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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
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85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
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مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

 قياس السكر والضغط مجانا توصيل األدوية للمنزل مجانا -األدوية لكبار السن مجانا

No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

 -جميع انواع التأمني مقبولة

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن  Botox and fillersتخفيضات
ومجيع انواع الليزر
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
لدينا مختلف الطرق
Newmarket L3Y OB3
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة
St . Mary Pharmacy

�صيدلية العذراء مرمي
Matt Dawoud

خدمات واسعار خاصة
ص.امانى مريد
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Sr. Mortgage
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للجالية العربية
ص .جناتي سمعان
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com

905.771.0800
 خصم خاص للجالية العربية يوميًا490 Harry walker parkway south unit
العربيــــة 2
Newmarket
L3YTimes
)OB3 Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie
C2-95

Matt Dawoud

Sr. Mortgage Advisor

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

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

Now you can have Now you can have
BEAUTIFUL, PERMANENT
BEAUTIFUL, PERMANENT
!teeth in just one day
!teeth in just one day
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AmirAmir
Guorgui Guorgu

905-890-1100
905-890-1100
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NOW
OPEN!
Call Us Today!

905-890-1100
WE SPEAK:
Arabic, Portuguese , French,
Italian, Spanish, English,
Turkish, Persian, Azeri
Dr. Amir Guorgui

•
•
•
•
•
•
•

Dr. David Sadeghi

Dr. Rob Eisen

Dentistry for all ages
IV Sedation
Same day dental implants
Cosmetic dentistry
Invisalign
Tooth whitening
Wisdom teeth extraction

• Emergency appointments

Now you can have
BEAUTIFUL, PERMANENT
teeth in just one day!

Skymark Smile Centre

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

info@skymarkdental.com
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca

3

ال�سبت � 6إبريل  - 2019ال�ســنة ال�ساد�سة  -العــدد اخلام�س والثالثون بعد املائة

اللهم اجعلنا من �أهل اليمني

اقرأ في هذا
العدد ايضاً
احلكومة الكندية
تزيد التمويل املالي
للرعاية الصحية
لالجئني  ...ص 12
سلمان وأبو الغيط
وراء انسحاب أمير
قطر من القمة
العربية  ...ص 11
مونتريال ستزيل
الصليب من قاعة
املدينة ...ص 9
تسجيالً لكاتب
مجلس امللكة
يثبت تورط ترودو
في ازمة الفالني ...
ص9

ARTS CENTRE

ر�أي املحـــــــرر

يعاتبني البع�ض على ما يظنونه تعار�ضا بني قناعاتي الفكرية وبني
اختياراتي ال�سيا�سية واحلزبية .من �ضمن ما يقولونه هو كيف يت�سنى
للمرء �أن تكون له توجهات ليربالية متحررة ومع ذلك يقوم بدعم
حزب مييني� ..أو كيف ينتمي �شخ�ص ما للي�سار يف بلد ولليمني يف بلد
�آخر .واحلقيقة انني �أجد هذا النوع من الت�سا�ؤالت عاك�سا لر�ؤية �ضيقة
نوعا ..فقد تعودنا مع الأ�سف �أن نفكر ب�شكل �أحادي على �أ�سا�س
�أنه �إما كل �شيء �صحيح �أو ال �شيء �صحيح فنطلق الأحكام املطلقة
ون ّ
ُخطئ كل ما هو خمتلف.
وكنت امتنى لو كان الأمر على هذا القدر من الو�ضوح ،لكن احلقيقية
هي اننا نتعامل مع متغريات وا�سعة التباين والتعقيد و�أن املواقف التي
يتخذها النا�س عامة هي خليط من مبادئ وتوجهات ور�ؤى تختلف
توازناتها من �شخ�ص لآخر باختالف معارفه وخرباته واهدافه وتكهناته
وتقديراته ال�شخ�صية� .س�أحاول يف هذا املقال �أن او�ضح وجهة نظري
و�أ�سباب اتخاذي لهذا املوقف ودعمي حلزب املحافظني الكندي،
ولكن دعونا نتفق على نقاط �أولية ميكننا �أن ن�ستهل احلوار من خاللها.
النقطة الأوىل هي �أنك لن جتد حزبا ميثلك ب�شكل مطلق فاملوقف املعتدل
عامة يتبنى ر�ؤية متوازنة بني نقي�ضني قد متيل جتاه احدهما لكنها ال
ت�ستثني الآخر بالكلية بل حتر�ص على وجوده كمقيا�س حلفظ التوازن
ومرجعية �ضد اجلنوح وال�شطط.
النقطة الثانية هي اننا ال ن�أخذ مب�سميات الأ�شياء وال نتبع العناوين
ملجرد �أنها تبدو براقة ومقنعة فبع�ض الأحزاب حتمل �أ�سماء ال تعك�س
توجهاتها بحال ،فمثال حزب احلرية والعدالة ال يعني �إنه فعال م�ؤ�س�س

دوال اندراو�س

على مبادئ احلرية والعدالة ،كما �أن احلزب
الدميقراطي ال يعني بال�ضرورة �أنه ميار�س
الدميقراطية �أو ينادي بها ..كذلك احلزب
الليربايل ال يعني �إميان اع�ضائه مببادئ الليربالية وهكذا
لذا البد �أن تقوم اختياراتنا على درا�سة املبادئ واالجندات وقييم
التوجه العام للحزب مبو�ضوعية وبناء على ذلك اختيار ما يتوافق مع
ر�ؤانا واهدافنا.
النقطة الثالثة هي �أن لكل دولة بنيتها الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية
التي تختلف عن غريها واالختيارات التي تتنا�سب مع بيئة معينة قد ال
تتنا�سب مع غريها ،وعليه فال ميكننا ا�ستخدام نف�س القيا�س حيال كل
الق�ضايا يف كل مكان ويف كل زمان امنا تقيم املبادئ يف �سياقاتها ويطبق
على كل و�ضع ما ينا�سبه.
النقطة الرابعة والأخرية هي �أن لكل توجه م�آخذ وثغرات وقد ا�ستطاعت
املجتمعات املتح�ضرة و�ضع معايري النحراف اليمني بحيث �أ�صبحت
�أفكار التفوق العن�صري مدانة بل وجمرمة وخارج نطاق الر�أي املقبول،
�أما الي�سار فمن ال�صعب �إيجاد معايري لتطرفه باعتباره ممثال لنطاق وا�سع
جدا من التيارات الليربالية والدميقراطية .لكننا عموما ن�ستطيع �أن جنمع
على �أنه يف اليمني ويف الي�سار على حد �سواء توجد تدرجات بدءا
من الفكر املت�ساهل املتحرر وو�صوال �إىل املت�شدد املتطرف ويف ر�أيي
�أن التجربة العملية اثبتت �أن املواقف الو�سطية هي �أكرثها براجماتية
وقابلية للتطبيق ونفعا لعموم النا�س.

يتبع

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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هل مت ِلك ِزمام وع ِيك؟
منه وحشد احلشود ضده بتلك
ُمحاربة النجاح والناجحني
الطريقة التي تفوح منها رائحة
واملُشرقني بإطالالتهم اإلنسانية
سة.
خل
وا
الغدر
في عاملنا ليست ظاهر ًة جديدة،
ِ َّ
عاملنا مليء بال ُبلهاء ،وتلك
التواصل االجتماعي
لكن مواقع
ُ
احلقيقة ال مُيكن جتنبها أو الفرار
اإللكتروني بأبوابها املُشرعة ملن
منها بكل أسف ،لكن ميكننا –
ضخمت تلك الظاهرة،
هب ودب ّ
على األقل -حماية ذواتنا من أن
وح َّولتها إلى شكل من أشكال
نكون أح ُدهم بحفظ أنوفنا من
الهجوم الوحشي الذي يخلو من
التطفل على شؤون اآلخرين أو
عدالة فرصة الدفاع عن النفس
أو حتى االنسحاب الصامت دون زينب علي البحراني -مس أعراضهم بكلمة مشينة ما
ميسوا جان ًبا من جوانب حياتنا
آثار جانبية قاتلة .اليوم أي شخص
لم ّ
السعودية
الشخصية بأذى كي ال جند أنفسنا
باستطاعته اختراع قصة ُملفقة
يوم ُمحاطني بنيران هجوم
شخص آخر ،وتضخيمها
عن
ٍ
ذات ٍ
الغريب والقريب دون أن جند فرصة
بصرختني ودمعتني ثم إغراق
مجموعات «فيسبوك» و»واتس آب» بها مع لدفع الظلم عنا مهما قلنا أو فعلنا ،وح َّبذا لو
شيء من ملح األكاذيب وبهارات املُبالغات تذكرنا قول الشاعر:
َ
امرئ
الدرامية ،ثم تتحول فجأة إلى «قضية رأي «لسان ُك ال تذكرْ به عورة
ٍ
َّاس ألس ُن
عام» مهما كانت جذورها أتفه من أن تستحق فـــــــــــعندك َع ٌ
ورات وللن ِ
فصنها
ا
ب
معاي
أبدت إليك
االلتفات ،وبهذه الطريقة اخلبيثة التي غدت وعينُك إن
ْ
ُ
ً
ني”
مصيدة سهلة قريبة املنال من أي
َّاس أع ُ
كائن بشري و ُقل :يا ع ُ
ٍ
ني للن ِ
تقوده نواياه الشريرة دون رادع صار من السهل وبيدك وحدك االختيار :أن تكون سي ًدا كرميًا
تسديد سهام االتهام نحو أي جنم من النجوم على ذاتك ُمتحك ًما بأفكارك و ُمعتقداتك
سفيها يرضى على نفسه
شخص عادي وأقوالك ،أم كائنًا
في مختلف اجملاالت ،أو أي
ً
ٍ
أن يكون من رُعاع العقول الذين “كلمة جتيبهم
شخص آخر!
يستهدفه حقد
ٍ
هل نح ُن ُمجتمعات واعية أم ُمجتمعات وكلمة توديهم” ،وتتحكم بهم “خيوط خفية”
ُمس َّيرة في نفق غيبوبة انعدام الوعي؟ وأنت؛ ال يعرفون صاحب الكف التي تمُ سكها
«واع» أم س ّلمت زمام عقلك وتحُ ركها.
هل أنت
ٌ
شخص ٍ
بيد قطيع «غير الواعني» كي يجرفك معه فال ٌن قال كذا ،فال ٌن فعل كذا ،فال ٌن كان يقصد
نت واع ًيا فلن تخوض مع كذا لكنه تظاهر بكذا ،ما شأنك باآلخرين
كيفما اتفق؟ إذا ُك َ
شخص وأخطائهم وسهواتهم وكبواتهم ونواياهم؟
ضد
كالمية
ة
اخلائضني في أي زوبع ٍ
ٍ
ال تعرفه ،أو تعرفه معرفة سطحية وال متلك ارجع إلى تاريخ حياتك منذ بلغت سن الرشد
دليالً على صحة التُهم املوجهة ضده ،أما إن حتى اليوم وتصفحه صفح ًة صفحة في
ٍ
فسرعان ما تتحول أرشيف ذاكرتك؛ ألم ترتكب خطأ واح ًدا؟ ألم
ُكنت ذا وعي منخفض ُ
إلى ُجندي مت استغالل سذاجته للمشاركة تتفوه بكلم ٍة خاطئ ٍة واحدة؟ ألم تُسئ إلى
في تضخيم قضية ال تقدم له أدنى منفعة انسان من دون قصد؟ ملاذا تنصب نفسك
بينما تض ُّره بجعله هد ًفا النتقام األقدار منه حك ًما على اآلخرين الذين ال يعدون عن كونهم
رشحا ألن جتد نفسك
ضرجا حتت وطأة بشرًا مثلك مادُمت ُم
ُمستقبالً حني يجد نفسه ُم
ً
ً
أشخاص ال يعرفهم ألنه قال كلمة فجأة في قفص االتهام االفتراضي الناري ذات
طعنات
ٍ
ال يقصد بها شرًا ،أو ألن دنيئًا شاء االنتقام يوم؟

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

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

1 844 355 6939

احملامي مينا غبريال يكتب لــــ “جود نيوز” عن
الهجرة واللجوء لكندا

ت�سجيل الدخول ال�سريع ))EXPRESS ENTRY
والإقامة الدائمة بكندا
تنويه :ال تعتبر هذه املقالة مبثابة استشارة قانونية
إذا كنت تتحدث اإلجنليزية أو الفرنسية  ،وحصلت
على تعليم ما بعد الثانوي  ،ولديك خبرة في
العمل واحلياة املهنية  ،وايضا لديك عرض عمل
بكندا وتبحث عن فرص للمجيء إلى كندا ،
فمن املهم التعرف علي برنامج تسجيل الدخول
السريع ( )Express Entryالي كندا .يتم اآلن
استخدام برنامج  ))Express Entryبواسطة
))Citizenship and Immigration Canada - CIC
إلدارة وتيسير اختيار برامج الهجرة االقتصادية
في كندا مبا في ذلك:
 .1فئة العماله املاهره الفيدرالية ؛
 .2فئة املهنيني الفيدراليني املاهره ؛
 .3فئة اخلبرة الكندية ؛
 .4بعض برامج املرشح اإلقليمي.
برنامج تسجيل الدخول السريع (Express
 )Entryهو نظام النقاط الذي سمع عنه الكثيرون
ّ
سيمكنك أن حتصل على “نقاط” كافية
 ،والذي
 ،لتتم دعوتك للتقدم بطلب للحصول على
اإلقامة الدائمة مبهارة معينة.
عاد ًة ما يتم تقسيم برنامج تسجيل الدخول
السريع  ))Express Entryإلى خطوتني:
 1إنشاء او عمل ملف  ))Express Entryبنا ًءعلى عدد نقاط ملفك الشخصي العام  ،ستكون
مؤهالً للحصول على دعوة للتقدمي علي ()ITA
للحصول على اإلقامة الدائمة.
 2تقدمي طلب اإلقامة الدائمة اخلاص بك  ،مبا فيذلك جميع الوثائق الداعمة التي ستتحقق من
جميع املعلومات التي قدمتها في اخلطوة االولي.
يعد برنامج تسجيل الدخول السريع Express
برنامجا تنافس ًيا  ،وليس سهال في بعض
))Entry
ً
االحيان ،ولكن اذا قمت بتجميع النقاط املطلوبه
او قمت بتجميع نقاط اكبر من املطلوبه لهذا
البرنامج فعاد ًة ما تتم املوافقات على طلبات
اإلقامة الدائمة في غضون ستة أشهر.
وبرنامج تسجيل الدخول السريع Express
 ))Entryهو أداة مفيدة ،حيث تبحث كندا
باستمرار عن العمال املهرة املؤهلني لسد النقص
في العديد من الفئات في جميع أنحاء املقاطعات.
هل ميكنني التقدم بطلب مبوجب برنامج تسجيل
الدخول السريع  ))Express Entryأذا ارد أن أصبح

مقيما ً دائما ً في كيبيك؟
لدى كيبيك برامج خاصه بها لإلقامة الدائمة
يعتمد على معايير اختيار مختلفة عن برنامج
تسجيل الدخول السريع .))Express Entry
هل ميكنني احلصول على أكثر من ملف تعريف
 ))Express Entry؟
سيتم استخدام ملفك الشخصي في برنامج
تسجيل الدخول السريع ))Express Entry
لتقييمك حيث إنشاء ملفات شخصية متعددة
غير مسموح ولن يزيد من فرصك في تلقي دعوة
للتقدمي للحصول على اإلقامة الدائمة.
هل ميكنني حتديث ملف تعريف برنامج تسجيل
الدخول السريع ( )Express Entryاخلاص بي بعد
التقدمي؟
يتوقف .إذا وجدت أنك غير مؤهل  ،فيجب عليك
إعادة إرسال ملف التعريف .إذا وجدت أنك مؤهل
 ،ميكنك حتديث ملفك التعريفي وذلك لزياده
فرصك في برنامج تسجيل الدخول السريع.
هل تنتهي صالحية ملفي الشخصي للتسجيل
السريع ( )Express Entry؟
تنتهي صالحية ملف تعريف الدخول السريع
اخلاص بك إذا لم تتلق دعوة للتقدمي في غضون
 12شهرًا.
هناك العديد من الشروط واملواصفات التي يجب
توفرها في برنامج تسجيل الدخول السريع
 ))Express Entryو لذلك يجب البدء في إجراءات
هذا الطلب لضمان اإلنتهاء من اإلجراءات
والتقدمي قبل نهاية الفترة املسموح بها لضمان
جناح الطلب.
يسعد مكتب غبريال للمحاماه مساعده كل
من يرغب في التقدمي علي برنامج تسجيل
الدخول السريع .))Express Entry
نتشرف بقبول اقتراحاتكم من خالل مراسلتنا
على عنوان مكتبنا :

330 Bay St, Suite 1400, Toronto,
Ontario, M5H 2S8
أو من خالل البريد اإللكتروني:

info@ghabryal.ca

لي�س رامي مالك و مينا م�سعود فقط
فقد �شاهدت ع�شرات النجاحات امللفته
لأقباط من �أبناء اجليل الثاين يف بالد
املهجر ،وبقدر �سعادتك بقدر حزنك
حلقيقة �أنهم مل يكن ي�صلوا لتلك
النجاحات لوال هجرة �أبائهم ،وبقدر
ا�سفك �أن الغرب هو من �أعطاهم العدل
وامل�ساواة واالمل والنجاح بينما متتلئ
بالدهم اال�صلية بالفرز الديني والطبقي.

أو من خالل الهاتف

647-606-3348

ابرام مقار
رئي�س حترير
جود نيوز
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بقلم خالد منتصر

اشطب عبارة عنصرَى األمة من القاموس،
فاملسيحى ليس عنصرا ً دخيالً ولكنه بناء
أصيل ،احذف وصف اآلخر فهو ليس آخرَ
إمنا هو وأنا وأنت منثل الـنحن املتجانس،
امتنع عن التلفظ بكلمة التسامح ألنك إن
امتلكت حق التسامح فأنت حتما ً متتلك حق
الكراهية ،إذا أردت احلصول على الكتالوج
التفصيلى لفعل كل ذلك واخلروج من قمقم
الطائفية والعنصرية فلتقرأ هذا الكتاب
البديع كيرياليسون فى محبة األقباط للكاتب
الصحفى حمدى رزق ،الذى كتبه مبنتهى احلب
ومبنتهى الصدق ومبنتهى الذكاء أيضاً ،الكتاب
جاء فى توقيته ،كتاب ال ميكن أن يستغنى عنه
أى باحث يريد تأريخ وتوثيق معاناة األقباط من
 2011حتى اآلن ،فهو يتناول تلك الفترة بحس
املؤرخ الذى يرى ما خلف السطور واملتوارى حتت
ركام التدوين األكادميى البارد وينفذ إلى الروح
وما حتت اجللد وما فى املسام ،الكتاب صادر
عن سلسلة الكتاب الذهبى الثمينة التى
شكلت جزءا ً كبيرا ً من وعى جيلنا وثقافته
وقت أن كانت روز اليوسف هى نافذة التمرد
الشقية والوحيدة فى بيت وبالط الصحافة
املصرية ،هذا الكتاب يعتبر عجائب اآلثار
وتراجم األخبار لتلك الفترة وحمدى هو اجلبرتى
املسلم الذى يوثق للمسيحى القبطى بكل
احلب والود ،بالنسبة لألقباط فى ما بني الثورتني
يناير ويونيو وما بعدهما األفراح قليلة واألتراح
كثيرة ،والكاتب لم يترك تفصيلة إال وسلط
عليها الضوء الكاشف ،من صفر مرمي حتى
تفجير البطرسية ،الكتاب كبير وال ميكن
تلخيصه فى مقال محدود املساحة ،بداية
من العنوان الذكى الذى تركه املؤلف غامضا ً
بقصد ليستفز املسلمني الذين ال يعرف
أغلبهم الثقافة والتاريخ القبطى للبحث
عن معناه ،كيرياليسون ومعناها يا رب ارحم،
ومرورا ً فى فصول الكتاب لن تلمح إال احلب الذى
بال محظورات ولن جتد إال عالمات االستفهام
املندهشة والتى تطرح سؤاال ً مزمنا ً ماذا حدث
لنا ،ماذا حدث للنسيج الواحد والسبيكة
املتماسكة؟ ،الكاتب ال يتخلى أبدا ً فى خضم
التحليل عن أسلوبه الرشيق ،اقرأوا معى:
النهر يغسل أدرانه ،ومهما ألقى املرجفون من
آثامهم فى مجرى النهر ،جرفه نهر احلب أمامه،
وتستمر مسيرة النهر دافقة إلى املصب يحمل
على وش امليه أمانى عذاب ،تهنئة األقباط فى
العيد للعبد هلل ليست من دواعى الواجب
الشرعى فقط أو الطقس العادى أو تفرضها
أدبيات خطها آباء سابقون ،ولكنها احملبة

اخلالصة التى جمعت بني األصالء طويالً ،الكتاب
سيرة درامية بني غالفني ،فيه مناطق تراجيدية
مؤملة وكأنك تتابع فيلما ً ملحمياً ،تلمح على
سبيل املثال دموع البابا تواضروس عند وفاة
األم وعند تفجير الكنيسة البطرسية ،حلظتان
التقطتهما عدسة حمدى رزق الزووم التى
تستقر فى تالفيف الوجدان املصرى احلقيقى
األصيل وحتت طبقاته اجليولوجية الراسخة
التى تنفض عنها فى كل ربيع تراب الصحراء
السلفى الذى ظن أنه اختطف مصر يوما ً ما،
الكتاب فيه أيضا ً احلس الساخر الذى يتولد من
التناقض الفج الفاجع مثلما كتب عن اجلدل
اإلخوانى حول زيارة الرئيس املعزول محمد
مرسى إلى الكنيسة ،وكم الكوميديا فى
املراسالت املتبادلة املرتعشة التى تريد نفاق
الغرب واسترضائه فى نفس الوقت الذى ال
يريد خسارة أنصاره وأتباعه من ضباع الفاشية
الدينية ،الكتاب ال يتركنا النطباعات شخصية
عن مدى كراهية اإلخوان لألقباط ولكنه يؤصل
تلك الكراهية تاريخيا ً من أقوال حسن البنا
نفسه وحتى محمد حبيب الذى يعتبر اآلن
من احلمائم ،يؤكد كل الطابور اإلخوانى على
عدم والية املسيحى ال فى قضاء أو برملان أو
وزارة أو جيش.الخ ،ال يكتفى الكتاب بالبورتريه
القبطى لكنه يرسم جدارية مليئة بالتفاصيل
التى معظمها مخجل للذاكرة املصرية
والوجدان املصرى ،على سبيل املثال ما حدث مع
محافظ قنا القبطى وفتاوى برهامى وهجوم
نادر بكار خريج هارفارد وسب وكيل وزارة األوقاف
الشيخ الوسطى سالم عبداجلليل لعقيدة
املسيحيني!! الى آخر تلك السلسلة اجلهنمية
من الفنت النابعة من فقه الكراهية ،كل تلك
األحداث عرضها الكتاب لكى يصل إلى الداللة
املهمة وهى داللة رد الفعل القبطى الذى كان
كلما تلقى ضربة أصر على التمسك بتراب هذا
الوطن واالنتماء له رافعا ً شعار وطن بال كنائس
أفضل من كنائس بال وطن ،مؤكدا ً أنهم دوما ً
بصمة الهوية املصرية األصيلة.

مطلوب عميل ل�شركة �سياحة

�شركة �سياحة و�سفر
تطلب موظف لديه على االقل
�سنة خربة
ا�ستخدام الكمبيوتر بكفاءه
اجادة اللغة العربية واالجنليزية

لالت�صال 416-994-5822 or 416-751-7025
or email: travelconsultant600@gmail.com

لقاء

أي ريشة تكون؟!..
عـادل عطيـة

كتب أحدهم ،مقاال ً ينتقد فيه ما يعتقد أنه
مساس بهيبة وحصانة نقابة الصحفيني ،حتت
عنوان ،يتحدث عن نفسه« :نعم ..على رؤوسنا
ريشات»!
سأتغاضى – إلى حني  -عن صيغة املبالغة
تعدت على التاريخ ،وعلى املثل
«ريشات» ،التي ّ
السائر« :على رأسه ريشة» (وليست ريشات)!
ولكن من حقي أن أتساءل عن أي ريشات ـ
والصحيح ريشة  ،-يقصد؟...
هل هي الريشة ،التي كان يضعها السالطني
االتراك على عماماتهم ،والتي كانت توضع ـ
أيضاًـ على رأس كل من ينتصر في احلرب ،وعلى
كل إنسان ذو شأن ومال وعلم؛ ليكون معروفا ً
لدى اجلميع؛ فيكون كل شيء سهل ،وكل
األبواب مفتوحة في وجهه؟!
أم هي الريشة ،التي استطاع مختار القرية
بذكاءه ودهاءه ،أن يوقع بها سارق الدجاج ،بعد
أن حتسس رأسه؟!..

ألم يدرك الكاتب بعد ،إلى أي مدى أفسدت
ريشة التمييز واحلصانة ،التي متنحها احلكومات
بال حساب إلى بعض األفراد ،وبعض املهن،
وبعض الهيئات ،وبعض ,النقابات ،للدرجة
التي جعلتهم  -جميعا ً  -يزهون بأنفسهم،
ويعتقدون أنهم أفضل من كل البشر!
وألم يدرك الكاتب بعد ،أن الريشة التي
وضعتها األمم املتحدة على رأس السفارات،
تقديرا ً وتكرميا ً لها ،على دورها في الترابط
والتواثق بني الشعوب ،استخدمتها بعض
احلكومات املارقة في كتابة التجاوزات واملآسي؛
فسمعنا عن السفارات التي استغلت
حصانتها في تهريب األسلحة واملتفجرات
لالساءة للدول التي هي على أراضيها،
وأصبحت وكرا ً لرجال االستخبارات ملمارسة
عملياتها القذرة!
مرة أخرى ،أسأل الكاتب :أي ريشة ،أو ريشات
تروم ،أن توضع على رأسك؟!...

1-844-355-6939

Good Man Immigration
Said Mikhail
جميع خدمات الهجرة
ا�ست�شارة جمانية

MEMBER

•Free Consultation • Sponsorship
• Express Entry • Business stream
• Refugee Application • Citizenship • Removal Order • Detention
• Inadmissibility Appeal • IRB
Hearings Representation.

ات�صلوا ب�سعيد ميخائيل:

Tel: (416) 455-7425
info@GoodManImmigration.ca

GoodManImmigration.ca
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عامل العقارات

 2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
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 654,221دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من
املبيعات.ماوكانيلي:
اجمالىعلي
حتصل
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
جتمع
(« )»905في
والتيال توزع
دوالرأالف
415,316عبر
إعالنك
إنتشار
•
البيع
أماكن سعر
إرتفع متوسط
الورقيةفى باقي
األعداد فى املائة .و
بأرتفاع قدره 5.40
السعر الى
متوسط
املائة 40.مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
بأكثرفى من
والعرب
قدره 1.50
املصريني بإرتفاع
الي  315,223دوالر
أتاواالسوق لكافة املناطق:
بيان وحتركات

�إعداد� :إدوارد يعقوب

هل تنوي متلك مسكنا ألول مرة؟ ()3
واخلمسون
الثالث
- 2016
فييناير
السبت 2
اخلطوة
العددعن
املاضيتني
احللقتني
تكلمت

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

عقارات نيوز

االولي لإلعداد لتملك مسكن وهي معرفة
إميالتهم
•إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
املبلغ االقصى الذي ميكن احلصول عليه كقرض
\6LQJOH)DPLO
\6LQJOH)DPLO
&RPSRVLWHالورقي « »PDFفي
ومشاهدة العدد
األالف
7RZQKRXVHعبر دخول
إنتشار إعالنك
•
$SDUWPHQW
$OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG
عقاري وكذلك ما اذا كان التاريخ االئتماني

www.good-news.ca
األليكتروني
موقع اجلريدة
75(%7RWDO





يتيح للمشتري إمكانية التأهل للحصول
+DOWRQ5HJLRQ

 عبر 
• 
بصفحة اجلريدة علي
مشجع
تواصل  100ألف
إنتشار إعالنك
على القرض وذلك بعد استشارة متخصص
3HHO5HJLRQ


يعقوب 


ادوارد
:
اعداد
في القروض العقارية واخذ موافقة كتابية
نيوز الكندية»
«جريدة جود
حتت أسم
«فيس بوك» -
موقع الـ
&LW\RI7RURQWR





بعرض اولي تفيد موافقة القارض على إعطاء
<RUN5HJLRQ



يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة 
سرطان
خصوصا
األنسان
تهدف للربح ،
مؤسسة ال
تصدر عن
نيوز»
«جود
جريدة
قرض محدد فيها اقصي مقداره و سعر الفائدة ومدة سريان العرض ويفضل ان ال يقل عن 3
'XUKDP5HJLRQ


الرادون 
عقارات مننيوز
وانطالق غاز
متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير
صفحاتها باأللوان
 وجميع
شهور (يفضل احلصول علي عروض متعددة من مصادر مختلفة) ثم يختار املشتري احد املندوبني
2UDQJHYLOOH






اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

ون

الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
العقارين لطلب املشورة في اختيار نوع العقار املناسب له ومناقشة كافة احتياجات األسرة
\6RXWK6LPFRH&RXQW




املنطلق
الرادون
الغاز
األشعاع او
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية
:
ال�شهر
هذا
تخفي�ضات
ملعرفة
املجاين
الرقم
علي
بنا
أت�صل
�
ومتطلباتها في مسكن املستقبل ،واملكان املناسب لكل افراد االسرة بقدر اإلمكان مثل املدارس

واألبحاث
خطرا
يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
الصحةو الذى
على التجاري
في اجملال
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل اما
والطرق واملواصالت العامة لسهولة الوصول الي محال العمل و مناقشة أيضا مندوب املبيعات
الصناعى تعمقا
ابحاث اكثر
يحتاج انالى
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة
 311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
فى اجملال
واملوضوع ذكر
في التسهيالت التي تعطيها كندا للمشتري ألول مرة والتي سنناقشها في احللقة القادمة.
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
اعداد  :ادوارد يعقوب
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
م اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
اء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
NOA BOULES
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املنطلق
ى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون
C: 4162766538
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
T: 416-686-1500
واألبحاث
تشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة
إدارة عقارات Property management -
F: 416-386-0777
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
E: noa.boules@century21.ca
تعمقا
واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر
www.century21.ca/noa.boules
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
عية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
801 York Mills Road, Unit# 300,
North York, ON
شعة يقول
برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.

1-844-355-6939

 ..وتأثرية على الصحة

7

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون
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416.889.4296تأثرية عل
اجلرانيت ....و
sam.m.ibrahim@gmail.com

Atef Nekhil

Office : 416 391 3232

استخدمه
391وقد
الطبيعية
Fax.: 416
يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار 0319
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

Mortgage Agent

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

Estate S
SOLD

Richmon

License #11995

Professional
We Work for you NOT
the lenders Real

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers
SOLD

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties
D Bad Credit

Good
SOLor

Lowest mortgage rates BARRIE

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

%X\ 6HOOLQ
ZLWK125,6
Independently Owned & Operated
&DOOIRU'HWD
SOLD

SOLD

Richmond
Member of Hill

SOLD

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V

البعض ان
الرئه الذ
املشع .و
هذا الكال
ال تصل ا
مازالت م
ألثبات او
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�إعـــالنـــــات

St George Centre

Maple Banquet Hall

التذاكرحمدودة  -للح�صول على تذاكر ات�صل على :جريدة «جود نيوز» الكندية
1-844-355-6939
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نيزافيسيمايا غازيتا
طالبان تطالب بحذفها من
قوائم املنظمات اإلرهابية...
وأمريكا مستعدة للموافقة

نشرت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا»
الروسية ،مقاال حول بحث دبلوماسيني
روس وأوروبيني وصينيني العالقات مع
طالبان وإمكانية حذفها من قوائم
اإلرهاب ،وجاء في املقال :جتري ،في
واشنطن ،مفاوضات مكرسة لعملية
السالم في أفغانستان ،على مستوى
املمثلني اخلاصني ،بني روسيا والصني
واالحتاد األوروبي والواليات املتحدة .وكما ورد
عشية االجتماع ،فإن الهدف الرئيس منها
ضم الالعبني الدوليني الرئيسيني املهتمني
بحل النزاع املسلح في أفغانستان إلى
مسار احلوار املباشر بني الواليات املتحدة
وطالبان.
وكتبت الصحيفة :يبدو أن الواليات
املتحدة مصممة بقوة على إخراج طالبان
من «السرية» ،ويبدو أن مستوى العالقات
بني األمريكيني واحلكومة األفغانية في
أدنى مستوياته ،خاصة وأن سلطات كابل
استُبعدت من عملية التفاوض ،التي
بادرت إليها واشنطن بصورة مباشرة.
عالوة على ذلك ،فإن طالبان تطالب
بحذفها من قوائم املنظمات اإلرهابية،
ويبدو أن الواليات املتحدة مستعدة لذلك.

لوموند
اجلوالن ..هدية ترامب
لنتنياهو
وذكرت صحيفة «لوموند» الفرنسية،
أن من خالل موقف واشنطن بخصوص
سيادة اسرائـيل على هضبة اجلوالن
يكون الرئيس «دونالد ترامب األمريكي»
قد عزز وضع حليفه «نتنياهو» لكنه فتح
بابا للمخاطرة ..واسترجعت الصحيفة
الفرنسية ،موقف الواليات املتحدة السابق
حول هضبة اجلوالن ،وكان ذلك خالل إدارة
الرئيس األمريكي األسبق «رونالد ريجان»
التي كانت قد ردت على إسرائيل بقسوة
 1981حني قامت تل ابيب بضم اجلوالن
من جانب واحد بعد تصويت الكنيست،
وكانت تلك اخلطوة اإلسرائيلية لم تلق
االعتراف من قبل اجملتمع الدولي ،وقامت
الواليات املتحدة وقتها بتعليق املفاوضات
مع تل ابيب إلقامة شراكة استراتيجية
بني البلدين..وأوضحت «لوموند» ،أن قبل
أقل من ثالثة أسابيع من االنتخابات
التشريعية في إسرائيل يكون «ترامب»
قد   قدم هدية سياسية لرئيس الوزراء
اإلسرائيلي بالرغم من أن «نتنياهو» يواجه
فضيحة مالية جديدة من خالل عالقاته
املالية مع أحد أقربائه يدعى «ناثان
ميليكوفسكي» ،لكنه يبقى اعتماده
قائم على الدعم القوي للرئيس األمريكي
خالل االنتخابات.

نافذة على �صحافة العامل
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فرونت بيج

«واشنطن بوست» :منصة حملور
الشر القطري

استنكرت مجلة «فرونت بيج» األمريكية الصمت على
التواطؤ بني نظام احلمدين وصحيفة الواشنطن بوست،
وتساءلت في تقرير نشرته مؤخرا «هل حان الوقت للتحقيق
في التواطؤ القطري مع واشنطن بوست؟».
وقالت اجمللة في تقريرها إنه على الرغم من أن حكومة
نيوزيلندا كانت تدين نظام أردوغان الستخدامه خالل
التجمعات االنتخابية لقطات من حادثة إطالق النار اإلرهابية
على املصلني في كرايست تشيرش إال أن صحيفة “واشنطن
بوست”قررت وللمرة الثانية خالل  6أشهر منح الرئيس
التركي منصة للكتابة.
وأضافت :رجب طيب أردوغان لديه سجون مليئة باملنشقني
السياسيني ،فقد أسكت وسائل اإلعالم وعذب املعارضني ،ومت
وصف تركيا في فترة حكمه على أنها أكبر سجن في العالم،
حيث إن ثلث الصحفيني املسجونني في العالم يقبعون في
زنزانات نظامه.
وأشارت إلى أن ذلك لم مينع تلك الصحيفة األمريكية من
إعطاء الرجل الذي حبس مئات الصحفيني منتدى رحبا
ليستغل قضية مقتل جمال خاشقجي؛ قلم اللوبي
القطري في صحيفة «واشنطن بوست»« ..الواشنطن
بوست» صحيفة مستعدة على نحو فريد لتوفير منتدى
لبعض املتطرفني اإلسالميني األكثر سمية ،وباألخص من
هم متحالفون بشكل وثيق مع احملور القطري التركي اإليراني
واإلخوان املسلمني .ووصفت اجمللة قرار الصحيفة تزويد ما
اعتبرته الصديق القدمي ألسامة بن الدن (جمال خاشقجي)
منصة لتعزيز املصالح القطرية ،من دعم جماعة اإلخوان
املسلمني إلى الهجوم على السعودية ،ومن ثم حتويل
قضية مقتله إلى حرب شعواء ،يكشف جزءا من صورة
أكبر للتواطؤ بني الصحيفة ومحور قطر اإلخواني .واتهمت
اجمللة خاشقجي بأنه أحد أقالم جماعات الضغط القطرية،
الذي قامت الدوحة بصياغة وترجمة أعمدته ،حسب اعتراف
«الواشنطن بوست» .وأضافت :جمال خاشقجي لم يكن
صحفيا ،فقد كان واجهة لقطر في «الواشنطن بوست» لزرع
أعمدة تهاجم السعودية وتدعم جماعة اإلخوان املسلمني.
وعرجت على فتح الصحيفة أبوابها للزعيم السياسي
ملليشيا احلوثي محمد علي احلوثي ،الذي كان شعاره هو
«املوت ألمريكا ،املوت إلسرائيل ،واللعنة على اليهود ،النصر
لإلسالم» ،مضيفة :تلك اجملموعة املدعومة من إيران شنت
هجوما على املدمرة األمريكية «ماسون» ،وبعد الهجوم أشار
قائد املدمرة إلى أن واجبات «ماسون» كانت حلماية 1000
بحار أمريكي على منت السفن احلربية وعدد ال يحصى من
البحارة في السفن التجارية .وأشارت إلى أن ما لم يستطع
احلوثيون إجنازه باألسلحة احلركية سعى حلفاؤهم القطريون
واإليرانيون إلجنازه باستخدام أداة «واشنطن بوست».

واشنطن بوست
هدية «ترامب» لكل من األسد
وحزب اهلل!!
كتبت صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية ،أن اعتراف
الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،بالسيادة اإلسرائيلية على
هضبة اجلوالن السورية احملتلة ،هدية لكل من بشار األسد
وحزب اهلل اللبناني.
ً
وذكرت الصحيفة ،أن ترامب ارتكب خطأ كبيرا باعترافه
بالسيادة اإلسرائيلية على هضبة اجلوالن السورية احملتلة،
حيث قدم هدية لكل من الرئيس السوري ،بشار األسد،
وحزب اهلل اللبناني ،وهما سيجدان اعتراف ترامب فرصة
للتعبئة واحلديث عن مقاومة االحتالل اإلسرائيلي ..وقالت
القناة العبرية الـ « ،»13ظهر أمس ،إن دعم ترامب لالعتراف
بالسيادة اإلسرائيلية على مرتفعات اجلوالن قد أثار حالة من
تأهب اجليش اإلسرائيلي على احلدود السورية .وذكرت القناة
العبرية ،أن اجليش اإلسرائيلي نشر القناصة بطول احلدود
مع سوريا ،كجزء من االستعدادات للمسيرات احملتملة،
حيث نشرت القوات اإلسرائيلية وحدات مكافحة الشغب،
مع االستعداد لنشر قنابل الغاز املسيل للدموع ،والرصاص
املطاطي.
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واشنطن بوست
هدية «ترامب» لكل من
األسد وحزب اهلل!!
كتبت صحيفة «واشنطن بوست»
األمريكية ،أن اعتراف الرئيس األمريكي،
دونالد ترامب ،بالسيادة اإلسرائيلية على
هضبة اجلوالن السورية احملتلة ،هدية
لكل من بشار األسد وحزب اهلل اللبناني.
وذكرت الصحيفة ،أن ترامب ارتكب خطأ
كبيرا ً باعترافه بالسيادة اإلسرائيلية
على هضبة اجلوالن السورية احملتلة،
حيث قدم هدية لكل من الرئيس
السوري ،بشار األسد ،وحزب اهلل
اللبناني ،وهما سيجدان اعتراف ترامب
فرصة للتعبئة واحلديث عن مقاومة
االحتالل اإلسرائيلي ..وقالت القناة
العبرية الـ « ،»13ظهر أمس ،إن دعم
ترامب لالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية
على مرتفعات اجلوالن قد أثار حالة من
تأهب اجليش اإلسرائيلي على احلدود
السورية .وذكرت القناة العبرية ،أن
اجليش اإلسرائيلي نشر القناصة بطول
احلدود مع سوريا ،كجزء من االستعدادات
للمسيرات احملتملة ،حيث نشرت القوات
اإلسرائيلية وحدات مكافحة الشغب،
مع االستعداد لنشر قنابل الغاز املسيل
للدموع ،والرصاص املطاطي.

اإلندبندنت
أوروبا تتخلى عن املهاجرين
نشرت اإلندبندنت تقريرا لريتشارد هول حول
قرار االحتاد األوروبي وقف عمليات اإلنقاذ والتتبع
في مياه البحر األبيض املتوسط واخلاصة بإنقاذ
املهاجرين غير القانونيني.
ويؤكد هول أن هذه العملية التي تسمى
“العملية صوفيا” أسهمت في إنقاذ نحو 49
ألف مهاجر من املوت غرقا في مياه البحر
املتوسط منذ تأسيسها في العام .2015
ويوضح هول أن ديبلوماسيني في االحتاد األوروبي
اكدوا ان العملية صوفيا سوف تتوقف متاما عن
تسيير أي بواخر او مركبات مائية في مياه البحر
املتوسط وستكتفي بتسيير بعض الطائرات
واملروحيات و توسيع التعاون مع السلطات
الليبية.
ويشير هول إلى ان السبب األساسي في
هذا القرار متثل في الضغوط اإليطالية التي
مورست على االحتاد األوروبي ورفضها استقبال
املهاجرين الذين تقلهم السفن التابعة
للعملية صوفيا وتهديدها باستخدام حق
النقض الفيتو لوقف التصويت على استمرار
العملية .ويضيف الكاتب أن املنظمات اخليرية
والعاملة في مجال حقوق اإلنسان انتقدت قرار
االحتاد االوروبي واتهمته بترك املهاجرين للموت
في مياه البحر املتوسط في محاولة للضغط
علي من يفكر في ان يحذو حذوهم خوفا على
حياته.

9
مسيرات مؤيدة لإلجهاض
واألخرى مناهضة له أمام
مستشفى وندسور اإلقليمي
بلت
تقا
مجمو عتا ن
أحدهما مؤيدة
لإلجهاض وتسمي
للعمل)،
(إناث
و مجمو عة
أخرى مناهضة لإلجهاض تسمى ( 40يوما)
في مسيرات أمام مستشفى وندسور احمللي،
واختلطت اجملموعتان وكان منهم من يحمل
الفتة تقول (إن اإلجهاض يقتل األطفال) ومن
يحمل الفتة أخرى تقول (إن النساء لهم احلق
في التحكم في أرحامهم) وتقول جماعة (إناث
للعمل) إنها تعمل على إقناع املستشفى
باملوافقة على السماح مبنطقة مساحتها
 150متر حول املستشفى خاصة بالنساء
الذين يطلبون خدمات اإلجهاض ،وأيضا لوقوف
املؤيدين لإلجهاض.
ومن ناحية أخرى قالت رئيسة جماعة ( 40يوما)
والتي تقوم مبسيرة سنوية اثناء فترة الصوم
الكبير – «إننا نؤمن بأن احلياة تبدأ عند احلمل لذا
يجب علينا حماية حياة الكائن البشري» وقالت
أيضا إن طلب اجلماعة املؤيدة لإلجهاض بتحديد
مساحة مقدارها  150متر خاصة بهم ،ميثل
تهديدا لنا في حرية التعبير واإلميان ،هذا ولم
يقع نزاع بني اجلانبني حيث فرض على املشاركني
التوقيع على بيان السالم ،فكانت االحتجاجات
سلمية.
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رؤساء مقاطعتني في كندا يتهمون أوتاوا
بانشغالها عنهم بأمورها الداخلية

مونتريال ستزيل الصليب من
قاعة املدينة

قال رؤساء مقاطعتني في كندا أن
قضية شركة اإلنشاءات (أس أن سي
الفالني) شتت انتباه جسنت ترودو في
الوقت الذي كان ينبغي فيه أن يركز
على الوظائف في كل أنحاء كندا.
وقال رئيس وزراء مقاطعة
ساسكاتشوان  -سكوت مو -أن
جسنت ترودو يهتم ويركز على 9000
وظيفة مرتبطة بشركة اإلنشاءات (أس إن سي الفالني) في كيبيك ،مع إن هناك األف
من الوظائف املفقودة في قطاع الطاقة ،وهو مع ذلك يدافع عن سياسات الطاقة
املثيرة للجدل مثل ضريبة الكربون وقال سكوت مو (أريد أن أذكر رئيس الوزراء بأنه
ليس رئيس وزراء لكيبيك فقط بل رئيس وزراء جلميع الكنديني) ،وصرحت أيضا رئيسة
وزراء مقاطعة البرتا راشيل نوتلي بأن البرتا تناضل من أجل توصيل إنتاجها من
النفط إلى األسواق ،وإن لهذا تأثير كبير على سوق العمل يفوق تأثير قضية (أس
أن سي الفالني) وقالت إن الوظائف في كيبيك قد تتأثر بشدة باقتصاد البرتا وليس
بالقضية اجلنائية التي تواجهها هذه الشركة.

مونتريال :في اجتماع للجنة التنفيذية ملدينة مونتريال
قررت اللجنة إنها ستزيل الصليب الذي ظل معلقا
علي احلائط منذ عام  1937وذلك قبل أعمال الترميم
التي ستتم في قاعة املدينة.
وقالت اللجنة أن الصليب لن يعلق ثانية بعد ترميم
القاعة ولكنه سيوضع في متحف في قاعة املدينة،
وقالت إحدى العضوات في اللجنة أن الصليب مت
تعليقه في حقبة مختلفة لتذكر املستشارين
بالقسم الذي أقسموه أمام اهلل ،وإن اجملتمع اآلن متثله
مؤسسات دميقراطية علمانية محايدة ومنفتحة،
وكان الصليب قد وضع أعلى كرسي رئيس البرملان في
مجلس النواب ،ورفضت احلكومات اإلقليمية املتعاقبة
طلب إزالته.

تسجيالً لكاتب مجلس امللكة يثبت تورط
ترودو في ازمة الفالني

زيادة عدد الطلبة في
الصفوف الدراسية
واالستغناء عن عدد من
املعلمني بأونتاريو

أعلنت حكومة احملافظني في مقاطعة أونتاريو
عن عدد من التغييرات في نظام التعليم منها
إعداد مناهج جديدة في الرياضيات والتربية
اجلنسية وزيادة عدد الطلبة في الصفوف
الدراسية وحظر استخدام الهواتف احملمولة من
قبل الطلبة إثناء تلقي الدروس داخل الصف.
وكجزء من اخلطة التعليمية اجلديدة سيكون
عدد الطالب والطالبات في املرحلة الثانوية،
من الصف التاسع حتى الصف الثاني عشر 28
وكان من قبل  22فقط والصفوف املتوسطة
من الصف الرابع حتى الصف الثامن سيكون
عدد التالميذ  ،24وهذه التغييرات سوف توفر
للمقاطعة ما بني  20إلى  25مليون دوالر ،وقالت
وزارة التعليم إن اخلسائر في الوظائف بسبب
زيادة عدد التالميذ في الصفوف الدراسية لن
تأتي من تسريح املعلمني بل نتيجة للتقاعد
واالستقاالت ،وأتت هذه التغييرات بعد مشاورات
استمرت عدة أشهر أشترك فيها  72الف من
أولياء األمور واملربيني والنقابات وال تزال وزارة
التعليم تعقد مشاورات بشأن هذه التغييرات
حتى  31مايو.

حذر كبير البيروقراطيني في كندا النائبة العامة ووزيرة العدل السابقة جودي
ويلسون بأن جسنت ترودو عازما متاما على منع احملاكمة اجلنائية لشركة اإلنشاءات
(أس أن سي الفالني) والتي قد تؤدي إلى فقدان في الوظائف إذا أدينت ،وفي تسجيل
صوتي للمكاملة التليفونية بني جودي ويلسون ومايكل ويرنيك قال لها إن ترودو يريد
أن يعرف ملاذا لم تستعمل جودي ويلسون األدوات القانونية املتاحة لتجنب الشركة
احملاكمة اجلنائية ،وذكرت جودي ويلسون مرارا وتكرارا ملايكل إنها تعتقد أن هذه
احملادثة غير مناسبة ،وإنها تريد حماية رئيس الوزراء ونزاهة احلكومة ،وخالل  17دقيقة
من احملادثات حذرها مايكل من تشبثها برأيها وانها قد تفقد وظيفتها بسبب ذلك.
وقامت جودي ويلسون بتسجيل املكاملة دون علم مايكل بذلك ،وقالت جودي إنها
سجلت املكاملة ألنها واجهت ضغطا عليها حتى تتدخل في قضية شركة (أس إن
سي الفالني) وقالت أيضا انه عادة ما يكون هناك موظف حاضر ليكتب مالحظات
دقيقة ،ولكن في هذه املرة كانت مبفردها وكانت حريصة على التأكد من أن لديها
سجل دقيق ملا متت مناقشته وقالت إنها لم يسبق لها فعل ذلك ولم تفعل ذلك
منذ ذلك احلني ،وعن استقالتها من منصبها قالت إنها ظنت في البداية عندما
نقلت إلى وزارة شؤون احملاربني القدامى انه ليس لهذا عالقة مبشكلة شركة (أس إن
سي الفالني) ولكنها اكتشفت أشياء أخرى بعد سلسلة من االجتماعات مع ترودو
ولهذا قدمت استقالتها.
وقد قدمت جودي ويلسون بيانا مكتوبا ونصوص رسائل الكترونية بجانب التسجيل
الصوتي حملادثتها مع مايكل ويرنك إلى جلنة العدالة ،وتواجه شركة (أس إن سي
الفالني) تهم جنائية بالرشوة واالحتيال متعلقة بعقود عمل في ليبيا وإذا أدينت
فسوف متنع من تقدمي عروض مزايدة في كندا ملدة عشرة سنوات ،وقد هددت الشركة
بنقل مركزها إلى الواليات املتحدة ،وبالنسبة للجنة العدالة التي يشكل الليبراليني
غالبيتها فقد أغلقت اللجنة جلسة االستماع دون السماح جلودي ويلسون باإلدالء
بشهادتها للمرة الثانية.
وقامت جلنة األخالقيات التي كانت قد بدأت في بحث هذه القضية والتي يشكل
اغلب أعضاؤها الليبراليني أيضا بعرقلة التحقيق أيضا ،وطلب احلزب الدميقراطي
اجلديد بإجراء حتقيق شامل وطلب حزب احملافظني إجراء حتقيق شامل واستقالة
جسنت ترودو.

تقليل الوظائف اإلدارية في
نظام الرعاية الصحية اجلديد

قال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد أنه سيتم
خفض عدد الوظائف اإلدارية نتيجة لدمج عشرون
إدارة صحية ضمن إدارة واحدة إقليمية وسيتم إقالة
عدد ممن يعملون في اإلدارة التنفيذية والرؤساء ونواب
الرؤساء ولكن سيتم حماية العاملني في الصفوف
األولى للرعاية الصحية وكانت وزيرة الصحة كريستني
اليوت قد أعلنت عن النظام الصحي اجلديد وقالت
إن هناك ازدواجية في أعمال املدراء وموظفي اإلدارات
ولكنها لم تذكر خفض هذه الوظائف ،ويذكر أن دوج
فورد قد وعد خالل حملته االنتخابية بأنه في ظل
حكومته لن يخسر أحد وظيفته ولكن تغير هذا
احلديث في األسابيع األخيرة.

الهيئات اخليرية الكندية جتهز عبوات
للطوارئ للمتضررين من إعصار إداي في
جنوب شرق أفريقيا
قام مئات من املتطوعني في الهيئات اخليرية في تورنتو
بتجهيز عبوات للطوارئ للمتضررين من إعصار إداي في
موزمبيق وزميبابوي ،وأعدت هيئة جلوبال ميدك اخليرية
حوالي  2200عبوة إلرسالها إلى البلدين ،وساعد
املتطوعني الذين وصل عددهم إلى  200متطوع الكثير
منهم من أصول أفريقية ويعيشون في كندا.
وحضر أيضا ممثل من سفارة زميبابوي ملساعدة
املتطوعني وقال انه ال يستطيع أن يعبر عن مدى
شعوره باالمتنان لتعاطف الشعب الكندي ودعمه
لشعب زميبابوي ،وقد ضرب إعصار إداي سواحل جنوب
شرق أفريقيا يوم  14مارس وأدي إلى وفاة  600فرد على
األقل وانهارت البنية التحتية في البالد.
وقال املدير التنفيذي لهيئة جلوبال ميدك التي تعمل
على مساعدة البالد املنكوبة في أعقاب الكوارث
الطبيعية – أن أكبر احتياج هناك اآلن هو للماء
النظيف ألن العديد من شبكات املياه تلوثت بسبب
الفيضانات وإن األطفال يشربون مياه ملوثة ،وقد بدأ
العديد يصابون بالكوليرا ،ولذا أرسلت الهيئة معدات
لتنظيف املياه ومنتجات النظافة للبلدين.
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�أ�صول ولياقة

عندما تتحدث إلى مرؤوسك في موضوع ما:
إذا كنت صاحب عمل ،أو مسئوالً ،فعملك
يتطلب منك أن تسدي النصح أو النقد في
أحيان أخرى .دع
بعض األحيان ،واإلطراء في
ٍ
مرؤوسك يعرف أنك تريد أن تتحدث عن العمل
اخلاص به ،واطلب منه أن يأتي إليك ،وأن يحضر
معه أي مذكرات مختصة به ،أو أفكار بحوذته .تذكر دائما ً أن
أي حوار في قضية ،البد له من اجتاهني .فتناقشا في األمر بروية.
وال تظهر من جانبك أي نوع من التعالي أو السلطة عليه .وإذا
استطعت ،فاترك مكانك خلف مكتبك ،واجلس بجانب من
تتحدث إليه ،أو اجلسا معا ً على منضدة صغيرة .دعه يبدأ أوال ً
بعرض وجهة نظره حول القضية التي ستتناقشان بشأنها.
ثم ركز أنت على قضيتني أو ثالث قضايا ،وأرجيء الباقي
الجتماعات مقبلة.
استمع بعناية واهتمام لكل النقاط والشكاوى التي يطرحها.
وحتاش إعطاء الشعور بأنك حتاول أن تختصر من وقتك ،حتى
ينتهي محدثك من عرض كل نقاطه.
إذا تطرق احلديث إلى نقاط معينة ،قابلة للتطور والنمو ،فأفصح
بوضوح عما تود أن يكون عليه هذا التغيير ،وحتدث بلباقة في
القضية احلرجة -من خالل احلث والتحفيز ،ووضوح األهداف

اخملتصة باملستقبل ،ووضع
اخلطوط الرئيسة إلمتام العمل
املطلوب في املشروعات احلالية،
ورؤية اخلطط املستقبلية .ولكن
احذر االفتعال والتكرار املبالغ
فيه.
أكد في حديثك أنك تقدر عمله ،واحرص دائما ً على إنهاء
احلديث بالثناء على املوظف في إحدى النقاط التي حتسب له.
للتخلص من املواقف احملرجة:
قد تُفاجأ مبن يسألك سؤاالً ،تعتبر إجابته من األمور
الشخصية التي ال حتب أن تفصح عنها ،مثل بعض التفصيالت
الدقيقة في حياتك .أما الرد املثالي لك ،فهو أن تسأل صاحب
السؤال :ملاذا يحب أن يعرف هذا األمر ،أو أن جتيب بإجابات عامة،
وفي الوقت نفسه صادقة .ولكن إذا أصر هذا الشخص على
سؤاله ،بدون استيعاب منه إلجابتك السابقة ،ففي هذه
املرة ،يجدر بك أن جتيب إجابة مباشرة ألن هذا يساعد على
سرعة وصول الرسالة إلى متلقيها ،وهي أن «هذه املعلومة
خصوصية للغاية» فتجيب بقولك« :أنا ال أريد مناقشة هذا
األمر» أو «آسف ،ليس في مقدوري اإلجابة عن هذا السؤال».

العائلــــــــة

خربات مطبخية

إضافة ملعقة صغيرة من السكر «للمسقعة» املصنوعة
من الباذجنان الرومي تضفي عليها نكهة محببة.
إضافة ملعقة من السمن البلدي لعسل الكنافة (املصنوع
من املاء والسكر والليمون) يكسب الكنافة مذاقا خاصا
ونعومة.

�أنت والكذب
ما رأيك في الكذب والكاذبني؟!
أطلق عليه ما شئت من أسماء ،إخلع عليه ما أردت من
صفات ،قل عنه كيفما تشاء ،الكذب هو الكذب ،مضاد للصدق
واحلق ،وهادم للثقة وقاتل للود واحلب.
• هل للكذب ألوان؟!
هل الكذب نوع واحد ،أم له ألوان متعددة ،تبدأ صغيرة ثم
تتضخم؟ بعض الناس ال يرى للكذب ألوان ،فليس هناك كذب
أبيض وآخر أسود أو أحمر! الكذب مخادع؛ فالكذبة الصغيرة
التي تبدو صغيرة« ،وال ضرر منها»– ميكن أن تكبر وتسريوتتفشى ،فيصعب اإلمساك بها ،ويصبح من العسير التخلص
منها .فالكذب هو األساس األول لقانون احلياة في الغابة.
والصدق هو أساس احلياة في مجتمع احلضارة ،وال ميكن التوفيق
بني مجتمع الكذب ،ومجتمع الصدق.
• هل للكذب درجات؟!
يقول الطبيب النفسي «ل .چیمس جرولد» إن للكذب درجات
تبدأ بالكذبة الصغيرة البيضاء التي يراها صاحبها ال تؤذي
البتة ،ثم الكذبة ذات اللون الرمادي التي يلجأ إليها قائلها
لتحميه كي يخرج من موقفه احملرج ،ثم أكبر وأقبح كذبة،
الكذبة السوداء املوجهة للقلب ،والتي مبرور الوقت يكتشف
قائلها ،أن أكبر كذبة حمته ،هي أكبر كذبة مزقت داخله وآملته.
فهي ترتد لتؤذي قائلها ...هل توافق على رأي جرولد؟!
• من هو الكاذب ؟!
ويقول د« .ریی بیردويستل» األستاذ بجامعة پنسلفانيا
األمريكية ،إن ثالثة أرباع عملية االتصال مع اآلخرين تتم عن
طريق لغة الكالم .ولغة اجلسم وحركاته تقدم الكثير من
املفاتيح التي تدل على ما إذا كان الشخص كاذب أم صادق.
فمثال ،حك العني ،السعال املفتعل ،ملس األنف ،التعلثم ،إحمرار
الوجنتني ،عدم ثبات النظر ،ظهور العرق بغزارة على منطقة
احلاجبني ،وضع اليد على الفم ،كلها دالالت يستدل بها على
من ينطق بالكذب .ولهذه احلركة األخيرة أي وضع اليد على
الفم ،تفسير طريف ،هو أن املخ يرسل إشاراته إلى اليد لتمنع
الكلمات من اخلروج من الفم ،وكأن اليد حارس يقف عند الفم!
• ملاذا يلجأ بعض الناس للكذب؟!
هل تكذب؟ سؤال مخجل ال تتوقعه...أليس كذلك؟ قال عالم
نفس« :إن كل إنسان يقول كذبتني -أو أكذوبتني -على األقل كل
يوم .فهل تتفق معه؟!
يعرف كلنا أن الكذب عادة سيئة حرمتها السماء ونهت عنها
األخالق ،وعلى الرغم من هذا ،فالبعض اتخذه عادة تصاحبه
في يومه.

فقد يجد الشخص نفسه في موقف صعب ال يجد منه
مخرجاً ،فيكذب كي يتخلص من موقفه .أو قد يجد أن الكذب
في موقف آخر ،سيعلى من شأنه؛ فاإلنسان في لهفة دائما
جلذب انتباه اآلخرين ،وهو في حاجة أيضا ً إلى احلب والشعور
باالهتمام ،ولهذا يبالغ البعض في رواية احلقيقة؛ فيكذب ،ظانا
أنه بهذا يحقق التأثير املطلوب .ولكن الكذب في هذه احلالة،
ال يظهر حقيقة الشخص وعمقه ،ولكنه يظهر القشرة
اخلارجية التي صنعها بنفسه لنفسه .وقد يتخذ البعض
الكذب وسيلة إلخفاء شيء مؤلم ولطمس حقيقة فعل
مشني.
وفي كل األحوال يغيب من يكذب عن أرض واقعه ،وإذا بعينيه
مصوبتان عادة إلى ما يريد أن يكون عليه ،ال إلى واقعه املاثل
أمامه.
• إلى أين يقود الكذب؟
من يتخذ الكذب وسيلة ،يأتي عليه الوقت الذي يتعذر عليه

فيه التمييز بني احلق والكذب ،يكرر كذبه ويكرره ،فتصبح حياته
أكذوبة كبيرة ال يعرف فيها برا ً حلقيقة .فمن يتعود الكذب،
يجعل اخلياالت أداته ،ومادته التي ينقب بها عن جوانب عامله
احمليط به ،أو يصبح كاألطفال ،الذين يعيشون في عواملهم
التي متتزج فيها احلقيقة باخليال ،وال يعرف ألي منهما حد.
• أيهما أكثر كذباً؟!
الرجل أم املرأة ...أيهما أكثر كذبأ؟ آثار هذا التساؤل عددا ً من
الباحثني وعلماء النفس .فقد ارتبطت صفة الكذب بحواء،
وتذكر لها مواقف طريفة يتكرر فيها الكذب ،كعدم اإلفصاح
عن عدد سنوات العمر ،والوزن ،ومستوى التعليم.
ويقول الباحثون إن املرأة سواء في الشرق أو الغرب هي املرأة.
وبهذا تكون قد توصلت إلى اإلجابة بنفسك!

• الطفل واخليال:

وتؤكد دراسات علم النفس أن األطفال ال يستطيعون التمييز

بني ما يرونه أحيانا ً من حقائق وما يتوهمونه من خیاالت ،ومن
اخلطأ تسمية تصورات الطفل الصغير بالكذب.
ولكن هذا ال مينع من اكتشاف ومعرفة الدوافع النفسية التي
تكمن وراء هذه التخيالت التي يرويها الطفل باعتبارها واقعاً.
وعن سرد احلكايات الوهمية عند األطفال دون العاشرة ،ي ُ ّ
بشر
«د .أرنولد جولبرج» اآلباء بقوله« :إذا كانت الكذبة جيدة
ومقنعة ،فيجب أن تصفق فرحاً ،وأن تهنئ نفسك ،ألن هذا
معناه أن ابنك قد منا ونضج عقلياً ،فقد استطاع أن يكون
مؤلفا ً وروائيا ً مبتكراً» .ولكن هذا بالطبع إلى ح ٍد ما.
• يخدع غيره فيؤذي نفسه:
ويتخذ الكذب واخلداع سالحا ً حملاربة ما يهدد الصورة الذاتية
للشخص عن الصالح والكمال والتقوى ،فيكون حماية ودرعا ً
لوقاية النفس في مواجهة املواقف الصعبة.
واخلداع حقيقة ال يصيب أذاه اآلخرين بقدر ما يصيب اخملادعني
أنفسهم ،وعلى قدر حجم اخلداع ،يكون وخز الضمير .وتظهر
لباقة اخملادع وكأنها مرآة يقف أمامها لتعكس صورته.
• مجاملة وثناء أم كذب ونفاق؟!
وكلنا يحب الثناء ،على أن يكون عن فهم ،وعمق وصدق ،أما
هذا الثناء الذي يقال لكل الناس بغير استحقاق ،ألنه أصبح
عادة تُقال في أي وقت ،وكل وقت ولكل شخص ،فهو مجاملة
زائفة أو مبعنى أدق تعبيراً :نفاق.
• ال تخسر ولكن تربح الكثير!
هناك قول مأثور يقول« :اختالف الرأي ال يفسد للود قضية»،
بل أن اختالف الرأي في بعد األحيان دليل اكتمال الشخصية
والنضج .لذلك فليس واجبا ً أن تتفق كل اآلراء حتى لو بدا الرأي
معارضا ً ال يتفق مع رأي اجملموع.
• احلس الصادق:
وقد وهب اهلل اإلنسان -كل إنسان -حبا ً يختلف من إنسان
إلى آخر ،قادرا ً على متييز الصحيح من الزيف ،والصدق من
الكذب .فليست الكلمات الرقيقة هي الوسيلة الصحيحة
ملعرفة احلقيقة ،ولكن ما وراءها .وليست الشهادة احلسية
والقول البريء ،ولكن املقصود منهما.
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غادر أمير قطر ،الشيخ متيم
بن حمد آل ثاني ،اجللسة
االفتتاحية للقمة العربية
الـ 30أثناء كلمة األمني العام
جلامعة الدول العربية ،أحمد
أبو الغيط ،التي تلت كلمتي
العاهل السعودي والرئيس
التونسي.
وأثارت مغادرة أمير قطر،
للقمة العربية ،دون إلقاء
كلمة ،تساؤالت كثيرة حول مالبساتها وأسبابها .وفيما لم يصدر من اجلانب الرسمي القطري
أي توضيح ألسباب املغاردة املفاجئة ربطتها بعض وسائل اإلعالم مبحتوى كلمة األمني العام
للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذي انتقد ما وصفه بتدخالت إيران وتركيا في شؤون عدد
من الدول العربية ،معتبرا أنها فاقمت األزمات فيها وأبعدتها عن احلل.
ونقلت قناة « ”TRTالتركية الرسمية عن مراسلتها في القمة العربية ،أن مغادرة أمير قطر
جاءت بعد “رسائل غير مباشرة إلى دولة قطر” من قبل امللك سلمان وأبو الغيط .وقالت القناة،
إن “جهودا كبيرة بذلت إلعادته إلى القمة ،أهمها حلاق رئيس حركة النهضة ،راشد الغنوشي به
في املطار للحيلولة دون مغادرته”.
فيما نقل موقع إذاعة “موزاييك أف أم” عن مصادر وصفها بـ”املوثوقة” قولها في هذا السياق إن
“مغادرة أمير قطر السريعة كانت مبرمجة منذ إعالن مشاركته في القمة ،وأن اجلانب القطري
اتفق مع املسؤولني التونسيني على أن يكتفي األمير متيم بحضور كلمتي رئيس تونس واألمني
العام للجامعة”.
لكن اإلذاعة التونسية أضافت أنه “يبدو أيضا أن مغادرة األمير القطري قبل إلقاء كلمته يعود
إلى ما قاله امللك سلمان في حول “وجود جتاوزات صارخة ترتكبها إيران التي تدعم اإلرهاب”،
داعيا إلى التصدي لها حتى تتفرغ األمم العربية إليجاد حل ملشاكلها وحتدياتها العربية” .وقال
ملك السعودية إن “السياسات العدوانية للنظام اإليراني تشكل انتهاكا صارخا لكافة املواثيق
واملبادئ الدولية ،وعلى اجملتمع الدولي القيام مبسؤولياته جتاه مواجهة تلك السياسات ووقف
دعم النظام اإليراني لإلرهاب في العالم”.
وتعتبر اجللسة االفتتاحية للقمة العربية أول فعالية جمعت الشيخ متيم بن حمد آل ثاني
بامللك سلمان منذ اندالع األزمة اخلليجية يوم  5يونيو  ،2017حينما أعلنت السعودية واإلمارات
والبحرين ومصر قطع عالقاتها مع قطر وفرضت عليها “حصارا” ،متهمة إياها بدعم اإلرهاب
واالبتعاد من محيطها العربي نحو إيران.

م�صر ...زيادة رواتب موظفي الدولة
أعلن الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي السبت رفع احلد األدنى لرواتب
موظفي الدولة إلى  2000جنيه بدال من
.1200
وقال السيسي في كلمة ألقاها خالل
احتفالية اجمللس القومي للمرأة في
القاهرة «سيتم رفع احلد األدنى ألجور
جميع العاملني باجلهاز اإلداري للدولة
من  1200جنيه إلى  2000جنيه».
وكان املتحدث باسم رئاسة مجلس
الوزراء املصري نادر سعد أكد أن زيادة بند األجور للعاملني بالدولة واملعاشات ،ستكون في املوازنة
العامة اجلديدة.
وأقرت احلكومة املصرية مشروع موازنة السنة املالية  2020-2019مستهدفة خفض الدين
العام إلى  % 89من الناجت احمللي اإلجمالي ،وحتقيق فائض أولي بنحو  %2من الناجت احمللي وخفض
العجز الكلي إلى نحو .%7.2

�إعدام �أمني �شرطة التهامه بقتل �شخ�ص وابنه يف �أحداث
كني�سة نه�ضة القدا�سة باملنيا
قضت محكمة جنايات املنيا ،برئاسة املستشار أحمد مسعد املليجي ،وعضوية املستشارين
أحمد تامر محرم ،وأحمد محمد محمود ،وأمانة سر أحمد أمني ،ومحمود حفني ،بإعدام أمني
شرطة «ربيع م خ» ،بتهمة قتل قبطي وابنه أمام كنيسة مبدينة املنيا منتصف ديسمبر املاضي.
وقال مصدر قانونى ،أن رأى اإلفتاء أيد حكم احملكمة السابق ،بإعدام أمني الشرطة بقتل “عماد
صادق” وابنه “ديفيد” أمام كنيسة نهضة القداسة مبدينة املنيا عمدا مع سبق اإلصرار والترصد،
ومخالفة قوانني العمل أمام دور العبادة.
ويعد احلكم الصادر أولى ،قابل للنقض أمام محكمة النقض ،خالل  60يوما من النطق باحلكم.
وكان النائب العام املستشار نبيل صادق ،قد أحال الشرطي املتهم في  18ديسمبر املاضي إلى
احملاكمة العاجلة ،والتي أصدرت حكمها.

تقـــــــــــارير

واكد و�أبو النجا يخ�سران ع�ضويتهما بنقابة املمثلني بعد
م�شاركتهما يف جل�سة بالكونغر�س
اعتبرت نقابة املهن
املصرية
التمثيلية
مشاركة كل من
املمثلني عمرو واكد
وخالد أبو النجا في
جلسة استماع حضرها
عضو بالكونغرس األمريكي بشأن التعديالت
الدستورية «خيانة عظمى» ،وألغت
عضويتهما.
وقال بيان وقعه أشرف زكي ،نقيب املمثلني،
ونشرته النقابة على صفحتها على موقع
فيسبوك إن املمثلني «توجها دون توكيل من
اإلرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا
بها على اإلرادة الشعبية واستبقا قرارتها
لتحريكها في اجتاه مساند ألجندة املتآمرين
على أمن واستقرار مصر».
وكان واكد وأبو النجا قد عبرا عن اعتراضهما
على تعديالت قد يجري إقرارها على الدستور
املصري ،وحتدثا عن األوضاع احلقوقية في مصر،
أثناء مشاركتهما في جلسة استماع ُعقدت
في إحدى قاعات مجلس الشيوخ حتت رعاية
عضو مجلس النواب توم مالينوسكي .وقال
واكد خالل اجللسة «إن املعارضني املصريني
أقوياء جدا».
اعتبر بيان النقابة الذي وقعه أشرف زكي
مشاركة املمثلني في جلسة استماع حضرها

بالكونغرس
عضو
«خيانة عظمى» ،وأضاف
«يخافوننا ويريدوننا أن
نختفي عن وجه األرض
لسبب واحد ألننا نتكلم
احلقيقة وال نخافهم.
ورسالتي هي ال تخافوهم واستمروا في فعل
ما تفعلونه من حشد للطاقات على قدر ما
تستطيعون».
وتعليقا على إلغاء عضويته من نقابة املهن
التمثيلية كتب أبو النجا« :كنت أمتنى من
السيد النقيب االتصال بنا على األقل قبل
االندفاع مبثل هذا القرار املتسرع والذي يخ ّون
قبل أي حتري عن املعلومات».
كما اعتبر واكد عزله من نقابة املهن
التمثيلية انتهاكا للقانون ،وكتب في تغريدة
على حسابه على موقع تويتر واصفا اخلطوة
بأنها «انتهاك صارخ حلقوق عضوين وضرب
احلائط بقوانني النقابة وتتدخل غير مفهوم
في اختيارات األعضاء السياسية».
واتصل مراسل «جود نيوز» بالقاهرة جرجس
ابراهيم بنقيب املهن التمثيلية اشرف زكي
ولكنه رفض احلديث مع مراسل اجلريدة او
التعليق علي قرار النقابة بفصل عضوية
«واكد ،وأبو النجا» ،قائال ليس لدي حديث غير
البيان الصحفي الذي صدر عن النقابة.

النعا�س يغلب على زعماء و�سا�سة عرب يف قمة تون�س
رصدت عدسات الكاميرا ،بعض الزعماء العرب
والشخصيات املشاركة في قمة تونس وهم
يقاومون النعاس ،أو حتى غارقون في نومهم والقمة
تسير.
وظهر الرئيس التونسي قائد باجي السبسي وكأنه
نائم أثناء إلقاء مسؤولة السياسة اخلارجية في
االحتاد األوروبي فيدريكا موغيريني كلمتها.
أما وزير خارجية جزر القمر محمد األمني ،فقد ظهر وهو في سبات عميق أثناء كلمة السبسي
االفتتاحية كما هو واضح في الصور املتداولة.
أما رئيس احلشد الشعبي في العراق فالح الفياض ،فقد تعرض لسيل جارف من االنتقادات على
مواقع التواصل بعد ظهوره غارقا في سابع نومة وراء الرئيس العراقي برهم صالح أثناء إلقاء
األخير كلمته.

املعار�ضة امل�صرية تدعو
ال�شعب �إىل الت�صويت بـ»ال»
يف ا�ستفتاء على التعديالت
الد�ستورية
طالب حتالف مكون من أحزاب معارضة في
مصر الشعب بالتصويت بـ»ال» في استفتاء
شعبي على تعديل دستوري من شأنه أن
يسمح للرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
بالبقاء في السلطة حتى عام ألفني وأربعة
وثالثني.
وتعمل السلطات املصرية على التضييق على

املعارضني حتى وإن كانوا من الشخصيات
العامة أو الفنانني ،فقد ألغيت عضوية عمرو
واكد وأحمد أبو النجا من نقابة الفنانني
النتقادهما تلك التعديالت ،متهمة إياهما
باخليانة.
وطال هذا األمر أيضا عددا من الصحافيني
والناشطني السياسيني والروائيني.

احرتاق دير املالك �أبو خ�شبة فى الفيوم
انتشر حريق داخل دير املالك غبريال للرهبان األقباط األرثوذكس بجبل النقلون والشهير بدير
املالك أبو خشبة مبحافظة الفيوم .وانتشرت ألسنة النيران واألدخنة السوداء وهي تنبعث من
الدير ،وانتشرت قوات األمن والدفاع املدني للسيطرة على احلريق.
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بدء تطبيق �ضريبة «كربون  -ترودو» يف �أربعة مقاطعات
و�أرتفاع �أ�سعار الوقود

طرح م�شروع جديد مينع �إرتداء الرموز الدينية بالأماكن
احلكومية بكيبيك

ارتفعت أسعار الوقود والغاز الطبيعي من
أول أبريل في أربعة مقاطعات وهي أونتاريو
ومانيتوبا وساسكاتشوان ونيوبرونزويك
بسبب تطبيق ضريبة الكربون التي
فرضتها حكومة ترودو الليبرالية على
املقاطعات التي ترفض فرض ضريبة
االنبعاثات احلرارية على سكانها ،وتبلغ
ضريبة الكربون الفيدرالية  20دوالر على
كل طن من الوقود هذا العام وسوف تزيد
كل عام  10دوالرات حتى تصل إلى  50دوالر
عام  ،2022وهذه الزيادة تضيف  4.4سنتا إلي سعر اللتر من البنزين وحوالي  4سنتات إلي
سعر املتر املكعب من الغاز الطبيعي ،وأيضا ترفع أسعار البروبان وغاز البوتان ووقود الطائرات.
وقالت احلكومة الليبرالية إن ضريبة الكربون هي وسيلة معقولة حلماية البيئة وهي تضع
سعرا لألنشطة التي تلوث البيئة ،وسوف تقوم بالكشف عن تفاصيل حول برنامج لتقدمي
تعويضات مالية للشركات الصغيرة واملتوسطة التي ستتأثر بهذه الضريبة ،وسوف يحصل
سكان املقاطعات األربعة على بعض التعويضات والتي قد تبدأ من  128دوالر سنويا وأيضا
خصومات على ضريبة الدخل ويختلف هذا ما بني املقاطعات.
وقال دوج فورد رئيس وزراء أونتاريو؛ أن هذه الضريبة ستقتل الوظائف ومن شانها زيادة
األسعار على كل شيء وميكن أن تسبب ركودا ،وندد زعيم حزب احملافظني أندرو شير بهذه
الضريبة وأعتبرها طريقة ألخذ األموال من الكنديني وليس لتحسني البيئة ،هذا وقد قامت
حكومة أونتاريو بالطعن الدستوري على هذه الضريبة أمام احملكمة ،ومن املقرر أن تستمع
احملكمة إلى هذا التحدي الدستوري في شهر أبريل وقد استمعت محكمة في مقاطعة
ساسكاتشوان إلي حتدي مماثل ومن املتوقع أن تصدر حكمها قريبا.

طرح نهاية مارس املاضي مشروع قانون علماني
جديد رقم  21أمام الهيئة التشريعية في
كيبيك ،وهذا التشريع اجلديد الذي طال انتظاره
من حكومة التحالف في كيبيك سيوسع القيود
على املالبس الدينية أكثر مما كان متوقعا في
البداية حيث سيحظر على العاملني في منصب
السلطة واخلدمات العامة ارتداء الرموز الدينية
وينطبق هذا احلظر على املدعي العام والقضاة
وأي موظف يحمل سالح ناري واملدرسيني واملدراء
وغيرهم.
وقال رئيس وزراء املقاطعة إنه سيعمل على
توحيد أكبر عدد من سكان كيبيك لتعضيد هذا
القانون املقترح وهو يريد إجناز هذا بحلول الصيف ،وقالت اجلماعات الدينية إن هذا القانون
متييزي وتعهدوا مبقاومته ولكن مشروع القانون رقم  21مدعوم بشرط استثنائي يحميه
من التحديات الدستورية وكتبت فيه مبادئ توجيهية خاصة بالوقت الذي يجب فيه على
الشخص كشف وجهه من أجل احلصول على اخلدمات العامة وقد حاولت ثالثة حكومات
متعاقبة أن تصدر قانون يتناول احلياد الديني وأخفقت.
يذكر أن احملامية كاثلني ماكنزي في مونتريال قد جنحت من قبل في الطعن على القانون رقم
 62العلماني الذي اعتمدته احلكومة الليبرالية السابقة في كيبيك عام  ،2017وقالت إن
مشروع القانون اجلديد ليس محصنا ضد الطعن ،هذا وقد اعترضت منظمة العفو الدولية
وعدد أخر من املنظمات منها االحتاد النسائي في البالد ضد مشروع القانون ،وقالوا (نحن
ندعم النساء املسلمات في كيبيك للوصول إلى حريتهم الكاملة في اإلرادة والدين ونري
أن مشروع القانون هذا يخالف ذلك ) وقالت عمدة مونتريال فاليري بالنتي إن هذا التشريع
سيضر بالتنوع السكاني للمدينة ،وقالت إنها بصفتها عمدة للمدينة فإن مسؤوليتها
أن تطمئن السكان بانها ستدافع عنهم ،وبينما أشارت بعض البلديات ومجالس املدارس
اإلجنليزية في مونتريال بأنها لن متتثل للقانون إذا مت متريره بالشكل احلالي ،فإن وزير الهجرة
في املقاطعة قال إنه مبجرد اعتماد مشروع القانون سيصبح قانونا وسيطلب من الهيئات
العامة والبلديات ومجالس املدارس االمتثال للقانون أو ستكون هناك عواقب لذلك ،والبد من
تطبيق القانون ألن هذه هي الطريقة الوحيدة التي نعمل بها في مجتمعنا.

احلكومة الكندية تزيد التمويل املايل للرعاية ال�صحية
لالجئني
أوتاوا :سيحصل البرنامج
الصحي الكندي لالجئني
وطالبي اللجوء على دفعات
مالية جديدة تصل إلى 283
مليون دوالر خالل العامني
القادمني ،وقال مسؤولني في
الهجرة إن امليزانية اجلديدة
حلكومة كندا تضمنت زيادة
مالية للرعاية الصحية
لالجئني حيث أن عدد أكبر
من الناس يتقدمون بطلبات
اللجوء ،وقد تضاعفت
أعدادهم خالل العامني املاضيني ووصلت إلى  55الف طلب للجوء عام  ،2018ويوفر برنامج
الرعاية الصحية لالجئني تغطية صحية وكان بعض مقدمي الرعاية الصحية يرفضون
قبول الالجئني خوفا من عدم تغطيتهم من قبل احلكومة ،وهم غير مدركني أن التخفيضات
السابقة في البرنامج مت عكسها.

احلكم علي قتلة ال�صيديل ال�شاب «�أندرو �سمري» ب�أمريكا
بعد مرور عام علي قضية مقتل «أندرو سمير» الشاب القبطي الصيدلي الذي لقي
مصرعه بطلق ناري أمام منزله  ،بوالية ميرالند  ،بالواليات املتحدة األمريكية في ظروف
غامضة في فبراير العام املاضي .
حيث ألقت السلطات األمريكية القبض على ثالثة أشخاص وهم
دواين ستيفني وعمره  19سنه وهو القاتل الذي أطلق علي اجملني عليه الرصاص مبعاونة
شامار تيرينس  23سنه و وسيدة تدعى سيليست ماورين  22سنه .ومت التوصل اليهم
من خالل كاميرات املراقبة والتحريات التي أجرتها السلطات األمريكية خاصه بعد أن
وجدوا بسيارة املتهم املسدس املستخدم في اجلرميه  .وتبني ان احلادث مت بغرض السرقة.
وبعد إعترافهم والعثور على سالح اجلرمية ،صدر احلكم بالسجن مدي احلياة علي كال
من دواين ستيفني وشامار تيرينس ،وخمسة عشر عاما ً علي سيليست ماورين . .
اجلدير بالذكر أن والية ميريالند ال توجد بها عقوبه إعدام وفي جرائم القتل تكون
األحكام بالسجن مدى احلياة
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الكاتب والباحث �سعيد �شعيب لـ «جود نيوز»:
دم امل�سلمني يف الغرب يف رقبة الإ�سالميني

يف بالدنا العن�صرية والكراهية اكثري بكثري من الغرب
هل فعل �أي رئي�س م�سلم ما فعلته رئي�سة وزراء نيوزيلندا؟
لي�س كل اليمني يف الغرب عن�صري وارهابي  ..فهناك ميني يريد �ضبط الهجرة للحفاظ على بالده
�شيخ الأزهر جزء من امل�شكلة ولي�س جزء من احلل
هو كاتب وباحث له باع طويل في دراسة فكر
وسلوك التيارات اإلسالمية املتشددة وأفرادها،
له عشرات املقاالت بشأن خطورة اإلسالم
السياسي والذي يهدد السلم العاملي ،له
العديد من املؤلفات أشهرها كتاب «اإلسالم
السياسي خطر علي كندا» و»عشاق املوت» ،
أنه الكاتب والباحث املعروف «سعيد شعيب»
والذي األتقينا به بعد احلادث اجللل والذي هز
العالم باإلعتداء علي مسجدين بنيوزيلندا،
وكان هذا احلوار التالي:
حادث

«كريستشيرش»

كيف رأيت
بنيوزيلندا؟
 كنت مصدوماً ،رغم أنني توقعت منذفترة في حوار تليفزيوني مع األخ رشيد أن
حوادث اإلرهاب ضد املسلمني سوف تزيد،
ألن املشكلة األصلية لم يحلها املسلمون،
وهي وجود أرهاب له أساس دينيا ً ميكن فقط
إعتبارها رد فعل على اإلرهاب اإلسالمي،
فاجملرم اختار املسلمني دون غيره ،لكنها تطرح
ما هو أبعد من ذلك ،وهو أن هناك خوف عميق
في اجملتمعات الغربية على هوية بالدهم .وهذا
ال يخص املسلمني وحدهم ولكنه يخص كل
املهاجرين .هل صيغة «قوتنا في تنوعنا» التي
يتباهى بها على سبيل املثال رئيس الوزراء
الكندي جسنت ترودو ما زالت صاحلة؟ وهل
هذا التنوع يحمي بالفعل احلضارة الغربية،
وأي نوع من التنوع  ...الخ .اجملرم اإلرهابي في
نيوزيلندا في جانب منه تعبير عن قلق منتشر
في اوساط النخب السياسية والبحثية في
الغرب.
* هل كنت تتوقع حدوث عملية مثل هذه
من أحد أفراد اليمني املتعصب جتاه بعض
املسلمني في الغرب؟
 نعم كما قلت وشرحت األسباب كثيراً .لكنالبد أن نأخذ في اعتبارنا انه ال يوجد ميني واحد
في الغرب .لكن عدة انواع ومجرم نيوزيلندا
هو من النوع الذي ميكن أن نسميه اإلرهاب
اليميني ،فله أساس أيديولوجي في تاريخ
اوروبا بأشكال مختلفة .منها على سبيل
املثال اإلضطهاد الذي تعرض له اليهود،
أي اإلضطهاد على اساس ديني في فترة
من فترات التاريخ اإلوروبي ،ولدينا اضطهاد
عنصري منطلق من دواقع عرقية واكثرها
رداءة منوذج هتلر .ومجرم نيوزيلندا خليط من
كل هذا.
لكن هناك ميني أخر في الغرب ال يكره أو
يرفض املهاجرين باإلجمال ،لكنه يريد ضبط
دخول املهاجرين ،بحيث ميكنه بقدر املستطاع
احلفاظ على طبيعة البالد الغربية .وهذا
النموذج اليميني يطلق عليه دكتور دانيال
بيبس رئيس مركز دراسات الشرق األوسط في
الواليات املتحدة «اليمني احلضاري» وانا معه

سببا ً مقنعاً ،سوى اجلديث الساذج عن «تنوع
الثقافات هي مصدر القوة .فهذا حق يراد به
باطل ألننا البد أن نسأل انفسنا «اي ثقافة»
تلك التي تثري احلضارة الغربية واإلنسانية،
هل هي ثقافة الكراهية والعنف واإلرهاب؟!
هل هي ثقافة من يكره ويرفض وجود اآلخر.
لذلك البد أن نضع تعريفا ً محددا ً للثقافة
التي ميكن قبولها.
لألسف هذا اليسار منتتشر في اجلامعات
ويسيطر على كثير من املراكز البحثية يرفض
رفضا ً قاطعا ً مثل اإلسالميني الربط بني الدين
واإلرهاب .مع أن أي ارهاب في احلاضر واملاضي
البد أن يكون له ايديولوجية .اإلرهابي الذي ذبح
مسلمني في نيوزيلندا له ايديولوجية .ومثله
اإلرهابي اإلسالمي .لكن اليسار واإلسالميني
ال يريدون منا اإلقتراب من األساس الديني
لإلرهاب ،له بشكل أو اخر سند وجودهم.

في هذه التسمية.
* ما رأيك في تصريحات شيخ األزهر
بعد احلادث وحديثه عن ما يسمي بـ
«اإلسالموفوبيا»؟
 شيخ األزهر مع كامل اإلحترام له جزء مناملشكلة وليس احلل ،مثل كل اإلسالميني،
فجميعهم ال يسعون لألسف الى تفكيك
األساس الديني لإلرهاب اإلسالمي ،فهم
ينكرون وجود ارهاب اساساً! وهم بقصد أو
دون قصد ميثلون داعما ً لإلرهابيني املسلحني،
وهم ايضا ً الذين ينموا برعايتهم في ظلهم
اإلرهابيني غير املسلحني ،وهذا اإلرهاب املسلح
والغير مسلح هو سبب رئيسي في تنامي
اإلرهاب اليميني ،فكل منهما يغزي اآلخر.
فالنسخة التي يطرحها اإلسالميون في غاية
اخلطورة ،فمشروعها األساسي ليس فقط
السيطرة على البالد ذات األغلبية املسلمة،
ولكن على كل العالم وقتما يتملكون
ً
القوة .وهذه النسخة املدعومة ايديولوجيا * رأينا ما حدث بعد احلادث في هولندا ..فهل
وسياسيا ً وماليا ً مشروعها األساسي هدم تتوقع موجات عنف ضد األوربيني من قبل
املتشددين اإلسالميني في املستقبل ردا ً
احلضارة الغربية.
علي حادث نيوزيلندا؟
* يُحمل اليسار اليمني مسئولية احلادث  -اإلرهاب واإلرهاب املتبادل سوف يزيد دون
بينما يحمل اليمينيون لليسار مسئولية شك في القادم .والسبب كما قلت أن
احلادث بسبب قرارات الهجرة واللجوء املشكلة األصلية لم يتم حلها .وهي تفكيك
الغير مدروسة والغير مؤمنة  ..فما رأيك في األساس الديني للكراهية والعنف واإلرهاب،
أي يستطيع املسلمون انتاج نسخة اسالمية
إتهامات كالً منهما لألخر؟
 اليسار بدون شك حاضنة مهمة لإلرهابيني انسانية قادرة على التعايش بسالم في الغربغير املسلحني في الغرب .فهو يتحالف معهم ومتوائم مع احلضارة الغربية ومع احلضارة
سياسيا ً ويدافع عنهم ،واحلقيقة انني ال اجد اإلنسانية .واذا لم يحدث ذلك فالذي سيدفع

الثمن من دماءه هو املسلم العادي.أي ان دم
املسلمني في الغرب في رقبة اإلسالميني
الذين ينشرون اإلرهاب والكراهية والعنف،
وعلى اجلانب اآلخر اظن أن الغرب يحتاج الى
اعادة النظر في ضيغة «التنوع مصدر قوتنا»،
ألن التنوع على اطالقه كارثي ،فتحت هذا
الشعار يتم انتهاك بعض حقوق اإلنسان
باعتبارها خصوصية دينية أو ثقافية .أي
يحتاج الى أن يكون معلنا ً ما هي األسس
اإلنسانية التي ميكن بها قبول أو رفض تنوع
ما ،ألنه يهدد احلضارة الغربية .كما أنه من
الضروري التصدي لألساس األيديولوجي
لليمني اإلرهابي الذي يستخدم السالح والذي
يحرض ضد اآلخر .صحيح أن هذا االيمني ما
زال افراد وليس تنظيمات وحكومات مثل
اإلرهاب اإلسالمي ،لكن اذا لم تتم مقاومته
سوف يزداد وينتشر ويهدم اسس احلضارة
الغربية .والذي يهدد الغرب واإلنسانية ليس
فقط اإلرهاب الذي يستند الى اإلسالم ،لكن
يضاف عليها ثقافات اخرى واحيانا اديان
اخرى ،خذ على سبيل املثال الدول التي تدعم
الديكتاتوريات في كل مكان مثل الصني
وروسيا.
* كباحث له تاريخ طويل في اإلعالم  ..كيف
تري التباين بني اإلهتمام اإلعالمي بحادث
نيوزيلندا والتجاهل التام حلوادث مماثلة
للمسيحيني حدثت بعدها بساعات في
باكستان والفلبني ونيجيريا؟
 هناك مالحظة اولى وهي أن اإلسالمييحدد موقفه من أي عمل ارهابي حسب ديانة
القاتل ،فاذا كان مسلم يصمت وال نسمع
صوته ،مثل اجلرائم التي ارتكبتها داعش
واخواتها في الشرق األوسط والغرب ،رغم
أن عدد اجلرائم اكبر بكثير من اإلرهاب ضد
املسلمني.
املالحظة الثانية ان اإلعالم والصحافة في
الشرق األوسط التعيس ،ال تتناول احلادث
اإلرهابي في نيوزيلندا من كل جوانبه ومن
كل وجهات النظر .لكنها تنضم الى صف
اإلسالميني بإعادة أنتاج الكالم الفارغ حول
املؤامرة ضد املسلمني واإلسالم والغرب الذي
يكره اإلسالم  ،واإلضطهاد الذي يعاني منه
املسلمني  ...الخ .هذه املظلومية السخيفة
هي نفسها مظلومية اإلسالميني .في حني
ان العنصرية في بالدنا «اإلسالمية» اكثر
بكثير من العنصرية في الغرب .في الغرب من
املستحيل أن تسمع حتريض ضد مسلمني في
كنيسة أو معبد يهودي أو أي دور عبادة .في
بالدنا احملرضون على الكراهية والعنف ميلئون
الشاشات واملساجد واملدارس واجلامعات وكل
مكان ويقون ذلك علنا وال يحاسبهم احد.
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الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار()17
« بنو سام :عيالم واشور وارفكشاد ولود وارام .وبنو
ارام :عوص وحول وجاثر وماش .وارفكشاد ولد شالح
وشالح ولد عابر .ولعابر ولد ابنان :إسم الواحد فالج
الن في أيامه قسمت األرض؛ وإسم اخيه يقطان.
ويقطان ولد املوداد وشالف وحضرموت ويارح وهدورام
واوزال ودقلة وعيبال وابيمايل وشبا واوفير وحويلة
ويوباب؛ جميع هؤالء بنو يقطان .وكان سكنهم من
ميشا حينما جتيء نحو سفار جبل املشرق»(تك: 10
.)30 - 23
وفي كامله ،نقل ابن االثير نسل سام عن غيره،
وفيه خلط للقبائل والشعوب ببعضها ،قال «
 ...فكانت إمرأة سام بن نوح صل ابنة بتأويل بن
محويل(محويائيل) بن حانوخ (حنوك) بن قني(قايني)
بن آدم؛ فولدت له نفراً :أرفخشذ(ارفكشاد)
واشوذ(اشور) والوذ(لود) وإرم(ارام) ... ،فمن ولد الوذ
بن سام فارس ،وجرجان ،وطسم ،وعميلق وهو أبو
العماليق ،ومنهم كانت اجلبابرة بالشام الذين
يقال لهم الكنعانيون ،وألفراعنة مبصر ،وكان أهل
البحرين وعمان منهم ويسمون جاشم (لعله يقصد
جعثام اخو عماليق ) ،وكان منهم بنو أميم بن الوذ
أهل وبار بأرض الرمل  ...فكانت طسم والعماليق
عربي ،وحلقت
وأميم وجاشم قوما ً عربا ً لسانهم
ّ
عبيل(عيبال ابن يقطان ابن عابر) بيثرب قبل ان تبنى،
وحلقت العماليق بصنعاء قبل ان تسمى صنعاء... ،
قال :وولد إرم(ارام) بن سام عوضاً(عوص) وغاثراً(جاثر)
وحويالً(حول) ،فولد عوض(عوص) غاثرا ً (جاثر) وعادا ً
وعبيالً(عيبال) ،وولد غائر بن إرم ثمود وجديساً..
والنبط من ولد نبيط بن ماش(ماش) بن إرم بن سام،
وألفرس بنو فارس بن تيرش بن ماسور(اشور) بن
سام».
وهنا ،اضافت رواية ابن االثير ،ملا ورد في التوراة ،اشياء
كثيرة منها اسم إمرأة سام ،قال ان اسمها «صل
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نســل ســـام
ابنة بتأويل بن محويل محويائيل)” ،وهذا لم يرد
االصل التوراتي ،ولعله يقصد “ صلة “ زوجة المك
ابن متوشائيل .وقال انها ابنة بتأويل ،وهو لم يرد
ايضاً .وقال ان محويائيل هو ابن حنوك بينما هو
حفيده فهو ابن عيراد ابن حنوك .وخالف التوراة
كذلك عندما نسب لـ لود شعوبا واعراقا ً مختلفة،
ال تصله بصلة ،مثل الفرس واملصريني والكنعانيني.
ونسب له جرجان ،وهو اجلرجاشي ابن كنعان،
وعمليق ،وهو عماليق ابن اليفاز ابن عيسو ابن
اسحاق ابن ابراهيم .كما انه اضاف طسم وهو لم
يرد في سلسلة النسب التوراتية .وقال ان العماليق
حلقت بصنعاء وهو يخالف التوراة؛ كما يخالف ما
قاله الطبري من ان نسل عماليق استقر في الشام
ومصر .وكال الرأيني يوسعان من دائرة عماليق الذي
لم يتعدى وجودهم الركن الشمالي الغربي لشبه
اجلزيرة العربية .ونسب الى جاثر سمود وجديس وهي
لم ترد في سلسلة النسب النها حديثة العهد.
وخالف ايضا في قوله ان الفرس بنو فارس بن تيرش
بن ماسور(؟) ابن سام .و (تيرش) قريب من تيراس ابن
يافث ،ومن ترشيشة ابن ياوان ابن يافث.
وإذا غضضنا الطرف عن اختالف النطق ،فقد اتفقت
اخبار ابن االثير املنقولة عن اهل الكتاب ،في ذكر
أبناء سام املباشرين كما وردت في سلسلة النسب
التوراتية وهم :ارفكشاد واشور ولود وارام؛ وقد
اسقط عيالم الذي ذكره الطبري بإسم عويلم .كما
ذكر ابن االثير بعض أبناء ارام ابن سام كما جاءت في
التوراة مثل عوص ،وحول ،و جاثر ،وماش الذي ذكره
آلحقاً .ووافق أيضا ً في ذكر حضرموت كابن ليقطان،
وفي ذكر نسب اوفير ابن يقطان ابن عابر.
وذكر الطبري في (تاريخ االمم وامللوك ،جـ ،1صـ – 141
 )143نسل سام كما ورد في (تك .)30 - 23 : 10كما

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

انه ذكر عابر في مقدمة ابناء سام،
وهو غير صحيح .وفي رواية اخرى،
ذكر نسبه احلقيقي كأبن لشالح
حسبما ورد في(تك .)24 : 10وفي
نفس السياق نسب الفراعنة –
ملوك مصر  -إلى ارفكشاد ،بينما
نسب اهل مصر إلى حام وفق ما
جاء في (تك .)6 :10كما انه ذكر
قينان الذي ورد إسمه في (لو3
 .)36 :وعلل اسقاط إسمه من سلسلة النسب
لرداءة سيرته .وذكر أبناء ارام كما وردت اسماؤهم
في (تك « :)10وولد إرم بن سام بن نوح عوص بن إرم
وغاثر(جاثر) بن ارم وحويل(حول) ابن ارم « .ثم ذكر
نسل عوص؛ ونسب له قبائل عاد وثمود وغيرهما
ممن يطلق عليهم العرب العاربة ،وهو لم يرد في
التوراة .ونسب االنباط الى ماش بن ارام؛ بينما يرجح
نسبتهم إلى نبايوت ابن إسماعيل.
وقال ابو الفدا في (اخملتصر ،جـ  ،1صـ  ،)133 -127أن
شبه اجلزيرة كان يسكنها اوال العرب البائدة مثل
طسم وجديس من اهل اليمامة؛ ثم جاء بعدهم
العرب العاربة وهم من نسل يقطان(قحطان) ابن
عابر ومسكنهم باحلجاز وما حوله ،ومنهم السبأيون
واحلميريون وبني قضاعة ،وكل من خرج منهم مثل
األزد ،وطي ،ومدحج ،وهمذان ،وكندة ،ومراد ،وامنار؛
ومثل الغساسنة واألوس واخلزرج وخزاعة وبارق ودوس
والعتيك وغافق ،الذين خرجوا من االزد.
واما العرب املتعربة او املستعربة فهم عنده أبناء
إسماعيل؛ وفي سبب تسميتهم باملستعربة يقول
ابو الفدا ”:الن إسماعيل لم تكن لغته عربية ،بل
عبرانية ،ثم دخل في العربية ،فلذلك سمي ولده
العرب املستعربة “ – .سوف نذكرهم بالتفصيل في
نسل ابراهيم .-

وذكر عابر كابن لشالح ،بينما ورد في
التكوين على انه اخ له ،كما نسب
لـ يقطان ،وهو عنده قحطان ،ابنان
هما يقطان ويعرب وهما ملا يردا في
نسل يقطان الوارد في تك .11ثم ذكر
نسل فالج مطابقا ملا جاء في تك
(تك ،)11 ،10وأشار إلى سبب تسميته
بذلك لتقسيم األرض (تك،)25 :10
قال“ :وولد لشالخ (شالح) عابر،
وولد لعابر ابنان أحدهما فالغ(فالج)
ومعناه بالعربية قاسم وإمنا سمى بذلك الن األرض
قسمت واأللسن تبلبلت في أيامه؛ وسمى اآلخر
قحطان(يقطان)؛ فولد لقحطان يعرب ويقطان ..
فنزال أرض اليمن وكان قحطان أول من ملك اليمن”...
وذكر املسعودي في (مروج الذهب ،صـ  ) 32 ،31نسل
ارفكشاد ابن سام صحيحا وفق ما جاء في بسفر
التكوين مع اختالف النطق “ :وكان القيم بعد سام
في األرض ولده إرفخشذ(ارفكشاد)  ...وملا قبض اللهّ
إرفخشذ قام بعده ولده شالخ (شالح)  ..وملا قبض
اللهّ شالخ قام بعده ولده عابر  ..قام بعده ولده
فالغ (فالج) ...قام بعده ولده رعو  ..قام بعده ساروغ
(ساروج)  ..قام بعده ناحور  ..قام بعده ولده تارح ،وهو
آزر أبو إبراهيم اخلليل “.
وفي ( البدء والتاريخ ،جـ ،3صـ ،) 27نقل املقدسي
من السابقني نسل سام الذي نقلوه بدورهم عن
التوراة وأهلها ،وكما خالفت اقوالهم التوراة في
اشياء ووافقتها في اشياء ،كذلك وافق املقدسي في
ذكر نسب سام في القليل؛ لكنه خالف في الكثير
فنسب إليه ألفرس ،ووحد بني عماليق والكنعانيني
من جانب ،وبينهم وبني فراعنة مصر وملوك فارس
من جانب اخر .كما نسب طسم وجديس تارة الى لود
بن سام واخرى الى جاثر ابن ارام بن سام!

بطريركية األقباط األرثوذكس
كنيسة القـديس العظيـم األنبا بيشوي – ستوفيل
Online Donation: www.saintbishoy.ca

6500 Main St., Stouffville, ON, L4A5Z4

Cordially invites you to our

Annual Easter Fundraising
On

Sunday, May 5th, 2019
From 12:00pm after the Holy Liturgy
Please join us celebrating the resurrection of our Lord
Jesus Christ while enjoying the family atmosphere
…with choir, prizes, play, lunch and more

Join us and invite others
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حيلة ذكية للتغلب على «ال�سوق ال�سوداء»
لتذاكر مباريات �أمم �أفريقيا 2019
يحررها سمير اسكندر

استقرت اللجنة املنظمة
لبطولة األمم األفريقية
لكرة القدم «كان »2019
على حيلة ذكية للتغلب
على السوق السوداء
بشأن تذاكر مباريات
البطولة املقامة في
الفترة من  21يونيو حتى
 19يوليو/متو املقبلني .وكشفت تقارير محلية ،أن اللجنة املنظمة،
استقرت على فكرة بيع التذاكر للمصريني عبر املوقع اإللكتروني،
وأن تكون مزودة بأرقام هوية كل شخص ،سواء عن طريق بطاقة
الرقم القومي ،أو جواز السفر اخلاص به ،حتى ال حتدث أي عملية
تالعب ،في أسعار التذاكر .ومن املقرر أن حتدد اللجنة املنظمة ،خالل
األيام املقبلة أسعار تذاكر املباريات ،وخاصة مباراة االفتتاح التي
سيلعب فيها منتخب مصر ،مستضيف البطولة.
وقال إن األسعار سترتفع تدريجيا حتى الوصول إلى األدوار النهائية.
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا  2019خالل الفترة من 21
يونيو حتى  19يوليو املقبلني .ومن املقرر أن جترى مراسم القرعة
يوم  12أبريل املقبل في العاصمة املصرية القاهرة ،في حضور جنوم
أفريقية بارزة أهمهم صامويل إيتو جنم الكاميرون السابق ،وديدييه
دروجبا جنم كوت ديفوار السابق ،باإلضافة إلى تأكد حضور جياني
إنفانتينو رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم ،وأحمد أحمد رئيس االحتاد
األفريقي ،حلفل القرعة .واكتمل عقد املنتخبات املتأهلة لنهائيات
البطولة ،حيث يشارك كل من مصر «البلد املضيف» ،وتونس
واملغرب واجلزائر وموريتانيا ،والكاميرون ونيجيريا وغانا وكوت ديفوار،
والكونغو الدميقراطية وتنزانيا وغينيا بيساو ومالي وكينيا وبوروندي
ومدغشقر وأجنوال وأوغندا وبنني وزميبابوي وغينيا وناميبيا.
ويشارك في تلك البطولة  10أبطال سابقني لألمم األفريقية ،وهم:
مصر ( 7ألقاب) ،والكاميرون ( 5ألقاب) ،وغانا ( 4ألقاب) ،ونيجيريا (3
ألقاب) ،وكوت ديفوار (لقبني) ،والكونغو الدميقراطية (لقب) ،وتونس
(لقب) ،واجلزائر (لقب) ،واملغرب (لقب) ،وجنوب أفريقيا (لقب).

ريا�ضــــــة

خطاب جديد من الكاف يطلب تغيري
برج العرب ي�ستغيث...
برج العرب ملواجهات �إفريقيا
�إح�صائية مرعبة و�سبب �إ�ضايف
لت�ضرر الأر�ضية غري املباريات
أرسل االحتاد اإلفريقي لكرة القدم «كاف» خطابا

وصل ملعب برج العرب إلى أسوأ حاالته
في املباراة األكثر أهمية وشعبية باملوسم
الكروي املصري ،عندما استضاف الزمالك
األهلي في مواجهة مؤجلة من اجلولة 17
للدوري املصري.
كان عدد أهداف الفريقني صفر ،وهو رقم قد
ينطبق أيضا على اجلودة التي ظهرت بها
أرضية امللعب بعد أشهر طويلة من حتملها
ما يفوق طاقتها.
امللعب تع ّرض للحد األقصى من االستهالك،
منذ شهر أغسطس ،إذ أقيمت عليه 8
مباريات في ذاك الشهر منفردا.
بعد ذلك استضاف برج العرب  6مباريات في
سبتمبر ،و 5مباريات في أكتوبر ،و 3مباريات
في نوفمبر ،و 4مباريات في ديسمبر ،و6
مباريات في يناير ،و 6مباريات في فبراير.
في مارس عاد الضغط ليتضاعف على
ُعشب برج العرب ،باستضافة  8مباريات في
شهر مارس ،آخرها تلك التي غرقت في أمطار
اإلسكندرية بني قطبي الكرة املصرية.
استضافة  8مباريات في شهر واحد لم يكن
أسوأ ما حدث مللعب برج العرب ،بل وصل
األمر الستضافة مباريات في أيام متتالية.
برج العرب شهد مباريات في يومني متتاليني
في  5مناسبات ،باإلضافة إلى  3مباريات في
 3أيام متتالية لإلسماعيلي والزمالك واالحتاد
بشهر فبراير املاضي.
لسبب إضافي لسوء حالة أرضية امللعب،
وهو إصرار األندية على التدرب في ملعب برج
العرب أثناء معسكراتها املغلقة.

جديدا إلى احتاد الكرة يطلب من خالله تغيير ملعب
برج العرب ملباراتي األهلي والزمالك في إفريقيا،
حسبما كشف عامر حسني رئيس جلنة املسابقات.
خطاب الكاف األحد هو اخلطاب الثاني في أقل من
 10أيام الحتاد الكرة بخصوص ملعب برج العرب .وهو
ما يتعجب منه عامر حسني.
وقال عامر حسني« :نعم االحتاد اإلفريقي خاطبنا
من جديد اليوم وطلب تغيير ملعب برج العرب في
مواجهات إفريقيا» .وأضاف في تصريحاته “متعجب
للغاية ومندهش مما يحدث .هذا األمر يعد غريبا
للغاية ولم يحدث من قبل”.
وأوضح “إذا طبقنا نفس مبدأ الكاف على مالعب
إفريقيا بالكامل ،ستكون النتيجة واضحة .فنحن
نشاهد مالعب عجيبة في بطولة الكونفدرالية
وكذلك في األدوار التمهيدية من البطولة ونرى
ملعب مازميبي ورأينا امللعب الذي أقيمت عليه مباراة
مصر والنيجر ،والعديد من تلك املالعب”.
وأشار “ال أجد أي تفسير ملا يحدث ويجب على احتاد
الكرة أن يتخذ موقفا حول ما يحدث”.
وشدد “لسنا طرفا في أزمة املالعب والالئحة تنص
على أن كل فريق ُملزم بجلب موافقة أمنية ورغم
ذلك ن ُساعد الفريق في احلصول على موافقة األمن”.
ومن املقرر أن يواجه األهلي منافسه ماميلودي صن
داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر
في الـ  13من شهر أبريل اجلاري ،بعد لقاء الذهاب
الذي سيقام في السادس من أبريل في جنوب
إفريقيا.
أما الزمالك فسوف يواجه حسنية أغادير املغرب في
إياب ربع نهائي الكونفدرالية في الـ  14من شهر
أبريل ،بعد لقاء الذهاب في السابع من نفس الشهر.
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Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

تسنني االطفال
التسنني من املراحل الطبيعية التي مير بها األطفال بعد الوالدة،
ني،
يتم تكوين قاعدة أسنان الطفل وهو في رحم أمه وهو جن ٌ
ولكنها تبقى مختفي ًة حتت اللثة حتى تبدأ مبرحلة البروز في الشهر
السادس من الوالدة في الغالب ،ولكن قد تظهر هذه األسنان بعمر
األربعة شهور أو حتى مع الوالدة ،وفي نفس الوقت قد متتد إلى عمر
السنة ،وخالل هذه الفترة ال توجد مشاكل قد يعاني منها الطفل،
إال أنه بعد ُع ْمر العام إذا لم تظهر هذه األسنان فالبد من استشارة
الطبيب ملعرفة السبب.
غالبا ً ما تبدأ األسنان السفلية األمامية في الظهور ،ثم تليها األسنان األمام ّية العلو ّية ،ثم تظهر
بقية األسنان في الشهور املتتالية ،وتستمر عملية ظهور األسنان ملدة عامني ونصف من عمر الطفل
أعراض وعالمات التسنني
تعتبر مرحلة التسنني مرحل ًة صعب ًة على الطفل واألم ،ففي الغالب ال تظهر هذه األسنان من دون
معانا ٍة وإمنا يصيب الطفل بعض العالمات واألعراض التي تسبب له املشاكل وتص ِّعب األمر على األم،
ومنها ما يلي:
شعور الطفل باالنزعاج والعصب ّية والضجر مما يزيد من نسبة بكائه وخاص ًة أثناء النوم في الليل.
زيادة شعور الطفل بااللتصاق بأمه وعدم االبتعاد عنها .زيادة إفراز اللعاب في الفم ،ومحاولة الطفل
وضع كل ما تصل إليه يده بفمه وحك اللثة بها،
حيث إنه يشعر برغب ٍة عارم ٍة في حكها .الشعور
باأللم في منطقة اللثة نتيجة اختراق السن لها.
إصابة الطفل باألمراض نتيجة كثرة وضع املواد في
فمه وهي غير نظيفة وغير معقمة ،كما أن مناعة
الطفل تقل.
فقدان الطفل للشهية بسبب األلم الذي يشعر
به ،مما يزيد من فرصة إصابته باألمراض وزيادة فقدانه للوزن.
إصابة اللثة بالتورم وتغير لونها إلى الوردي.
ظهور الطفح أو احمرار لون اخلد املالصق للثة التي ستبرز فيها األسنان.
محاولة الطفل حك أذنيه وشدهما مما يدل على وجود التهاب في األذن.
إصابة الطفل بالقيء واإلسهال.

■

علــــوم وطب

سر اخلمول ظهراً

لهذا السبب عليك
االحتفاظ بأسنان
طفلك اللبنية

ثبت علميا ً من دراسات علم األجناس أن اإلنسان واحليوانات
االستوائية ،تصل طاقة نشاطها وحيويتها إلى أقل
منسوب لها بني الساعة الواحدة والثالثة بعد الظهر.
يرغب البعض في االحتفاظ بأسنان
وقد دلت االحصاءات الطريفة على أن معظم األخطاء
أطفالهم اللبنية بعد سقوطها
وإصابات العمل حتدث في ذلك الوقت من كل يوم.
للذكرى التي ميكن أن يعود لها
األطفال في املستقبل ،لكن األبحاث
تشير إلى فوائد غير متوقعة
لالحتفاظ بهذه األسنان.
وإذا كان االحتفاظ بأكثر من سن لبني
للطفل أمرا ً مبالغا ً به حسب البعض،
يوجد أكثر من  1000نوع من البكتريا الصديقة إال أنه ميكنه إنقاذ حياته في يوم من
(البروبيوتك) في األمعاء ،وهي تلعب أدوارا ً هامة في دعم األيام ،حسب ما يقول الباحثون.
صحة ووظائف اجلسم .لذلك حتث التوصيات الغذائية وتعتبر أسنان األطفال مخزنا ً هاما ً
الصحية على أكل اللنب (الزبادي) واألرضي شوكي لنخاع العظم ،وميكن استخدام اخلاليا
(اخلرشوف) وشوربة امليزو واألعشاب البحرية والثوم ،أو اجلذعية املستخرجة منها لعالج
السرطان ،ومرض السكري ،وإنتاج
تناول مكمالت البروبيوتك.
البروبيوتك مفيد للصحة النفسية وحتديدا ً خفض التوتر أنسجة جديدة للعني ،واملساعدة على
منو العظام .وميكن أن يكون استخراج
والقلق واالكتئاب أهم فوائد البروبيوتك:
* تساعد البكتريا الصديقة على تعزيز اإلحساس بالشبع اخلاليا اجلذعية من نخاع العظام
إجرا ًء مؤملا ً للغاية للمرضى ،ولكن مع
وتخزين كمية أقل من الدهون ،ما ّ
يخفف الوزن.
* تعمل البكتريا الصديقة كخط دفاعي للمناعة ،وتقوم أسنان األطفال ،ميكن الوصول إليه
بسهولة أكبر ،واألهم من ذلك ،أنها
بإنتاج مضادات لاللتهابات.
قابلة لالستخدام حتى بعد مرور 10
* أكل البروبيوتك يعالج اإلسهال.
* تفيد أدلة علمية على أن زيادة األطعمة الغنية أعوام .ومتتاز أسنان األطفال اللبنية
بأنها غير معرضة للتلف البيئي ،ما
بالبروبيوتك يفيد صحة القلب.
يعني أن اخلاليا اجلذعية التي تستخرج
* زيادة البكتريا الصديقة في األمعاء يعزّز من صحة
في حالة جيدة بعد وقت طويل ،وميكن
الدماغ نظرا ً الرتباطهما بوصالت عصبية .وهناك أدلة
ً استخدامها أيضا ً إلصالح األسنان
على أن البروبيوتك مفيد للصحة النفسية وحتديدا
التالفة ،حسب صحيفة ميرور
خفض التوتر والقلق واالكتئاب.
البريطانية.

 4فوائد هامة للبروبيوتك غير
تقوية املناعة

■
■

■
■
■

■
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معاين الأ�شهر:
ني�سان (ابريل)
«نيسان» من جذر يعني البدء
والتحرك والشروع في األمر.
اما وجه التسمية فألنه كان
بدء السنة الدينية املقدسة
عند البابليني .وفي هذا
الشهر تعود احلياة بروعتها
الطبيعية وذلك بتغلبها
على عوامل املوت واالنحالل
في فصل الشتاء .ويالحظ
انه كان عند البابليني نوعان
من السن :سنة دينية تبدأ
في نيسان وسنة شعبية
أو حكومية تبدأ في تشرين.
وقد جاراهم بعدهم من أخذ
عنهم.

ال�ضحك خري دواء
�إنه �أبي
سألت األم – غاضبة –
طفلتها الصغيرة ذات
العامني« :من رسم هذه
اخلطوط على حائط حجرتك
هكذا ولونها؟»
فردت الصغيرة على الفور« :
إنه أبي».
وملا الحظت الصغيرة
اندهاش األم لإلجابة
واستمرار غضبها ،شرحت
الصغيرة املوقف قائلة:
«نعم ..لقد رسم أبي هذه
اخلطوط على احلائط عندما
كان صغيراً»!

�أربح ً
حمارا
كان هناك رجل يتاجر في
احلمير ،وقد خرج يوما ً إلى
السوق ومعه عشرة حمير
يريد بيعها .بدأت الرحلة،
فركب التاجر حمارا ً وسحب
الباقي وراءه .وبدأ يعد احلمير
فوجدها تسعة فقط!
نزل من فوق ظهر حماره
وهو منزعج ،ثم عد احلمير
مرة أخرى ،فوجدها عشرة
فاطمأن ،لكنه حني ركب
حماره مرة ثانية ،وقام بعد
احلمير وجدها تسعة! تكررت
العملية ،فقرر أال يركب
ويسير بجوارها ،فسأله
شخص على الطريق :ما
هذا؟ معك عشرة حمير
وتسير فال تركب أحدها؟ فرد
تاجر احلمير :أنا أمشي وأربح
حماراً ،وهذا أفضل من أن
أركب وأخسر حماراً!

بذور احلكمة
إذا خدعك عدوك مرة
فهو امللوم ،وإذا خدعك
مرتني فاللوم عليك.
«حکیم صيني»
ال يكذب املرء إال من
مهانته أو فعله السوء
أو من قلة األدب.
«شاعر عربي»

بكل لغات العامل:
كيف حالك؟

بالفرنساوي :كومون فاتي؟
باإلجنليزي :هاو اريو؟
باإليطالي :كومي استاي؟
باألسباني :كومو استايس؟
بالبرتغالي :كومو استا؟
باألملاني :في جت إس إينن؟
بالروسي :كاك في باجيفايتيه؟
بالبولندي :ياك شيه بان
تشوييه؟
لسن؟
ناس ِ
بالتركيِ :
بالفارسي :احوال شما جطور
«بيت السارق ال يرتفع» .است؟
و«بيت الغشاش ما باألوردو :آب كاكيسا حال يا؟
باإلندونيسي :آبا كابار؟
(يعالش)»
باليوناني :تي كانِس؟

�أمثال:

«مثل مصري»

جــود تاميـــــز
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بالدي وإن جارت عيل عزيزة وأهيل وإن ضنوا عيل
كرام.
كل إسبوع قصة ألحد الرجال الذين أخرجتهم مرص
خارج حدودها ولكنهم حفظوها يف قلوبهم،
جارت عليهم ولكنهم أحبوا جوارها،
ضنت عليهم ولكنهم عشقوا ترابها.
قصة البروفيسور املصري البريطاني وجراح
القلب العاملي « سير مجدي يعقوب «
والذي ولد في  16نوفمبر  1935في مدينة
بلبيس مبحافظة الشرقية لعائلة تنحدر
أصولها إلي صعيد مصر « املنيا « درس
الطب بجامعة القاهرة وكان من أوائل
اخلريجني؛ فحصل علي وظيفة نائب مقيم
بقسم جراحة القلب والصدر بقصر العيني،
ولكن رئيس القسم وقتها وفي محاولة
إلقصائه  -ألسباب أحترج من ذكرها  -أقر
بعدم صالحيته للوظيفة وإدعي بانه جراح
 .....فاضطر د مجدي يعقوب إلي مغادرة
وطنه إلي الواليات املتحدة ،وهناك إستكمل
تدريبه في شيكاغو ،ثم إنتقل منها إلى
بريطانيا ،وكان ذلك في عام  1962ليعمل
مبستشفي الصدر بلندن ،ثم أصبح أخصائي
جراحات القلب والرئتني في مستشفي
هارفيلد (من  1969إلي  ) 2001ومدير قسم
األبحاث العلمية والتعليم (منذ عام 1992
) وتدرج في املناصب العلمية حتي أصبح
أستاذا ً في املعهد القومي للقلب والرئة في
عام  .1986وإهتم بتطوير تقنيات جراحات
نقل القلب وذلك منذ عام  .1967وفي عام
 1980قام بعملية نقل قلب للمريض دريك
موريس والذي أصبح أطول املرضي عمرا
في أوربا بقلب مزروع ،فقد توفي في يوليو
 .2005وقد جنح د مجدي يعقوب مع فريقه

ص َمام للقلب باستخدام
الطبي في تطوير ِ
اخلاليا اجلذعية .ومازال يتعاون مع أخرين من
أجل التوصل إلي زراعة قلب كامل من اخلاليا
اجلذعية ،واملتوقع حدوثه باْذن اهلل خالل عقد
أو عقدين من الزمان.
وقد حصل السير مجدي يعقوب علي الكثير
من التكرمي؛ فقد منحته امللكة إليزابيث
الثانية لقب فارس في عام  ،1966وقد حصل
علي ألقاب ودرجات شرفية من الكثير من
اجلامعات البريطانية ،وله كراس شرفية
بجامعة الهور بباكستان وجامعة سيينا
بإيطاليا ،ومت منحه جائزة فخر بريطانيا في
 2007وذلك بعد أن أجنز أكثر من  20ألف
عملية قلب في بريطانيا ،وحصل علي وسام
اإلستحقاق البريطاني في سنة ،2014
ويطلق عليه في اإلعالم البريطاني لقب «
ملك القلوب « ،وقد منحه الرئيس املصري
السابق «مبارك» قالدة النيل العظمي في
، 2011ومت إختياره ضمن قائمة اخلمسني
الذين كتبوا دستور مصر األخير .وعند عمر
 65عاما قرر د مجدي يعقوب إعتزال إجراء
العمليات اجلراحية ،ولكنه إستمر في
العمل كاستشاري و ُمنظر لعمليات نقل
األعضاء .ولكنه في عام  2006إضطر لقطع
إعتزاله ليقود عملية معقدة تتطلب إزالة
قلب مزروع في مريضة بعد شفاء قلبها
الطبيعي والذي لم يتم إزالته من الطفلة
املريضة خالل عملية الزرع السابقة ،والتي
قام بها وقتها السير مجدي يعقوب نفسه،
وقد متيز د مجدي يعقوب بالوفاء والتفاني في
عالج وخدمة كل أبناء جلدته من املصريني
القادمني لبريطانيا للعالج وقد كان منهم
إستاذي وصديقي رحمه اهلل ا د حسن حمدي

الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة يقدم إستقالته
أخطر الرئیس اجلزائري
عبد العزيز بوتفلیقة
رسمیاً ،الثالثاء ،الثاني من
أبريل احلالي رئیس اجمللس
الدستوري بقراره اخلاص
بإنهاء رئاسته للجمهورية،
حسبما نقلت وكالة
األنباء اجلزائرية عن رئاسة
اجلمهورية.
جاء ذلك بعد وقت قصير
من إعالن الفريق ،أحمد
قايد صالح ،نائب وزير
الدفاع اجلزائري ،رئيس أركان
اجليش ،أنه ال مجال للمزيد
من تضييع الوقت ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري ،وذكر بيان للجيش أن األخير
أمر فورا مبباشرة إجراءات إعفاء الرئيس بوتفليقة ،بتطبيق املواد  8 ،7و  102من الدستور
للخروج من األزمة التي تعرفها البالد.
وتنتهي العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة يوم  28أبريل ،فيما تتواصل االحتجاجات في
اجلزائر ضد بقائه في سدة احلكم هو ومن حوله.
وذكر البيان الرئاسي أن «بوتفليقة  ،وبعد تعيينه للحكومة اجلديدة يوم  31مارس ،2019
سيتولى إصدار قرارات هامة طبقا ً لألحكام الدستورية بقصد ضمان استمرارية سير
مؤسسات الدولة أثناء الفترة االنتقالية التي ستنطلق اعتبارا ً من التاريخ الذي سيقرر
فيه استقالته».

ا.د .ناجي اسكندر

الرئيس السابق جلامعة القاهرة ،والذي أقام
لسير مجدي يعقوب وعقب اجلراحة التي
أجراها له حفال لتكرميه وفي نفس اجلامعة
التي تركها يوما .وقد أل ِقيت خالل اإلحتفال
كلمات إهتزت لها أوتار القلوب حبا وعرفانا
بفضل ملك القلوب ،ذلك الرجل الذي وبرغم
كل شيء ظل عاشقا لتراب مصر؛ حتي أنه
قرر مع صديقه املصري سير د مجدي إسحاق
 والذي نزح هو األخر إلي بريطانيا وسارويقصته هو األخر في مقال الحق حيث

تربطني به صداقة قدمية  -إنشاء « مؤسسة
مجدي يعقوب مركز القلب بأسوان « وذلك
في أخر محافظات الصعيد املهمش ،والذي
يعشقه ضمن عشقه لوطنه األصلي مصر
وقد مت إقامته في  2009ويرأس مجلس
إدارته د مجدي إسحاق .والصديقان يقيمان
لفترات طويلة جدا مبدينة أسوان في العمل
بهذا الصرح العاملي .ويخططان باْذن اهلل
ألقامة مركز أخر بأسوان حوال خمسة
أضعاف حجم املركز احلالي لعالج وأبحاث
أمراض القلب ،وأخر بالعاصمة اإلدارية
ملصرنا العزيزة .فتحية إعزاز لهذا الرجل
فخر أبناء مصر .وأختم مقالتي هذه مبقولة
ملك القلوب د مجدي يعقوب والتي إهزت
لها خلجات قلوبنا « أنني في مضمار احلياة
أتسابق مع إبنتي لصالح خدمة اإلنسانية؛
أنا هنا في وطني األصلي مصر ،وهي هناك
في بلد أسيوي .هو عاشق لوطنه مصر
يزرع أمل في احلياة بني من يهدد شبح املوت
قلوبهم  ،بينما وللعجب يقوم أخرون من
أبناء هذا الوطن بغرس طلقات املوت في
قلوب األحياء من إخواتهم

حقيقة اخلمر في املسيحية
بقلم :رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا
هل اخلمر حالل أم حرام فى املسيحية ؟
مطروحا للمسيحيني،
كثيرا ما جند هذا التساؤل
ً
السكر ،ولكن تعال عزيزى
وكأنهم يعيشون حياة ُ
القارئ لنعرف اإلجابة.
اإلجابة القاطعة حلالل أم حرام هى أن املسيحية
متنع وتحُ رم أى شئ يجعل العقل ُمغي ًبا ويضر
بصحة اإلنسان وحياته الروحية ومستقبله األبدى.
ولتسمح لي عزيزي القارئ أن اقدم لك
العرض األكادميى ملوضوع اخلمر .جاءت كلمة اخلمر
مبعان مختلفة :
فى العهد القدمي فى ثالثة كلمات
ٍ
الكلمة األولى هي «يَاين “  ،وهكذا تُنطق بالعبرى
وهذه الكلمة جاءت ١٤٠مرة فى العهد القدمي
ومعناها “عصير الفاكهة” وهى خالية من الكحول
 .فعلى سبيل املثال ال احلصر جند هذه الكلمه فى
بركة أبينا يعقوب إلبنه يهوذا “ي َ ُهوذَا ،إي َّ َ
اك ي َ ْح َم ُد
ِ
َ
س ُج ُد لَ َك بَنُو أب ِ َ
يك.
إِخْ َوت َُك ،ي َ ُد َك َعلَى َق َفا أ َ ْع َدائ ِ َك ،ي َ ْ
ص ِع ْد َت يَا اب ْ ِنيَ ،ج َثا
يس ٍة َ
س ٍدِ ،م ْن َفرِ َ
ي َ ُهوذَا َجرْ ُو أ َ َ
يب
وَرَب َ َ
س ٍد وَ َكلَ ْب َو ٍةَ .م ْن يُن ِْه ُ
ض َكأ َ َ
ض ٌ
ض ُه؟ ال َ يَزُو ُل َق ِ
ْ
ْ
َ
ُ
شيلو ُن
ِم ْن ي َ ُهوذَا وَ ُمشتَرِ ٌع ِم ْن بَينْ ِ ر ِ ْجل ْي ِه َحتَّى يَأت ِ َي ِ
طا بِالْ َكرْ َم ِة َج ْح َ
ضو ُع ُ
وب .رَاب ِ ً
ش ُه،
وَلَ ُه ي َ ُكو ُن خُ ُ
ش ُع ٍ
اس ُه ،وَب ِ َد ِم الْ ِعن َِب
وَبِالجْ َ ْف َن ِة اب ْ َن أَت َان ِ ِهَ ،غ َ
س َل بِالخْ َ ْمرِ لِ َب َ
َان ِم َن
س َودُّ الْ َع ْي َنينْ ِ ِم َن الخْ َ ْمرِ ،وَ ُم ْب َي ُّ
ث َ ْوب َ ُهُ .م ْ
ض األ َ ْ
سن ِ
اللَّبنَ ِ( ”.تك .)12 - 8 : 49
الكلمة الثانية هى «تيروش” وقد جاءت  ٣٢مرة
في العهد القدمي و هي تعني شيئا يؤكل مثل
العنب املجُ فف والفاكهة املجُ ففة وهى كثيرًا ما مت
استخدامها للبركة مثلما قيل لبنى اسرائيل
أن يعطوا البركة لكهنة الرب “«وَه َذا ي َ ُكو ُن َحقُّ
الْ َكهَ َن ِة ِم َن َّ
الش ْع ِبِ ،م َن الَّ ِذي َن ي َ ْذب َ ُحو َن ال َّذبَائ ِ َح
ْ
ُ
َ
َ
السا ِع َد
ن
ه
ا
ك
ل
ا
ن
و
ط
ع
ي
ا.
م
ن
غ
ب َ َقرًا َكان َْت أ َ ْو
َ
ً ُْ
ِ َ
َ
َّ
َ
طي ِه أَوَّ َل ِحن َ
ْط ِت َك وَخَ ْمرِكَ
وَالْ َف َّكينْ ِ وَالْ ِكرْش .وَتُ ْع ِ
َ
وَزَي ْ ِت َك ،وَأَوَّ َل َجزَاز ِ َغن َِم َك .أل َّن الرَّ َّب إِلهَ َك َق ِد اخْ تَار َ ُه
اط َك لِ َك ْي ي َ ِق َ
اس ِم الرَّ ِّب،
ف وَيَخْ ِد َم ب ِ ْ
يع أ َ ْ
س َب ِ
ِم ْن َج ِم ِ

ُ َّ َ
ام( ”.تث
ُه َو وَبَنُو ُه كل األي َّ ِ
 .)5 - 3 : 18وكلمة خمر
هنا هى تيروش وهى جاءت
كعطية البركة وكلمة تيروش تعنى اخلمر اخلالية
من الكحول ألنها عنب أو فاكهة ُمجففة
«شيكار” و قد جاءت  42مرة فى
الكلمة الثالثة هى ِ
ُ
العهد القدمي وتعنى شراب العنب املسكر وإرتبطت
هذه الكلمة بالويل مثلما جاء “وَي ْ ٌل إل ِ ْكلِ ِ
يل َفخْ رِ
َ
ال بَهَ ائ ِ ِه الَّ ِذي َعلَى
ُ
س َكارَى أ ْفرَايمِ َ ،وَلِلزَّ ْهرِ ال َّذاب ِ ِلَ ،ج َم ِ
ْ
لخْ
َ
لمْ
َ
ا
ب
ني
وب
ر
ض
ا
،
ن
ئ
ا
م
س
ي
د
ا
و
س
لك َّن ه ُؤال َ ِء
و
...
ر
م
ْ
ُ ِ َ ِ ْ ِ َ ِ
رَأ ِ َ ِ َ َ ِ ِ
لخْ
َ
لمْ
ُّ
ُ
س ِكرِ” (إش ،)7 - 1: 28
ضا َ
أَي ْ ً
ضلوا بِا ْمرِ وَت َا ُهوا بِا ْ
”:ي ْ َحى عَهْ ُد ُك ْم
الس َكارَى يقول مُ
فالنتيجة لهؤالء ُ
الس ْو ُط
َم َع المْ َ ْو ِت ،وَال َ ي َ ْث ُب ُت ِمي َثا ُق ُك ْم َم َع الْهَ اوِي َ ِةَّ .
س” (إش ،)18 : 28
الجْ َار ِ ُف إِذَا َع َبرَ ت َُكونُو َن لَ ُه لِل َّد ْو ِ
س َكارَى فى األصل العبرى
واجلدير بال ِذكر أن كلمة ُ
تنطق “شيكوريه «.
أما فى العهد اجلديد جاءت الكلمة اليونانية
“
إينوس” لتعنى “خَ ْمر”.
اذا يجب علي كل قارئ وكل دارس للكتاب املقدس
أال يقتطع الكلمة من السياق و بالتالي ال يصدر
احكاما مطلقه بتحليل او حترمي اخلمرأوأي شيئا
وآخر دون دراسة و معرفة املعني احلقيقي للكلمة.
وعلي كل حال  ،اكرر ما سبق و قلته أن املسيحيه
ترفض أي شىء يضر عقل و حياه و مستقبل
اإلنسان و حياته االبدية .إن دراسة موضوع اخلمر
 ،و غيره من املواضيع االخري  ،هي دعوة صريحة
للرجوع الي اللغات األصلية التي استخدمت في
كتابة الكتاب املقدس .و السؤال اآلن :
هل أمر الكتاب املقدس بشرب اخلمر المْ ُْ
س ِكر؟ و هل
اعطي بولس الرسول لتيموثاوس تصريحا بشرب
اخلمر؟ هذا ما نراه في العدد القادم إن أحبت نعمة
الرب و عشنا.

20

ال�سبت � 6إبريل  - 2019ال�ســنة ال�ساد�سة  -العــدد اخلام�س والثالثون بعد املائة

اغفر لهم ألنهم ال يعلمون ما يصنعون!

الراعي والرعية

خشبة الصليب

«إلهي ،إلهي ،لم ترکتنی»؟ أغسلني بنور الرجاء ،فتعود حالوة االنتظار وربيع املفاجأة.
أعطني أن اكتشف معناك ،فاكتشف أعجوبة احلياة من جديد ،وينير جسدى ويوقظ كل حس
في! بك تتحقق قيامتی ،ويتوقد إمياني باإلنسان.
طوبى لك ،تكلمت على اجلبل ،وتناقلت عزاءك األجيال في فرح حزني ،وأنا ،هنا ،عیبی لم
أتكلم ،ولم استحق املوت في قضية عظمی.
طوبى لك ،مت مظلوماً معذباً على الصليب ،ليحيا بك كل من آمن بك وكموتك العظيم
ميوت املاليني كل صباح ،وكل مساء ،جهرا ً وسراً ،على الصليب.
فليكن جسدك املكلم عزاء ألرواح املعذبني على االرض وليكن دمك كفارة عن كل دم مراق
وصليبك خالصا ً ملركبي الضائع.
يدك ،يدك ،فتهدأ الغوارب ،ويطهر األبرص وميشي اخمللع ،وتخرج األفاعي الرقط من احشاء
الزانية ،ويبعث األموات إلى فجر احلياة اجلديدة «أغفر لهم ،يا أبت ،ألنهم ال يعلمون ما يصنعون».
وليك حبك صوجلان امللوك ،وجنة القلوب املقفرة ،وكلماتك من التجلي السرمدی وعهدك
عهد االنسان اجلديد في هذا الكوكب املنطفىء...
انطوان غطاس کرم ،عن جريدة النهار اللبنانية

من يزيل اآلالم؟؟

جاء في التواريخ السريانية القدمية أن لوطا ً
كفر عن خطيئته بأن زرع بأمر الرب شجرة
سرو في لبنان في املكان املعروف حاليا ً بدير
املصلبة ويبعد نحو عشرين كيلو مترا ً غرب
أورشليم .وأمره اهلل أن يسقيها من مياه نهر
األردن الذي يبعد عن موضع هذه الشجرة
بحوالي ستني كيلو متراً؛ فأطاع لوط وحمل
جرته وسار إلى األردن فمألها من مياهها ثم
قفل راجعاً.
في منتصف الطريق لقيه الشيطان في
شكل شيخ عليل وطلب منه سقية ماء
فامال له اجلرة ليسقي فاه ،فدفعها الشيطان
فتحطمت وانسكبت املاء على األرض .فعاد
لوط أدراجه وعاود سعيه واستحضر جرة أخری
وسار إلى األردن فمألها وعاد بها ،فلما قرب من
موضع الشجرة ظهر له الشيطان في شكل
أمرأة معها طفلها يبكي من العطش وطلبت
إليه سقية ماء للطفل الباکی فناولها اجلرة
ولد چیمس سيمسون في مدينة إدنبرج في بالد سكوتالندا وبعد أن ابتدأ دراسته اجلامعية لتسقيه ،فسكبتها على األرض ومضت.
التحق بكلية الطب ،راغبا ً بأن يصبح من عداد جراحي بلده.
عاد لوط لثالث مرة ومأل اجلرة من مياه
في السنة الثانية من دراسته ،حان الوقت لكي يشاهد أول عملية جراحية .لم يكن الطب األردن وقفل راجعا ً من طريق آخر فأعانه الرب
ً
وقتها قد توصل إلى اكتشاف اخملدرات الطبية التي تخفف آالم اجلراحة .وقف چیمس مذهوال علی الوصول ساملا ً وسقى الشجرة فنمت
وهو يراقب اجلراح يجري عملية بتر الساق قد تفشى فيها االلتهاب واملرض كانت تلك الفتاة
املريضة تصرخ وتتلوى من األلم بينما هي مربوطة على سرير العمليات.
خرج چیمس من العملية وهو يجهش بالبكاء ،ووضع في قلبه أن يعمل كل ما في وسعه لكي
يجد طريقة لتخفيف آالم اجلراحة.
بعد سنني عديدة من العمل الدؤوب ،وقف الطبيب الشهير جيمس سيمسون في غرفة
العمليات بجوار اجلراح املسئول ،ثم جعل املريض أمامه يتنفس مادة الكلوروفورم .ما أن استنشق
املريض هذا الدواء حتى غاب عن الوعي ،وأجرى اجلراح عملية النتزاع الورم اخلبيث في رقبته.
جرت تلك العملية عام  1847أمام العديد من مشاهير األطباء .وبذلك االكتشاف حقق چیمس
أحد أهم االنتصارات في مجال اجلراحة ،وهكذا حقق هدفه بأن خفف آالم اآلالف بل املاليني من يجب أن ندرس وصية املسيح «ال تدينوا لكي ال تدانوا» (مت  .)1 :7في ضوء ما قاله بعد ذلك لكي
املرضى.
يتضح املعنى أمامنا.
أن
يستطع
ولم
أبواه،
مات
وأصدقائه.
عائلته
إلى
يدخل
املوت
يرى
جيمس
وابتدأ
األعوام
مرت
لقد قال« :يا مرائي أخرج أوال اخلشبة من عينك .وحينئذ تبصر جيدا ً أن تخرج القذى من عني
يفعل شيئا إلنقاذهما .شعر چیمس بألم شديد وعجز رهيب أمام حقيقة املوت وقوته.
أخيك» (متی .)5 :7
وأخذ يتساءل في نفسه :إن اكتشافات الطبية جنحت في أن تخفف بعض اآلالم ،لكنها لم أراد يسوع أن يعلمنا أال نوبخ شخصا ً على خطية بينما نحن نرتكب مثلها أو نقع في خطايا
تنجح في أن تزيل آالم القلب الداخلية ..من يقدر أن يزيل آالمي التي في األعماق ،آالمي التي في أخرى .نحن نحتاج أن نتعامل مع خطايانا أوال وبعد ذلك نقدر أن نساعد اآلخرين.
قلبي؟
إن املسيح لم يقصد لتالميذه أن يتجنبوا كل متييز أو حكم والدليل على ذلك أنه في نفس
ً
صارع چیمس نفسه وهو يحاول أن يجد جوابا عن سؤاله ،إلى أن وصل إلى حالة اعترف فيها اإلصحاح يقول« :احترزوا من األنبياء الكذبة ...ال تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمار ً ردية وال شجرة
بعجز اإلنسان أن يشفى آالم أخيه اإلنسان .حينئذ اجته جيمس بالصالة إلى الرب ليجد عنده ردية أن تصنع أثمارا ً جيدة ...فإذا من ثمارهم تعرفونهم» (متی  15 :7ـ .)20
اجلواب.
لذا يجب أن منارس التمييز املعطى لنا من اهلل جتاه أقوال وأعمال اآلخرين.
كان اعتماد هذا الطبيب على نفسه ،لكنه لم يجد دواء لنفسه ،لكن حني جاء إلى الرب واهلل وحده هو الذي يعلم دوافع ونوايا قلب كل إنسان .كذلك من املهم جدا ً أن نأخذ في االعتبار
يسوع باإلميان والتوبة ،استطاع أن يجد التعزية في وسط اآلالم ،والفرح في وسط احلزن ،والسالم الروح التي بها نوبخ اآلخرين ونطلب تصحيحهم.
احلقيقي في وسط التجارب واملصاعب.
نحن نحتاج أن نفعل ذلك بروح احملبة والوداعة والتواضع يقول الكتاب املقدس« :أيها اإلخوة إن
ً
في ذروة جناحه الطبي ،أجرت إحدى الصحف حديثا مع جيمس سيمسون .فسأله احملرر :ما هو انسبق إنسان فأخذ في زلة فأصلحوا أنتم الروحانيني مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك
أعظم اكتشاف توصلت إليه؟ قال جيمس :عندما اكتشفت أن الرب يسوع قد مات ألجلى على لئال جترب أنت أيضا .احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا متموا ناموس املسيح» (غالطية ،1 :6
الصليب ،لكي يدفع ثمن خطایای.
.)2
وعظمت وانتشرت أغصانها.
فلما جاء الوقت الذي شاء فيه مخلضنا
الصالح .أن يصلب فدية عنا وقع اختيار
الصالبني علی هذه الشجرة؛ ليصيروا منها
خشبة الصليب احملي فصاغوه.
وقد أعتبر آباء الكنيسة السريانية والرومية
األرثوذكسيتني هذا التقليد ،فترمنوا به في
جملة تراتيل كنسية وإلى هذا التقليد
يستند إنشاء هذا الدير.
وروى أن بانيه هو أمير أيبيريا “بالد الكرج”
املدعو “ميريام” الذي بعدما تنصر طلب من
قسطنطني امللك البار أن يسمح له ببناء هذا
الدير فإذن له بذلك.
أما ما يؤكده التاريخ ،فهو أنه في القرن
اخلامس بني ملك الكرج “كاتيانسوس”
كنيسة وديرا ً في املكان املذكور .وفي سنة
 1856بنت بطريركية الروم األرثوذكس مدرسة
إكليريكية في هذا الدير ولكنها أغلقت منذ
سنني قريبة .وصار هذا الدير مأوی مالجئ
اليونان في احلرب املاضية .أما الكنيسة فقد
أقامت مذبحا ً فوق موضع الشجرة وإليه باتی
الزائرون ،وعنده يسجد العارفون.

لكل سؤال جواب
كيف نقول إن هذا الشخص يخطئ
بينما يقول لنا يسوع ال تدينوا اآلخرين؟!

21

ال�سبت � 6إبريل  - 2019ال�ســنة ال�ساد�سة  -العــدد اخلام�س والثالثون بعد املائة

«كون�شيون» �أول كلب م�ستن�سخ يبد�أ تدريباته يف
قاعدة �شرطية بال�صني
بدأ أول كلب شرطي مستنسخ تدريباته ليكون
مؤهال للعمل بعد  3أشهر ،في قاعدة الكالب
الشرطية في مدينة كومنينغ حاضرة مقاطعة
يوننان في جنوب غربي الصني.
وذكرت وكالة أنباء الصني اجلديدة شينخوا أن
الكلب املستنسخ ويدعى «كونشيون» ولد في
ديسمبر  ،2018ومت التأكد أن احلمض النووي
لديه ميثل  %99,9من الكلب األصلي الذي أخذت
منه خاليا عملية االستنساخ
واستنسخ العلماء الصينيون «كونشيون» من
فصيلة «شارلوك هوملز كالب الشرطة» ،في محاولة إلنتاج كميات كبيرة من كالب مكافحة اجلرائم،
وقالوا إنهم يأملون في خفض أوقات تدريب كالب الشرطة في الصني ،والتكاليف املترتبة على ذلك.
وفي التجربة ،استخدم فريق البحث جينات كلب يبلغ من العمر  7سنوات ،اسمه «،”amgnauhauH
متيز بحصوله على سلسلة من اجلوائز للمساعدة على تتبع حاالت إجرامية متعددة ،إلنتاج كلب
اسمه “كونشيون” .وقال وان جيوشنغ محلل املشروع إن “كونشيون” بدأ يستقر بشكل جيد في بيئته
اجلديدة ،مضيفا أنه صديق لإلنسان ويقظ ،وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.
وقاد التجربة علماء شركة “ ”enegoniSللتقنية احليوية ومقرها بكني ،بالتعاون مع جامعة “يونان”
الزراعية .وسيخضع “كونشيون” البالغ من العمر  3أشهر ،لتدريبات مكثفة في مجال الكشف عن
اخملدرات ومراقبة احلشود والبحث عن األدلة.

�أ�سرتالية جتني � 003ألف دوالر من ال�سفر حول العامل
باستخدام مهاراتها التصويرية في التقاط الصور السيلفي ،ونشرها ملقاطع الفيديو من مناطق نائية،
وترويجها لسياسة احلد األدنى وأسلوب حياة دون نفايات ،متكنت مدونة اليوتيوب ،سوريل أموري من بناء
إمبراطوريتها اخلاصة عبر منصات التواصل االجتماعي.
وبحسب مجلة فوربس األمريكية ،بدأت الفتاة األسترالية بالعمل في الكثير من اجملاالت مثل التسويق
واألزياء ،لكن لم يحالفها النجاح واحلظ ،وعندما بلغت الـ 27من عمرها ،سافرت إلى أوروبا للعمل في
أيسلندا ضمن فريق موقع التواصل االجتماعي يوتيوب.
أثناء وجودها هناك ،أرسل لها شقيقها رسالة بريد إلكتروني إلخبارها مبسابقة «أفضل وظيفة على
الكوكب» التي تنظمها شركة  ،emoHdrihTالتي فازت فيها متفوقة على  17ألف شخصية مؤثرة
أخرى.
وبالفعل مت تعيني أموري 30 ،عا ًما ،للسفر حول العالم ملدة  3أشهر اللتقاط فيديوهات وصور في 12
دولة مختلفة من فيجي إلى املغرب ،مقابل  10آالف دوالر في الشهر ،الراتب البعيد متا ًما عما كانت
تتقاضاه في وظائفها السابقة.
بعد ذلك ،قررت املدونة الشهيرة أن حتول تركيزها على نشر فيديوهات تعليمية عبر قناتها على يوتيوب،
مستغلة وظيفتها السابقة كمصورة في تقدمي نصائح حول التقاط السليفي واملالبس املناسبة
أيضا ،ومتكنت من احلصول على  300ألف مشترك في
الرتدائها أمام الكاميرا ،وجنحت أموري في هذا ً
قناتها خالل  3أشهر فقط.
ومتكنت مدونة اليوتيوب األسترالية من احلصول على  300ألف دوالر العام املاضي ،مقسمة على %60
من مشاريعها التجارية اخلاصة و %35من الشركات الراعية لها ،و %5فقط من يوتيوب مباشرة.

�سبايدرمان الفرن�سي يت�سلق ناطحة �سحاب يف باري�س
دون حبال
تس ّلق آالن روبير ،الذي أُطلق عليه
اسم «سبايدرمان الفرنسي» ،ناطحة
سحاب في باريس ،اجلمعة ،دون حبال
جلمع األموال لتجديد كاتدرائية نوتردام.
أظهرت لقطات تلفزيونية الرجل البالغ
من العمر  56عاما ً وهو يستخدم
الدعامات األفقية املوجودة بالواجهة
املنحنية ملقر شركة «إجني» ،وهيكال
ميتد بطول املبنى ذي الواجهة الزجاجية
الذي يبلغ ارتفاعه  185مترا ً في منطقة
«ال ديفونس» التجارية.
وتوقف روبير بانتظام لوضع الطباشير على يده ،واع ُت ِقل بعد فترة وجيزة من بدء حتدي التسلق.
قال قبل تسلق ناطحة السحاب« :بسبب عدم وجود أموال في خزائن احلكومة ،الكاتدرائية تعاني
اإلهمال» ،وأضاف أن رعاته حرروا شيكا ً بقيمة  5000يورو ( 5650دوالرا) للمساعدة في متويل عملية
الترميم.
وتسلق روبير أكثر من  100مبنى مبا في ذلك جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو وبرج خليفة
في دبي وكذلك البرج نفسه في باريس في عام .2016
وينظم رئيس أساقفة باريس حملة جلمع أكثر من  100مليون يورو إلنقاذ التماثيل املتداعية واألقواس
القوطية بكاتدرائية نوتردام.

عامل بال حدود

عودة طائرة بعد ن�سيان ام لر�ضيعها باملطار
اضطرت إحدى الرحالت التابعة للخطوط اجلوية السعودية العودة مجددا ً بعد اإلقالع مباشرة ،بسبب
نسیان راكبة رضيعها في املطار .وتسببت راكبة سعودية في عودة الطائرة إلى مطار امللك عبد العزيز
في جدة مرة أخرى عقب إقالعها ،بعدما فاجأت اجلميع بنسيانها الرضيع في املطار .ووثق مقطع فيديو
متداول محادثة بني قائد الطائرة وبرج املراقبة باملطار ،يطلب خاللها قائد الطائرة التحضير لعودة
الرحلة مرة أخرى ،إلحضار رضيع نسيته أمه في املطار.

بتمثال ديك عمالق...
دنيزيل الرتكية تتجه لدخول جني�س
تستعد بلدية باموق قلعة في والية دنيزلي التركية
الشهيرة بدیوکها ،للتقدم بطلب من أجل الدخول إلى
موسوعة غينتس لألرقام القياسية ،بتمثال ديك عمالق
يطل على املدينة .ويقع التمثال الذي يبلغ ارتفاعه
االجمالي  72متراً ،على سفح جبل ،ضمن منطقة غابات.
وفي كلمة خالل مراسم افتتاح شالل اصطناعي في إطار
أعمال تطوير حديقة الشعب في املنطقة ،قال رئيس
بلدية باموق قلعة ،حسین غور لرسني ،إن مجسم الديك
يتربع على قاعدة ارتفاعها  11متراً ،فيما يصل ارتفاعه 61متراً ،ليصبح اجملموع  72متراً .وأعرب عن
اعتقاده بأن متثال الديك يعد األضخم على مستوى تركيا والعالم ،وأمله في دخول موسوعة غينتس.
ولفت إلى أن دخول املوسوعة عبر هذا التمثال من شأنه املساهمة في التعريف بترکیا ودنیزلي الواقعة
جنوب غربي البالد ،على وجه اخلصوص.
واستغرق بناء متثال الديك الذي صممه النحات «عثمان أطمجا» ،نحو  6أشهر ،واستخدم  62طنا ً
من احلديد في تشييد التمثال وقاعدته .وتشتهر دیوك دنيزلي التركية ،بصياحها الطويل واملتناغم،
ومظهرها اجلميل.

�سروال جينز ينقذ �سائح
�أملاين من الغرق يف
نيوزيلندا
قال سائح أملاني إنه مدين بحياته لسرواله اجلينز ،بعد أن متكن من حتويل ذلك السروال إلى ما يشبه
سترة إنقاذ حني فقد في البحر ملدة تصل إلى حوالي ثالث ساعات قبالة سواحل نيوزيلندا.
وذكرت صحيفة «هيرالد أون صنداي» أن السائح أرنه مورکه ،من شمال أملانيا الذي أبحر مع أخيه على
يخت طوله  21مترا ً من أوكالند إلى البرازيل ،قد سقط من على متنه وهو يرتدي «تي شيرت» وسروال
جينز.
وقال الرجل 03عاما ً للصحيفة :حلسن احلظ ،كنت أعرف حيلة تتعلق باجلني ،وبدون اجلينز ما كان
لي أن أكون هنا اليوم ،إنه حقا ً الشيء الذي أنقذني .وأوضح أنه قام بتحويل سرواله إلى أداة للطفو
باستخدام أسلوب تعتمده قوات البحرية اخلاصة .وقال« :أخذت نفسا ً عميقا ً ووخلعت سروالي اجلينز
وعقدته من أسفل لينتفخ ،وسحبته فوق املاء وكان الهواء بداخله ودفعته حتت املياه ،وكان لي مبثابة
سترة جناة مرجتلة» .وبعد ثالثة ساعات ونصف الساعة ،رصدت مروحية إنقاذ ،الرجل ،ومت إنقاذه.

لعبة بابجي تت�سبب باعتقال 10مراهقني هنود
اعتقلت الشرطة في والية جوجارات غرب الهند  01مراهقني
خملالفتهم حظرا ً فرض مؤخرا ً على لعبة الفيديو الشهيرة
ببجي .وأعلنت السلطات احمللية في الوالية احلظر منذ ثالث
اسابيع مضت ملكافحة ما وصفته بانتشار السلوكيات
العنيفة بني األطفال ،الذين يلعبون «ببجي» ولعبة أخرى تسمى
«حتدي مومو» والتي توصف بأنها لعبة حتض على االنتحار .وقال
مسؤول في الشرطة ،إنه مت احتجاز املراهقني ثم مت اإلفراج عنهم
بعد حتذيرهم من مخاطر لعبة ببجي لكن السلطات في الوالية لم حتظر بعد لعبة «فورت نايت» ،وهي
منافسة شهيرة «لببجي» أصدرتها شركة «إبيك غيمز» ومقرها الواليات املتحدة.

غرفة نوم م�سكونة ب�ألف دوالر
ربح متجر لبيع السلع املستعملة في والية كاروالينا الشمالية األميركية ألف دوالر من غرفة نوم يدوية
الصنع ،لكنها رمبا تكون «مسكونة» .وبحسب وسائل إعالم محلية ،حذر متجر «هابيتات هیومانتی
روان کانتري» الزبائن احملتملني من أن املالك السابق لغرفة النوم قال إنه وزوجته كانت تنتابهما «كوابيس
مستمرة» عندما كانا يناما في غرفة النوم.
كما أن كالبهما كانت تشتبه في سرير املظلة وخزانة األدراج اللذين يعودان إلى خمسينيات القرن
املاضي ،و»ال يتوقفون عن النباح» جتاههما .وقالت مديرة املبيعات في املتجر ،إليزابيث برادي ،إن زبونني
فتنا بغرفة النوم ودفعا ثمنها كامال ،ولم يصدقا ما يتردد عن كونها «مسكونة».
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An Allegory About Temptation
“Belinda and Tempest”
Belinda was a good girl. She tried to keep the right kinds of
friends and together they tried to stay away from things they
knew their parents and teachers would not approve of. Most of
her friends were from the church so they listened closely to the
sermons, the Sunday school lessons and other instructions they
got at church to make sure they knew what was right. Belinda
also did as she was taught and read the Bible and prayed even
though she didn’t always understand what she prayed and if
she prayed with her eyes closed, sometimes she went to sleep.
One day daddy brought home a new pet. His name was Pete the
Parakeet. For several days, everybody had fun talking to Pete
but he didn’t say much. But it was clear that Pete had come to
the house to be Belinda’s friend. So he lived in her room.
“Wake up Belinda.” Pete suddenly said as she dozed off reading her Bible.
“Did you just talk to me?” she said to the little bird. She had
a hard time believing that Pete the Parakeet would actually
speak to her.
“Yes, it’s my job to talk to you. I have been sent here to do this.
I am called to be by your side to help when you have trouble
like sleeping when you should be reading your Bible.”
Well it was clear that God had sent Pete for a very special
mission to help Belinda with her faith, in struggling against
her weaknesses and to advise, comfort and teach her. That’s a
pretty good parakeet.
One day, Belinda met Tempest. Tempest wasn’t like the other
girls, she was new, exotic, kind of exciting. So Belinda wanted to
know Tempest more because she felt that Tempest could teach
her some of those grown up things that other people would tell
her about because they always treated Belinda like a little kid.
Belinda starting finding times to be with Tempest when nobody
knew about it. She found her best times with Tempest were always when nobody knew she was around and the thing she was
telling Belinda were secrets. Secrets are fun.
“You know most of the things your parents and the church say
are bad aren’t bad.” Tempest told her.
“Really? Why would they lie to me?” Belinda objected. “I
know they love me.”
“They do love you but they think you have to be protected because they don’t want you to have the fun things they have.
God could let you have fun things like smoking and drinking
and staying out all night but he knows the adults should keep
things fun things all to themselves.” Tempest lied to Belinda.
Sadly, Belinda started to believe her. It was so easy to want to
be like Tempest and to try to please her.
As Belinda was walking home from spending time with Tempest, she was thinking about trying a few things she liked to do.
After all, it was a secret so nobody would know. Plus she would
still be a good girl to her friends and family and at church. Her
fun times with Tempest would just be a little secret between
the two of them. Suddenly Pete the Parakeet landed on her
shoulder.

Happy
birthday
Martina

“How did you get out of your cage?” Belinda objected.
“You would like to box up the voice that reminds you of your
moral duties but it doesn’t work like that,” the little bird said
to her sternly. Belinda didn’t like be lectured, particularly by a
bird but she knew he was right. “Tempest is leading you astray
from God.” Pete continued. “God knows what is going on so
your little secret isn’t a secret and if you develop sin habits with
her, they won’t be a secret long from your parents and friends
either.” He said insistently.
Belinda felt so much guilt and conviction in her spirit because
of what Pete was telling her. But she was confused because she
wanted it both ways. She wanted to be good and have the respect of God and her mom and dad and the church but the fun
things Tempests offered were so hard to resist. Finally, she did
start to give in and met with Tempest to try some things.
Tempest laid all of the exciting forbidden things on the table
in front of her at Tempests house when nobody was around.
There it all was, the cigarettes, the alcohol, the bad magazines
and tapes, a connection to the internet already on some naughty sites. All she had to do is reach out and take it and nobody
was there to stop her.
Suddenly she looked out the window and saw Pete the Parakeet in the tree out side the window and his eyes were fixed on
her. She thought she could hear his voice in her head. But this
time he wasn’t lecturing her or making her feel bad.
“None of that will satisfy you Belinda.” The voice said. “All of
these things are Satan’s cheap substitute for the perfect joy and
love that Jesus gives. Right now Jesus is inside you giving you
the strength to get up and walk away from these sins. You can
feel him can’t you?” The voice said.
“Yes, I can feel him.” Belinda said out loud.
“What?” Tempest responded. “Who are you talking to?”
“Don’t use your own strength to resist the sins Belinda.” The
voice said to her. “Use God’s strength inside you and get up
and walk away and go home and have a Bible study with your
pet bird.” It helped her.
And that is what she did. She stood up and just turned and
walked away. God’s strength inside her even helped her resist
arguing with Tempest but instead she just put Tempest behind
her and treated her like she didn’t even exists. Belinda had
learned an important lesson about resisting the devil and his
desire to make you sin. You can too. You are the believer, like
Belinda. And you will get temptations, like the ones Tempest
brought. But the Holy Spirit’s job is to “come along side and
help” you resist temptation, just like Pete the parakeet did. If
you look for your own Pete, you will hear his voice and he will
help you feel God’s power to resists temptation in you too every
day.
No temptation has seized you except what is common to man.
And God is faithful; he will not let you be tempted beyond
what you can bear. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can stand up under it. [1 Corinthians
10:13]

Cell Phone Facts
• Modern cell phones are capable of much more than just
sending and receiving phone calls. Mobile phones used
in today’s world allow users to send and receive text
messages, emails, photos and video as well as access
the Internet, play games, listen to music, use GPS
(Global Positioning Systems) and more.
• The cell phone has become an important communication
tool that is used by people all over the world to keep
in contact with each other at any time. Although they
started off as quite bulky devices they are now very
sleek, small and portable, comfortably fitting in a users
pocket and surviving for hours on end thanks to a
rechargeable battery.
• Cell phone designs are constantly evolving to
incorporate the new needs and desires of users. Some
of these new functions include space for memory cards,
flip screens, cameras, touch screens, USB ports etc.
• Modern mobile phones also have wireless capability
in the form of infrared, Bluetooth and other wireless
protocols.
• Some of the larger manufacturers of cell phones
include Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson and
Apple.
• Applications that cell phone owners can take
advantage of include word processing, calendars,
mobile banking, web surfing, alarms, memos, video
streaming, games and much more. Applications
have exploded in popularity in recent times thank to
the iPhone App Store which allows iPhone users the
ability to download a wide variety of third party apps.
• Despite all the positive benefits of cell phones, there
are also some negative side effects which include the
dangers of cell phones being used while driving, cell
phones being used for harassment and students cheating
on tests by using their cell phone to access information.
Cell phones are often banned in classrooms or other
school locations due to the distractions they can cause.

RIDDLE
TIME
If you throw me out
of a window, you’ll
leave a grieving wife.
If you leave me in the
middle of the door,
you might just save a
life. What am I?

Answer for the
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Age.

By:
Philo Girgis
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Justin Trudeau Delivers
His Cover-Up Budget
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scandal still plaguing
very day that Justin Trudeau
Parliament
them, it’s clear this
delivered his budget, the
Budget’s sole purLiberal majority-held Justice
pose is to try and disCommittee stopped their intract Canadians from the scandal in vestigation into his corrupt pracan election year.
tices. This is leading Canadians
This is Justin Trudeau’s Cover-Up to have more questions than ever
Budget. He’s trying to bury the before.
SNC-Lavalin corruption scandal Conservatives will continue to use
under $41 billion of brand new every Parliamentary tool at our
Liberal spending. This spend- disposal to get the answers Canaing, of course, will be paid back dians deserve.
through higher taxes on Canadians
Sincerely,
if he is re-elected later this year.
Bob Saroya
This is one expensive cover-up.
It’s clear: Budget 2019 is full of Conservative Member of Parliament
desperate, election-year promises. for Markham-Unionville

Changing – and Distress

When we start to make changes in our
lives, and we feel uncomfortable. Worried.
Anxious. Distressed. Angry. Fatigued.
On one hand - we want to make the
changes. On the other hand, we try to
make changes, and we feel distressed.
We so desperately want to keep up these
new habits, but the discomfort and unfamiliarity is not pleasant. We want to
go back to the comfort, the familiar.
Deep down, we know that the old, ‘comfortable’ habits were temporarily. They
provided us with relief in the moment,
but not in the long-term. And yet, this instant relief or freedom from discomfort is
luring. This is when we need to practice
distress tolerance. It is only by continuing to practice opposite actions that we
can create new habits to replace old ones.
There are endless ways to keep yourself
going in these times. One thing that is
helpful to do is to remind yourself why
you are doing this. Yes, you are not comfortable now. But these new changes are
for your future happiness, success, joy,
and health. So, you need to ride the wave.

The discomfort, distress, and anxiety with
these new changes are truly temporary,
but you need to surf through them until
they dissipate. Like a wave in a storm, if
you try to resist it or fight against it, you
will fall. But if you face the wave headon and surf through it, you will persevere.
Another thing that is helpful at these tines is
practicing self-compassion. Self-compassion means being kind to yourself through
your suffering - and not making it worse by
criticizing yourself or your emotions. The
next post will discuss this - stay tuned!
Task: how can you ‘ride the wave’ when
making changes that you know are good
for you, but uncomfortable? What can
you do to help yourself tolerate the discomfort?

Articles

Back from Tibet

A couple weeks ago I had
responding to situations
the opportunity to meet with
of oppression. Too often,
the Dalai Lama. I was in
communities which face
Dharamsala, India for the
injustice simply seek to
60th anniversary of the Tibetfight back, without conan uprising. Dharamsala is the
sidering the need to recheadquarters of the Tibet Cenoncile their interests and
tral Administration, which
their narratives with those
acts as a sort of governmentGarnett Genuis of other nations and comin-exile for Tibet and which
munities with which they
Member of Parliment
represents Tibetan refugees.
must continue to live. The
I was invited to speak at the
possibility of future reconanniversary’s official commemoration, ciliation, as opposed to vengeance, may
and to attend a luncheon with the Dalai make an oppressor more willing to adLama afterwards. The Dalai Lama has mit their error and seek that reconciliretired from any political role within the ation.
administrative structure, but continues I am not any kind of authority on the
to be revered as a spiritual leader and Buddhist spiritual philosophy that anias an advocate for Tibet’s language and mates the Dalai Lama’s and the Tibetculture.
an community’s struggle, but it struck
When I first met the Dalai Lama three me how aligned this approach is with
years ago, I was struck by his modest Christ’s advice, as originally given to
tone and good humour, even in response fellow Jews living under ancient Roto the grave injustice of Tibet’s ongo- man occupation. He said, “Love your
ing occupation. I had the same impres- enemies, do good to those who hate
sion during this more recent interaction. you, bless those who curse you, pray
Rather than express bitterness or anger for those who mistreat you. If someone
towards China, he expressed sincere slaps you on one cheek, turn to them the
admiration and goodwill towards the other also. If someone takes your coat,
Chinese people and their culture. His do not withhold your shirt from them.”
message emphasized the need for jus- This advice is rarely taken literally, but
tice, but also the need for reconciliation. it is interesting to see how this very apTibet’s struggle over 60 years has been proach has brought the Tibetan struggle
characterized by this desire for peaceful enduring attention and support, in the
reconciliation and compromise. Despite face of a powerful foe. It has not yet led
the violence of the occupation, Tibet- to success, but it has certainly achieved
ans are not seeking independence from more than many lesser-known armed
China. Rather, they only request what movements which also seek autonomy
they call the “Middle Way” – genuine for a particular people group.
autonomy for Tibet within the frame- We continue to hope for Tibet’s ultimate
work of the Chinese constitution. This success, and that its model for simultapath is pursued in a way that rejects any neously resisting oppression and pursuviolence towards Tibet’s occupiers.
ing justice and reconciliation will gain
The Tibetan struggle could be an exam- more adherents – for peace and justice
ple to other peoples around the world throughout the world.
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