدني

مجلة «دي رايت» -هامبورج

موناليزا بـ  11دوالر فقط

عاشق السينما

اعلن معرض لبيع اللوحات الفنية في سيدني
باستراليا عن بيع لوحة «املوناليزا» للفنان
ليوناردو دافنشي بسعر  11دوالرا فقط وكتب في
اإلعالن «مالحظة :نسخ غير أصلية».

توجهت امرأة إلى شباك التذاكر في السينما في
الثامنة مساء ،وسألت املوظفة هناك« :هل رأيت
صبيا ً صغيرا ً يعتمر قبعة زرقاء ،وكنزة حمراء؟»
أجابت الفتاة« :اذ لم تخوني الذاكرة ،فقد جاء
صبي بهذه األوصاف في الثانية بعد الظهر
لكني لم أشاهده يخرج» ،فأخرجت املرأة رزمة
من حقيبتها وهتفت« :إنه ولدي ،هل تتكرمني
باعطاءه هذه الرزمة؟ إنها عشاؤه».

جريدة الفيجارو -باريس

عقاب أليم

مجلة «الشمس -لندن

غفوة سياسية

صحيفة «األحد» -فرنسا

نكتة صينية

وكالة «يونايتد بريس»

عصر السرعة

حكم على ناقد في موسكو ،أثناء احلكم
الشيوعي ،بخصم  %20من راتبه واعادة تثقيفه
ملدة ستة أشهر؛ لرفضه الوشاية على صديق
إلى الشرطة الروسية اخملتصة في الشئون
األدبية ،ويقال أن هذه العقوبة خفيفة نسبياً،
ولكن ما الذي يترتب عليها عملياً؟
إذ اجبر املذنب على أال يقرأ سوى كتابات املؤلفني
الروس املعترف بهم وهي كتابات من الطواعية
بحيث صمدت خمسني سنة في وجه حمالت
التطهير املتعاقبة واملتضاربة ،فستتالزم في
ذهنه فكرتا «القراءة» و»العقاب» ،تالزما ً دائماً ،وإذ
منع من قراءة أي كتاب على االطالق ،فسينزع إلى
االعتقاد بأن ليس هناك أدب جيد في بالده.
وفي كلتا احلالتني ،ال بد من اعادة تثقيفه من
جديد ،وميكن بالطبع أن يسمح له بقراءة خطب
ن ّواب اوروبا الشيوعيني حول احلق املقدس في
حرية التعبير ،ولكن ألن يكون ذلك كله عقابا
شديد القسوة؟

في ولنغتون «اجنلترا» تسلم رجل أعمال رسالة
من دائرة البريد مع املالحظة اآلتية على الغالف:
«نأسف ألن احللزون إلتهم طابع البريد» فعلق
قائالً« :كنت اعلم أن خدمات البريد آخذه في
التباطؤ ،ولكن لم اتخيل أن احللزون يستطيع
اللحاق بها».

اضطرت الكاتبة البريطانية ربيكا ويست إلى
سماع خطاب سياسي ممل للغاية ،وحني طلب
إليها صديق قدمي كان مكلفا بتغطية احلدث من
قبل الصحيفة التي يعمل فيها أن تعلق عليه،
أجابت« :اشعر بأن في امكاني القول من دون أن
أجانب الصواب اطالقا اننا مننا معا».

صحيفة «ميلووكي»

مجلة «نيوز ويك»

االقتصاد السيء

خدمات للع ّزاب

توصلت إحدى الشركات الكبرى ذات الفروع
املنتشرة في أنحاء العالم إلى أن اإلضافة
الروتينية لعبارة «مع التقدير» في ختام كل
برقية صادرة تكلف الشركة نحو ألف دوالر
سنوياً ،فارسلت مذكرة إلى جميع مكاتبها
تقول« :الرجاء انهاء البرقيات من دون تقدير
في املستقبل» ،وبعد بضعة أسابيع ،لوحظ أن
التكاليف ارتفعت عوض أن تنقص ،فيما لم
تستفد الشركة على صعيد تطوير عالقاتها
الودية ،وذلك ألن خامتة البرقيات «غدت من
تقدير».

شرع بعض املؤسسات في تقدمي اخلدمات إلى
العزاب املشغولني الذين ال يجدون احلافز او
الشريك ألداء االعمال املنزلية اليومية.
ففي مدينة اوسنت في والية تكساس االمريكية،
يدفع االعزب ثمانية دوالرات عن كل ساعة عمل
ملالكة احدى مؤسسات اخلدمة ،شيرلي نيتل.
ومقابل ذلك ،تتولى املؤسسة شراء البضائع
التي يحتاج إليها الزبون ملدة اسبوعني ،واستالم
بريده ووصفاته الطبية وشراء مالبسه وتذكيره
مبناسبات الزواج واعياد امليالد وغير ذلك مما يحتاج
اليه الزبائن ،ومعظمهم عزّاب.

بعد سنوات طويلة وجهود شاقة وصرف ماليني
الروبالت ،توصل الروس أخيرا ً إلى ايصال مالحي
فضاء إلى القمر ،وحني فتحا باب املركبة
الفضائية وقفزا إلى أرض القمر ،فوجئا مبجموجة
من الصينيني القصيري القامة ترحب بهما.
فصرخا الروسيان املذهوالن« :هذا مستحيل.
كيف استطعتم أيها الصينيون أن تسبقونا إلى
القمر وانتم ال متلكون صواريخ بقوة صواريخنا؟»،
فكان الرد :بسيطة ،صيني قصير يتسلق كتفي
صيني قصير ثم يتسلق صيني قصير ،ثم
يتسلق صيني قصير.

صحيفة «دايلي تلغراف» -لندن

تقليد أعمى

في كراّس اعالني ملعرض لبيع اللوحات الفنية،
صمم الكاتب على أن يبرهن لزبائنه ان الرسوم
املقلدة التي يبيعها ال تقل جودة عن التحف
الفنية الصلية ،فكتب يصفها« :انها غير قابلة
للتمييز عن اللوحات األصلية ،شرط أن تقف
على بعد ثالثة أمتار منها».

9
حتذير :ال ترد على
املكاملات ذات (الرنة
الواحدة) أو غير املعروفة

عمليات احتيال واسعة عبر الهاتف
األرضي تظهر في كندا ،وتكلف الضحية
رسوم باهظة ،وعمليات االحتيال هذه
تسمي (الرنة الواحدة) فتبدو املكاملة أتية
من خارج كندا ،وقد تبدأ االرقام بي ، ١–٩٠٠
واالحتيال يكون بأن يرن الهاتف مرة واحدة
ثم يصمت فيشعر صاحب الهاتف بالقلق
أو الفضول ويتصل بالرقم الظاهر على
هاتفه مرة أخرى وقد يسمع موسيقى
أو رسالة مسجلة من قبل وتستمر
املوسيقى أو الكالم ويكون أن كل دقيقة
متضي تسجل على الضحية رسوم كبيرة
قد تصل إلى مئات الدوالرات.
من جانبها أكدت السيدة «ديبي ليه» أنها
تلقت مكاملة (رنة واحدة) في منتصف
الليل ولم تتعرف على الرقم املتصل بها،
وعندما بحثت عنه في االنترنت وجدته جاء
من جمهورية موريتانيا في غرب أفريقيا،
وقال املركز الكندي ملكافحة االحتيال
أنه من املهم التحقق من فواتير الهاتف
والبحث عن أي مصاريف فيها غير عادية،
ونصحت الوكالة بعدم الرد علي مكاملات
مجهولة املصدر أو االتصال برقم غير
معروف ثانية ،ويجب أن يتوخى الناس احلذر
عندما يتصل بك شخص غير معروف.

كندا تثير مخاوف على خطة إسرائيل
لترحيل الالجئني األفارقة
تعارض كندا خطة
إسرائيل لترحيل أو سجن
اآلالف من طالبي اللجوء
إليها من األفارقة ،وأعلنت
كندا عن مخاوفها
للحكومة اإلسرائيلية،
وقد أمرت إسرائيل  ٣٧ألف الجئ من السودان
وأريتريا وأوغندا وروندا بالرحيل ومغادرة اسرائيل
وارسلت لهم خطابات بذلك تنصحهم فيها بأن
لديهم  ٦٠يوما ليتركوا إسرائيل إلى أي بلد أخر
مع مساعدتهم في تذاكر الطيران وبضع آالف من
الدوالرات وإذا لم يغادروا برضاهم مع بداية شهر
مارس القادم فسوف يواجهون السجن إلى أجل
غير مسمى .وقال متحدث باسم وزيرة الشؤون
اخلارجية في كندا كريستيا فري الند أن حقوق
طالبي اللجوء موضحة في إتفاقية جينيف التي
وقعت اسرائيل عليها ،وقال لقد نقلنا مخاوفنا
إلى احلكومة اإلسرائيلية ،ووفقا لهيئة اللجوء
والهجرة في كندا فقد استقبت كندا  ١٨٨٠الجئ
من ارتيريا جاؤا من إسرائيل عام  ٢٠١٦و٢٠١٧
وجميعهم كفلتهم جهات خاصة.
وقد دعا رئيس وزراء إسرائيل بنيامني نتنياهو
طالبوا اللجوء باملتسللني قائال أنهم جاءوا إلى
إسرائيل باحثني عن فرص للعمل وليس هربا من
االضطهاد وطلبا للحماية ،وكان املواطنون اليهود
قد اشتكوا من ارتفاع أعداد املهاجرين وارجعوا
لهم زيادة معدالت اجلرمية ،وقالوا إنهم يهددون
النسيج االجتماعي والطابع اليهودي للبلد ،وانتقد
أروين كوتلر وزير العدل السابق والزعيم املشهور
حلقوق اإلنسان سياسة اسرائيل لترحيل الالجئني
األفارقة ،وقال نحن نطالب احلكومة اإلسرائيلية
بتبني أقصى درجات الرأفة والتعاطف وقد الحظ أن
إسرائيل تعفي النساء واألطفال واألسر واملعوقني
من الترحيل ويخضع الرجال فقط ألمر الترحيل
وطالب أروين من كندا أن تساعد بأخذ املزيد من
الالجئني.
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جاسنت ترودو في بعثة جتارية ملدة سبعة أيام في الهند
قام جاسنت ترودو بزيارة إلى الهند ملدة سبعة أيام
الغرض منها توثيق العالقات االقتصادية والثقافية
مع هذه الدولة التي هي ثاني أكبر دولة في العالم
من حيث عدد السكان ،وهي واحدة من أسرع الدول
املتقدمة اقتصاديا في العالم ،ومن املتوقع أن تتفوق
علي بريطانيا العظمي في وقت الحق من هذا العام
لتصبح خامس أكبر دولة في العالم.
ويبلغ عدد أفراد اجلالية الهندية في كندا ١٫٣
مليون هندي ،وتنمو هذه اجلالية بسرعة في اجملاالت
السياسية واالقتصادية ،وقد تضاعفت التجارة ما
بني الهند وكندا خالل العشر سنوات املاضية ووصلت إلى  ٨بليون دوالر عام .٢٠١٦
وجتري محادثات حول التجارة احلرة ما بني الدولتني منذ عام  ،٢٠١٠هذا وكان برفقة رئيس الوزراء أربعة من
السيخ من أعضاء وزارته وأيضا ً وزيرة الشؤون اخلارجية كريستيا فري الند وأيضا اصطحب رئيس الوزراء
معه كامل أسرته ،وتضمنت الزيارة االجتماع مع عدد من كبار املديرين التنفيذيني الهنود وكبار رجال
األعمال وزيارة املواقع السياحية في الهند مبا في ذلك تاج محل ومسجد جاما وأحد املنازل السابقة
للمهماتا غاندي ،هذا ويذكر أن رئيس وزراء البنجاب أماريندير سينغ كان قد رفض االجتماع مع وزير الدفاع
الكندي هارجيت ساجان العام املاضي متهما إياه بدعم حركة (برو خاليستاني) التي تدعو إلقامة دولة
مستقلة للسيخ وقد أنكر هارجيت هذه التهمة.

باتريك براون املستقيل من «احملافظني» ينضم لسباق االنتخابات
زعيم حزب احملافظني السابق في أونتاريو باتريك براون الذي
استقال منذ ثالثة أسابيع على أثر اتهامات وجهت إليه
من سيدتني بسوء السلوك اجلنسي يتقدم بأوراق ترشيحه
لنفس هذا املنصب قبل موعد اغالق باب الترشيحات
بساعتني.
وقال باتريك براون للصحفيني أنه يتقدم خلوض هذا السباق
للفوز بقيادة احلزب لكي يستطيع احلزب الفوز برئاسة
وزراء أونتاريو يوم  ٧يونيو القادم ،ويزيح كاثلني وين ،ويحتاج
باتريك براون اآلن ملوافقة أعضاء جلنة احلزب على طلب ترشحه والذي يقول املطلعني عنه أنه من املستبعد
رفضه ،وقد تقدم باتريك براون بطلب ترشحه بعد ساعات قليلة من موافقة جلنة من أعضاء احلزب على
قبول استقالته كزعيم ،وإلغاء مسؤولياته لهذا املنصب ولكن يظل باتريك براون هو النائب البرملاني
املمثل ملنطقة شمال سيمكو والعضو في حزب احملافظني.
وقد علق املرشحون األربعة اآلخرين لقيادة حزب احملافظني على دخول باتريك براون سباق االنتخابات -بعد أن
تقدم باستقاله طوعا وبدون ضغط  -فقال دوج فورد أن هذا تعطيل لعملية االنتخابات وكان عليه تنظيف
اسمه قبل دخول االنتخابات ،وإن احلزب قوي بدونه ،وقالت كارولني مولروني ال ينبغي أن تكون االنتخابات
مكانا لباترك ليبرئ ساحته فيه ،هذا وسيتم اختيار زعيم جديد للحزب يوم  ١٠مارس القادم.

حكومة ترودو تشطب مبلغ  ٢٠٠مليون
دوالر من قروض طالبية لم يتم حتصيلها
شطبت احلكومة الكندية أكثر من  ٢٠٠مليون
دوالر من القروض الطالبية املعلقة التي لن تكون
قادرة على حتصيلها ،وتوضح الوثائق أن احلكومة لن
تحُ َصل مبلغ  ٢٠٣٫٥مليون دوالر وهي ديون ٣٤٢٤٠
طالب وطالبة وهذه هي املرة الثالثة خالل السنوات
األربع األخيرة تضطر فيها احلكومة إلى شطب هذه
القروض الطالبية املعلقة مع أن املسؤولني يبذلون
جهودا لتحصيل هذه القروض من الطالب.
وترجع أسباب عدم سداد هذه الديون إلى أن يكون
املستدين قد أعلن إفالسه أو ال ميكن العثور عليه
أو يكون قد مضت ستة سنوات قانونية على الدين
بدون حتصيله ،وقد عملت احلكومة على تسهيل
سداد القروض املدرسية بأن زادت احلد األدنى لدخل
اخلريج بجعله  ٢٥ألف دوالر في السنة ،وقال التقرير
األخير عن هذه القروض أنه في العام املالي –٢٠١٤
 ٢٠١٥قدمت احلكومة  ٢٫٧بليون دوالر قروض إلى
 ٤٨٩ألف طالب متفرغ و ٢٠٫٩مليون دوالر إلى ١٢١٠٠
طالب غير متفرغ ،ويستغرق املقترضني عادة ما بني
 ٩إلى  ١٥عاما ليسددوا القرض بالكامل وتتداخل
هذه الفترة مع مرحلة الزواج وتكوين أسرة لهوالء
الطالب.
ودعا حتالف رابطة الطالب الكندي احلكومة لتعطي
اآلباء واألمهات اجلدد فترة راحة من دفع القروض
الطالبية عندما يكونون في أجازة األبوة أو األمومة
وحتى لو كانوا يستحقون تأمني البطالة وطالبت
مجموعة من الطالب احلكومة بخفض مصاريف
التعليم العالي وتقدمي مساعدات مالية للطالب من
السكان األصليني.

احتفال «ميكماك» بإزالة متثال
«كورنواليس» مؤسس «هاليفاكس»

إحتاد شرطة تورنتو يحشد للتصويت
بــ «عدم الثقة» ضد رئيسهم سوندرز
قام إحتاد شرطة تورنتو بإجراء تصويت الكتروني يهدف جلمع أكبر
كمية من األدلة من أعضاء الشرطة الذين ال يثقون في مارك
سوندرز رئيسهم ،وهو الذي مت تعيينه من قبل مجلس الشرطة،
ويدعو رئيس احتاد الشرطة هذا التصويت (فرصة أخيرة لرئيس الشرطة مارك سوندرز) ليتصرف في
مطالب اجمللس التي تري انخفاض كبير في عدد العاملني في الشرطة ،ألنه قال بدال ً من تعيني موظفني
أكثر ،يجب التركيز على «وضع املوارد املناسبة في املكان املناسب» ،وقال هذا ليخفض املصروفات داخل
دائرة الشرطة.
وقال عدد كبير من أعضاء الشرطة أنهم فقدوا الثقة في قدرة رئيسهم على حتديد األولويات املهمة وملئ
الشواغر امللحة ،ورد عمدة تورنتو جون توري على أخبار التصويت هذه قائال «إن تورنتو هي املدينة األكثر
أمانا في أمريكا الشمالية بفضل العمل الشاق ألعضاء دائرة شرطة تورنتو» ،وأكد أنه سوف يظل ملتزما
بخطة لتحديث دائرة الشرطة وأن رئيس الشرطة يكرس نفسه ملعاجلة األمور املهمة التي هي دائمة
الظهور عندما حتدث تغيرات كبيرة ،وقال ان في هذه اللحظة هناك أكثر من  ٨٠ضابط شرطة جديد عينوا
خلدمة  ٩١١واحلاجات امللحة اآلخرى بدال من توجيه حركة املرور والرد على املكاملات العابثة ،هذا ويذكر أن
أخر مرة جرى فيها تصويت بعدم الثقة كان عام  ٢٠٠٢ضد رئيس الشرطة إنذاك جوليان فانتينو والذي
أدانه  %٩٠من أكثر من خمسة اآلف شرطي قالوا أنهم ال يثقون به ،ومع ذلك استمر في العمل حتى عام
.٢٠٠٥

سحب  ٧٠ألف ميكروفون كاريوكي بسبب مخاوف االنفجار
استعدت شركة «وول مارت» لسحب ميكروفونات الكاريوكي الشعبية التي مت بيعها عبر كندا بسبب
عدة تقارير عن انفجار هذه األلعاب واشتعال حرائق بسببها حتى لو لم تكن مستخدمة ،وقالت سيدة من
أونتاريو أن امليكروفون انفجر في غرفة إبنتها وتسبب لها في حروق طفيفة ،وقد بيعت هذه امليكروفونات
عبر كندا وقامت الشركة الصينية (تزومي) املنتجة لها بسحبها من األسواق ،وقالت أنها ستدمرها ووفقا
لوزارة الصحة الكندية فإن هذه اللعبة ميكن أن تسخن جدا وتشتعل وتسبب حريق ،وقد تذوب أو تنفجر
مسببة أضرار مادية أو إصابات ويجب التخلص منها ،وتباع هذه امليكروفونات أيضا عبر جتار التجزئة على
االنترنت مثل أمازون وتباع حتت اسم (روك صولوا بلوتوث كاريوكي) ومنها لون أسود او أحمر ذهبي.

بعد أكثر من  ٣٠عاما من محاولة السكان
األصليني لتسليط الضوء على األعمال الوحشية
التي قام بها «إدوارد كورنواليس» ضد أجدادهم
والذي أقيم متثال له منذ  ٨٥عاما وسط حديقة،
قامت بلدية هاليفاكس بإزالة التمثال ونقله إلى
اخملازن حتى يتحدد مصيره الذي قد يكون في أحد
املتاحف.
وقبل إزالة التمثال نظمت مظاهرة احتجاجا على
وجوده وعلى محاولة املدينة إقامة احتفال بذكراه
ولكن فوجئ املتظاهرون بأن املدينة أزالت التمثال
خوفا من أن يتم إتالفه من قبل احملتجني ،ولذا فقد
قام املتظاهرين باالحتفال بإزالة التمثال بغناء
أغاني الشعوب األصلية والقرع على الطبول،
وكان هذا التمثال قد أصبح نقطة جدال ساخنة
فقد رأى املسؤولني أنه كان حاكم شجاع لنوفا
سكوتشيا وهو الذي أسس مدينة هاليفاكس،
بينما رأى البعض اآلخر أنه ميثل تسلط اإلنسان
األبيض وإنه تسبب في قتل  ١٧٤٩من السكان
األصليني.
وقالت سوزان باتليس منظمة االحتفال وهي
تبتسم أن منظر التمثال كان جميال ولكن حان
الوقت النتفاضة الشعوب األصلية ،وقال بول
دانيال املؤرخ أنه سعيد ألن اجملتمع في هاليفاكس
بدأ يتقدم ويشعر بأن هذا التمثال كان عائقا أمام
العالقات اجليدة.
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�أ�صول ولياقة ت�صرف
اتيكيت التعارف

يتميز الشخص الواثق من نفسه بأنه
يستطيع تقدمي نفسه مبرونة وتقدمي اآلخرين
بسهولة ،ويتم التقدمي والتعاون على النحو
التالي:
عندما يقوم الشخص بتقدمي نفسه فيذكر
اسمه إلى األكبر مركزا أو سنا ،ويفضل عدم
اقتحام مجموعة كبيرة من الواقفني ،ولكن
يفضل ذلك مع أحد الواقفني مبفردهم.
يقدم الرجل إلى السيدة وليس العكس (إال في
حالة امللوك ورؤساء الدول).
الرجل األقل درجة يقدم إلى اعلى درجة ،أو
األصغر سنا إلى األكبر سنا.
السيدة الشابة تقدم إلى السيدة األكبر سنا.
تقدم السيدة األقل مركز إلى السيدة األعلى
اجتماعيا.
تقدم اآلنسة أو السيدة غير املتزوجة إلى
السيدة املتزوجة إال اذا كانت اآلنسة تتمتع
مبركز كبير في اجملتمع.
تتم حتية السيدات قبل الرجال.
السيدات ال يقف عند التعارف أو املصافحة،
أما صاحبة الدعوة فتقوم لتحية ضيوفها
رجاال ونساء.
يقوم الرجل من مقعده ملصافحة رجل آخر.
تقوم النساء “مجاملة” عند مصافحة رجل
كبير السن.
وعند تقدمي شخص لآلخرين من املهم تزويد
اآلخرين مبعلومات حيوية وأساسية عن هذا
الشخص.
وتذكر دائما أن تنطق األسماء بوضوح ومتييز،
فحينما تتمتم باسم الشخص او تقوله
بصوت منخفض ،فانك تتيح للشخص اآلخر
أن يطلب منك تكرار االسم ،وليس معنى ذلك

استخدام الصوت اجلهوري.
وعند تقدمي نفسك لآلخرين يجب أن يكون
صوتك واضحا ً ومرناً ،فال يوجد صوت أعذب من
صوت اسمك.
إذ مت تقدمي اسمك بطريقة خاطئة ،اهمس
سريعا ً بصحة اسمك ،ألن ذلك افضل من
السماح له بتقدمي اسمك بطريقة خاطئة.
استخدم كل من االسم األول ولقب األسرة
فقط لتقدميك لرجل أو سيدة إذ لم يكن لهما
لقب رسمي ،أما إذا كان لديه لقب فيجب أن
يذكر قبل االسم مثل :الدكتور ..او السفير ..او
الوزير ..وهكذا ،واذا كان املعرف به ينتمي لدولة
آخرى فيجب ذكر اسم الدولة بعد ذكر اسمه.
واذا حدث ونسيت اسم الشخص الذي تقوم
بتقدميه لآلخرين عليك أن تعتذر فورا ً بكلمات
لطيفة وأن حتل هذه املشكلة ببساطة ،فمثال
ميكنك أن تقول“ :لقد نسيت اسمك ...هل
تعلم انني في أوقات كثيرة ال استطيع ان
اتذكر اسماء بعض أفراد أسرتي”.
اما إذا كنت انت الشخص الذي نسى تقدميه،
فعليك أن تتدارك هذا املوقف احملرج لتقدم
نفسك سريعا ً للشخص اآلخر ،ثم صافحه.

متى يفوت قطار الزواج؟!
في املاضي ،كان تأخر الفتاة في الزواج يعتبر امرا غير مستساغ
في اجملتمع الذي تعيش فيه ،فقد كانت املرأة تعتمد على الرجل
في كل شيء ،اما اآلن فقد تغيرت الصورة إذ لم تعد الفتاة كما
كانت سابقا ،بل أصبحت قيمة منتجة ومؤثرة في اجملتمع.
ولكن مازالت إلى اآلن،ـ بعض الفتيات ينتابهن القلق إذا تأخر زواجهن مهما كانت األسباب ،سواء
كانت أسبابا مادية أو تعليمية أو اجتماعية...الخ.
فهناك من الفتيات من تربط جناحها باحلياة بحصولها أوال على زوج مناسب ،حتى وإن كانت حتمل
أرقى الشهادات أو كانت تعمل في وظيفة مرموقة.
ومن املالحظ أن سن الزواج اآلن ارتفع كثيرا عن ذي قبل في كل العالم املتحضر نظرا للظروف
االقتصادية التي مير بها العالم كله ،إذ اصبح االلتحاق بأي عمل ،وتوفير املسكن املناسب ،واملال
الالزم إلمتام الزواج ،من األمور الصعبة  -ولكنها ليست املستحيلة -كل هذه األمور جعلت كل
من الشاب والفتاة يربئان االرتباط بالزواج.
وهناك أيضا االيقاع السريع للحياة ،الذي جعل حياة الشاب والفتاة سلسلة من العمل املستمر،
فهناك الكيرون من الشباب الذين يعملون ويدرسون في الوقت نفسه ،حتى يوفروا ما يساعدهم
على امتام الدراسة ومحاولة املساهمة في نفقات األسرة.
وهناك نوع آخر من الشباب يخشى الزواج ،إذ يرى في نفسه أنه غير كفء لتحمل مسئولياته،
حتى وإن كانت حياته املادية ميسرة ،وهناك من الفتيات من تفضل امتام دراستها اوال ،او االلتحاق
بدراسات آخرى بعد تخرجها لتحقيق مستوى أفضل في العمل ،ثم يأتي فيما بعد التفكير في
الزواج.
وفي احدث دراسة قام بها علماء االجتماع ،ثبت أن الرجل يفضل الزواج من الفتاة التي تعمل
والتي تقدر الشعور باملسئولية ،كما اصبحت الفتاة تفضل الزواج من الشاب الذي مينحها نصيبا
متساويا من املسئولية ،ويشاركها في رعاية األطفال.
لهذا كله ،يصعب حتديد سن معينة للزواج ،فمادامت الفتاة تعمل وتستطيع االعتماد على
نفسها ،وتستطيع افادة من حولها ،فليس ما يدعوها إلى قبول الزواج ،دون اقتناع ،خوفا من أن
يفوتها قطار الزواج ،وسيوفقها اهلل لشريك احلياة املناسب ،في الوقت املناسب ،طاملا أنها تتمتع
باإلميان واالخالق احلميدة ،والثقة بالنفس والروح الطيبة.

العـــائلــــــة

كبار ال�سن

جمال تكال أسعد

وصلتني اليوم هذه الرسالة من أخ كرمي  ...و لروعتها و دقتها و فصاحتها و عظيم نفعها آثرت
نشرها كما هي رغم طولها فجزى اهلل كاتبها خير اجلزاء ....
كبار السن  ،،،البركة اخلفية :
 كبار السن -:أحوج من أطفالنا إلى التدليل  ،واالسترضاء  ،والعاطفة  ،واحلنان  ،والرفق  ،والرحمة  ،والصبر ،
والسهر  ،والتضحية .
جترحهم  ..والتي كانت جترحهم ؛...
اآلن
..
قوتهم
حال
تريحهم
ال
كانت
التي
الكلمة
 كبار السن :ُ
تذبحهم !!
اآلن
ُ
 كبار السن؛ -فقدوا الكثير من حيوية الشباب وعافيةاجلسد ورونق الشكل ومجد املنصب وضجيج احلياة
وصخب الدنيا!!
 كبار السن ؛-فقدوا والديهم وفقدوا كثيرا من رفقائهم ،فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على الكثير من
األحزان .
 كبار السن ؛-لم يعودوا محور البيوت وبؤرة العائلة كماكانوا قبل ،،فانتبه وال تكن من احلمقى فتشقى !!
 كبار السن -:قد يرقدون وال ينامون  ،وقد يأكلون واليهضمون  ،وقد يضحكون وال يفرحون  ،وقد يوارون دمعتهم حتت بسمتهم .
 كبار السن -:يؤملهم بُع ُدك عنهم  ،وانصرا ُفك من جوارهم  ،واشتغالُك بهاتفك في حضرتهم . كبار السن -:يحتاجون من يسمع حلديثهم  ،ويأنس لكالمهم  ،ويبدو سعيدا بوجودهم . كبار السن أولى من األطفال مبراعاتهم  ..واحلنُو عليهم  ..واإلحساس بهم .وملبس ودواء  ،،،بل وأهم من ذلك بكثير فهل من
 كبار السن -:حوائجهم أبعد من طعام وشرابٍ
عاقل .
 كبار السن -:يحتاجون إلى بسم ٍة في وجوههم  ،وكلم ٍة جميلة تطرق آذانهم  ،ويدا ً حانية متتدألفواههم  ،وعقالً ال يضيق برؤاهم .
آت وقد ال يجيء ..
ماض ولى ويزداد بعدا  ،،،وبني آمال
مستقبل ٍ
ٍ
 كبار السن -:يراوحون بني ذكريات ٍفال يفوتك تقدير هذا.
 كبار السن -:لديهم فراغ يحتاج عقالء رحماء ميلؤونه. كبار السن -:غادر بهم القطار محطة اللذة  ،وصاروا في صالة انتظار الرحيل ينتظرون الداعيليلبوه .
 كبار السن قريبون من اهلل  ..دعاؤهم أقرب للقبول  ..فاغتنم قبل نفاد الرصيد كبار السن -:هم األب  ،واألم  ،واجلد  ،واجلدة  ،وسواهم من ذوي القرابات ممن شابت شعورهم ويبستمشاعرهم .
وليالي مشرقة  ،ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من
اجعلهم يعيشون أياما سعيدة ،َ
البر والسعادة حتى إذا خال منهم املكان ال تصبح من النادمني .
 هم كبار السن اآلن  ،وسيذهبون  ،،وعما قليل ستكون أنت هذا الكبيرَ املس َّن؛ فانظر ما أنت صانعوما أنت زارع !
وض عما فقدوا  ،وكن الربي َع في خريف عمرهم  ،،وكن ال ُع ّكاز َ فيما تبقى .
 كن ال ِع َ -سال ٌم على كبار ِ السن  ،وسال ٌم على من يراعون كبار َ السن،،

كيف حتصلني على بنطال حمل من آخر عادي
عليك أن تستعيني مبقص وافتحي جوانب البنطلون ،مبسافة ال تقل عن  4بوصة ،أو بحيث
فقط
ِ
تنتهي الفتحة عند بداية اجليب ،ثم تأكدي من تساوي الفتحتني ،واحرصي على إنهاء عملية قص
البنطلون عند القطعة املعدنية املثبتة على اجليب ،ثم صلي الفتحات اجلانية بشريط مطاطي
عريض ولكن راعي أن يكون بلون مقارب للون البنطلون ،ثبتي الشريط املطاطي داخل البنطلون
وابدأي بخياطة كل طرف في الشريط بواسطة ماكينة احلياكة .ميكنك بعد ذلك قص زوائد الشريط
لديك بنطال حمل.
املطاطي ..اآلن
ِ

�أفكار منزلية

اخلل والطعام
غسل الفاكهة واخلضر قبل استخدامها في محلول
مكون من املاء الدافيء واخلل ،يعمل على قتل اجلراثيم
واحلشرات الضارة ،باإلضافة للتخلص من املبيدات
احلشرية.
إضافة قليل من اخلل إلى اللحم يضفي نكهة طيبة،
باإلضافة إلى أنه يساعد على ليونة أنسجتها عند
الطهي ويعمل على سرعة نضجها.
لالحتفاظ بالسندوتشات طازجة منذ الليل حتى
الصباح ،أو في اثناء الرحالت ،توضع في علبة بجانب الساندوتشات قطعة خبز مغموسة في
اخلل فتحافظ على السندوتشات طازجة.
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تد�شني كني�سة �شهداء ليبيا باملنيا

تقـــــــــــارير

�أحدث كني�سة قبطية يف كندا  ..كني�سة القدي�س
فيلوباتري والقدي�سة دميانة بـ «نيوماركت»
�شعب �أرورا و نيو ماركت ي�صلي القدا�س الأول
مببني الكني�سة اجلديد

دشن االنبا بفنوتيوس مطران سمالوط مؤخرا كنيسة شهداء ليبيا باملنيا ،هذه الكنيسة التي
بنيت بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد مذبحة االقباط بليبيا فى فبراير  ،اجلدير بالذكر أن
اجملمع املقدس قد اقر في دورته االخيرة اعتبار يوم  15من فبراير «يوم تدشني الكنيسة» عيدا لشهداء
الكنيسة بالعصر احلديث.

مجلس إدارة وأسرة حترير «جود نيوز»
يقدمون خالص العزاء
للصيدلي  /عادل تادرس وحرمه الصيدالنية سوزي تادرس
والدكتور  /أمين عوض وحرمه الدكتورة لوسي عوض
واالستاذ  /سامح رزق اهلل وحرمه األستاذة ليليان رزق اهلل
في إنتقال

الوالدة  /ماري رزق اهلل

خالص العزاء جلميع أفراد األسرة

يوم السبت السابع عشر
من فبراير احلالي ،أقام
األقباط املقيمني مبنطقتي
أرورا و نيوماركت القداس
األلهي األول بكنيسة
الشهيد
القديس
فيلوباتير و القديسة
الشهيدة دميانة مببني
الكنيسة اجلديد وعنوانه:
1095 Stellar Drive,
Newmarket Ontario
والكنيسة اجلديدة حتت
إشراف كنيسة السيدة
العذراء مرمي والقديس
يوسف النجار بريتشموندهيل ،والتي يشرف عليها األب القمص ابرأم كمال والقس يوسف
إسكندر و القس شنودة مليكة .ورأس صلوات القداس األلهي األول مببني الكنيسة اجلديد ،نيافة
األنبا مقار ومعه األب أبرام كمال واألب بيشوي سالمة راعي كنيسة القديس موريس والقديسة
فيرينا ،وشارك بالقداس العشرات من الشمامسة  ،واألقباط من منطقتي أرورا و نيوماركت .وبعد
القداس أُقيم إحتفال بهذه املناسبة.
وميكنكم متابعة مواعيد الصلوات و اإلجتماعات بكنيسة القديس فيلوباتير والقديسة دميانة
بنيوماركت عبر موقعها األليكتروني http://www.sphsd.ca :

وأسرة «جود نيوز» تهنئ األباء الكهنة وشعب الكنيسة مببني الكنيسة اجلديد .

شركة

JCS Contracting & Marketing LTD.

وجميع العاملني
يقدمون خالص العزاء
لألستاذ  /سامح رزق اهلل
في إنتقال
الوالدة الفاضلة  /ماري رزق اهلل
خالص العزاء لألسرة
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تقـــــــــــارير

كيف ير ّد امل�سيح ّيون على اال�ضطهاد؟
 7100م�سيحى ا�ست�شهدوا خالل عام علي الت�صنيف الديني
حتت عنوان «حتت سيف القيصر» اصدرت عدة
منظمات مسيحية وحقوقية دولية بحثا عن
االضطهاد وكيفية رد ّ املسيح ّيون عليه ،قام
به مح ّللون كثيرون بجمع الوثائق عن اضطهاد
املسيح ّيني في شتّى أنحاء العالم ،غير أن عددًا
ً
قليل منهم تساءل كيف ير ّد املسيح ّيون في
الدين ّية
الواقع ،عندما يُستباح حقّ هم في احل ّر ّية ّ
استباح ًة صارخة.
ينطوى التّقرير على نتائج األبحاث التي قام
بها فريق مشروع «حتت سيف القيصر :الر ّد
املسيحي على االضطهاد» ،وهو
ّ
عاملي ،في ردود
منهجي
أ ّول حتقيق
ّ
ّ
اجلماعات املسيح ّية على االضطهاد،
وقد حاول
القائمون باملشروع ارادوا أن يحصلوا
على افضل تفهم لتلك ال ّردود ،بهدف
املضطهدين،
مساعدة املسيح ّيني
َ
وجميع الذين يرغبون في التّضامن معهم  ،جدير
بالذكر ان قام الباحثون قاموا بدراسة نوع ّية
لتلك ال ّردود في  25قطرًا من أقطار العالم،
يضم سبعة عشر عاملًا
قام بالبحث فريق
ّ
عاملي،
صا في املسيح ّية على نطاق
ّ
متخص ً
ّ
تتضمن مقابالت
وأجروا أبحاثًا ميدان ّية نوع ّية،
ّ
املضطهدين ،بني أكتوبر 2014
مع املسيح ّيني
َ
ّ
ونوفمبر  ،2015وقد ركز الباحثون اهتمامهم
على األحداث املعاصرة ،ولم ينقّ بوا في التّاريخ
ضروري لفهم األوضاع ال ّراهنة.
إال بقدر ما هو
ّ
مسيحي استشهدوا في سبيل إميانهم
7100
ّ
خالل 2015
حسب إحصاء أجرته مؤسسة “األبواب
املفتوحة” استشهد في سبيل االميان املسيحي
 7100فردا ،اى أ ّن عدد القتلى ازداد أكثر من % 300
الضحايا 2123
عن عام  2013حيث كان مجموع ّ
شخصا ،وذلك ال يشمل حاالت التّهديد والعنف
ً
التي لم تسفر عن وفيات.
وكر البحث تقرير اجلمع ّية الدول ّية حلقوق
االنسان والذى اشار الى أ ّن  %80من أعمال
الديني في العالم لعام  2009استهدفت
التمييز ّ
املسيح ّيني ،كما جاء في تقرير لوزارة اخلارج ّية
االمريكية ،أ ّن املسيح ّيني يتع ّرضون لالضطهاد
في أكثر من  60قطرًا من أقطار العالم ،كما
الصادرة عن مركز پ ْ ُيو
ورد في التّقارير السنو ّيةّ ،
لألبحاث بني  2007و  ، 2014أ ّن املسيحيني كانوا
الدين ّية تع ّرضً ا للمضايقات على
أكثر اجلماعات ّ
العاملي.
النّطاق
ّ
ظروف االضطهاد
ّ
يشكل املسيح ّيون
في معظم تلك األقطار ال
أي
سوى أقل ّية ضئيلة ،ال حول لها وال ق ّوة ،وال ّ
سياسي .ولكن هناك ايضا حاالت شاذّة،
نفوذ
ّ
ً
كروسيا مثل ،حيث يحظى باألغلب ّية املسيح ّيون
األرثوذكس ،أما الكنائس املسيح ّية األخرى،
وغيرها من ّ
الدين ّية ،فهي أقل ّية ضئيلة
الطوائف ّ
وتعاني متييزًا شدي ًدا ،كذلك القول في كوبا التي
أيضا عن القاعدة ،فأغلب ّية ّ
ّ
سكانها
شذت هي ً
كاثوليك ،ومع ذلك فهم يخضعون لوطأة
إجراءات ثقيلة اتّخذتها احلكومة ّ
الشيوع ّية
التي تتق ّلد زمام األمور منذ زمن بعيد.
ّ
السكان مسيح ّيون ،ومع
وفي كينيا ،معظم
ّ
منظمة
ذلك يتع ّرضون لالضطهاد عن يد
ّ
الدولة في
االسالم ّية اجلهادية ،وال
شك أ ّن ّ
ّ
تشكل
كالسعود ّية وإيران
األنظمة اإلسالم ّية
ّ
ّ
أما الفريق
االضطهاد،
ى
ل
يتو
الفريق األ ّول الذي
ّ
ال ّثاني فنجده في األنظمة ّ
كالصني
الشيوع ّية
ّ
و ْف ٍيتْنام والوس وكوبا وكوريا ّ
الشمال ّية ،والنّوع
ال ّثالث هو الهند وسريالنكا وروسيا ،حيث تتّخذ

الدين ّية أشكاال متن ّوعة ،تنصهر فيها
القوم ّية ّ
الدولة
ّ
نحو يسيء
على
ة،
ي
والقوم
ة
ي
ين
الد
والعقيدة
ّ
ّ
ّ
ٍ
إلى األقل ّيات املسيح ّية ،وهنالك نوع رابع يشمل
األنظمة التي تفرض إيديولوج ّية صارمة،
كاجلمهور ّيات التي كانت فيما مضى تابعة
السوفييتي في آسيا الوسطى.
لالتحّ اد ّ
تأثير الالهوت على ردود الفعل جتاه االضطهاد
هنالك عوامل كثيرة تساعد علي تفسير ال ّردود
املسيح ّية عند االضطهاد ،ومنها مستوى
االضطهاد ونوعه ،وحجم
اجلماعة املسيح ّية
الس ّكان
نسب ًة إلى
ّ
الذين يحيطون بها،
وتاريخ اجلماعة في
املع ّينة،
البقعة
القيادة
ونوع ّية
املُشرفة على تلك اجلماعة.
وثمة عامل ها ّم آخر هو التزام اجلماعة
ّ
الالهوتي بشأن التّبشير ،واحلوار بني األديان،
املضطهدة،
الدولة
واستخدام الق ّوة ،وهدف ّ
ٍ
قافي ،ودور االضطهاد في احلياة
واملفهوم ال ّث ّ
املسيح ّية ،حيث إ ّن بعض اجلماعات املسيح ّية
ترى في االضطهاد إرادة اهلل ،ومحنة علينا أن
املقدس ،ورأت
نتحملها وفقًا ملا ورد في الكتاب
ّ
ّ
أيضا عالمة لنهاية العالم ،حيث سيعود
فيه ً
الس ّيد املسيح ليغلب الش ّر عنوةً ،ويخ ّلص
املضطهدين.
أتباعه
َ
تصنيف ال ّردود املسيح ّية جتاه االضطهاد
تتضمن هذه ال ّردود  3أنواع متراوحة بني ر ّدة
ّ
الفعل واستباق احلدث ،وهي :النّجاة ،املشاركة،
واجملابهة
السبيل الذي ينهجه املسيح ّيون
 -1النجاة :وهو ّ
للبقاء على قيد احلياة وصيانة جماعاتهم ،وأ ّول
إما إلى جهة
الس ُبل وأبسطها هو الهربّ ،
هذه ُّ
أخرى داخل البلد ،أو إلى خارج حدود دولتهم،
وهذا ما غال ًبا يفعله املسيح ّيون في حالة نشوب
احلرب أو بوادر أعمال العنف ،كما يجري ذلك
حاليًّا في العراق وسوريا وليبيا وشمال نيجيريا،
وثمة ر ّد بسيط آخر ال يخلو من اخلطر واملغامرة،
ّ
السعود ّية وإيران وأفغانستان
يتّخذونه في
ّ
والصني ،وهو أن يواصلوا سرًّا األنشطة
و ْف ٍيتْنام
ّ
املسيح ّية الرئيس ّية كالعبادة ومتثل  %43من
نسبة رد الفعل العامة.
 -2املشاركة :وهي خطوة الستباق األحداث،
فهي ترمي إلى هدف أبعد من النّجاة ،إذْ تنطوي
على إقامة عالقات ،وجسور ،وشراكات داخل
القطر ،فاجلماعات املسيح ّية الكاثوليك ّية
والبروتستانت ّية مثال في شمال نيجيريا،
أقامت عالقات مسكون ّية وروابط وثيقة مع
ّ
املتفشى،
القيادة االسالم ّية ،جملابهة العنف
ّ
منظمة بوكو حرام ،حيث ميارس
الذي تنهنجه
املضطهدون املغفرة كوسيلة
املسيح ّيون
َ
السالم ومتثل  %38من
إلى
مناوئيهم
لدعوة
ّ
نسبة رد الفعل العامة.
 -3اجملابهة :وهى االستراتيجية التى ينهجها
حتديًا للحكومات أو األفراد
املسيح ّيون علنًاّ ،
الدولة ،الذين يقومون باالضطهاد،
املستق ّلني عن ّ
السجن واالستشهاد،
قبولهم
تتضمن
وهي قد
ّ
ّ
الديني  ،او يقومون بتوثيق حاالت
نتيج ًة لوالئهم ّ
امتهان حقوق االنسان ،لكي يحصلوا على دعم
ّ
منظمات حقوق االنسان ،سواء
من احملاكم أو
أكانت مح ّل ّية أم أجنب ّية ،كما أنّهم يشتركون
احتجاجا
أحيان ًا في مظاهرات خالية من العنف،
ً
على ظلم احلكومات أو الهيئات االجتماع ّية

ومتثل  %19من نسبة رد الفعل
العامة.
رد فعل اقباط مصر على
االضطهاد الدينى
ذكر البحث ان اقباط مصر
يتعرضون للعنف عن يد
املتشددين املسلمني ،حيث تزايد
العنف من ج ّراء االنتفاضات
العرب ّية في  ،2011ويعانون من أعمال العنف
التي تقوم بها اجلماعات اإلسالم ّية املتط ّرفة،
ومن التّمييز الذي تؤ ّيده احلكومة وتسانده
البيئة الشعب ّية ،وذلك منذ
حتد من
عقود ،فاحلكومة مثال ّ
ح ّر ّية بناء الكنائس وترميمها.
ّ
الشعب ّية
وعقب االنتفاضة
التي جرت عام  ، 2011تزايدت
االعتداءات على املسيح ّيني ،
ومنها القتل وتدمير الكنائس،
والتّحريض
واالختطافات،
اخلطابي على املسيح ّيني في وسائل اإلعالم،
ّ
وشجع النّظام في عهد مرسي تلك االعتداءات
ّ
السياس ّية
عن طريق اخلطابة واإلجراءات
ّ
السلطات في حماية
األمن ّية ،ممّا أ ّدى إلى فشل ّ
املسيح ّيني.
شن أتباعه
وعقب سقوط مرسي عام ّ 2013
املتط ّرفون حملة اعتداءات على املسيح ّيني،
تناولت  64من أماكن العبادة وذلك في خالل
اثنتي عشرة ساعة فقط ،ولكن منذ أن تق ّلد
فإنه
السيسي زمام احلكم في يونيو ، 2014
ّ
ّ
بذل جه ًدا أكبر حلماية املسيح ّيني ،فوضع مثال

قراءة :إيهاب أدونيا

مس ّلحة
حراسة
األقباط
حلماية
ّ
ليتمكنوا من العبادة
في مأمن من اعتداءات
اإلخوان املسلمني ،ومع
ذلك استم ّرت أعمال
العنف التي تستهدف
املسيح ّيني.
ومنذ سقوط ُحكم مرسي ،عرض الرئيس
السيسي احلماية على األقباط ،ونال مقابل
ّ
ذلك تأييد البابا تواضروس له ،وقد رفض األقباط
السالح دفا ًعا عن أنفسهم ،وأن
أن يحملوا ّ
يتحالفوا مع جهات خارج ّية ،بل أبرزوا وطن ّيتهم
صيان ًة لكنائسهم وجماعاتهم من االعتداء.
كما ينطوي التّقرير على توصيات للجماعات
ّ
وللمنظمات غير احلكوم ّية،
املضطهدة،
َ
املتعددة األطراف
واملؤسسات
وللحكومات
ّ
ّ
في اخلارج ،وللكنائس واجلماعات املسيح ّية
ّ
واألكادمي ّيات
اخلارج ّية ،ووسائل اإلعالم،
ومؤسسات األعمال ،ال ّراغبة في تقدمي املعونة
ّ
ألولئك املسيح ّيني.
جدير بالذكر ان البحث قام به عدد من الباحثيني
مثل دانيال فيلپوت ،أستاذ العلوم االجتماع ّية
في جامعة نوت ْردمي ،وتوماس َف ّرْ ،رئيس معهد
الدين ّية ،في مركز بيركلي ّ
الدينية
للشؤون ّ
احل ّر ّية ّ
ّ
والشؤون العامل ّية ،و تيموثي سام ُي ِويل
والسالم،
ّ
املتقدم واملدير املساعد ملشروع
شاه ،املستشار
ّ
الدين ّية في مركز بيركلي ّ
للشؤون
بحث احل ّر ّية ّ
ّ
والشؤون العامل ّية ،بجامعة
والسالم،
الدينية
ّ
ّ
جورجتاون.
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اخبـــــــــــار

اجلي�ش امل�صري يث�أر ل�شهداء الوطن ويطلق عملية ع�سكرية �شاملة يف �سيناء
ف�ؤاد عالم�“ :سيناء � ”2018ست�ستمر حتى نهاية العام وجناحها �أكيد
تامر ال�شهاوي :االخوان بال ظهري �شعبي ..واجلي�ش قادر على الق�ضاء على الإرهاب

أعلن املتحدث الرسمي باسم اجليش املصري
أن اجليش اطلق عملية شاملة ضد اإلرهاب
في شمال وشرق سيناء ،وقال في كلمة له إنه
تنفيذا ً ألوامر القيادة العليا في اجليش ،أطلقت
عملية عسكرية شاملة ضد اإلرهاب «سيناء
 ،»2018وأعلن اجليش املصري أنه بدأ تنفيذ
«خطة مجابهة شاملة للعناصر اإلرهابية
واإلجرامية» في شمال ووسط سيناء ومناطق
بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل.
كما ناشد املصريني التعاون مع اجليش قائال
«تهيب القيادة العامة للقوات املسلحة
بالشعب املصري بكافة أنحاء اجلمهورية
بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون جملابهة
اإلرهاب واقتالع جذوره واإلبالغ الفوري عن أي
عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن».
من جانبه قال اللواء فؤاد عالم ،عضو اجمللس
القومي ملكافحة اإلرهاب ،ووكيل جهاز أمن
الدولة السابق ،أن اجليش جنح في حتقيق أهدافه
في العملية سيناء  ،2018وأن هذه العملية
هي كبري العمليات العسكرية التي يطلقها
اجليش بالتعاون مع القوات املسلحة في سيناء
والظهير الصحراوي وكافة قطاعات الدولة ،
متوقعا أن حتقق الكثير من أهدافها الفتا إلى
أن القضاء على اإلرهاب يحتاج إلى الكثير من
السبل والوسائل من بينها احلل األمني.
وأضاف في تصريحات خاصة لــ «جود نيوز» أن
العملية األمنية سوف تستمر لفترات طويلة
ال سيما وإن اختيار اسمها جاء «سيناء »2018
أي إنها من املمكن أن تستمر حتى نهاية العام
اجلاري ،الفتا إلى أن جناح العملية أمر طبيعي في
ظل التعاون الكبير بني األجهزة األمنية.
موضحا بأن كافة اجلماعات التكفيرية

واجلهادية واإلرهابية خارجه من رحم اإلخوان،
مشيرا ً إلى أنه إيبان توليه مسؤلية ملف
اإلسالم السياسي بجهاز أمن الدولة ،لم يكن
هناك غير جماعة اإلخوان وحدها ،ومن ثمة
تفرعت إلى كل هذه التنظيمات التي ولدت
من اجلماعة ،الفتا إلى أن الوقت احلالي هو وقت
مثالي للقضاء النهائي على الفكر االخواني
واقتالعه من جذوره ،السيما في ظل انكشاف
مخطط اجلماعة اإلرهابية للشعب كله،
الفتا ً إلى أنه صاحب سياسة «كشف وفضح
اإلخوان» ،وأنه اثناء توليه مسؤلية اجلهاز األمني
في مصر اقترح إذاعة اعترافات اإلرهابيني في
وسائل اإلعالم والتليفزيون في القرن املاضي مع
االعالمي حمدي الكنيسي.
وفي ذات السياق قال اللواء تامر الشهاوي ،وكيل
اخملابرات احلربية السابق ،وعضو جلنة الدفاع
واألمن القومي بالبرملان ،أن العملية سيناء
 2018تستهدف القضاء على البؤر االرهابية
واالجرامية ،الفتا إلى أنه أصبح من الطبيعي أن
توضع نهاية لإلرهاب األسود الذي يضرب الوطن
واقتالعه من جذوره في أقرب وقت.
مشددا ً على أن دعوات جماعة اإلخوان اإلرهابية
ملقاطعة االنتخابات الرئاسية املقبلة لن
تنجح لكون اجلماعة تفقد الظهير الشعبي
وال متتلك أي قوة على أرض الواقع في الشارع
السياسي وإن كافة كوادرها وقواعدها انهارت
بعد انخراطها في العنف ضد املصريني ،كما
أن اجلماعة أصبحت في ذاكرة التاريخ ،متوقعا
ان متر االنتخابات الرئاسية املصرية املقبلة
دون ان تشكل ادني تهديد علي امن املصريني
،الفتا إلى أنه أصبح من الصعب قيام الذئاب
املنفردة بتنفيذ عمليات خاطفة في ظل انتشار

من هو قاتل طالب مدر�سة فلوريدا ..ثامن حادثة
اطالق نار على املدار�س هذا العام
اعترف شاب بقتل  17شخصا في مدرسته الثانوية
السابقة في فلوريدا ،وفقا ملا أفادت وثائق احملكمة ،فيما
أقر مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بأنه تلقى
حتذيرا بشأن املسلح البالغ من العمر  19عاما لكنه لم
يبادر إلى التحرك.
وذكرت وسائل إعالم أميركية ،أن الشاب منفذ االعتداء
اإلرهابي يعاني من اضطرابات عقلية ،وكان على ارتباط
مبجموعة تؤمن بنظرية تفوق العرق األبيض.
وكان نيكوالس كروز قد قتل  17شخصا ،منتصف فبراير اجلاري ،عندما فتح نيران رشاش من نوع
«إيه آر »15-في مدرسته السابقة ،مارجوري ستومنان دوغالس الثانوية ،مبدينة باركالند في فلوريدا.
وقد اختبأ الطلبة الذي عاشوا حالة من الرعب في اخلزانات وحتت الطاوالت.
وعرف عن كروز الذي طرد من املدرسة ألسباب تأديبية بأنه كان ميتلك أسلحة نارية في منزله،
وذكرت معلومات نشرتها وسائل إعالم أنه سبق أن مت التعريف عنه على أنه يشكل تهديدا محتمال
لزمالئه.
ووردت تفاصيل جديدة بشأن ماضي كروز ،وذكرت رابطة مكافحة التشهير أنه كان عضوا في
مجموعة تؤمن بنظرية تفوق العرق األبيض وشارك في تدريبات شبه عسكرية.
ونقلت وسائل إعالم أميركية عن عضو في مجموعة «ريبابليك أوف فلوريدا» ،أو جمهورية فلوريدا،
املؤمنة بنظرية تفوق العرق األبيض ،تأكيده أن كروز انضم إليها.
من جهته ،أكد «إف بي آي» أنه تلقى تنبيها في سبتمبر املاضي ،بشأن رسالة نشرت على موقع
يوتيوب قال فيها مستخدم اسمه نيكوالس كروز «سأصبح مطلق نار محترفا في املدارس».
وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان أنه أجرى «مراجعات لقاعدة البيانات وغيرها من إجراءات
التدقيق» ،دون التوصل إلى حتديد هوية الشخص الذي وضع املنشور.
أما الرئيس األميركي دونالد ترامب ،فتعهد باالهتمام مبن يعانون أمراضا عقلية ،متجنبا التطرق إلى
مسألة انتشار األسلحة النارية في بالده.
يذكر أن حادثة فلوريدا حتتل املركز الثامن ضمن أسوأ عمليات القتل اجلماعي في تاريخ الواليات
املتحدة ،وهو ثامن عمليات إطالق النار في املدارس أو ما يعرف بالـ  School Shootingsفي الواليات
املتحدة في عام .2018

القوات املسلحة وما يقرب من  500كمني ما
بني ثابت ومتحرك منتشرين في كافة أنحاء
اجلمهورية ،مشيرا إلى البيئة احلاضنة للفكر

جرجس ابراهيم

اإلرهابي والتي حتتاج إلى عالج من نوع خاص من
جهة الفن و الثقافة والتعليم وحتسني الوضع
االقتصادي.

رحيل املب�شر بيلي جراهام ..وعظ  210مليون �شخ�ص على مدار  60عاما
توفي املبشر األمريكي بيلي جراهام ،أحد أكثر
الدعاة تأثيرا في القرن العشرين ،عن  99عاما،
وأصبح جراهام من أشهر املبشرين بالديانة
املسيحية ،وكان يلقي خطبا دينية للجمهور في
الساحات الكبيرة في جميع أنحاء العالم ،ابتداء
من عام  1954عندما بدأ خطبه التبشيرية في
العاصمة البريطانية لندن.
وتشير تقديرات إلى أنه قدم الوعظ الديني
بصورة شخصية لنحو  210مليون شخص على
مدى أكثر من  60عاما ،وبعدما كان يشكك في
البداية في حركة احلقوق املدنية بالواليات املتحدة ،أصبح مؤيدا للحركة في خمسينيات القرن
املاضي.
وقال املتحدث باسم جمعية بيلي غراهام للتبشير إنه توفي في منزله ،في مدينة مونتريت ،بوالية
نورث كاروالينا ،ووصل غراهام إلى املاليني من متابعيه من خالل التلفزيون ،وكان أول من يستخدم
هذا اجلهاز إللقاء خطب دينية على نطاق واسع.
وكان جراهام ،املعروف بأنه صديق الرؤساء األمريكيني بدءا من ترومان إلى نيكسون وأوباما ،قد ألقى
آخر خطبة دينية له في نيويورك عام  ،2005عندما كان في السادسة والثمانني من عمره.
ونعى الرئيس األمريكي دونالد ترامب جراهام في تغريدة على تويتر ،وصفه فيها بأنه «رجل
استثنائي».
وقال« :مات بيلي غراهام العظيم .لم يكن هناك أحد مثله ،وسوف يفتقده املسيحيون ومعتنقو
جميع األديان .إنه رجل استثنائي للغاية».

نتنياهو بعد ت�صدير غاز �إ�سرائيلي �إىل م�صر:
هذا يوم عيد و�سيعود مبليارات الدوالرات
نشرت صفحة رئيس الوزراء اإلسرائيلي على موقع
التواصل اإلجتماعي «فيس بوك» ،اإلثنني ،التاسع عشر
من فبراير احلالي مقطع فيديو يظهر فيه بنيامني
نتنياهو وهو يعرب عن سعادته بتوقيع اتفاقية تصدير
الغاز اإلسرائيلي إلى مصر .معربا عن ثقته بأنها
ستعود مبليارات الدوالرات على امليزانية اإلسرائيلية
وقال نتنياهو :أرحب بهذه االتفاقية التاريخية التي مت
اإلعالن عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي
إسرائيلي إلى مصر .هذه االتفاقية ستدخل املليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه األموال الحقا
على التعليم واخلدمات الصحية والرفاهية ملصلحة املواطنني اإلسرائيليني.
وأضاف رئيس الوزراء اإلسرائيلي  :لم يؤمن الكثيرون مبخطط الغاز وقد قمنا باعتماده ألننا علمنا بأنه
سيعزز أمننا واقتصادنا وعالقاتنا اإلقليمية لكن فوق كل شيء آخر ،إنه يعزز املواطنني اإلسرائيليني.
هذا هو يوم عيد.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» اإللكتروني عن نتانياهو قوله« :أرحب باالتفاق التاريخي اليوم على
تصدير الغاز اإلسرائيلي إلى مصر ،الذي سيد ّر املليارات على خزينة الدولة إلنفاقها على التعليم
والصحة ،ويحقق الربح ملواطني إسرائيل».
وأضاف« :الكثيرون لم يؤمنوا مبسار الغاز ،ونحن انتهجنا هذا املسار من منطلق أننا كنا نعلم بأن
هذا سيعزز أمننا واقتصادنا وعالقاتنا اإلقليمية ويقوي مواطني إسرائيل قبل كل شيء».
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األرض والطرد
جاء في التوراة (تك )12إن اهلل وعد ابراهيم
ونسله بأرض كنعان ،وحتقق الوعد على يد
موسى ويشوع ،وصدق القرآن الكرمي على ذلك
ض
مبا ورد في سورة املائدة« 21يَا َق ْو ِم ادْخُ لُوا الأْ َر ْ َ
س َة الَّ ِتي َكت ََب اللهَّ ُ لَ ُك ْم وَلاَ تَرْت َ ُّدوا َعلَى
المْ ُ َق َّد َ
أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ» ،كما صدق على
اختيار اهلل لبني اسرائيل مبا جاء في سورة
سرَائ ِ َ
يل اذ ُْك ُروا ن ِ ْع َم ِت َي
البقرة  ،47قوله «يَا ب َ ِني إ ِ ْ
ْ
َ
ُ
َ
ضلتُك ْم َعلى
الَّ ِتي أَن ْ َع ْم ُت َعلَ ْي ُك ْم وَأَن ِّي ف َّ
ني»
الْ َعالمَ ِ َ
وفي الوعد حدد له موقعها« ،من نهر مصر إلى
النهر الكبير نهر الفرات» (تك ،)15ولم يكن
النيل هو املقصود؛ وامنا هو وادي العريش الذي
كان ميتلئ باملياه شتاءا ويجف صيفا ،كما أن
التوراة ذكرت أن حدها الغربي هو البحر الكبير
(البحر املتوسط) ،فإذا كان النيل هو املقصود
لكان املتوسط هو حدهم الشمالي وليس
الغربي ،وفضال عن ذلك ان األرض التي وعدوا
بها هي أرض كنعان ،وكنعان لم يسكن مصر
ولم يرشف قطرة من نيلها.
وعلى الرغم من وجود الشعوب الكنعانية في
املنطقة؛ إال أنها كانت تتسع للمزيد ،فإلى
جوارهم ،سكن املؤابيون والعمونيون أبناء لوط،
وهاجر إليها ابراهيم وعائلته ،واستقر بها
بعض الوقت ،ولعله اقام شواهد حجرية حتدد
ملكيته للبقعة التي عاشت فيها قبيلته،
كما هاجرت إليها قبيلتي كفتورمي ،وفلشتيم،
وهما من أحفاد مصرامي اخي كنعان ،واستوطنا
غزة ويافا وعقرون ،واشقلون ،وغيرها.
ولم تكن حدود الدول كما هي اآلن ،بل أن
امللكية كانت تقاس مبا تدوسه األقدام ،ومبا
ترعى فيه األنعام ،وملا دخل بنو اسرائيل األرض
بقيادة يشوع ،عاشوا فيها إلى جوار سكانها،
وقد اضطروا أن يحاربوا من حاربهم ومن كاد
لهم وحتالف ضدهم.
وكانت هذه الشعوب تكون ممالك صغيرة عرفت
بدولة املدينة “ ،”city-stateوكل مدينة مسورة
كان يحيط بها عدد من القرى ،وكانت تتصارع

فيما بينها ثم تتحالف أمام العدو
اخلارجي الذي كان يغير عليها
ويقتل سكانها ،ويسوق قطعانها،
وبحكم موقعها ،كانت كنعان
ملقفا للشرق والغرب؛ فتعرضت
لغزو شعوب البحر ،والعيالميني،
واآلشوريني ،والبابليني ،والفرس،
واملقدونيني ،والرومان ،والعرب،
واألتراك وغيرهم.
وقام بعض الفراعني بحمالت عسكرية في
املنطقة ،وال تزال مدنها  -بأسمائها التوراتية
 منقوشة على جدران معابد الكرنك ،علىبقايا جدران الصرح السادس ،وبوابة شاشنق،
وغيرهما ،كما نقشت في حوليات تغلت
فالسر ،وسنحاريب ،ملكي آشور ،اللذان قاما
بغزو املنطقة أيام فقح وحزقيا ( 2مل .)18 ،15
ولم يكن ملوك جنة اهلل على األرض في حاجة
إلى كنعان؛ وإمنا كانوا عونا ألهلها في وقت
اجلوع كما حدث أيام يوسف ولكن التدخل
املصري هناك كان لتأمني احلدود الشرقية،
وحلماية سكان املنطقة والدفاع عنهم ضد
املعتدين ،وقد ذكرت وثائق تل العمارنة استجارة
بعض زعمائهم مبلوك مصر.
وجاء بالتكوين خبر واحدة من الغزوات القدمية
التي ترجع إلى زمن اخلليل حيث حتالف
كدرلعومر العيالمي مع جيرانه ،وهاجم املدن
الكنعانية التي قطعت عنه اجلزية ،وعجز
رؤساء سدوم وعمورة وحلفاؤهم عن صد
الغزاة الذين أخذوا األمالك وسبوا الرجال
والنساء والعذاري وساقوهم ومواشيهم إلى
بالدهم ،وكان فيهم لوط ومن له ،وملا علم
إبراهيم بذلك ،فإنه سار خلفهم وحلق بهم
في دان فكسرهم واستعاد األمالك واألسرى،
وأرجع النفوس ألوطانها واألمالك ألصحابها،
ولم يأخذ شيئا لنفسه (تك .)14
وكان من املمكن أن يسكن ُ
اهلل بني اسرائيل
ُ
أرضا أخرى ،ولكنه أراد أن يؤدب بهم شعوبا
آثمة ،لذلك قال لهم على لسان الكليم «ليس

ألجل برك وعدالة قلبك تدخل
لتمتلك أرضهم بل ألجل آثم
أولئك الشعوب يطردهم الرب
إلهك من أمامك» (تث ،)9وليس
أدل على ذلك من اخلراب الذي
حل بسدوم وعمورة النتشار
اللواط فيهما ،وكان بعض هذه
القبائل يلتزم السلم ،وبعضها
يطرد جاره ويحل محله ،مثل
الكفتوريني (الكريتيني) الذين أبادوا سكان
غزة وقراها وسكنوا مكانهم ،ومثلهم فعل
األدوميون باحلوريني في جبل سعير؛ واملؤابيون
والعمونيون بالرفائيني (تث ،)2وإضافة إلى ذلك
أن هذه القبائل هي التي نعقت نفير احلرب في
وجه موسى ويشوع ،وبادرت بالتعدي عليهم،
فلم يكن أمامهم مناص من دخول الوغى.
وقد وقف اهلل إلى جانب أبناء األنبياء ،عندما
كانوا ضعفاء أذالء ،فأقام لهم موسى نبيا
وقائدا صنع بيده اآليات الباهرات وانقذهم من
الشدائد واملهلكات؛ وفجر لهم الينابيع في
البيداء ،وأنزل لهم السلوى من َجلَ ْد السماء،
ثم جاء بهم إلى أرض املوعد ونصرهم على
الشعوب التي حاربتهم ،ورفضت سكناهم
إلى جوارهم ،في أرض كانت تتسع لسكنى من
يريد وال تأبى املزيد ،ولكنهم لم يلبثوا أن نسوا
الرب وعبدوا األوثان ،واجنرفوا إلى منزلق اإلثم
والبغيان ،فتخلى عنهم وتركهم مطمعا لألمم
احمليطة بهم تغزوهم وتسبيهم وتستعبدهم،
وحق فيهم قول النبي «ويستأصل إسرائيل
عن هذه األرض الصاحلة التي أعطاها ألبائهم
ويبددهم إلى عبر النهر ألنهم عملوا سواريهم
واغاظوا الرب» (1مل.)14
لقد نسوا أن اختيارهم لم يكن بغير شروط،
وإن البقاء في األرض لم يكن بغير عهود ،فكان
االختيار والوعد مشروطان على الطاعة وحفظ
العهد؛ وعهده أن يعبدوه وحده وأن يحفظوا
وصاياه «ال تصنعوا لكم أوثانا وال تقيموا لكم
متثاال منحوتا أو نصبا وال جتعلوا في أرضكم

التراچيديا !
«التراجيديا» ليست مجرد عمل أدبي أو مسرحي
أو سينمائى بل هي الشبح األول الذي خ َّيم على
الوجود ،منذ ُطرد آدم وحواء ِمن اجلنة كانت تلك
هي التراجيديا األولى ،وبعد ذلك قتل قابيل هابيل
وكانت التراجيديا الثانيه أخذها وتأملها أنبياء
ورسامون،
وصاحلونُ ،مفكرون وفالسفة ،فنّانون
ّ
ن ََّظروا لها وتفلسفوا فيها منهم من خرج مبوعظة
ومنهم من خرج بحقيقة ومنهم من خرج بفكرة
وهناك من ابدع من التراجيديا وأخرج لنا أجمل
األعمال املوسيقية الكالسيكية ،ومنهم أيضا ً من خرج بلوحه
من تأمالته وفلسفته للتراجديا األولى والثانية بالطبع كان
بعمق كل
بيكاسو ،الذي ظلت تراجيدياه عابرة للزمان ُملخِّ صة ُ
أعمال من تأملوا الوجود اإلنساني بها.
للرسام األسباني
لوحة «التراچيديا» عزيزى القارئ هي لوحة
ّ
بابلو بيكاسو ( )1973 - 1881وإحدى لوحات الفترة الزرقاء،
والفترة الزرقاء هي فترة أعقبت انتحار صديق بيكاسو ،الشاعر
الفرنسي كارلوس كاسيجماس ،بدأت عام  1901وانتهت عام
 ،1904سيطرت على لوحات بيكاسو في تلك الفترة مواضيع
مأساوية حزينة واستخدم في رسمها اللون األزرق ودرجاته
سميت بالزرقاء.
طاغ ولهذا ُ
ٍ
بشكل ٍ
رُسمت «التراجيديا» بأسلوب تعبيري رمزى ،و»التعبيرية» هي

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

حالة فنية متيل لتمثيل
العالم بطريقة انسيابية
وألوان قوية فظهرت األعمال
وكأنها نزيف ألوان على
القماش ،فاملهم في اللوحة
ليس الشكل اجلمالي
بل صدق انفعالها ،ركزت
التعبيرية على االنفعاالت
العاطفية واحلاالت النفسية
للرسام ورؤيته الشخصية للعالم.
وكما ترى في اللوحه مشهد أزرق كئيب،
على حافة البحر ،يقف ثالثة أفرادُ ،حفاة
األقدام ،يبدو عليهم الفقر ،نستطيع أن
نسمع صوت رجفتهم ورعشتهم يصدر من اللوحة ،وفي
اللوحة أيضا ً إحساس بالبرد ٌ
يضم نفسه
الرجل واملرأة ُ
لكل ِمن ُ
إليه ،يقفان مكتوفي األيدي و ُمغمضي العيونُ ،هناك طفل يقف
الرجل واملرأة ،غير مكتوف اليدين .مي ُّد يديه وكأنه
على عكس ُ
يسأل :ما األمر! ماذا سيحدث! هل سيعتني أح ٌد بي؟
املكان الذي يقع فيه املشهد ال ينم عن وطن بعينه ،نحن أمام
بشر مبفهومهم اجملرد على األرض مبفهومها اجملرد من أي قيود
وحدود جغرافية ،اللوحة ت ّ
ُركز على هشاش ِة ال ّروح اإلنسان ّية

حجرا مصورا لتسجدوا له ألني انا الرب
إلهكم  ...اذا سلكتم في فرائضي وحفظتم
وصاياي وعملتم بها  ..فتأكلون خبزكم للشبع
وتسكنون في أرضكم آمنني  ...لكن إن لم
تسمعوا لي ،ولم تعملوا كل هذه الوصايا...
اجعل وجهي ضدكم فتنهزمون أمام أعدائكم
صير مدنكم
ويتسلط عليكم مبغضوكم  ..وا ُ ِّ
خربة ومقادسكم موحشة  ...واذريكم بني االمم
(« ..ال .)26
ومما يؤكد أهمية حفظ العهد ،أنه حرم كل
اخلارجني من أرض مصر من دخول أرض املوعد
ألنهم خالفوا اؤامره؛ ولم يستثنى منهم
سوى يشوع وكالب واجليل اجلديد الذي ولد
خالل سنوات التيه األربعني ،بل وأكثر من ذلك
أن اهلل حرم موسى النبي نفسه وهارون أخاه
من دخولها ألنهما لم يقدساه في مريبة
قادش وشاركا الشعب تذمره (عد ،)20ولهذا
«وعلي أيضا ً غضب الرب
قال موسى للشعب
َّ
ً
بسببكم قائالً وأنت أيضا ال تدخل إلى هناك»
(تث.)1
لقد تناسوا أن اهلل عادل وإن الناس عنده
سواسية ،ليس فيهم (خيار وفاقوس)؛ ونتيجة
ملعاصيهم في أيام القضاة وامللوك ،كان الرب
يتخلى عنهم ،فجلبوا على أنفسهم احملن التي
الزمتهم في فترات كثيرة من تاريخهم وانتهت
بتدمير اململكة املنقسمة بيد األشوريني
والبابليني على التوالي.
وعلى الرغم مما نعموا به من حرية نسبية
في ظل دولة قورش الفارسية ،حيث رجع
املسبيون من بابل ور ُّموا أسوار املدينة وأعادوا
بناء الهيكل وحتققت نبؤات األنبياء؛ إال أنهم
عانوا كثيرا حتت وطأت احلكم السليوقي ،ثم
الروماني الذي مت فيه خراب الهيكل سنة 70م،
وحتقق قول السيد «هوذا بيتكم يترك لكم
خرابا» (لو ،)13ذاك الهيكل الذي كانت تقدم
فيه األضحيات كرمز للموت الكفاري ،قد
انتهى دوره ،ومتت النبؤات ،وبطلت األضاحي
مبجئ الفادي العظيم.

بقلم :نسرين عيسى -ساسكاشوان
أشخاص بعي ِنهم .فاللوحة ال
وليس على
ٍ
حتدد أي أنواع املآسي يقصدها بيكاسو؛ هل
يقصد جميع أنواع التراجيديا!
أم هل قصد بيكاسو تراجيديا املرض؟ أم
تراجيديا املوت؟ أم تراجيديا الفقد؟ رُمبا
تراجيديا الفقر؟ أم هي ،دون الوقوف على
مأساة بعينها ،تصوير إلحساس الفجيعة
املُقترن بالوجود اإلنساني على األرض!
ورغم اقتراب املسافات فيما بينهم في
فضاء اللوحة حتى ال تكاد تتجاوز بعض
السنتيمترات ،إال أن املسافات بينهمِ ،من
حيث احتياج ك ٍّل ِمنهم لآلخر ،تتخطى كل
احلدود.
في التراجيديا ،يكشف بيكاسو ،بالفترة الزرقاء وبحس رمزي
وأسلوب تعبيري ،في حدود  105.3سم طوال و 69سم عرضا من
لخص ما صال وجال فيه عشرات
ألوان الزيت على اخلشب ،عن ُم ّ
ُ
املُفكرين والفالسفة ،يُس ِقط القناع عن أرواحنا املنهكة،
ّ
الهش ،يكشف املأساة
يكشف املستور وراء اجلسد اإلنساني
األصلية واألسى العميق فينا ،يكشف عن ُحزننا الصافيُ ،حزننا
الذي لم يت ُرك في الصدر ِ ُمتس ًعا لشيء آخر مبعنى أبسط كيف
صور بيكاسو الوجه اآلخر البائس املظلم في احلياة؟
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الرياضة عبر التاريخ
السباحة

رغم أن السباحة لم تكن مدرجة في األلعاب
االوملبية القدمية ،عند األغريق ،إال أنها ترجع إلى
العصور القدمية لدى اليونان والرومان ،وقد كانت
يحررها سمير اسكندر
تعتبر جزءا ً هاما ً من تدريب املقاتلني ،ألنها من
وسائل النجاة في أوقات احلرب ،وميكن ملن يزور
املتحف البريطاني بلندن أن يشاهد لوحتني
أثريتني من احلجر بالنحت البارز ،وهما ترجعان في أغلب الظن إلى عام 880
ق.م ،ويرى فيهما السباحني وهم يقومون بنفس أساليب السباحة التي
تستخدم اليوم في السباحة احلرة .ويرى بعض اجلنود يسبحون بإحدى
القالع ،وبعض اجلنود اآلشوريني وهم يقومون بعبور أحد األنهار ،وكذلك أحد
السباحني يستخدم رئة مائية «أي كيسا ً من اجللد أشبه بالقربة» ،يحكم
السباح فتحته على أنفه وفمه ،وبذلك يتنفس فال ينفذ إليه املاء.
وفي اليابان كان مباريات السباحة تقام منذ سنة  36ق.م  ،وكان هذا هذا
خالل حكم االمبراطور سويجيو ،وكانت اليابان أول أمة تنظم مباريات في
السباحة على املستوى القومي ،وفي العصر احلديث ،ففي عام  1903صدر
قرار امبراطوري بإدخال السباحة مادة اجبارية باملدارس لكن ألن اليابان
كانت دولة مغلقة على نفسها ،لذا ترك اجملال أمام الدول السكسونية
للقيام بدور الريادة على املستوى العاملي ،فقد ادرجت السباحة ضمن برامج
األلعاب األوليمبية احلديثة بأثينا ،منذ عام  ،1896ومن هذا التاريخ وهي
مسجلة بألعاب األوليمبياد ،وكانت في البداية تقام وفق شروط مسافات
غير عادية ،ففي عام  1900كان املتنافسون يواجهون بعقبات منها الوثوب
فوق أعمدة خشبية مقرضة وتسلق صف من الزوارق والسباحة حتت صف
آخر ولكن هذه الطريقة اخلطرة لم تتكرر بعد ذلك حلسن احلظ.
وفي عام  1912شاركت املرأة في السباحة ألول مرة ،بدورة أستوكهولم،
وكانت أول دولة أوروبية تنظم بطوالت اقليمية ،كما كانت املسابقات العاملية األولى بأوروبا ،وقد
عقدت أول مسابقة عاملية للسباحة عام  ،1877وكانت مسافة السباق ميال واحدا.

الباليه املائي

والبد من اإلشارة إلى نوع من السباحة بدأ يظهر حديثا ،ميكن أن نطلق
عليه «باليه املاء» ويدعى باالجنليزية  synchronized swimmingوقد
اعترف به اإلحتاد الدولي للسباحة عام .1952
والواليات املتحدة هي رائدة هذه السباحة ،وال بد أن تتوفر فيمن ميارسه
مهارات السباح ومواهب راقص الباليه وقدرات اجلمبازي ،ولهذا يقف
هذا النوع من السباحة في منطقة تنازع بني الرياضة والفن.
وأخيرا ال يفوتنا هنا أن نقف للحظة عند عبور القنال االجنليزي (بحر املنانش) ،وصعوبة عبور القنال
ال ترجع إلى طول املسافة بني الشاطئني البريطاني والفرنسي فحسب  -هذه املسافة “من دوفر”
إلى “كاب جريس نيز” ال تزيد عن  33كيلوا مترا -يقطع نصفها أو ثلثيها سباحو املسافات الطويلة
في تدريباتهم اليومية العادية ،ولكن الصعوبة تكمن في املد واجلزر وسوء األحوال اجلوية ،وقوة
الرياح وضراوة األمواج ،ودوار البحر والضباب والبرد القارس ،انها املواجهة بني اإلنسان والطبيعة!!

العب مصري يصيب حكم املباراة في الدوري السعودي بزجاجة مياه
تعرض حكم الساحة كالنتبيرغ ملوقف طريف خالل إدارته ملباراة جمعت فريقي
االتفاق السعودي وفريق الفيحاء ضمن اجلولة الـ 21من الدوري السعودي
للمحترفني.
املوقف حصل عندما رمى الالعب املصري حسني السيد املعار لصفوف االتفاق
السعودي زجاجة ماء خلارج امللعب لترتطم بطريق اخلطأ بوجه احلكم الذي وضع
يده على وجهه ليسارع املصري باالعتذار.
وليتبادالن الضحك ،حيث قام احلكم بإشهار البطاقة الصفراء على سبيل الضحك والسخرية.
واستكملت املباراة التي انتهت بالتعادل اإليجابي بني الفريقني بهدف لكل منهما.

رئيس األرجنتني يبحث مع احتاد الكرة استضافة مونديال 2030
اجتمع الرئيس األرجنتيني ماوريسيو ماكري مع رئيس احتاد كرة
القدم بالبالد كالوديو «تشيكي» تابيا ،لبحث مسألة ترشح األرجنتني
الستضافة مونديال  2030بشكل مشترك مع أوروجواي وباراجواي.
وقال أمني عام الرئاسة األرجنتينية ،فرناندو دي أندريس ،إن االجتماع
شهد احلديث فقط عن ترشيح األرجنتني الستضافة مونديال 2030
الذي سيتزامن مع ذكرى مرور مائة عام على أول نسخة من كأس العالم،
والتي استضافتها أوروجواي وتوجت بها.
وأكد أنه سيتم دعم الترشيح من خالل إقامة مركز للترويج لألرجنتني خالل مونديال 2018
بروسيا ،وكشف دي أندريس عن أن البرازيل «تدعم» ترشح األرجنتني وأوروجواي وباراجواي بعدما
استضافت مونديال  ،2014موضحا أن االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيقبل بترشح أكثر من
دولة لتنظيم املونديال اعتبارا من 2026

ريا�ضــــــــة

الرئيس األملاني يفاجئ فريق هوكي اجلليد املشارك في األوملبياد الشتوي
أجرى الرئيس األملاني فرانك-فالتر شتاينماير زيارة مفاجئة مؤخرا،
إلى فريق هوكي اجلليد املشارك في دورة األلعاب األوملبية الشتوية
التي حتتضنها كوريا اجلنوبية في بيوجن تشاجن.
وفاجأ الرئيس األملاني فريق هوكي اجلليد ،خالل تدريباته في مركز
الهوكي في جاجننيوجن  ،وقد حضر مرتديا قميص الفريق والتقط
الصور مع الالعبني.
وتشارك أملانيا في منافسات هوكي اجلليد باأللعاب األوملبية للمرة األولى منذ عام  ، 2010وكان
شتاينماير حضر حفل افتتاح األوملبياد اجلمعة في االستاد األوملبي في بيوجن تشاجن.

كيف ح ّول صالح حلم طفل ليفربول إلى أسعد حلظات حياته؟
لم يستطع محمد صالح رفض طلب طفل صغير رفع الفتة كتب عليها «مو صالح ..هل أستطيع
احلصول على قميصك من فضلك؟» عقب انتهاء مباراة ليفربول
أمام توتنهام في قمة مباريات اجلولة الـ 26من الدوري اإلجنليزي.
ورغم أن ليفربول لم ينجح في اخلروج من املباراة فائزًا في
اللحظات األخيرة ،حقق صالح رغبة الطفل ليشعل مدرجات
«آنفيلد» معقل ليفربول تصفيقًا ،قبل أن يكمل طريقه إلى غرفة
خلع املالبس حزينًا بعد التعادل (.)2-2
يبلغ الطفل الذي يُدعى جوزيف كالرندون من العمر  8أعوام،
وجلس مع والدته أجنيال في قطاع مدرجات األسطورة كيني داجليش ،وهي أول مباراة يحضرها
لفريقه من امللعب ،وفقًا ملا ذكره املوقع الرسمي لليفربول

ميسي يختار «تشيرو» اسما ملولوده الثالث
كشف جنم برشلونة ،األرجنتيني ليونيل ميسي ،أنه سيطلق على
طفله الثالث الذي ينتظر وصوله خالل شهرين ،اسم «تشيرو».
ونشر ميسي عبر حسابه على (انستجرام ستوريز) فيديو يظهر
به بطن زوجته أنطونيال روكوزو وأرفقه برسالة كتب فيها «الطفل
تشيرو».
وبني املقطع حتركات الطفل الذي سيكون الثالث لالعب األرجنتيني
بعد ابنه البكر تياجو ( 6سنوات) وماتيو الذي أكمل في  11سبتمبر املاضي عامه الثاني.

17

ال�سبت  24فرباير  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد ال�سابع بعد املائة

Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

كيف حتافظني على �صحة �أ�سنان
ر�ضيعك ؟

التسوس ميكن أن يصيب أسنان طفلك من قبل أن يتم عامه األول,
عبر زجاجة الرضاعة التي تتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للطفل
فإلى جانب إمداده بالطعام ,وهي متنحه أيضا ً شعورا ً بالهدوء وحتسن
حالته املزاجية ولكن يجب التأكد من عدم احتواء زجاجة الرضاعة
على مشروبات مكونة من السكر واألحماض (اللنب) ألنها متثل خطرا ً
حقيقيا ً على األسنان اللبنية لدى الطفل ،أن هذا اخلطر يزداد بشكل
خاص ،إذا ما مت تقدمي هذه املشروبات للطفل بصورة مستمرة وباألخص عند نوم الطفل بها ,حيث غالبا ً ما
يؤدي ذلك إلى إصابة الطفل بتسوس األسنان الناجت عن زجاجة الرضاعة.
أن السكر ال يضر األسنان بشكل مباشر ،إمنا يتحول بفعل البكتيريا املوجودة في الفم إلى حمض يتسبب
في إزالة الكالسيوم عن األسنان ويدمرها ببطء ،ونظرا ً ألهمية األسنان اللبنية في مساعدة الطفل
على قطع الطعام وكذلك في التطور اللغوي لديه ،أود أن أوصى األمهات بضرورة أال يعودوا طفلهم على
استعمال زجاجة الرضاعة بصورة مستمرة وخصوصا عند النوم وكذلك أال يضعوا فيها سوى املاء أو
الشاي او اليانسون الغير احمللى بالسكر.
وينبغي على األمهات تعويد طفلهم الرضيع على تناول السوائل باستخدام كوب عادي ،مبجرد أن يتسنى
له اجللوس ،كي يتجنبوا املص املستمر لزجاجة الرضاعة والذي يؤدي غالبا ً إلى تسوس أسنان الطفل،
ألن األطفال الصغار وال ُرضع يحتاجون لتناول
األطعمة الغنية باملعادن والفيتامينات من أجل منو
أجسادهم وأسنانهم بشكل سليم ،ويأتي على
رأس هذه األطعمة منتجات األلبان ،التي متد أسنان
الطفل بعنصري الكالسيوم والفوسفات ،كذلك
الفواكه واخلضروات النيئة ،التي تدرب الطفل على
املضغ .يجب على األمهات بضرورة تنظيف أسنان
طفلهم بدءا ً من ظهور األسنان اللبنية األولى لديه
مرة واحدة يوميا ً بكمية قليلة من معجون األسنان
اخملصص لألطفال والذي يحتوي على الفلورايد
باستخدام قطنة مبللة حتى تتحكم األم فى إزالة املعجون سريعا من فم الطفل ،وأوصي أيض ّا أنه كلما
تعود الطفل على العناية بأسنانه بشكل سليم منذ الصغر متتع بأسنان صحية طوال عمره.

هل الفطريات نبات �سام؟
في احلقيقة من بني آالف األواع من عيش الغراب ال توجد سوى
ثالثة أنواع مميتة ،أشهرها «ملك املوت» وهي نبته ثابتة رقيقة.
وقد متكن العلماء من حصر ما يقرب من ستني نوعا ً من عيش
الغراب السام ،غير أنه ما عدا األنواع الثالثة السابقة ،أو «ملك
املوت» السابق ذكره ،وما عدا بعض االستثناءات النادرة ال يوجد
منها ما يسبب الوفاة ،وإن كان بعضها يحدث إلتهابات معوية ،أو إصابات أشد خطراً.
وفي املقابل هناك أنواع كثيرة مفيدة جدا ً للصحة الحتوائها على نسبة عالية من البروتني
النباتي ،وهذه األنواع متوفرة في أماكن بيع اخلضروات ولكن ما نحذرك منه هو أن جتد فطرا ً أو
عيش الغراب في حديقة أو غابة ،وحتاول أكله دون أن تسأل عما إذا كان ساما أم ال.

نداء الفرا�شات

هناك حيوانات كثيرة في كنف الطبيعة ومتتلك أجهزة
متطورة متكنها من بث إشارات خاصة تغطي مسافات
شاسعة ،والروائح هي أبلغ تأثيرا ً بني هذه اإلشارات.
وهناك نوع من الفراشات الليلية هي من احلشرات
األشد احساسا ً بالروائح العطرة ،فاإلناث تلقي
في الهواء كمية ضئيلة من مادة معينة ،فتنثرها
الرياح ،وهذا كاف ألن تبلغ الرائحة الذكر بفضل
قرون االستشعار ،فيستطيع حتديد مكانها الرئيسي
بسهولة فائقة ،فيلحق بها من على مسافات الكيلومترات.

اجلاذبية الأر�ضية
أول من اكتشف اجلاذبية األرضية هو العالم اسحق نيوتن .ولد عام  1642ميالدية في اجنلترا
وتوفى عام  1727ميالدية ،شاهد ذات مرة تفاحة سقطت من الشجرة نحو األرض ففكر مليا ً
وتساءل ملاذا سقطت هذه التفاحة بإجتاه األرض ولم ال تطير في الهواء؟
فوجد بعد التفكير العميق أن لألرض جاذبية جتذب األجسام إليها ،ولو لم يكن لألرض هذه
اجلاذبية لصار كل شيء يحلق في الفضاء كما هو مشهد رواد الفضاء عندما يتطايرون وهم
خارج الغالف اجلوي.

علــــوم وطب

أهمية املاء جلسم األنسان

د .ماري جرجس

هل تعلم أن جسم األنسان ،من  70 - 60باملائة من تكوينه ماء.
 هل تعلم أن املاء هو املُذيب األساسي بجسم في جسم األنسان ،يذوبفيه كل املواد الغذائية كي تمُ تص في صورة معادن وسكر وفيتامينات.
 هل تعلم أن شرب املياة يحافظ علي سالمة الكلي والكبد ،حيث أنه يساعد علي تخليصاجلسم من السموم الضارة.
أيضا ً املاء له ضرورة في حتسني منو الشعر وفي ليونة اجللد ونضارته واحلفاظ علي صحته
 ملريض الضغط أيضا ً للماء ضرورة كبيرة في تخليص احلسم من األمالح وخفض ضغط الدم.لذا يُنصح بتناول املاء بكثرة ألهميته للكبير والصغير وأيضا ً حملبي الرشاقة واحلفاظ علي الوزن
السليم ،واملاء يساعد بطريقة أساسية وفعالة في فقدان الوزن الذائد وزيادة قدرة اجلسم علي
احلرق.
 أيضا ً أثناء املذاكرة للماء أهمية كبيرة للمساعدة علي التركيزحيث أن املخ يحتاج للماءليعمل بكفاءة .فاملاء يساعد األنسان علي التخلص من الصداع ويحسن من وظائف املخ.
 يقلل املاء من فرصة إسابة الكلي باحلصاوي ويحسن الهضم ويقلل اإلصابة باألمساك.لذلك شرب املاء ضروري لصحتك علي األقل  12كوب يومياً.
وإلي موضوع جديد

ال�شاى ال�ساخن قد ي�صيبك مبر�ض خطري
جاء مجموعة من العلماء الصينيني إلى استنتاج أن تناول الشاي الساخن جنبا إلى جنب مع
الكحول والتدخني يزيد من خطر اإلصابة بسرطان املريء.
ودرس األطباء ملدة تسع سنوات العادات الصحية والتغذوية لـ  456ألف شخص تتراوح أعمارهم
بني  30و 79عاما .وخالل هذه الفترة،
اكتشفوا  1731حالة سرطان املريء ،بحسب
ما نشر في مجلة الطب الباطني.
ووجد العلماء أن مثل هذا األورام هو أكثر
شيوعا بخمس مرات في املرضى الذين
يشربون بانتظام الشاي الساخن ويتناولون
يوميا ما ال يقل عن  15غراما من الكحول.
وباإلضافة إلى ذلك ،فسرطان املريء أكثر
شيوعا مبرتني لدى الذين يتناولون املشروبات
الساخنة ويدخنون في نفس الوقت.
ويعتقد األطباء أن املشروبات بدرجة حرارة فوق  65درجة مئوية تسبب إصابات لألعضاء الداخلية،
والتي ميكن أن تزيد من احتمال األورام .ويحثون الناس على توخي احلذر إزاء السوائل الساخنة
للغاية ،وخاصة عند استخدام التبغ والكحول في نفس الوقت.

كيف نتذوق الطعام؟!
التذوق إحدى احلواس اخلمسة ،والعضو
املسئول عن التذوق هو اللسان وجوانب
الفم ،وبالتذوق يستطيع اإلنسان التمييز
بني  4مجموعات رئيسية من املواد ،وهي:
املواد السكرية وامللحية والقلوية واحلمضية،
واللسان هو عضو التذوق األساسي ،يحتوي
على  3آالف خلية تذوق ،وهو مقسم إلى
 4مناطق رئيسية ،كل منطقة مسئولة
عن نوع من التذوق ،فطرف اللسان يتذوق
املواد السكرية وامللحية ،وجانب اللسان من األمام يتذوق املواد القلوية ،أما نهاية اللسان فهي
املسئولة عن اإلحساس بطعم املواد احلمضية ،وحساسية التذوق ترتبط ،بشكل خاص ،بحاسة
الشم ،وال ميكن تذوق اي مادة إال إذا ذابت في لعاب الفم.
عقار ياباني يقضي على اإلنفلونزا في  24ساعة
ذكر موقع «ساينس أالرت» األمريكي ،في تقرير له مؤخرا ،أنه في الوقت ،الذي يواجه فيه الناس
أشد موسم إصابة بفيروس اإلنفلونزا ،منذ سنوات ،تقول الشركة اليابانية أن عقارها اجلديد
سيجعل الشتاء املقبل أقل إصابة بهذا الفيروس.
وتختبر الشركة اليابانية عقارا جتريبيا يطلق عليه «بالوكاسفير ماربوكسيل» ،الذي لم يطرح
بعد في األسواق ،مشيرة إلى أنه سيكون أسرع في عالج اإلنفلونزا من أي عقار آخر.
ولفت املوقع إلى قول الشركة أن فاعلية جرعة واحدة من العقار ميكنها أن تقضي على املرض
خالل يوم واحد ،بينما ال ميكن حتقيق ذلك باستخدام عقارات أخرى في فترة مشابهة ،وفقا
إلحصائيات العام املاضي
تتراوح فترة العالج مع عقاقير اإلنفلونزا األخرى بني  72ساعة إلى  96ساعة ،حتى حتقق نتائج
فعالة في القضاء على الفيروس املسبب للمرض.
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اختب�أ حتت املطر

تعريفات

املؤمتر :اجتماع يتكلم فيه الناس عن أشياء
كان يجب أن يعملوها.
االخصائي :طبيب ينتظر من مرضاه أن يقصروا
أوجاعهم على ساعات العيادة.
الصديق :شخص يحبك بعد أن يعرفك على
حقيقتك.
التعصب :هو سياسة توزيع اجلهود ومتجهات
الفكر بعد أن تكون قد فقدت الهدف األصلي.

تاجر النظارات

هل تعلم؟

زهرة الطاهري ـ املغرب

م�شورة
�إن ما �أنت و�أنا عليه الآن...
هو نتيجة حلب من �أحبّونا...
ورف�ض من رف�ضونا...
�أو حتى رف�ضوا �أن يحبونا...
فحذار �أن تبني جدار حولك...
قبل �أن تعرف ما �أنت مقبل عليه يف الداخل...
وما �أنت ملق به يف اخلارج.
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رأسي
 -1اهم الموانئ الفرنسية  oرجل دين مسيحي
 - 2حيوان ينام الشتاء  oأهم كتب أبي الفرج األصفهاني
 - 3الضلع المقابل في المثلث قائم الزاوية  oعكس
نشيط
 - 4والدة  oبشارة (معكوسة)
 - 5شبكة المعلومات الدولية  oتصريح
 - 6تتحرك كالموج  oنوع من الصقور
 - 7شيخ المؤرخين المسلمين المصريين من مواليد
بعلبك بلبنان حي المقارزة  oبئر
 - 8قادم واجب ضيافته  oثلثا صبي
 - 9من اسماء الرمح  oكبير في السن
 - 10جزيرة افريقية كبيرة  oغصن
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ال�ضحك خري دواء

1 2
قبضت الشرطة على 4 7
أحد
وأحضروه 9 5
أمام
اللصوص
5
3
االسكندر األكبر ،الذي سأله بأي
حق تسرق مال غيرك؟!4 ..
فقال6 :أنا
8 1
فيسميني
أسرق بسفينة صغيرة
3
6
الناس لصاً ،وأنت تسرق بأسطول
7 9
كبير ،ويسمونك فاحتاً!
طلبة يكتبون الدروس2 8
وراء

االستاذ ،وكلما مسح االستاذ
السبورة مزقوا األوراق!
http://www.dailysudoku.com/
مريض اجريت له عملية ،وعندما
أخبره الطبيب أن العملية قد
جنحت ،طلب اجراءها مرة أخرى!
أسرة جاءت بشغالة آسيوية،
وعندما وصلت أخذوها إلى
الصحراء ،حيث يقضون يوما ً
في اللعب واملرح ،لكن الشغالة
أخذت تبكي ،وتشير إلى الصحراء
وهي تقول :هل سأكنس كل
هذا؟!
كان أحد القدماء شهيرا ً بالبخل،
حتى أنه قال بعض حضوره :اننا
نخشىأان نقعد عندك فوق مقدار
ما تريد ،فلو جعلت لنا عالمة
نعرف بها وقت استحسانك
لقيامنا؟!
فقال :عالمة ذلك أن أقول :يا غالم
هات الغذاء!!
very hard
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أفقي
 -1صفحات انترنتية لتدوين األفكار الشخصية  oحادث يعاقب عليه القانون
7 2
 - 2طبطب على الظهر  oتكلم عن شخص ما في غيابه  oضيع وفقد ما يملك
وتجبر وفساد 6 7
(معكوسة)  oتكبر 8
1
 - 3خيوط تربط في5آلة 9
(معكوسة)
موسيقية
 - 4للنداء  oفرن لغلي السوائل في المصانع  oثلثا ونش
5 9
 - 5تعب (معكوسة)  oممر بحري ضيق
تحافظ على
5 9
 - 6ثالثة حروف من مياس 1 o
 - 7أشار بارتكاب مخالفة ما  oاعلى مرتبة
7الطب3والفلك والكيمياء والفلسفة8والموسيقى
 - 8العالم المسلم الذي ابدع في
 oنشف
1 4
5
 - 9بيت الدجاج  oاختلف اختالفا واضحا عن المجموعة  oالمتردد عل محل
Daily Sudoku: Wed 17-May-2017
الشراء
 - 10ملك حميري من قدماء الملوك في اليمن
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ذات مرة ذهب املوسيقار الشهير مندلسهن ،لزيارة كاتدرائية
كبيرة بأوروبا ،بها أرغن كبير غالي الثمن ،وبدأ يصغي إلى عازف
األرغن ،الذي كان يقوم بالتمرين ،وبعد برهة ،ذهب مندلسهن
إليه ،وطلب منه السماح له بالعزف على األرغن؛ فأجابه ذاك
بأنه ال يسمح للغرباء بالعزف على هذا األرغن!
ولكن املوسيقار الشهير انتظر بصبر ،وأخيرا ً استطاع اقناعه؛
ليسمح له بالعزف ،ثم جلس مندلسهن في مكانه أمام األرغن
فأمتألت الكاتدرائية الشاسعة العظيمة بأنغام املوسيقى
الساحرة ،مبا لم يسمعه عازف األرغن من قبل ،وكان يصغي في
ذهول وخشوع ،وبعد برهة ،وضع يده على كتف «مندلسهن»
وسأله والدموع في عينيه« :من أنت؟» ،وجاءه اجلواب بكلمة
واحدة« :مندلسهن» ..فصرخ هذا العازف الشاب مذهوالً« :ما
أغباني! ،كنت على وشك أن أمنع مندلسهن ،من أن يعزف على
أرغن كنيستنا».

2
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لكون الفرح ال مير
من �أمامي
�أو خلفي
و ال يعاك�س دمعة
يف اجلوار
�أتركه وحيدا
لكون النهار
يرق�ص على ج�سدي
بخالخل الهنود و الغجر
�أزين له ج�سدي بكل الأ�شياء
التي تنزف
و لكون الأ�شياء تربك الأ�سى
فت�صيبه باجلنون
و لكون اجلنون
بال وجهة
كاحلب
�أم�شي و ال �أقف
و �أحيا و ال �أنتبه
و �أموت و ال �أعرف
ولكون ال�شتاء يقبلني
�أ�صيبه بالهذيان
و�أختب�أ حتت املطر

الأرغن  ..يك�شف عن «مندل�سهن»

1

7
4

حل
العدد 8
السابق 5
2
3
6
9
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يقال أن العنبر الذي يستخدم في العطور
واألدوية هو «ثمر األلم» ،فعندما يتصادم
حوت البحر الهائل مع األخطبوط العظيم
في احمليط ،وبعد صراع هائل؛ يبتلع احلوت
األخطبوط الذي يشبه منقار الببغاء ،فتفرز
مادة شمعية هي مادة العنبر الثمني!
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حل العدد السابق
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كان تاجر النظارات اليهودي يلقن ابنه درسا ً
في بيع النظارات ،فقال له :إذا اختار الزبون
النظارة التي تالئمه وسألك عن ثمنها فقل
له «عشرة جنيهات» ،فإذا سكت ،فعليك
أن تبتسم وتقول له بأدب« :أن هذا املبلغ
ثمنا للشنبر فقط أما ثمن الزجاج خمسة
جنيهات» ،فاذا صمت الزبون في هذه املرة ،
فيجب أن تضيف في هذه احلالة جملة« :لكل
زجاجة».

جــود تاميـــــز
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لكل �شهر حكاية ..يناير

http://www.dailysudoku.com/
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بقلم :عـادل عطيـة

�س�ألتني عن الهديّة..
عن وردة حمراء ،
منزوعة الأ�شواك،
نديّة.
ال تثريي �شجوين،
حبيبتي..
فحديثي عن الورود ق�ضيّة.
هي يف حدائق الذم،
والدم،
�سجينة،
و�شقيّة.
فاعذريني ان مل اجد
يف عيد احلب ..
هديّة.
دفتي كتابي ـ
�سوى تلك التي بني ّ
املهجور..
مدعو�سة،
ُمع ّذبة،
ذكيّة.
 ..هذه هي الوردة الهديّة!
Daily Sudoku: Tue 28-Jun-2016

يناير «كانون األول» ،عدد أيامه واحد
وثالثون ،وقد سمى باسم جانوس
اإلله الروماني الهادي ذي الوجهني «إله
البدايات» ،ويصادف يوم رأس السنة في
التقومي اجلريجوري قبل  12يوم من يوم
رأس السنة في التقومي اليوليوسي ،وكان
املصريون والفينيقيون والفرس يبدأون
سنتهم عند االعتدال اخلريفي أي في
يوم  21سبتمبر ومنذ عام  1582استقر
العالم على اعتبار أول يناير رأس السنة
امليالدية.

فرباير

فبراير «شباط» كان اسمه عند الرومان
«فبرواريوس» وهي كلمة مشتقة من
فعل «فبرواري» الذي يعني التطهر ،وعدد
أيامه  28يوما ً للسنة البسيطة ،و29
يوما ً يوم للسنة الكبيسة.

�أ�صرب و�أنت ترى

يروي التاريخ قصة عن رجل غني كلف
الرسام املشهور ،أن يرسم له صورة
خاصة ويتقاضى عنها أجرا ً كبيرا ً جداً،
وبدأ الرسام في رسامتها ولكن حرص أن
ال يراها أحد من الناس ،أو يكشف سرها
إلى أن تنتهي ،فكان يسدل عليها ستارة
كلما توقف عن العمل فيها ،كتب على
تلك الستارة عبارة( :أصبر وأنت ترى)!

19

ال�سبت  24فرباير  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد ال�سابع بعد املائة

�أين �أنت يا�سيادة النائب العام

مع اقرتاب ذكراها املئوية :
حكاية ثورة “الهالل مع ال�صليب”
العام القادم حتتفل مصر بأنصع ثوراتها ثورة
الهالل مع الصليب “ثورة  ،”١٩١٩الثورة التي
اعتلى فيها القساوسة منابر املساجد ،وخطب
فيها شيوخ األزهر في الكنائس ،وقد قامت هذه
الثورة فصنعت تاريخا كان فيه املرشح املسيحي
للوفد ينجح في مواجهة زميله املسلم وفي
دائرة معظم سكانها من املسلمني ،وأيضا كان
فيه حزب الوفد يختار وزرائه
وسكرتيره دون النظر إلى أي
من االعتبارات الطائفية.
وقد بدأت هذه الثورة بسلسلة
من االحتجاجات الشعبية
على السياسة البريطانية
في مصر عقب احلرب العاملية
األولى ،وكان ذلك بقيادة
الوفد املصري الذي تشكل
برئاسة الزعيم خالد الذكر
سعد زغلول وكنتيجة لتذمر
الشعب املصري من اإلحتالل
اإلجنليزي وتغلغله في شؤون الدولة باإلضافة
إلى إلغاء الدستور وفرض احلماية وإعالن
األحكام العرفية وطغيان املصالح األجنبية على
االقتصاد؛ فقد مت تخفيض سعر القطن املصري
إلى ثلث قيمته ،ومت رفع سعر تذاكر السكك
احلديدية بنسبة الضعف ومت فك الغطاء
الذهبي عن العملة املصرية في وقت كان فيه
اجلنيه املصري يزيد في قيمته عن قيمة اجلنيه
الذهب ،هذا باإلضافة إلى بداية عصر التنوير
والتعليم في مصر.
وقد بدأت أحداث الثورة حتديدا في صباح يوم
األحد  9مارس  ،1919بقيام الطلبة مبظاهرات
واحتجاجات في أرجاء القاهرة واألسكندرية
واملدن اإلقليمية ،وقد تصدت القوات البريطانية
للمتظاهرين بإطالق الرصاص عليهم ،مما أدى
إلى سقوط قتلى وجرحى من بينهم ،واستمرت
أحداث الثورة إلى شهر أغسطس ،ثم جتددت
في أكتوبر ونوفمبر ،لكن وقائعها السياسية لم
تنقطع واستمرت إلى عام  ،1922وبدأت نتائجها
احلقيقية تتبلور عام  1923بإعالن الدستور
والبرملان.
وكان لتأليف الوفد املصري املنوط به السفر إلى
مؤمتر باريس للسالم ،ملناقشة القضية املصرية
بعد انتصار احللفاء أثره الكبير كمقدمة أدت
إلى اشتعال الثورة ،فقد اعتقلت بريطانيا سعد
زغلول وثالثة من زمالئه لتشكيلهم الوفد ومت
نفيهم إلى جزيرة مالطا ،األمر الذي أدى إلى
بداية االحتجاجات في مارس  .1919انطلقت
تظاهرات في العديد من املدن واألقاليم املصرية
وكانت القاهرة واألسكندرية وطنطا من أكثر
تلك املدن اضطرابًا ،األمر الذي أدى بالسلطات
البريطانية إلى االفراج عن سعد زغلول وزمالئه،
والسماح لهم بالسفر لباريس.
وصل الوفد املصري إلى باريس في  18إبريل،
وأُعلنت شروط الصلح التي قررها احلُلفاء،
مؤيدة للحماية التي فرضتها إجنلترا على مصر
فأرسلت جلنة ملنر ،للوقوف على أسباب هذه
التظاهرات ،وصلت اللجنة ،في  7ديسمبر
وغادرت في  6مارس  ،1920ودعا اللورد ملنر الوفد
املصري في باريس للمجيء إلى لندن للتفاوض
مع اللجنة ،وأسفرت املفاوضات عن مشروع
للمعاهدة بني مصر وإجنلترا ورفض الوفد املشروع
وتوقفت املفاوضات ،ثم استؤنفت املفاوضات مرة
أخرى ،وقدمت جلنة ملنر مشروعا ً آخر ،فانتهى
األمر بالوفد إلى عرض املشروع على الرأي العام

تقـــــــــــارير
سمير بشاي

ا.د .ناجي اسكندر

ياسيادة النائب العام  :إن موقعك هذا هو موقع الضمير القانونى للدولة
 ...فكيف تنام وتستيقظ وتباشر عملك وأنت ترى بعينيك أن الدستور
والقانون ومبادئ حقوق االنسان التى اقسمت على احلفاظ عليها عند
قبولك لهذا املنصب وهى تهدر امام عينيك وعقلك وضميرك ؟!!
أى دستور هذا الذى يقبل ويسمح بتهجير املواطنني من قراهم التى
عاشوا فيها هم واباؤهم وأجدادهم وابناؤهم وأحفادهم مبجرد عقد
جلسة عرفية يجتمع فيها من ال يعملون أو يفهمون؟!!!
وعلى أى قانون يجتمع ويعتمد هؤالء اجملتمعون ليصدروا مثل تلك
االحكام ؟ ...هل هو القانون املصرى ؟!! أم القانون الرومانى ؟!! أم بلطجة
قطاع طرق ؟!!!
ياسيادة النائب العام  ..ما هو البند من القانون املدنى فى مصر أو فى أى دولة اخرى فى العالم أجمع الذى
يأمر اخملطئ بدفع بقرة باإلضافة إلى خمسني الف جنيها ً مصريا ً تصحيحا خلطأ عالقة حب إنسانية بني
مسيحى ومسلمة ؟!!!
اخملطئ يعاقب باحلبس ملدة يقررها القانون بحسب مقدار اخلطأ أو بالغرامة املادية إذا نتج عن خطئه خسائر
مادية أى إتالف أو حتطيم ممتلكات اآلخر  ..أما العالقات العاطفية فال يوجد قانون فى العالم كله من يجرمها
إال إذا كانت تصل إلى اإلغتصاب أو اخلطف .
ثم ملاذا يُجرَم املسيحى الذى يحب مسلمه وال يجرم املسلم الذى يختطف ويعتدى على القاصرات املسيحيات
 ،بل وتتقاعس الدولة عن البحث او إيجاد هؤالء القاصرات اخملتطفات ؟!!!!
هل هذا هو القانون والدستور وحقوق اإلنسان الذى أقسمت على حمايتهم عند قبولك هذه املسئولية ؟!
لم نسمع على مدى السبعة اآلف سنة  -وهو عمر احلضارة املصرية  -أن فرعونا ً مع كل ماكان ميلكه الفراعنة
من قوة وسلطة مطلقة أن قاموا مبثل هذا الهراء الذى يحدث فى العصر احلديث فى مصر التى علَمت العالم
كله ما هو الضمير وما هو القانون !!!
ياسيادة النائب العام  ..إن عددا ً من اإلحصائيات الدولية يقرر أن
نصف املصريني يعيشون على أقل من  2دوالر فى اليوم  ،وذلك
لكثرة حاالت البطاله وزيادة عدد السكان واالرتفاع الرهيب
لألسعار  ...فكيف باهلل عليك أن تُفرض غرامه نقديه على قروى
بسيط مبقدار خمسني الف جنيها ً باالضافة الى بقرة ؟!!! هل
يقدر قروى بسيط أن ينفذ هذا احلكم اجلائر ؟!!!
اليس هذا إبتزازا ً تقشعر له األبدان ؟!!!
هل ميكنك أن تسمع وتعرف كل هذا وتستطيع أن تنام قرير
العني إنك فعال تقوم بواجبك كنائب عام لهذا الشعب املنكوب
؟!!! والقانون يتهلهل أمامك ؟!!!
عارعليك يامصر  ....وعار عليك ياسيادة رئيس جمهورية مصر أن يتم هذا فى بلد أنت رئيسها املنتخب ولها
مجلس شعب منتخب وكل من فيها يدعى الدميقراطية  ،والدميقراطية احلقيقيه منها براء .
يارئيس مصر  ..يا رئيس النيابة العامة  ..يا رؤساء اجللسات العرفية  ..أرجوا أن تستيقظوا قبل أن تضيع منا
مصرنا احلبيبة الغالية .

قابل
املصري،
الوفد اللورد ملنر وقدموا له حتفظات املصريني
على املُعاهدة ،فرفض ملنر املناقشة حول هذه
التحفظات ،فغادر الوفد لندن في نوفمبر 1920
ووصل إلى باريس ،دون أي نتيجة.
ودعت بريطانيا املصريني إلى الدخول
في مفاوضات إليجاد عالقة مرضية
مع مصر غير احلماية ،فمضت وزارة
عدلي مبهمة املفاوضات ،ولم تنجح
املفاوضات بعض رفضها ملشروع
املُعاهدة ،فنشر سعد زغلول ندا ًء
إلى املصريني دعاهم إلى مواصلة
التحرك ضد االحتالل البريطاني
فاعتقلته السلطة العسكرية هو
وزمالئه ،ونفي بعد ذلك مجددا إلى
جزيرة سيشيل ،ولكن في النهاية
جنحت هذه الثورة وحققت مطالبها ،ففي 28
فبراير ألغت بريطانيا احلماية املفروضة على
مصر منذ عام  ،1914وفي عام  ،1923صدر
الدستور املصري وقانون االنتخابات وألغيت
األحكام العرفية ولكن لم تستطع الثورة حتقيق
كامل مطالبها ومنها االستقالل التام ،فقد
ظلت القوات البريطانية متواجدة في مصر.
ولكن ستظل ثورة  1919هي أول الثورات
احلقيقية التي صنعها وشاركت فيها كل
قوي الشعب من املسلمني واألقباط ،والرجال
والنساء ،والصغار والكبار؛ فهي باحلق أم كل
الثورات الشعبية التي عرفها الشعب املصري
في العصر احلديث والتي أظهرت املعدن األصيل
للشعب املصري ونبذت فيها الطائفية ،فسالما
على كل من قاموا بها ،وعلى كل قادتها وعلى
رأسهم الزعيم اخلالد رحمه اهلل سعد زغلول،
وقبل كل هؤالء رحمة اهلل على كل شهدائها
األبرار الذين روت دمائهم الذكية األرض الطاهرة
للمصرية ألول الثورات الشعبية للمصريني في حكاية احلب بني آنا ماريا توملاث وميشيل ميجيليو التي أصبحت أشهر حكايات احلب في إيطاليا مؤخراً،
العصر احلديث وبحق.
حكاية عادية شكليا ً على األقل ،فقد التقت آنا ماريا مبيشيل في ربيع عام  1976حيث ذهبت إلى جزيرة اشيا

حدث بالفعل

هوامش عن سعد زغلول :

يعتبر سعد زغلول زعيم وطني وزعيم قومي
متشدد وأطلق عليه زعيم األمة وعلى منزله
بيت األمة
امليالد :في فوة كفر الشيخ في يوليو .١٨٥٧
الوفاة :أغسطس  ١٩٢٧عن عمر يناهز سبعون
عاما.
التعليم :جامعة األزهر وتأثر بجمال الدين
األفغاني والشيخ محمد عبده ،وتعلم بنفسه
اإلجنليزية والفرنسية ،وساهم في وضع حجر
األساس للجامعة املصرية.
الزوجة :صفية زغلول بنت مصطفى فهمي
باشا.
املناصب التي توالها :رئيس مجلس النواب
ورئيس الوزراء ،ووزارة الداخلية وناظر احلقانية
(العدل) ،وناظر املعارف العمومية (التعليم).
من أقواله“ :مفيش فايدة”“ ،احلق فوق القوة
واألمة فوق احلكومة”“ ،إن اختالف الرأي ال يفسد
للود قضية”.
مواقفه الوطنية :اشترك في ثورة عرابي فتم
فصله من وظيفة معاون بالداخلية ،واشترك
في تنظيم وطني (جمعية االنتقام) فتم
سجنه ،وشكل الوفد املصري في مباحثاته مع
اإلجنليز والفرنسيني والذي صار الحقا حزب الوفد
ومت نفيه مرتني.

حكاية حب عرب التلك�س

لتقضي عطلة عيد الفصح هناك ،وآنا ماريا تعمل في إدارة البريد والبرق والهاتف في مدينة ايطالية تبعد
عن اجلزيرة أكثر من خمسمائة ميل ،واثناء اقامتها باجلزيرة تعرفت على ميشيل.
وكان أيضا يعمل في إدارة البرق والبريد والهاتف في اجلزيرة وهكذا جمع العمل املتشابه بينهما وجعل من
لقاءاتهما تتكرر يوميا ً ال سيما وإن قلة منهما يعمل في قسم التلكس والبرقيات ،ومع تكرر اللقاءات ،بدأ
كل منهما يفيض مبشاعره لآلخر ،وكانت بداية قصة حبهما إلى هنا والقصة عادية جدا ً وهي واحدة من
مئات قصص احلب التي حتدث يوميا ً حني يلتقي اثنان وجتمع بينهما روابط مشتركة ،وبعد عودة آنا ماريا إلى
مدينتها بدأ احلبيبان يتصالن ببعضهما البعض يوميا بواسطة أجهزة التلكس التي يعمالن عليها.
ومنذ ذلك التاريخ حتى ربيع ذلك العام ،نقلت األجهزة مئات آالف الكلمات بني العاشقني كان كل منهما يبث
اآلخر من خاللها أشواقه ولوعته ،واستمر هذا األمر حوالي سبع سنوات كاملة.
وطيلة هذه املدة كان ميشيل على عهد احلب مخلصا ً وكانت آنا ماريا على ذات العهد وفية ،غير أن توطيد
أواصر احلب بينهما كان في ذات الوقت على حساب ونفقة مؤسسة البريد والبرق والهاتف.
والصدفة وحدها هي التي كشفت حكاية العاشقني ،ففي ذات يوم كان محاسب إدارة البريد التي تعمل بها
آنا ماريا ،يراجع بعض جداول احلسابات والحظ أن عدد رسائل التلكس الصادرة من املركز تفوق كثيرا ً املبالغ
احملصلة ثمنها لتلك الرسائل ،وملا كانت اإلدارة جتمع دائما صورة لكل الرسائل الصادرة فإن موظف احلسابات
عاد إلى تلك امللفات فصعق مبئات الرسائل املمتلئة بآالف كلمات احلب والتي حتمل تواريخ دورية تغطي كل
أيام السنة.
وبدأ التحقيق في األمر وكشف سر آنا ماريا وميشيل ،وزاد األمر تعقيدا ً حني اكتشفت جلنة التحقيق أن
رسائل احلب بني العاشقني كانت تشغل اخلط كليا ً في مقاطعة فروولي وهي التي تقع فيها اإلدارة التي
تعمل بها آنا ماريا اثناء إصابة املقاطعة بالزلزال مما أعاق كثيرا أعمال اإلغاثة في املنطقة.
أحيلت قضية آنا ماريا وميشيل إلى القضاء ،وكانت قضية صعبة بالنسبة للقاضي الذي تكلف باحلكم في
القضية وال سيما عند تقدير الغرامة التي سيحكم بها على العاشقني ،وكان القاضي شفوقا بهما حيث
أنه كان مبقدوره أن يحكم عليهما بالسجن غير أنه وانطالقا من الظروف اإلنسانية احمليطة بالقضية اكتف
باحلكم على كل منهما بدفع غرامة تعادل خمسمائة جنيه استرليني فقط.
وكان هذا كل ما يعني آنا ماريا من القضية ،أما ميشيل فإنه بعد أن ذاعت قصة غرامه وبعد أن حكمت
احملكمة عليه بالغرامة املقررة كان ينتظر مواجهة ثانية ولعلها اكثر تعقيدا من مواجهة القضاء ،لقد علمت
زوجته بأمر عالقته ،وهي تصر على طلب الطالق رغم أنه اقسم لها أن العالقة قد انتهت وانه لن يكررها
ثانية.
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صوم األربعني املقدسة
للشماس ذياكون :جمال تكال اسعد-مونتريال
بدأ أيام الصوم املقدس لهذا العام يوم
 ١٢فبراير وملدة  ٥٥يوما ،ومع بداية رحلة
نسلم أنفسنا لروح
الصوم املقدس ،تعالوا ّ
اهلل يعمل فينا وبنا ،ونضع إرادتنا وخطتنا
حتت تدبير عمل اهلل فينا ،واثقني أن اهلل هو
العامل فينا أن نريد ،وأن نعمل ونضع أهدا ًفا
وخطة ونظام مثل:
 -١قدر من الصوم االنقطاعي بحسب تدبير
ابونا.
 -٢مزيد من الصلوات باألجبية أكثر من األيام
العادية.
 -٣قداس يومي بحسب اإلمكان ،أو على األقل
عدة قداسات متأخرة أسبوع ًيا؛ ٌ
كل بحسب
ظروف عمله أو دراسته.
 -٤قراءة يومية منتظمة في الكتاب املقدس
(حدد لنفسك عددًا من األسفار املقدسة
لتلتزم بقراءتها)
 -٥كتاب روحي يُقرأ منه جزء كافي كل يوم.
 -٦نقطة ضعف في حياتي أضعها أمام اهلل
في الصالة ألتخلص منها بنعمته.
 -٧التقليل من الكالم وتضييع الوقت فيما
ال يفيد.
الصوم الكبير مدته  55يو ًما دعي بالكبير
ألنه يحتوي على ثالث أصوام هي:
 .١أسبوع االستعداد أو بدل السبوت.
 .2األربعني يو ًما املقدسة التي صامها الرب
يسوع صو ًما انقطاع ًيا.
 .3أسبوع اآلالم.
وفي هذا الصوم ال يؤكل السمك الذي يؤكل
في الصوم الصغير (صوم امليالد) وذلك زيادة
في التقشف والتذلل أمام اهلل ونحن منضي
من وراء السيد املسيح مشاركني له في
صومه عنا وفي تأمله وموته من أجلنا وهكذا
نحمل الصليب معه بقدر استطاعتنا.
ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر
بحسب تاريخ يوم عيد القيامة اجمليد الذي
يحدد في كل سنة من السنني بحسب
قاعدة حسابية مضبوطة بحيث ال يأتي
قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه وإمنا في
يوم األحد التالي له حسب تعاليم كنيسة
اإلسكندرية والتي تبعها العالم كله في
القرون األولى للمسيحية بحيث ال يأتي
املرموز إليه قبل الرمز وبحيث ال نعيد مع
اليهود ،مع االحتفاظ بيومي اجلمعة لتذكار
صلب السيد املسيح واألحد لقيامته.
والبد في الصوم من االنقطاع عن الطعام
لفترة من الوقت ،وفترة االنقطاع هذه تختلف
من شخص إلى آخر بحسب درجته الروحية
واختالف الصائمون في سنهم واختالفهم
أيضا في نوعية عملهم وملن ال يستطيع
ً
االنقطاع حتى الساعة الثالثة من النهار
فإن فترة االنقطاع تكون بحسب إرشاد األب
وأيضا فإن األب الكاهن هو الذي
الكاهن،
ً
يحدد احلاالت التي تصرح فيها الكنيسة
للشخص بعدم الصوم ومن أهمها حاالت
املرض والضعف الشديد.
أما عن األسماء التي تعرف بها أسابيع
الصوم الكبير فهي تتفق مع قراءات هذه
األسابيع فلقد قسمت الكنيسة الصوم
الكبير إلى سبعة أسابيع يبدأ كل منها يوم
االثنني وينتهي يوم األحد ،وجعلت أليام كل
أسبوع قراءات خاصة ترتبط بعضها البعض
ويتألف منها موضوع عام واحد هو موضوع

األسبوع.
وموضوعات األسابيع السبعة هي عناصر
ملوضوع واحد أعم هو الذي تدور حوله قراءات
الصوم الكبير كلها وهو «قبول اخمللص
للتائبني».
األحد األول وهو أحد الكنوز أو الهداية إلى
ملكوت اهلل :فيه تبدأ الكنيسة بتحويل
أنظار أبنائها عن عبادة املال إلى عبادة اهلل
وإلى أن يكنزوا كنوزهم في السماء.
األحد الثاني أحد التجربة :تعلمنا فيه
الكنيسة كيف ننتصر على إبليس على مثال
ربنا يسوع الذي انتصر عليه بانتصاره على
العثرات الثالث التي يحاربنا بها وهي األكل
(شهوة اجلسد) واملقتنيات (شهوة العيون)
واجملد الباطل (شهوة تعظم املعيشة).
األحد الثالث أحد اإلبن الشاطر :فيه نرى
كيف يتحنن اهلل ويقبل اخلاطئ على مثال
اإلبن الضال الذي عاد إلى أبيه.
األحد الرابع أحد السامرية :يشير إلى
تسليح اخلاطئ بكلمة اهلل.
األحد اخلامس أحد اخمللع :يرمز إلى اخلاطئ
الذي هدته اخلطيئة وقد شدده اخمللص
وشفاه.
األحد السادس أحد التناصير :فيه انفتحت
عيني األعمى رمزًا إلى االستنارة باملعمودية.
األحد السابع أحد الشعانني  :فيه نستقبل
السيد املسيح ً
ملكا.
والصوم فترة منو روحي ومن ال يشعر بذلك
فأن مرجعه إلى أن صومه مت بطريقة خاطئة
فهو إما جسداني ال روح فيه ،وإما اتخاذه غاية
في ذاته بينما هو وسيلة توصل إلى الغاية،
والغاية هي إعطاء الفرصة للروح وللشعور
بلذة وحالوة الصوم يجب أن يقترن بالصالة
والصدقة والعمل بكل الوصايا وبهذا يعظم
انتصارنا بالذي أحبنا ،وسمات الصوم املقبول
جندها في ما جاء بسفر يوئيل النبي (.)2 : 2
وملن يسأل عن تسمية األصوام بأسماء
مثل صوم الرسل فإننا نعلم أن كل األصوام
املقررة في الكنيسة تصام هلل ومنها صوم
اآلباء الرسل وقد دعي بهذا االسم ال ألنه
خاص بهم أو أنه يصام لهم ألن األصوام
كلها عبادة هلل ،ولكن ألنهم أول من صاموه
في بداية خدمتهم ويطلق عليه «صوم
اخلدمة» وأيامه تبدأ من اليوم التالي ليوم
عيد العنصرة (حلول الروح القدس) وتنتهي
يوم  5أبيب تذكار استشهاد الرسولني بطرس
وبولس ويحدد بداية أيامه يوم عيد القيامة
اجمليد الذي يتقدم ويتأخر بحسب القاعدة
احلسابية املعروفة.

بركات الصوم املقدس:
السالم املشع مثل النور« :يكون ظالمك
الدامس مثل الظهر» (آش ،)١٠:٥٨،فالظالم
مليء باخملاوف وسرعان ما تختفي من قلب
املؤمن  ،عندما ينفجر مثل «الصبح نوره»(
آش ،)٨:٥٨،نتيجة حلياة الصوم التي يتحدث

عنها النبي.
استجابة الصالة“ :حيث
تدعو ليجيبك الرب” (آش  ،)٩:٥٨عندما تقترن
الصالة بالصوم حتصل على موافقة الرب،
بالصوم يرق قلب الرب فيستجيب.
سرعة النجدة“ :مستعيذ فيقول هانذا”
(آش )٩:٥٨،بالبركة ال يتأخر الرب عن الصائم
املستغيث إليه.
الشبع الروحي القيادة الروحية واإلرشاد
االلهي “ويشبع في اجلنوب نفسك ويقوده
الرب على الدوام” (اش ،)١١:٥٨عندما يجوع
اجلسد تشبع الروح وعندما بتخلي اإلنسان
عن قوته اجلسدية يبدأ الرب يأخذ دوره
القيادي في حياته.
الصوم املقدس هو فترة االختالء بالنفس
بحث قدرة اإلنسان على أن يكون صومه
فعلي وليس ظاهري أمام الناس ،كما يجب
أن يكون الصوم مصحوبا بالصالة الدائمة،
جعل اهلل هذا الصوم مقبوال عنده وفترة
بداية حلياة جديدة.

وجود اهلل
سأل أستاذ الهوتي ولدا ً صغيرا ً كان مسافرا ً معه في القطار ،وهو يحمل في يديه كتاب مدارس
األحد ،قائالً« :هل تذهب إلى املدرسة األحدية» ،فأجاب الولد« :نعم» .فقال الالهوتي« :إذا أخبرتني
أين يوجد اهلل أعطيك هذه التفاحة» ،فأجاب الولد« :وأنا أعطيه سلة تفاح إذا أنت قلت لي أين
ال يوجد اهلل».
________________________________________

من يراني ويعيش؟

قال األمبراطو «تراجان» ( 98ـ 117م) ألحد رؤساء الدين وأسمه يشوع« :أنت تخبرني بأن اهلل
موجود في كل مكان ،فأرني إياه .فأجابه رئيس الدين« :إن اهلل موجود حقا ً في كل مكان ،ولكنه
ال يرى؛ ألن العني ال تستطيع أن ترى مجده» .ولكن األمبراطور أصر على رؤية اهلل .فأخذه رئيس
الدين إلى مكان فسيح ،وقت الظهيرة ،وأمره أن ينظر إلى الشمس ،فقال األمبراطور بعد محاولة
الوهاج يعمي العينني» .فأجاب رئيس
بسيطة« :أنا ال أستطيع أن أنظر إلى الشمس؛ ألن ضوئها ّ
تتحمل نور الشمس ـ التي هي إحدى مخلوقاته،
الدين على الفور« :إذا كنت ال تستطيع أن
ّ
فكيف بك بك أن تنظر إلى اخلالق نفسه؟!».
________________________________________

تعالوا بنا...

تعالوا بنا نسجد عند قدمي املولود اإللهي ،ونقدم مع..
• املالئكة ،قدموا التسبيح ..فهيا نرتل للمسيح.
• الرعاة ،قدموا الذبائح ..فقدم حياتك ذبيحة حب.
• اجملوس ،قدموا الذهب ..فقدم أغلى ما عندك .وقدموا اللبان ،فقدم للرب صلواتك .وقدموا املر،
فقدم جهادك وآالمك.
ال تتوانى ..فالرب في إنتظارك في املذود!ّ!
________________________________________

طقسيات

حينما مير األب الكاهن بالكنيسة ليبخر ..إنها دعوة للتوبة واالعتراف ،فينحني كل إنسان،
ويعترف سرا ً أمام اهلل بخطيته .واألب الكاهن ينقلها على املذبح بعد عودته للهيكل ليصلي
سر اعتراف الشعب قائالً« :يا اهلل الذي قبل اعتراف اللص على الصليب اقبل اعتراف شعبك.»..
________________________________________

أعاظم...

• أعظم هندسة في الوجود ،أن تبني جسرا ً من التوبة بينك وبني السماء.
• أعظم طب في الوجود ،أن تغلق جرح شخص ،وتقول له اني أحبك.
• أعظم محاسبة في الوجود ،أن تغفر سبعني مرة سبع مرات في اليوم.
• أما أعظم شخص هو أنت؛ ألنك على صورة اهلل ومثاله.
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بريطانيا :كمبيوتر للشخير
املعروف أن مكاتب الزواج التي جتمع بني اجلنسني
لغرض الزواج تقوم عادة ،بتصنيف الطرفني
بواسطة الكمبيوتر ،وقد شاع هذا النوع من
الزيجات في املدن الكبيرة في الدول املتقدمة
حيث يعاني الناس من الوحدة والعزلة ،ومن
سخريات القدر أن تستمر حالة الزوجني إلى
جهاز الكمبيوتر بعد الزواج لضمان استمرار
السعادة الزوجية ،فقد اقتحم الكمبيوتر
مؤخرا ً عش الزوجية النقاذ الزوجة التي تعاني
من شخير زوجها!!
وللشخير أسباب عديدة ،ولكن الطب احلديث
لم يفلح حتى اآلن في معاجلة هذه الظاهرة
جناحا ً تاما ً ومهما تعددت واختلفت أسباب الشخير ،فإن معرفة تلك األسباب ال تساعد الزوجة املسكينة
التي تحُ رم من نعمة النوم الهنيء بسبب شخير زوجها.
وبعد محاوالت عديدة حلل هذه املشكلة توصل العلماء مؤخرا ً إلى اختراع جهاز كمبيوتر صغير .مهمته
ايقاف عملية الشخير ويتألف هذا اجلهاز من آلة صغيرة تشبه امليكروفون اللتقاط الصوت توضع بالقرب
من وسادة الشخص الذي يشخر اثناء النوم وتتصل بنفس الوقت بجهاز كمبيوتر صغير احلجم ،يستطيع
أن يلتقط صوت الشخير ،وبعد أن يقوم الكمبيوتر بتحليل الصوت والتأكد من أنه شخير يبث إلى آلة
التقاط الصوت صوتا ً آخر يختلف عن صوت الشخير لتنبيه الشخص النائم ،فيستيقظ من نومه
ويتوقف عن الشخير ،وهكذا يحل السالم في عش الزوجية وتعود الزوجة إلى عالم النوم واالحالم ولو
لفترات قصيرة.

اليابان :الثيران تتنبأ بالزالزل!
توصل اليابانيون إلى طريقة جديدة للكشف
عن الهزات األرضية قبل وقوعها ،وهي طريقة
بسيطة وال تكلف شيئاً ،ويوصي بها العالم
الياباني «تسوينجي» وذلك باالحتفاظ بنوع
الثيران يُعرف باسم ثيران التبت (ياك) ،وهي
ثيراث محظوظة جدا ً ألن الطعام يقدم لها في
فترات منتظمة ،فاذا رفض الثور الطعام ،دل
ذلك على وقوع الزالزل خالل بضع ساعات!

العراق ..أرقام هواتف متنحك سيارات فارهة
شريحة هاتف محمول» ..قد متنحلك رفاهية أو فرصة ثراء في العراق ألنها «مميزة» بأرقام سهلة احلفظ.
ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية أن «هذه القطع املتواضعة من البالستيك املوجودة داخل
الهواتف ميكنها أن تنافس قطع الذهب واألحجار الكرمية ،والتجارة في هذه الشرائح متنحك عشرات اآلالف
من الدوالرات».
وأشارت الصحيفة إلى أن حالة التفاؤل مبستقبل العراق بعد هزمية تنظيم داعش اإلرهابي زادت من الطلب
على شرائح الهاتف املميزة بني رجال األعمال الطموحني واملبتدئني في عالم السياسة والشباب الذين
يتطلعون إلمتاع أنفسهم.
وأصبحت هذه التجارة مشهورة ج ًدا لدرجة أن أكبر شركات االتصاالت العراقية تُضفي الطابع الرسمي
عليها ،وذلك بتقدمي عروض لشرائح هواتف متدرجة في املستوى من «السلفر» إلى «داميوند بلس».
ويبلغ سعر شريحة الهاتف العادية حوالي  3دوالرات ،بينما يصل سعر بطاقة «سيلفر» حتمل رق ًما يحتوي
على مزيج من أزواج متتالية ،مثل  ،4455نحو  30دوالر ،أما سعر شريحة «داميوند بلس» – التي حتتوي على
رقم تتشابه فيه آخر خمسة أرقام – يتراوح ما بني  1300إلى  1500دوالر.
أيضا باسم «األرقام الرئاسية» في الشارع وغرف
وميكن العثور على هذه البطاقات املميزة التي تُعرف ً
الدردشة على اإلنترنت – حيث بدأ التوجه ،وقيمة هذه الشرائح مستمدة مما ينقله الرقم لآلخرين عن
مالك الهاتف.
موضحا أن الفرد يُجري
لغة،
األرقام
هذه
إن
املميزة
الهواتف
أرقام
في
املتخصص
الهواتف
وقال تاجر
ً
ناجحا في احلياة أو األعمال التجارية ومن بينه هذه احلسابات ما يقوله رقم
حسابات حول ما سيجعله
ً
هاتفه عنه.
وأوضح أنه في أحد املرات باع رق ًما جميلاً إلى رجل أعمال مقابل سيارة لكزس قيمتها  60ألف دوالر ،وهو
ما أكده أكبر منافسي محمد في جتارة األرقام ذات الهيبة.
بينما دفع اخر  1200دوالر في  2009مقابل رقم هاتف ينتهي بست سبعات ،وحصل على عرض ببيعه
مقابل  10آالف دوالر ولكنه رفض البيع.

أمريكا 86 :عاماً ..عمر
أغنية يرددها العالم
من أكثر األغاني التي يرددها العالم هي :األغنية
التي تغني في أعياد امليالد ،وبالرغم من انتشار هذه
األغنية ،فانه من املفروض ان اي إذاعة عامة لها يدفع
عنها حق اداء علني الحدي املؤسسات في أمريكا،
وقد ألف هذه األغنية أحد مدرسي احلضانة هو
وشقيقته «عازفة بيانو» وكان ذلك عام  1893ومت
تسجيلها عام .1935

الصني :حجر غريب على
شكل رأس السيد املسيح

قبيل عيد امليالد املاضي ،عثر أحد املهندسني
اجليولوجيني املساعدين على حجر عجيب عند أسفل
جبال تشينلينغ في مقطعة شنشي يشبه شكل
رأس السيد املسيح ،ويبلغ طوله  8سم وعرضه 3.5
سم وارتفاعه 2سم ويبلغ طول اجلزء الشبيه بشكل
رأس السيد املسيح حوالي 2سم ،ويبدو شكل رأس
السيد املسيح عليه على النحو التالي «على رأسه
قبعة وله عينان عميقتان وحلية ،وتتسم على وجهه
مالمح الوقار واجلدية مع شيء من الهموم ويتدلى
شعره الكثيف على كتفيه ،وذراعه اليسرى عالية».
وقام بعض أساقفة الكنائس والطلبة الغربيني
بتفحص هذا احلجر ،فتوصلوا جميعا ً إلى أن شكله
يشبه رأس السيد املسيح حقاً.

عالــم بال حـــدود

إيطاليا :تقليد إيطالي
من التقاليد اإليطالية في قرى جيال املونتا،
استخدام مهد خشبي لرعاية الطفل الرضيع
وحمله أو نقله من مكان آلخر ،والغريب أن األمهات
يحملن أوالدهن وهم في املهد على رؤسهن طوال
النهار دون أن يبدين أي عجز أو يظهرن ما يشير
إلى تعبهن.

روسيا :قط يقطع  850كيلومتر
حتى يعود إلى صاحبته!
قطع قط 850
كيلومترا في  72يوما ً
لصاحبته
ليؤكد
أنه لم ينسها كما
نسيته هي!
احلكاية أن تلميذة
روسية صغيرة ،اسمها «ايالتلينوفا» غادرت قريتها
مع قطها في طريقها إلى مدينة نشيف في زيارة
إلى جدتها ثم عندما حل موعد الرحيل عائدة إلى
قريتها نسيت القط في محطة االتوبيسات كما
أن كل محاوالت البحث عنه لم تسفر بأي نتيجة!
وفجأة بعد مرور  72يوما ً جاء القط في حالة يرثى
لها يرمتي حتت أقدامها بعد أن قطع  850كيلومترا
مشيا ً على األقدام!!

بريطانيا :أخطاء فادحة

على شاكلة ما حدث للمصنع األوروبي الذي علب منتجه بورق برتقالي اللون وانزله إلى أسواق الصني
الشعبية ولم ينجح ألن اللون البرتقالي هو لون احلداد لدى بعض الصينيني ،على هذه الشاكلة تبني
ألحد البنوك البريطانية أن إعالنه الذي كلف مبلغا ضخما والذي يبني قسا ً يقوم مبراسيم الزواج كما هو
مفروض في االعالن ،إمنا كان في الواقع متشحا ً برداء أداء مراسيم الصالة في اجلنازات.

بيرو ..سجني يهرب مستغال سذاجة توأمه
قبض رجال الشرطة في بيرو على سجني جنح في تنفيذ خطة
هروب استثنائية من السجن عن طريق خداع شقيقه التوأم
أثناء زيارته في محبسه ،وجاء اعتقال ألكسندر جيفرسون
ديلجادو هيريرا ليمثل نهاية أكثر من عام من الفرار من
السلطات ،حيث كان يقضي عقوبة السجن  16عاما بعد
إدانته باالعتداء على أطفال والسطو ،عندما زاره شقيقه التوأم
جيانكارلو في يناير قبل املاضي.
وأظهرت التحقيقات أن ألكسندر خدع جيانكارلو وارتدى
مالبسه قبل اخلروج من السجن ،وفقا ملا ذكرته هيئة اإلذاعة البريطانية «بي بي سي».

حتذير من بركان عظيم يهدد
حياة  100مليون شخص

حذر باحثون في جامعة كوبه اليابانية من بركان عظيم،
مت اكتشافه قرب سواحل اليابان ،ويهدد حياة  100مليون
شخص.
قال العلماء إن البركان يحتوي على صهارة يتراوح
حجمها بني  34و 41كيلومترا مكعبا ،وفي حال ثورانه
فإنه قد يقضي على حياة  100مليون إنسان في دقائق.
وأضاف الباحثون أن اكتشفوا البركان العظيم داخل
بحيرة كالديرا كيكاي البركانية ،وعثروا في داخلها على
قبة يصل نصف قطرها إلى  10كم ،وارتفاعها إلى 600
متر ومحشوة بالصهارة البركانية أو املاغما ،بحسب
صحيفة «إكسبرس» البريطانية.
ووجد العلماء أن القبة تكبر تدريجيا ،األمر الذي قد يسفر عن ثوران البركان تسونامي ميكن أن يصل إلى
سواحل الصني والقارة األمريكية بشطريها الشمالي واجلنوبي ،وسيعبث كم هائل من الغبار البركاني،
الذي سيؤدي إلى «شتاء بركاني» في بعض مناطق اليابان.
لم يعد أصحاب بيع املعلبات في أملانيا مما لذ وطاب من معجنات وحلوم مقددة وبقول ومخلالت ونقانق وتبني أن البركان ثار قبل  7.3ألف سنة ،وقضى على احلضارة التي كانت مزدهرة في جنوبي اليابان في تلك
يكترثون أو يغضبون من اللص الذي اعتاد بني حني وآخر على كسر واجهة معروضات قطايفهم وخطف احلقبة.
اشهى ما فيها ،بل على عكس ذلك وضعوا اعالنا في الصحيفة احمللية بعد آخر سرقة ارتكبها يهنئونه  ويعمل الباحثون جاهدون على دراسة البنى التحت مائية بصورة دقيقة ،وذلك باستخدام الروبوتات،
على ذوقه ويوصونه بأن يقطع اللحم املقدد الذي سرقه إلى شرائح رقيقة جدا ً لالستطعام بها أكثر.
لتحديد سرعة تراكم الصهارة وسبب تكون هذا البركان.

أملانيا:
اللص الذواقة
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Gossip

A perverse man stirs up dissension, and a gossip separates close friends.
[Proverbs 16:28]

“The Rumor with Furry Feet”
You wouldn’t think Christian people would say bad
things about each other. But they do. At Eric and Pammy’s church, some of the kids gossiped a lot. Usually
it was silly stuff but sometimes some of the kids acted
snooty to some of the other kids in the Sunday School
class even though Mrs. Wallace the teacher talked to
them a lot about Christian unity and loving each other.
Gossiping is not love, that is one thing the kids knew.
But it happens.
Then a gossip got started that was really really awful.
Pammy heard it from Nicola. Nicola leaned over after
Sunday School and whispered, “You know Erin? Well
somebody at school saw her with an older boy and…..”
she continued to whisper things in Pammy’s ear that
just couldn’t be true. Erin was a good girl and the rumor
suggested she was being very naughty with a boy. Well
Pammy didn’t repeat the details but she told her brother
Eric about it and Eric was very worried.
“Erin is one of our closest friends and she loves Jesus
with all her heart. This kind of rumor could ruin her
reputation and hurt her really bad.” But the rumor kept
spreading and soon it got to Erin. The day Pammy saw
Nicola whispering in Erin’s ear, it just crushed her inside to see what happened. Erin burst into tears and ran
from the Sunday School room and didn’t come back
for weeks.
Both Pammy and Eric felt awful about it. But they
didn’t say anything even though they both imaged how
Erin was feeling all alone at her house thinking everybody thought she was such a sinful girl and she wasn’t.
That night Eric had a dream. It was really frightening
and he woke up with a gasp and had to sit out in the
living room with a glass of water to try to get it out of
his head.
“I dreamed about the rumor that hurt Erin last night
Pammy.” He told his sister the next day.
“What happened in your dream?” she was dying to
know.
“Well we were at church and the kids were all whispering that rumor to each other. Suddenly, the rumor
jumped out of the mouth of Nicola and became a monster. It had a huge round body and a tiny little head
but huge lips on the front. Its fur was long and full of
tangles and dirt and filth because it never cleaned itself.
It had legs like a duck with big huge feet like bigfoot
has and the feet were covered with nasty black fur and
he could run really fast all over spreading himself, the
rumor to everybody he could hunt down.” Eric said his
eyes wide like he was dreaming it again.
“Then it started chasing kids down and when they
couldn’t run fast enough, he jumped on them and fell
on them with his big nasty fat lips and put the rumor
all over them so they could never get rid of it. Finally it
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went to Erin and when it got to her, it ate her completely
up and she was gone and we never had her in Sunday
School again.” He finished. Both Eric and Pammy’s
hearts were racing from the dream. While it was a silly
monster, the damage the rumor did was so scary because they knew the damage was real.
“We will lose Erin if we don’t do something. We have
to tell dad.” Pammy concluded. As soon as she said
that, Eric knew she was right. When their dad got home
from work, they told him everything. As soon as he
heard that Erin had stopped coming to church he called
Pammy and Eric’s mom in.
“We can’t let Erin get hurt like this.” He said. “I am sure
Erin’s parents don’t know why she won’t go to church.”
Then he told Eric and Pammy’s mom to call Erin’s
parents and tell them what was going on and that they
weren’t going to take it lying down. Eric and Pammy’s
pride in their parents just burst from them. Then their
dad called Mrs. Wallace and let her in on it. Before the
evening came, a plan was in place. The next Sunday
Mrs. Wallace confronted the rumor face to face.
“This rumor about Erin is false.” She told the Sunday
School class. “You all know Erin is a good girl. Satan
uses rumors to destroy the church and if we don’t stop
Satan, he is going to destroy someone we love, Erin.
We aren’t going to stand for that are we?”
“NO” the kids in Sunday School roared. Mrs. Wallace
nodded to Eric and he went out and got Erin.
“The weapon that defeats rumors and the devil is love.
We all owe Erin an apology and we need to pray that
she forgives us, that we forgive each other and that God
keeps us honest and helps all watch out for each other
that rumors don’t hurt our brothers and sisters again.”
The prayer ended the rumor and Erin was as happy as
ever.
“I had another dream last night.” Eric told his sister the
next day.
“About the rumor?” she asked.
“Yep. The rumor with the furry feet walked into our
Sunday School class to attack more kids and it was
faced with Mrs. Wright leading us all in prayer. It
grabbed its chest and dropped dead right there on the
spot. Then from its useless body, beautiful flowers started to grow and continued to grow until we couldn’t see
the filthy monster at all, just the pretty flowers that grew
from its body.”
So their Sunday School class got stronger and grew
closer because they knew what to do when God’s enemy tries to hurt someone in the church with a rumor.
And now you know too so if you see the rumor with
the furry feet, you can kill him and share all the pretty
flowers that grow from his stomach with everyone in
your class.

Kids & Youth

Fun Giraffe Facts for Kids
Giraffes are the tallest land animals on earth thanks
in part to their distinctive necks which alone can reach
almost 2 meters in height.
Find out more about their habitat and other fun giraffe facts.
• A male giraffe can weigh as much as a pick up
truck! That’s about 1400 kilograms.
• Although a giraffe’s neck is 1.5 – 1.8 metres, it contains the same number of vertebrae at a human
neck.
• A giraffe’s habitat is usually found in African savannas, grasslands or open woodlands.
• The hair that makes up a giraffes tail is about 10 times thicker than
the average strand of human hair.
• The distinctive spots that cover a giraffe’s fur act as a good camouflage to protect the giraffe from predators. When the giraffe stands in
front of trees and bushes the light and dark colouring of its fur blends
in with the shadows and sunlight.
• It is possible to identify the sex of the giraffe from the horns on its
head. Both males and females have horns but the females are smaller
and covered with hair at the top. Male giraffes may have up to 3 additional horns.
• Giraffes are ruminants. This means that they have more than one
stomach. In fact, giraffes have four stomachs, the extra stomachs assisting with digesting food.
• Drinking is one of the most dangerous times for a giraffe. While it is
getting a drink it cannot keep a look out for predators and is vulnerable to attack.
• Male giraffes sometimes fight with their necks over female giraffes.
This is called “necking”. The two giraffes stand side by side and one
giraffe swings his head and neck, hitting his head against the other
giraffe. Sometimes one giraffe is hit to the ground during a combat.
• A female giraffe gives birth while standing up. The calf drops approximately 6 feet to the ground, but it is not hurt from the fall.
• Giraffes have bluish-purple tongues which are tough and covered in
bristly hair to help them with eating the thorny Acacia trees.

RIDDLE TIME
There is a clerk at the butcher
shop, he is five feet ten inches tall, and he wears size 13
sneakers. He has a wife and 2
kids. What does he weigh?
Answer for the last issue:
None, Policemen don’t put out
fires
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The Leader of Canada’s Conservatives, Andrew Scheer introduced
Bill C-395: the Supporting New
Parents Act. Conservatives know
that people come before government and that is why Andrew Scheer
is using his first economic policy to
provide pocketbook relief for new
parents.
Currently, Canadians taking advantage of EI maternity benefits
and EI parental programs still pay
federal income tax on the money
they receive. The Supporting New
Parents Act will create a federal
non-refundable income tax credit
for any income earned under these
programs.
Part of that vision includes supporting hardworking new parents. Conservatives understand the stress put
on middle class families as a result
of Justin Trudeau’s tax hikes. For
example a Canadian who earned
$50,000 per year would be eligible
for a tax credit of around $4,000.
We know that Trudeau plans to raise
taxes on 2.7 million families over
the next few years. That means that
by 2019, more than 90% of middleclass families will pay more tax
than under the previous Conservative government. The current government is failing to manage our
country’s public finances prudently
and our families will pay the price.
Bob Saroya
Member of Parliament
for Markham-Unionville
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THE PRICE OF A MIRACLE
Every now and then I
dren infinitely and without
read a passage in the
limit and I am not sayBible that just clicks.
ing God is biased or parOne sentence will speak
tial. But what I›m saying
volumes and resonate
is that when I see all that
on so many levels. YesGod has done in my life,
terday was one of those
I feel like there’s no way
days. I read John 12 – Father Anthony Messeh He can love anyone more
the story of when Jesus
than me. I must be His fawent to visit the home
vorite!
of Mary, Martha and Lazarus just But being God’s favorite comes
after raising Lazarus from the dead with a price doesn’t it? The price
in chapter 11 (see John 11:38-45). is that some people won’t like my
The part that struck me was this:
witness and they won’t want peo“But the chief priests plotted to put ple to hear God’s message through
Lazarus to death also, because on me. They will want to shut me up
account of him many of the Jews and stop me from proclaiming the
went away and believed in Jesus.” beauty of Jesus. They know that if
John 12:10-11
I›m alive and well, people will “beLazarus experienced a great mira- lieve in Jesus” because my life is a
cle. He was raised from the dead testimony of His goodness and His
by Jesus after four days in the grace.
tomb. That isn’t the kind of thing Who are those bad guys? Where are
that happens every day – even Jesus those attacks coming from? That
was alive on the earth. And now depends. There could be a number
that he was alive, he was a living of different avenues through which
testimony to the power of Jesus.
the attacks come, but the source is
The chief priests were trying to tell always the same.
everyone that Jesus was a bad guy “For we do not wrestle against
or just a normal guy at best. Their flesh and blood, but against prinmessage was “don’t follow Him. cipalities, against powers, against
He is nothing special. Keep living the rulers of the darkness of this
your life as usual and don’t pay too age, against spiritual hosts of wickmuch attention to what He is say- edness in the heavenly places.”
ing.”
Ephesians 6:12
But when Lazarus walked into the The attacks are coming not from
room, their message became much OUR enemy, but from GOD›S enless effective. Lazarus was a walk- emy – the one who doesn’t want
ing billboard – shouting out JESUS anyone to believe in Jesus or His
IS THE REAL DEAL! JESUS IS power. So what that enemy does
ALL-POWERFUL!
JESUS IS is he tries to ruin the testimony of
GOD! You couldn’t escape that God’s children. He doesn’t like it
message as long as Lazarus was
alive.
So the chief priests tried to kill him.
They hated his guts because he
stood in direct opposition to their
message. Without saying a word,
he was a bringing many people to
believe in Jesus just by his very existence.
Are you Lazarus too?
I am Lazarus. I know that for sure.
I am Lazarus because God has
worked so mightily in my life. I
am not just saying that, but I truly
believe that with all my heart. I always tell people that of all God’s
children on this planet, “I am His
favorite” (we all know that every
parent has a favorite child no matter how much they refuse to admit
it so I will go ahead and break the
bad news to you all… I AM GOD’S
FAVORITE!).
Of course God loves all His chil-

when we walk around and show everyone how great our God is. So he
tries to kill us.
How? I can’t speak for your life,
but I can speak for my own:
He tries to kill me by attacking my
MARRIAGE and getting my wife
and I to fight about the DUMBEST
things ever! He knows that if she
and I are united, then my witness is
infinitely stronger. And if we aren’t
united, then I don’t know how to
think right.
He tries to kill me by attacking my
PURITY and getting me to fall into
sins of the flesh. If he can get me to
feel defeated, then he knows that I
won’t be motivated to speak about
victory to others.
He tries to kill me by attacking my
THOUGHTS. He loves for God’s
children to feel despair and alone
and hopeless. He wants to make
your mind his playground.
He tries to kill me by attacking my
FRIENDSHIPS – those who support me and pick me up. He wants
us to stop lifting each other up and
instead get us to spend our time
gossiping and wasting time with
idle talk.
If you find yourself under unusual
attack these days, don’t look around
for answers. LOOK UP! The problem may be all around you, but the
solution is always above.
Charles Studd, a 19th century British missionary (with a really cool
name as well) said it this way: «My
prayer is, when I die, all of hell rejoices that I am out of the fight.»
Well said Mr. Studd.
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Loneliness
and Health
By:
There is an innate need for us, as humans,
to interact with others. Feeling like we are
loved, cared for, and supported is essential. We want - and need- to feel that we
belong,
An article I recently read tries to describe some reasons for why being lonely
makes us feel worse. In simple words,
feeling lonely induces a ‘stress response’
in our bodies. Hormones, like cortisol,
get released. Cortisol is also known as
the ‘stress hormone’. It is important for
many functions, like lowering inflammation. However, high levels of cortisol are
harmful because it weakens our immunity.
The theory is this:
loneliness activates
cortisol
release,
which dampens our
immune response,
makes us susceptible to illness, and
affects our mood.
Put it together, and
you have an individual who is not feeling
well physically, mentally, or emotionally.
Think about what happens when you
feel ‘lonely’. You likely feel isolated and
alone. You want to feel as though someone
is there to listen to you, comfort you, or
simply be present. We are social beings.
Having someone who cares for us is critical. This is especially important when we

are faced with troubles, but we need to feel
that we belong even when we are not in
distress.
One thing to take away from this is that it is
okay to ask others for support. It is normal
and healthy to want to have
‘alone time’ sometimes,
but when you are feeling
down and need comfort,
do not be ashamed or reluctant to ask a loved one
to be there with you. They
might not solve your problems or remove your pain,
but feeling surrounded by love and support
can empower you and make you feel safe.
Remember: you are worthy and deserving
of love, respect, and support. Whatever
you are going through, you are not alone
- and you don’t need to be. Find someone
who you know genuinely wants and is
willing to support you, and take comfort
in knowing that this feeling of belonging,
of having someone around you, is normal
and healthy. Your body, mind, and soul
will thank you for it.
P.S. Also remember that God is always
there, even if you cannot find a physical
being with you! God is watching you 24
hours a day, 7 days a week. He will NEVER leave you in isolation or despair, so do
not hesitate to call on Him - He is literally
a prayer away! Whenever I feel that no
one understands or is around to help me,
I turn to God. I know that He will always
understand what I am going through, and
His peace is unlike any other! Turn to the
Bible for words of comfort, and ask God
in prayer to fill you with peace, love, calmness, and strength. His love never fails!

A series
of moments…
Dear Reader,
I am a mom, a wife, a sister and daughter.
I am more than that too for some, a lot
less than that to many who don’t know
me. I am a friend, a fighter, a loser, a crier,
a hopeless romantic, a cynic, and a faithful believer. I am fundamentally a combination of contradictions that collude to
produce a unique and very loveable me.
The reason I write this article is simply
due to one thing I can’t stand but I am
just as guilty of as everyone in doing itJUDGEMENT.
I see so many people asking questions
like “Oh you don’t have any children?
Don’t you want any?” or “Why only two
girls? C’mon, go for the boy!” or “Wow,
you’ve gained a lot of weight” or “Wow,
looks like you’ll be having twins at least
(I was told this while pregnant and very,
very hormonal). The truth of the matter is,
and we are all guilty of this (I asked a lady
if she was expecting and she said no- just
this week- it was mortifying and I felt like
a bag of poop). So here is the golden rule
I have learned and I am determined to
continue developing and honing this skill
to perfect it much like breathing and other
habitual functions- “If it doesn’t feel right
to ask, then don’t. If it’s not kind, stop. If
it’s by accident, then apologize and don’t
repeat the mistake.” Judging happens to
the best of us and we are all guilty of it
but that does not make it ok.
Mothers are the hardest on themselves.
So when you approach them and ask them
why they aren’t nursing, or why they are
not listening to their child’s whining, or
why are they eating McDonald’s again- It
really is none of your business. I am not
saying this to be impolite or critical, but
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I think parenting is challenging enough
without the comments and critiques of
everyone. It is hard to tune out because
it highlights a major weakness for moms
and that is the constant, undeniable, inexplicably endless GUILT. Moms need
to support one another and stand up for
each other. And you know what, the same
should be true of women in general and
men. Humanity, collectively, needs to
find the empathetic elements of our nature more frequently and leverage one
of the very few skills that we have over
creation. Sympathy, compliments, words
of understanding, forgiveness, love, and
compassion are critical in everyday dealings with one another. We need to establish a kinder, more tolerant means of
communicating with others; online and
offline. I am going to venture to challenge
all my readers to do the following (in order):
Tell your loved ones today how much
they mean to you and why.
Show appreciation to a random stranger.
Work on your “Kindness Plan” which
outlines how you will go about changing
the lives of others in need (through volunteering, coaching, adoption, charity,
donations, etc.)
Every morning, when you wake up, look
in the mirror and with conviction whisper
“I am worthy. I am good. I am kind.”
On social media, your comments should
be uplifting, encouraging and empowering.
Good luck my friends and I wish you all
the best of success in your life. You are
worthy. You are good. You are kind.
Love,
SMartignani

