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ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

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

$1 .00

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100
Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations
       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

حفلتني ناجحتني  لـ خالد منت�سر 

بح�سور املئات بتورنتو وم�سي�ساجا برعاية »جود نيوز«

كيف خرجت الأوقاف القبطية من �سيطرة وزارة 

الأوقاف اإىل عباءة الكني�سة   )2-1(  

كيبيك تتبني قانون العلمانية 

الذي يحظر ارتداء الرموز 

الدينية للعاملني يف الدولة
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

معدل  ارتفاع 
كندا  في  التضخم 
بسبب   %2.4 إلى 
املواد  أسعار  ارتفاع 
الغذائية ............ص11

 250 إلى  تصل  غرامة 
للممتنعني  دوالر 
حشائش  قص  عن 
مبدينة  حدائقهم 
وينيبيج...............ص 9

كيبيك  وزراء  رئيس 
عن  التراجع  يرفض 
خطته إللغاء 18 ألف 
طلب للهجرة... ص11

عضو  على  القبض 
جمع  اهلل  حزب 
مطار  عن  معلومات 

بيرسون في تورنتو
..............................ص 9

راأي املحـــــــرر

تكرمي خالد منت�سر .. ليلة بكي فيها الأخوان

امل�صريني  من  املئات  وبح�صور  نيوز«  »جود  جلريدة  كبري  حفل  يف 

والعرب مت تكرمي الكاتب امل�صري الدكتور »خالد منت�صر« كاأف�صل 

كاتب مقال عربي لعام 2018، وبعدها يتم اإنت�صار خرب التكرمي علي 

ومواقع  والعربية  امل�صرية  ال�صحف  من  الكثري 

الأخوان  ثائرة  لثتور  الإجتماعي،  التوا�صل 

علي مواقعهم و�صفحاتهم ردًا علي ذاك التكرمي 

 من الهجوم علي �صخ�ص 
ً
بطريقهم املعتادة بداأ

الدكتور خالد و »جود نيوز« ، مرورًا بالت�صاوؤل 

خالد  للدكتور  جريدتنا  اإختيار  �صبب  عن 

منت�صر، واإنتهاءًا بالتهديد والوعيد، ورغم اأن ت�صاوؤلتهم اإ�صتنكارية 

الكراهية ولي�ص  بغر�ص  ت�صاوؤلت  اأنها  اإ�صتفهامية ، ورغم  ولي�صت 

وتكرمينا  اإختيارنا  اأ�صباب  عن  �صنجيب  اأننا  اإل  املعرفة،  بغر�ص 

 : ُعجالة  ويف  وهم  اأ�صباب،  ثالثة  وهم  منت�صر«،  »خالد  للكاتب 

جودة الكلمة ، وجهة الكلمة ، وثمن الكلمة

»خالد  اأ�صلوب  علي  حمايد  اأو  عاقل  يختلف  ل  الكلمة:  جودة 

منت�صر« ال�صل�ص العميق والغني بالفكر، ملقالته بناء متزن �صيق ل 

ت�صتطيع معه �صوي اأن ُتكمل ما كتبه حتي نهاية املقال 

توجه الكلمة: فحينما نقيم كاتب فنحن نقيم عقاًل، وبالتايل متيل 

العلم،  رفعة  واإيل  العقل،  اإعمال  اإيل  يدعون  اإيل ممن  الإختيار  كفة 

واإيل التح�صر واحلداثة والتنوير 

ثمن الكلمة: وهو الثمن الذي يدفعه الكاتب 

امل�صامل الذي ل ميلك �صوي فكره وقلمه اأمام 

تعي  ل  عنيفة  مت�صددة  تيارات 

متلك  ول  راياأ،  تدرك  ول  فكرًا 

والتخويف  والتقا�صي  والتهديد  وال�صباب  الهجوم  �صوي 

والرتهيب 

اأمتني اأن تكون الر�صالة و�صلت ل�صائليها لعلهم يفهمون!

للدكتور  امل�صتحق  التكرمي  عن  وبعيدًا   ، هوؤلء  عن  بعيدًا 

كانت  واإن   - كندا  يف  وجوده  فرتة  اأن  فاحلقيقة  منت�صر«،  »خالد 

امل�صريني  بني  تنويرية  ثقافية  م�صرية  حالة  اأثار  ولكنه   - �صغرية 

الب�صيط  املثقف  فيه،  باحل�صور وجدوا  �صاركوا  الذين  واملئات  هنا، 

، املتكلم املفوه ، وامل�صتمع املن�صت ، اجلاد املرح ، العميق ال�صل�ص 

، ذائع ال�صيت املتوا�صع، املحارب ال�صجاع ، املقاتل الواثق ، الثائر 

باإبت�صامة  اأفكاره  علي  الهجوم  يتلقي  �صبق  ما  كل  وفوق  الهادئ، 

وخفة ظل.

اأثرتها بح�صورك  �صكرًا »خالد منت�صر« لتلك احلالة الإيجابية التي 

لكندا، فنحن حمظوظون اأن نقراأ ما تكتب ، حمظوظون اأن نعرفك 

عن قرب ، حمظوظون اأن ن�صارك يف تكرميك ولو كره الكارهون!   

 ابرام مقـار

خالد منتصر: املثقف 
البسيط ، املتكلم املفوه 
، املستمع املُنصت ، اجلاد 

املرح ، العميق السلس ، ذائع 
الصيت املتواضع ، امُلارب 
الشجاع ، املُقاتل الواثق
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حياتهم  في  حًقا  الناجحون 
الكافي  الوقت  ميلكون  ال  اخلاصة 
اآلخرين  عثرات  تتُبع  في  إلهداره 
يستثمرون  ألنهم  ُمهاجمتهم،  أو 
بناء  في  وقتهم  من  دقيقة  ُكل 
من  تبقى  وما  اخلاص،  جناحهم 
الوقت ينتهزون حلظاته وثوانيه في 
قصيرة  ُمحارٍب«  »اسِتراحة  أخذ 
طاقتهم  شحن  في  يقضونها 
عن  بعيًدا  واملعنوية  اجلسدية 

والسطحية  التفاهة  ضجيج 
الذات  ينفع  قد  ما  كل  من  اخلاوية 
يُحافظون  وبهذا  الغير،  ينفع  أو 
واتِّزانهم  النفسية،  صحتهم  على 

براثن  بني  االنزالق  أرواحهم  ويُجنبون  العاطفي، 
اإليرلندي  األديب  أكد  التي  والتعاسة  االكتئاب 
أن  »هي  بها  الشعور  سر  أن  برناردشو«  »جورج 
إن  فيه  لتتساءل  كاٍف  فراٍغ  وقُت  لديك  يكون 

ُكنَت سعيًدا أم ال؟«.
لم أُصادف مخلوًقا بشريًا يستمتع بتبديد وقته 
في اغتياب اآلخرين وإطالق األحكام العشوائية 
نعمة  من  محروًما  مغمورًا  وكان  إال  ضدهم 
في  وبحثُت  شخٌص  يُهاجمني  ولم  النجاح، 
تاريخه الشخصي إال وجدته يحمل على ظهره 
إرثًا طويالً ثقيالً من الفشل في كل جوانب حياته 
انسانًا  حياتي  في  أعرِف  ولم  والعامة،  اخلاصة 
كان ُشغله الشاغل دس أنفه في مؤخرات حياة 
اآلخرين وحقق جناًحا ُمستحًقا اللتفات مسامع 
بدد  شخٍص  عن  أسمع  ولم  وأبصارهم،  الناس 
واالعتداء على حرمة  اآلخرين  طاقته في شتم 
رفيعًة  مكانًة  نال  ثم  حق  وجه  دون  ُسمعتهم 

في أي مكاٍن أو زمان.
ُمنِتجون  البشر:  من  نوعان  عاملنا  في 
الذين  امُلتهدون  هم  فاملُنتجون  وُمستهلِكون، 
العالم،  تاريخ  يكتبون  وبها  األحداث  يصنعون 
موجة  جترفهم  الذين  هم  واملُستهلِكون 
التعليق على األحداث بالتسخيف من قيمتها 
والسخرية من األشخاص بالتقليل من شأنهم، 

فمن أي النوعني أنت: من املُنتجني 
املُستهلِكني  من  أم  النافعني، 
الضاّرين، أم ممن اختاروا ألنفسهم 
املُتفرجني  بني  قصًيا  مقعًدا 
خيرهم  غيرهم  كافني  املُسامِلني 

وشرَّهم؟
ممن  اآلخرين  بإيذاء  االستمتاع 
مرٌض  علينا  يعتدوا  أو  يؤذونا  لم 
قلِب  في  ل  املُتأصِّ السواد  يفضُح 
صاحبه، ويُعلن عن مدى هشاشته 
في  الكامن  واخلراب  الداخلية 
على  املُتفرجني  ويُخبر  أعماقه، 
جنونه مبدى ضحالة ِفكره وُسخف 
نُضجه  مستوى  وتدني  مشاعره، 
ُمختلِف  على  واإلنساني  والعاطفي  العقلي 
أصِعدته، إذ ليس ثمة انساٌن عاقٌل ناضٌج يقبل 
على نفسه هذا الشكل من أشكال الفضيحِة 
املعنوية امُلزية، وإن ُكنت ممن يحترمون أنفسهم 
أن  نفسك  على  تقبل  فلن  ذواتهم  رون  ويُقدِّ
الُعقالء على  الذين ينظر لهم  تكون من هؤالء 
اعتبارهم ُسخفاء تافهني وُمضطربني وجدانًيا، 
ُمسلًطا  ذاتك  نحو  بصيرتك  مرآة  وسُتوجه 
أن  قبل  بإصالحها  لتهتم  عيوبك  على  الضوء 
عيوب  أنه  تظن  ما  نحو  اتِّهامك  أصابع  توجه 

اآلخرين وأخطائهم.
النجاح  مجاالت  ُمختلف  في  النجوم  معظم 
يُفضلون »الترفُّع« عن الرد على أولئك املُغتابني 
السطحية  الشخصيات  ذوي  من  املُسيئني  أو 
بلغوها  التي  الرفيعة  املنزلة  ألن  التافهة، 
أولئك  منزلة  تدني  مبدى  وعي  على  جتعلهم 
فشلهم  مستنقعات  في  الغارقني  املُتطاوِلني 
التفاتة  أن  يُدركون  أنهم  كما  وإحباطهم، 
ال  قيمة  تعطيهم  أولئك  نحو  منهم  صغيرة 
مبثله،  أمثالهم  يحلم  واهتماًما  يستحقونها 
وهوة ما أكده األديب »برناردشو« مرة أخرى في 
أحد أجمل أعماله األدبية بقوله: »تعلمُت منذ 
زمن أن ال أتعارك مع خنزيٍر أبًدا، ألنني سأتسُخ 

أوالً، وألنه سيسعد بذلك ثانًيا«.
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صرخ قائال: لكنه مهرطق!! وكالعادة، اقوم بسؤاله 
األسئلة املعتادة، وما هي الهرطقة التي علم بها؟ 
لم  وملاذا  الكنيسة؟  رد  وما  قيلت؟  أو  كتبت  وأين 
 !! تعبيرك مهرطق  النه على حد  الكنيسة  حترمه 
والغضب  عينيه  بنظرات  احلوار  ويكمل  فيصمت 
يكون سيد املوقف النه خسر املباراة. هذا هو احلوار 
الذي يثيرالغثيان في كل مرة أذكر فيها األب متى 
املسكني. وكأني أري مرة اخري قاتل فرج فودة، الذي 
قتله ألنهم قالوا له أنه كافر ويجب أن يقتله، وهو 
ال يعلم عنه شيئا.فهم ايضا من قالوا له ان األب 

متي مهرطق وهو أيضا ال يعلم عنه شيئا!  
التغني  او  االشخاص  مدح  هواة  من  لست 
كل  ألن  القديسني،  من  كانوا  ولو  حتى  بسيرتهم 
إنسان له ما له وعليه ما عليه. فلن أقنعك، عزيزي 
القارئ، بصحة تعليم والهوت األب متي املسكني، 
حليظة  تتخلي  أن  سأدعوك  بل  هدفي.  ليس  فهذا 
بشكل  معي  وتفكر  الفكرية،  األحادية  مبدأ  عن 
منطقي، فيما قدمه هذا األب العظيم للكنيسة، 
الشهر.   هذا  نياحته  بتذكار  نحتفل  أننا  خصوصا 
فأغلب الرافضني لكتاباته هم ضحايا هذه االحادية 

الفكرية، كما إنهم يخسرون الكثير. 
التي  النافذة  مبثابة  متى،  األب  كتابات  كانت  لقد 
االبائي  الشرقي  الالهوتي  العالم  على  فتحت 
أصاب  الذي  العقم  من  فترة  بعد  وذلك  األصيل، 
ملدة  اإلسكندرية  لكنيسة  الالهوتية  املكتبة 
التي  مبؤلفاته  املكتبة  بإثراء  متي  األب  قام  طويلة. 
تعد مرجعا الهوتيا يتم تدريسه في كليات الالهوت 
كورسات  إحدى  في  عنه،  بحثا  أعددت  وقد   !!
األساتذة  أحد  طلب  على  بناء  وذلك  املاجيستير، 
)الذي يتبع الكنيسة الروسية(، الذي قال لي يومها: 
أكتب عن هذا الرجل ألنه لآلسف، أغلب األقباط ال 

يعرفون قيمته احلقيقية. 
الروح  أهمية  بكتاباته،  متي،  األب  استعاد  لقد   
القدس وعمله داخل النفس، وذلك في الوقت الذي 
كان من يتحدث عن الروح القدس يتهم بالهرطقة 

 !!
فيقول في إحدى كتبه: ]أعظم عطايا اآلب واالبن، 
القدس  الروح  يكون  وملاذا  القدس.  الروح  املُعزِّي  هو 
واالبن.  اآلب  مع  واحد  ألنه  العطايا؟  أعظم  هو 
وكأنه بالضرورة احلتمية، أنه بعد أن أرسل اهلل ابنه 
اهلل  بني  األعظم  الوسيط  صار  الذي  العالم  إلى 
م االبن بواسطة دالَّته  واإلنسان )1تي 2: 5(، أن تقدَّ
الُعظمى لدى اآلب وُقرْبه الشديد باإلنسان، وطلب 
من اآلب أن يُرسل هذا املعزِّي األعظم من عند اآلب، 
وكيانية  حياتية  صلة  ذا  بالنهاية  اإلنسان  ليكون 
باآلب واالبن والروح القدس، حيث ال ِغَنى قط عن أيِّ 
واحد منهم ألنهم واحد. بعد ذلك مباشرًة استعلَن 

أعظم  املسيح  يسوع  لنا 
والروح  واالبن  اآلب  أسرار 
في  »أنا  قال:  بأْن  القدس 
، وأنا فيكم«  أبي، وأنتم فيَّ

)يو 14: 20(.
اآلب  وحدة  للغاية  سرِّية  بصورة  استعلَن  وهكذا 
واالبن ثم وحدتنا في اآلب واالبن، وطبعاً وبالضرورة، 
فإن عامل الوحدة السرِّي للغاية هو الروح القدس، 
الوحدة  هذه  واآلب.  املسيح  في  دنا  يُوحِّ الذي  فهو 
التي نالها اإلنسان، َمْدخلُها االبن الذي أخذ جسده 
االبن  جند  ونحن  مرمي.  العذراء  من  القدس  بالروح 
للدخول  كشرٍط  به،  واإلميان  وصاياه  حفظ  يربط 
القدس  الروح  وبالتالي  االبن فينا،  االبن، ودخول  في 
الذي طلبه املسيح علناً من اآلب ألجلنا كشخٍص 
قائٍم بذاته، ميكث معنا ويكون فينا )يو 14: 17(. فهو 
ميكث معنا بأن يكون رفيقاً وقائد الطريق، والطريق 
هو هو الرب يسوع، ويكون فينا بأن يُحيينا مع اآلب 
ألنه هو  نظراً  آخر«  »ُمعزِّياً  املسيح  وأسماه  واالبن. 

-أي املسيح -هو املعزِّي األول لإلنسان.
أنَّ  أي  ونستعلنه:  اآلن  نكشفه  الذي  السرُّ  وهذا 
 :14 )يو  فينا  واالبن  االبن،  في  ونحن  اآلب،  في  االبن 
20(؛ هو أعظم أسرار الالهوت، نْقُربه برهبة وهيبة 
وانفتاح إميان، بقلب خاشع ونفس منحنية، لنقبَل 
هذه احلقيقة التي هي حقيقة احلقائق في الالهوت 

املسيحي.
األبدي  وميراثه  نصيبه  ليْقَبَل  للقارئ،  ذلك  ونقول 
في اآلب واالبن والروح القدس، وهو السرُّ القائم في 
املعمودية املقدسة، التي نتقبَّل فيها ميالدنا الروحي 
اإللهي في اآلب واالبن والروح القدس. فاملسيح لم 
األخيرة،  للمرة  السماء  إلى  ملا صعد  يتاَمى  يتركنا 
اإللهي،  احلق  يُعلِّمنا  ملئاً،  ميلؤنا  آخر  ملُعزٍّ  فسلَّمنا 
املسيح بجسده  سه  أسَّ الذي  الطريق  ويقودنا في 
على الصليب، ويفتتح فينا حياًة هي حياة املسيح، 
خلالصنا  أبدّياً  تأكيداً  فينا،  وهو  فيه  واحداً  لنصير 
ومجده.  االبن  مخصصات  كل  في  لنا  وتوريثاً 
للقارئ  أن نستعلنها  علينا  التي  األخرى  واحلقيقة 
أنَّ اآلب نفسه تبنَّانا، فصار هو أبانا األقدس[ )كتاب: 

”مع املسيح“، جزء 2، 24 يوليو 2005م(.  
هذا هو األب متي املسكني، الذي قال املطران جورج 
خضر، مطران كنيسة الروم األرثوذكس، عن كتابات 
كتاب  على  الروم  يتتلمذ  مرة  »ألول  أنه  متي،  األب 
قبطي«، وذلك بفضل كتاب حياة الصالة لألب متي 
املسكني. )راجع مقدمة الكتاب صفحة ٩(. فحينما 
أقرأ هذا، وأسمع آراء املثقفني ودارسي الالهوت عن 
لكنيسة  االبائي  الالهوت  احياء  في  متي  األب  دور 
صديقي  أتذكر  ألني  ضاحكا  أنفجر  اإلسكندرية، 

الغاضب الذي مازال يصرخ: إنه مهرطق!! 

دعوة للتفكير املنطقي
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

جود نيوز 
ترحب 

باإن�شمام الأ�شتاذ / جورج مو�شي 
لنخبة كٌتاب اجلريدة املتميزين

___________________________
اأ�شرة حترير جود نيوز ترحب

 بعودة 
د. يا�شر بطر�س 

للكتابة باجلريدة
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ُمزّيلة  اإلليكتروني،  بريدي  رسائله،  اقتحمت 
بتوقيع غاية في اخليال واإلبداع، مكتوباً بحروف، 

آسرة، مأخوذة من لغة: »ُكّفار الغرب«! 

إنه: “املرصد اإلسالمي ملقاومة التنصير”، الذي 
املسلمني،  بالد  في  التنصير  ثغرة  على  يقف 
فقر  يستغل  الذي  اللعني  اخلطر  هذا  ويجابه 
نفوسهم،  ليصطاد  وضعفهم؛  البسطاء 

ويلقي بها حتت أقدام الصليب!

   هذا هو اسمه، وهذه هي اهدافه! 

   وكان ال بد من مجيء التساؤالت، التي جتادله 
بالتي هي أحسن..

   فأي مرصد هذا، الذي ال يقاوم اإلحلاد املعاصر، 
والوثنية الشكلية املنتشرة في بالد كثيرة من 
عقيدة  تضعف:  ال  بعزمية  يقاوم  لكنه  عاملنا، 
سماوية هي املسيحية بشهادة القرآن نفسه!

موقعه  على  ينشر  الذي  هذا،  مرصد  وأي     
البريدية  رسائله  وعبر  االنترنت،  شبكة  على 
املتعسفة  اإلفتراءات  كل  حتصى:  ال  التي 
البالغ  وحتامله  رموزها.  وعلى  املسيحية،  على 

الشدة، املصحوب بالسباب الصاخب ضد كل 
املؤمنني بها في كل انحاء العالم!

   وأي مرصد هذا، الذي يستثمر وقته وجهده، 
املقدس؛  الكتاب  وتزييف  وحتريف  تشويه  في 
وينتزع  الفقرة،  استكمال  دون  سطراً  خاطفاً 
جملة بال عودة إلى املراجع، واجتزاء فكرة بغير 
وكأنها  الكاذبة  إدعاءاته  فتبدو  التوثيق،  تتبع 

حقائق! 

الذي يترصد مبلكوت احملبة،     وأي مرصد هذا، 
وبحقد وغل واضح، يصف أبناء السماء، بأنهم: 
“كفاراُ”، و”مالعني”. ويحاول، بإخالص، إجبارهم 
على  خوفاً  وهويتهم،  إميانهم،  اخفاء  على 

حياتهم!

   وأي مرصد هذا، الذي ال يعرف القّيمون عليه، 
انه من املستحيل أن يوجد دين سماوي، يكافح 
ويقاوم ويضطهد دين سماوي آخر. وأن اخلطيئة، 

وحدها، هي العدو الذي تعوزهم هزميته!

   ،   ...،...،...

“تنصيريل”.. صعب عليك أن ترفس مناخس!

عـادل عطيـة

لقاء
مقاومة اهلل!

دول اندراو�س 

جورج مو�سى

موت الظامل عبادة

انريوها يرحمكم الله

مسألة الشماتة في املوت هي فكرة اخوانية للغاية 
االنسان  ذهن  على  أصال  ترد  ال  عفنة  فكرة  وهي 
البشر  كل  أن  اليقني  علم  يعلم  الذي  الطبيعي 
فانون وأن املوت هو حقيقة احلياة الوحيدة. بعد موت 
االجتماعي  التواصل  مواقع  امتألت  مرسي  محمد 
والصور  الباكية  والرموز  احلزينة  باملنشورات 
هيئة  في  صوره  ما  منها  املتعاطفة  املشفقة 
الوجود.  نادر  شخصا  فقدت  البشرية  وكأن  مالك 
وكعادتنا عندما يطرأ على املشهد جديد انقسمنا 
إلى فريقني فريق ينعي ويندب ويقطع هدومه على 
الراحل الفقيد وفريق شامت مبتهج يرى في املوت 
انتقاما وحتققا  لعدالة اهلل. ومن متابعتي للسجال 
قد جنحوا  االخوان  أن  من  تيقنت  احلدث  الدائر حول 
في أن يجرونا إلى منزلقاتهم وأن يجعلونا نستخدم 
البعض  فسعى  عليهم  الرد  في  منطقهم  نفس 
إلى رثاء الرجل بكل ما أوتوا من فصاحة وبيان وكأمنا 
لينفوا عن أنفسهم تهمة الال إنسانية إلى درجة أن 
بعض املثقفني من ذوي التوجه العلماني رثوه بكل 
عزيزا  فقدوا  وكأنهم  والتعاطف  التقدير  كلمات 

لديهم.
احلقيقة أن حدثا كهذا ينبغي تناوله بشكل بعيد 
عن املشاعر واالنفعاالت املبالغ فيها والتي أصبحت 
لدرجة  وأي حدث  أفعالنا جتاه كل حدث  لردود  مميزة 
سالمة  يهمنا  اخلالدة  الراحل  بجملة  تذكرني  أنها 
االرهابيني  موت  عند  ونحزن  واملطوفني  اخلاطفني 

واملرهوبني.  
بحسب إحصائيات نشرتها مواقع متخصصة في 
مليون   55 من  يقرب  ما  هناك  احليوية،  البيئة  علم 
ألف   150 عن  يزيد  ما  أي  سنويا  ميوتون  شخص 
الطبيعي  من  ليس  فانه  وبالتأكيد  يوميا،  شخص 
على  فقط  نحزن  وامنا  يرحل  من  على كل  نحزن  أن 
القريبني الذين يوجع رحيلهم قلوبنا. فماذا كان ميثل 
التعاطف  نوع  وما  لتحزن عليه  لك محمد مرسي 
االنساني الذي استدعاه موته؟ لقد كان الرجل رمزا 
البسطاء  لتخدع  الدين  تستخدم  ارهابية  جلماعة 

السياسة  ومتارس 
حلم  لتحقيق  متهيدا 
ثروات  ونهب  اخلالفة 
تخفي  جماعة  البالد، 
من  اإلجرامي  موقفها 
مصر  أمن  تخص  قضايا 
االقتصادية  ومصاحلها 

ال  أيديلوجية  تعتنق  جماعة  السياسي،  ووضعها 
تعترف بقيم العدالة وال املساواة وال احلرية وال بقيمة 
احلياة نفسها لكن يصدر معتنقوها شعارات القيم 
بأرباح  األمر  يتعلق  نفعي عندما  االنسانية بشكل 
أو مغامن يسعون للحصول عليها، جماعة سيطرت 
على البلد ملدة عام واحد فعاثت فيها قتال وتخريبا 
وتدميرا و أصبح بيننا و بينها ثأر ودم، وبالتالي فليس 
من  وال  قريب  من  ال  التعاطف  يستوجب  ما  هناك 
بعيد. لقد مات الرجل ميتة طبيعية جدا ومتوقعة 
املخ.  في  جراحيتني  عمليتني  وأجرى  سبق  لرجل 
موقف  دموية  ملرحلة  ذكرى  مجرد  إلى  حتول  ومبوته 
متجيد  يعني  الذكرى  هذه  تكرمي  البالد.  تاريخ  في 
االيديولوجية التي يرمز إليها واالعتزاز باملرحلة التي 
ميثلها. ليس هذا فقط بل ويعطي إنطباعا للعالم 
بأسره والغرب خاصة الذي أصبح يستخدم وسائل 
في  يجري  ما  لفهم  كمقياس  االجتماعي  الواصل 
قاعدة شعبية عريضة  االخوان ميلكون  بأن  الشارع 
وبأن هناك دعما وتعاطفا لهم من أوساط الشعب،  
أداة  ذهب-  من  على طبق   - االخوان  يهدي  أنه  كما 
والتشدق  والبكائيات  الصعبانيات  الستعراض 
األحزاب  بتدخل  املطالبة  وملعاودة  باملظلومية 
لقد مات  السياسي مستقبال.  العمل  الدينية في 
االخوان  مرحلة  وانتهت  عليه  مبكي  غير  الرجل 
للتعاطف  والدعوة  ومتاعبها  بشجونها  األليمة 
ملؤامراتهم  انسياقا  تعد  مسمى  أي  حتت  معهم 
وتغليًبا للوهم على التجربة الواقعية وخطوة نحو 
التورط أكثر فأكثر في تكوين الدولة الدينية وإعادة 

إنتاج لألخطاء مرة بعد مرة.

بدعوه من جود نيوز استقبلت مدينتي تورونتو ومسيساجا 
يومي اخلامس عشر والسادس عشر من شهر يونيو اجلاري 
أن  وقناعة  رضا  عن  قبلوا  الذين  أحد  .هو  استثنائيا  ضيفا 
به  يؤمن  ملا  ثمنا  سمعتهم  و  ورزقهم  أمنهم  من  يدفعوا 
من فكر مستنير متحرر .أراد ان يشعل شمعه وسط ظالم 
علينا  حل  .الذي  الظالم  جتار  عليه  تكالب  وطن  في  دامس 
ضيفا عزيزا غاليا علي قلب كل منا هو دكتور خالد منتصر . 
حتدث بقلب مفتوح وعقل مستنير .حتدث في مواضيع كثيره 
فوده  فرج  اسم  ذكر  كثيرا حني  توقفت  ملاذا  اعلم  ال  ولكن 
الباقي  الراحل  احلر  الرأي  شهيد  اغتيال  مأساة  ان  شك  .ال 
حتمله  ما  بكل  مأساة  ومضي  كلمته  قال  الذي  فوده  فرج 
الكلمه من معني .ولكن املأساة االكبر عندي هو ما حدث 
في محاكمة من قتلوا الرجل .متزامنه مع زيارة دكتور خالد 
منتصر لكندا حتل هذه االيام في شهر يونيو ذكري شهاده 
حقيقيا  جتسيدا  أراها  والتي  التاريخ  شهادات  اخطر  من 
يونيو  والعشرون من شهر  الثاني  .ففي  االمه  ملصيبة هذه 
الغزالي في محاكمة من  عام 1٩٩٣ كانت شهادة الشيخ 
قتلوا فرج فوده. يومها قال الغزالي ان فرج فوده مرتد ووجوده 
كان خطرا علي االمه وحكم املرتد ان يستتاب وإن لم يرجع 
بتهمة  فوده  قتلوا  من  محاكمة  يجب  ال  وانه  قتله  وجب 
القتل وامنا بتهمة االفتئات علي سلطة احلاكم اي ان الرجل 
صدر حكمه علي فوده بالقتل عقابا له علي فكره وان كل 
املشكله هي من ينفذ حكم االعدام .وحني سأله القاضي 
وهل توجد عقوبه علي هذه التهمه .اجاب الغزالي ال اذكر 
ان لها عقوبه .اي ان الغزالي يطلب ضمنا ان مينح القاضي 
ببساطه  ساده  يا  املأساة  هي  هذه  فوده.  قتلوا  ملن  البراءه 
الدارة  مديرا  منها  عده  مناصب  شغل  الغزالي  الشيخ  ألن 
الدعوه و اإلرشاد. أي ان فكره هذا رمبا يكون نفس فكر بعض 
القطر املصري. هل علمتم  الذين ينتشرون في كل  الدعاه 
مقدار مصيبة مصر .ان احلقيقه الغائبه وهو اسم الكتاب 
الذي قتل بسببه فوده والذي كان يرد به علي كتاب الفريضه 
الغائبه حملمد عبد السالم فرج والذي استندوا اليه كدليل 
احلقيقه  فوده  كتاب  ان  اقول  السادات.  قتل  في  شرعي 
الغائبه لم يكن سوي سردا لوقائع تاريخيه ثابته من مصادر 
و مراجع اصيله ثابته ال يجرؤ معارضيه علي انكار صحتها 
املصادر  ذات  هي  كتابه  في  فوده  يقول  كما  النه  ببساطه 
في  انه  يرون  ما  في  معارضوه  بها  يحتجون  الذين  واملراجع 
صاحلهم ومع دعواهم بل ويزيد في كتابه احلقيقة الغائبه 

انه لو اهملنا هذه املراجع ملا بقي من التاريخ شئ .
لالنسان  اراد  الناس  امام  الطريق  ينير  ان  فقط  اراد  الرجل 
.اراده  له  يقرأ  اخر  يترك  وال  التاريخ  يقرأ  ان  والعربي  املصري 
ان يفكر ويعمل عقله ويترك لفطرته االنسانيه ان حتكم . 
هل يقتل ألنه جتاسر وفتش الكتب وفكر وطرح فكره علي 

كتب  النه  يقتل  هل  الناس؟ 
اخر  كتابا  علي  به  يرد  كتابا 
جمهوريه  رئيس  بسببه  قتل 
؟  كثير  خلق  قتل  بسببه  و  بل 
مدنيه  دوله  اراد  النه  يقتل  هل 
سواسيه؟  اجلميع  فيها  يعيش 
واالكثر من ذلك ال يراد لنا حتي 
وسطيه  اي  قاتليه.  محاكمة 

تتحدثون عنها ؟ أرحمونا يرحمكم
لن ينصلح حال مصر قبل ان يرد االعتبار الي فرج فوده والي 
  . التنكيل بهم  ابو زيد وغيرهم ممن فكروا فتم  نصر حامد 
جزاء علي جرأتهم في التفكير .لن ينصلج حال مصر قبل 
ان يؤمن من يديروا االمور في مصر بأن التفكير ليس جرميه 

وأن
اعمال العقل في املنقول ليس جنايه تكفر صاحبها ووجب 
ان  يعلموا  ان  .البد  فكر  ما  علي  له  عقابا  قتله  او  سجنه 

الفرق بني
االنسان وباقي امللوقات ليس وجود العقل وامنا اعمال هذا 
الراوندي الذي حرقوا كتبه ولم يصلنا  العقل كما قال ابن 

منها شئ
بسبب انه اعمل عقله وفكر ذات يوم .البد ان يعلموا أن من 
يفكر ال يقتل او يسجن امنا يناقش حجة بحجة ودليل بدليل 
وال  يفكر  من  الدوله  حتمي  ان  قبل  مصر  حال  ينصلح  .لن 
تتركه فريسة سهلة املنال ملن ينكرون علي الناس حقهم 
في التفكير .لن ينصلح حال مصر قبل ان نزرع في االجيال 
.لن  عداؤه  ال  اآلخر  تقبل  الكراهيه.  ال  احلب  ثقافة  القادمه 
احلقيقي  الدوله  مشروع  يكون  ان  قبل  مصر  حال  ينصلح 
مشروعها  وليس  للمصريني  اجلمعي  العقل  اصالح  هو 
نقول  صفوفا  نقف  ثم  جديده  عاصمه  او  كوبري  انشاء 
.بل  االوائل  لم تستطعه  مبا  أتيت  الرئيس  يا سيادة  تهليل 
يكون مشروعها احلقيقي ان يخرج جيال جديدا يؤمن باحلريه 
والتفكير وتقبل االخر واالنفتاح عليه مهما كان توجهه او 
دينه او عرقه فيخرج جيال جديدا يؤمن عن قناعه بذلك ويردد 

مع الفيلسوف محيي الدين ابن عربي ما قاله منذ قرون :
قد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي

إذا لم يكن ديني إلى دينه داني
لقد صار قلبي قابال كل صورة

فمرعى لغزالن ودير لرهبان
وبيت ألوثان وكعبة طائف

وألواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين احلب أني توجهت ركائبه

فاحلب ديني وامياني...
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain 
the perfect loan for you when you are making a large 

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

ناقشت من قبل من العوامل التي تساعد على بناء تاريخ ائتماني جيد:
االلتزام بالتسديد في امليعاد

إعطاء األولوية لذات الفائدة الكبيرة
احملافظة على نسبة إقراض صغيرة قدر اإلمكان

 وسأضيف املزيد من العوامل: 4
ال تغلق الكارت االئتماني ذو التاريخ الطويل العريق طاملا كان هذا التاريخ جيدا فكلما زادت املدة 

كلما كان أفضل
حاول أن تسدد أكثر من احلد األدنى املطلوب منك شهريا قدر اإلمكان، فهذا يعطي انطباع بقوة 

مقدرتك املالية. 
جتنب أن تصل بك احلاجة الي تسجيل حالة افالس ألنك في هذه احلالة لن تستطيع احلصول على 

قروض قبل انقضاء ست سنوات على تاريخ تسجيل اإلفالس.
منه شهريا  املطلوبة  الدفعات  قدرته على تسديد  الى عدم  املمول  اإلفالس هي: وصول  )حالة 
ووصول ديونه الى مقدار يفوق قيمة ممتلكاته مع عدم متكنه من الوصول الى اتفاق مع دائنيه 
ذلك  عن  اإلعالن  الي  واضطراره  التسديد  على  مقدرته  مع  للتناسب  ديونه  جدولة  إعادة  على 

حلمايته من دائنيه حسب القانون(.
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واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

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

ألثبات او نفى ذلك.

كيف تبني تاريخا ائتمانيا جيدا )3(
How to get good credit history )3)

اإعداد: اإدوارد يعقوب

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

NOA BOULES

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

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

و أتاوا
إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم	 
في 	   »PDF« الورقي  العدد  ومشاهدة  األالف  دخول  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

موقع الـ »فيس بوك« - حتت أسم »جريدة جود نيوز الكندية«
جريدة »جود نيوز« تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ، 

وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�شل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�شات هذا ال�شهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات
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للمرة األولى منذ ما يزيد عن 14 عاًما، 
اجتمع البابا تواضروس مبجلس إدارة هيئة 
األوقاف القبطية التي أصدر الرئيس عبد 

الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتشكيلها 
مؤخرا، وترجع أهمية تلك الهيئة كونها 

تعد دخال يصرف منه على الكنيسة 
واألنشطة كأنها هيئة حكومية.

وتعتبر هيئة األوقاف القبطية ثاني 
هيئة تشرف على ممتلكات األقباط، 

وأنشئت الهيئة بعد صدور الئحة ترتيب 
واختصاصات اجمللس امللي العام في 14 
مايو 1883م، ويذكر أن األموال التابعة 

لهيئة األوقاف القبطية ال تنضم مليزانية 
الكنيسة بل تخضع لرقابة اجلهاز املركزي 

للمحاسبات ومن ثم فإن الكنيسة ال حتصل 
منها سوى على نسبة تتراوح ما بني الـ%1.5 
وحتى 2% تنفق منها على إدارة تلك األوقاف.
ومنذ القرار الرئاسي وهناك عدة تشاورات 

واستحداث للجنة إلدارة أعمال الهيئة 
وكذلك جلنة مشتركة بني هيئتي األوقاف 
القبطية واملصرية للوقوف على املشكالت 

املشتركة ومعاجلتها على نحو قانوني 
وسليم وسريع.

ويعيب على ذلك القرار الرئاسي انه اختص 
الهيئة للكنيسة األرثوذكسية متجاهال 
عن قصد أو غير قصد أوقاف الكنيسة 

الكاثوليكية وكذلك الكنيسة اإلجنيلية 
مما يعد ظلما لهاتني الكنيستني اللتني 

طالبا باملساواة في إنشاء تلك الهيئة إسوة 
باألرثوذكسية.

األوقاف  هيئة  تشكيل  وراء  جمهوري  قرار 
القبطية

السيسي  الفتاح  الرئيس عبد  السيد  أصدر 
قرار رقم1٩8 لسنة 201٩ بتشكيل مجلس 
ونص  األرثوذكس،  األقباط  أوقاف  هيئة  إدارة 
»بعد  انه  الرسمية  باجلريدة  املنشور  القرار 
االطالع علي الدستور، وعليالقانون رقم 264 
األراضي  استبدال  شأن  في   ،1٩60 لسنة 
العامة  البر  جهات  علي  املوقوفة  الزراعية 

لألقباط األرثوذكس..
األوقاف  هيئة  إدارة  مجلس  يُشكل  ان  على 
البابا  قداسة  برئاسة  األرثوذكس  لألقباط 
وبطريرك  اإلسكندرية  بابا  الثاني  تواضروس 
األنبا  من:  كل  وعضوية  املرقسية  الكرازة 
بوال،  واألنبا  صرابامون،  واألنبا  باخوميوس، 
واألنبا ماركوس،  يؤانس،  واألنبا  دانيال،  واألنبا 
املستشار  العامة،  الشخصيات  من  وعدد 
ماهر  واملستشار  سليمان،  جنيب  منصف 
عازر  سمير  مهندس  واللواء  يوسف،  سامي 
حنا،  يوسف  سامي  بسيم  املهندس  و  حنا، 
واحملاسب  سعد،  سامي  باسل  واملهندس 

كامل مجدي كامل صالح. ”
تاريخ تأسيس هيئة األوقاف القبطية

إلى  القبطية  األوقاف  هيئة  تأسيس  يرجع 
صدر  حني  املنصرم،  القرن  من  الستينات 
1٩60م،  لسنة  14٣٣م  رقم  اجلمهوري  القرار 
بحصر  تختص  هيئة  بإنشاء  يقضى  والذى 
األوقاف القبطية في أعقاب قوانني التأميم 
من  الكثير  مبوجبها  الدولة  أخضعت  التي 
وزارة  تأسست  ثم  ومن  اإلسالمية  األوقاف 
األوقاف وبقيت األوقاف القبطية محل جدل 

األوقاف اإلسالمية،  تندرج حتت مسمى  إذ ال 
فصدر القرار اجلمهوري بتأسيس تلك الهيئة 
هذه  مبعرفة  القبطية  األوقاف  حصر  مت  وقد 
بحسن  الكفيلة  النظم  ووضعت  الهيئة 
مائة وقف  أكثر من  وأمكن استعادة  إدارتها 
يدها  قد وضعت  الدولة  قبطي خيرى كانت 
منها  الكثير  تنمية  أيضاً  أمكن  وقد  عليها 
إلشراف  تخضع  التي  األوقاف  عدد  ويبلغ 

الهيئة ما يزيد على املائتي وقف.
 وفى عام 1٩67م توقف امللس امللي عن دفع 
مرتبات الكهنة والعاملني بالكنائس التابعة 
بها،  والعاملني  واملوظفني  للبطريركية 
فقام  للمجلس.  التابعة  واألمالك  وباألراضي 
اجلمهورية  لرئيس  عريضة  بإرسال  امللس 
وبعض السادة الوزراء ملقياً التبعة على البابا 
بحجة عدم تعاونه معهم، وعلى أثر ذلك متت 
وبني  الناصر  عبد  جمال  الرئيس  بني  مقابلة 
البابا كيرلس السادس وتفضل الرئيس عبد 
الناصر بدفع منحة قدرها عشرة آالف جنيه 
في  العجز  ملواجهة  الدولة  من  مساهمة 

ميزانية البطريركية.
 بعد تلك الزيارة، صدر القرار اجلمهوري رقم 
إدارة  جلنة  بتشكيل  1٩67م  لسنة   2٣26
“تولى  على  فيه  ونص  القبطية،  األوقاف 
البطريرك الشئون املالية للكنائس واملعاهد 
املطارنة  ذلك  في  يفوض  أن  وله  الدينية، 
من  أو  اختصاصاتهم  حدود  في  واألساقفة 
وبناء  غيرهم”  من  ذلك  في  تفويضه  يرى 
الداخلية  وزير  قرار  صدر  القرار  هذا  على 
حصرت  وقد  إليها،  املشار  اللجنة  بتشكيل 
أمالك البطريرك، وبحثت حالة كل عني على 
بحسن  الكفيلة  األسس  ووضعت  حدة. 
على  وعملت  األمالك.  هذه  واستغالل  إدارة 
على  سكنية  عمارة  أول  وأقيمت  تنميتها، 
وأمكن  بالقاهرة.  البحري  املالك  دير  أرض 
املشروعات  في  األوقاف  هذه  ربع  استغالل 

الكنسية املتلفة.
األراضي  الستبدال  بالنسبة  املوقف  أما   
والكنائس  األديرة  على  املوقوفة  الزراعية 
القدر  من  جزء  تسليم  مت  قد  فإنه  وخالفها، 
العامة  الهيئة  إلى  استبداله  املطلوب 
الزراعي، وهو عبارة عن 1٣61 فداناً  لإلصالح 
واألنبا  أنطونيوس،  األنبا  أديرة:  على  موقوفة 
بوال، والبراموس. وبلغ ثمن هذا القدر حوالى 
٣00,000 جنيه، ادرج في ميزانية عام 1٩68م - 

1٩6٩م، وقد رأت هيئة األوقاف القبطية إرجاء 
تسليم باقي األوقاف حتى يتم استيفاء ثمن 

ما سلم من أطيان.
الكنيسة  الثاني:  تواضروس  البابا 
هيئة  عمل  لتطوير  جلنة  استحدثت 

األوقاف القبطية
الهيئة  إدارة  مللس  األول  االجتماع  وخالل 
بتشكيلها اجلديد، الذي أصدر بشأنه الرئيس 
عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا الشهر 
الهيئة  ان  تواضروس  البابا  صرح  املاضي. 
أساقفة   6 وتضم   ،1٩60 العام  في  أنشئت 
و6 علمانيني، وفي حالة وفاة أحدهم ينقص 
الهيئة  البابا بطلب لتكميل  العدد فيتقدم 
ويصدر قرار جمهوري وهو ما حدث، إذ قدمت 
الكنيسة طلبا قبل شهرين ومت االتفاق على 

6 من األساقفة و6 من ذوي التخصصات.
هيئة  عمل  لتطوير  جلنة  استحدثت  كما 
وتدار  األقباط،  بأوقاف  خاصة  األوقاف، 
بطريقة جيدة ألّنها تعتبر دخال يُصرف منه 
هيئة  كأّنها  واألنشطة  الكنيسة،  على 

حكومية«.
دور األوقاف القبطية في انهاء اخلالفات بني 

اجمللس امللي والرئاسة الدينية 
منذ صدور الئحة ترتيب واختصاصات امللس 
امللي العام في 14 مايو 188٣م واخلالفات في 
الكنيسة ال تنتهي بني امللس وبني الرئاسة 
اخلامس  كيرلس  البابا  أن  حتى  الدينية. 
زمام  يسلم  أن  على  الدير  إلى  النفى  »آثر 
كما  امللي«  امللس  إلى  وأوقاتها  الكنيسة، 
من  األول  اليوم  حتت  السنكسار  في  جاء 
شهر مسرى. ولكن هذه اخلالفات قد انتهت 
يعد  ولم  السادس  كيرلس  البابا  عصر  في 
إدارة  في  التصرف  سلطة  امللي  للمجلس 
االختصاص  هذا  أسند  بل  الكنيسة،  أوقاف 
كنص  األرثوذكس  األقباط  أوقاف  هيئة  إلى 
املادة الثانية من القرار اجلمهوري رقم 14٣٣م 

لسنة 1٩60م الصادر بإنشائها.
هذه  مبعرفة  القبطية  األوقاف  حصر  مت  وقد 
بحسن  الكفيلة  النظم  ووضعت  الهيئة 
مائة وقف  أكثر من  وأمكن استعادة  إدارتها 
أمكن  وقد  مغتصبة  كانت  خيري  قبطي 
دخلها  وزاد  األوقاف،  من  الكثير  تنمية  أيضاً 
الستثماره فيما يعود بالنفع على الكنيسة. 
إلشراف  تخضع  التي  األوقاف  عدد  ويبلغ 

الهيئة ما يزيد على املائتي وقف.

رقم  اجلمهوري  القرار  ذلك صدر  أعقاب  وفى 
إدارة  جلنة  بتشكيل  1٩67م  لسنة   2٣26
“تولى  على  فيه  ونص  القبطية،  األوقاف 
البطريرك الشئون املالية للكنائس واملعاهد 
املطارنة  ذلك  في  يفوض  أن  وله  الدينية. 
من  أو  اختصاصاتهم.  حدود  في  واألساقفة 
وبناء  غيرهم”  من  ذلك  في  تفويضه  يرى 
الداخلية  وزير  قرار  صدر  القرار  هذا  على 
حصرت  وقد  إليها.  املشار  اللجنة  بتشكيل 
أمالك البطريرك، وبحثت حالة كل عني على 
بحسن  الكفيلة  األسس  ووضعت  حدة. 
على  وعملت  األمالك.  هذه  واستغالل  إدارة 
على  سكنية  عمارة  أول  وأقيمت  تنميتها، 
وأمكن  بالقاهرة.  البحري  املالك  دير  أرض 
املشروعات  في  األوقاف  هذه  ربع  استغالل 

الكنسية املتلفة.
الهيكلة الداخلية لهيئة األوقاف القبطية 

منذ تاسيسها
صدر قرار جمهوري رقم 14٣٣ لسنة 1٩60 م 
بتشكيل أول مجلس إدارة لألوقاف القبطية 
وكيفية إدارتها باألشراف على جميع األوقاف 
من أطيان وعقارات ومحاسبة القائمني على 
إدارتها ومصروفاتها ولها في سبيل ذلك أن 
تضع النظم التي تراها كفيلة بحسن إدارة 
أموالها  وصيانة  حساباتها  وضبط  األوقاف 
على  املوقوفة  األطيان  ريع  توزيع  وكذلك 
االحتياجات  املوقوفة عليها بحسب  اجلهات 
نص  وقد  أغراضها  لتحقيق  احلقيقية 
هو  الهيئة  رئيس  أن  على  اجلمهوري  القرار 
مجلس  قرارات  وتصدر  قانوناً  ميثلها  الذى 
وإذا تساوت  احلاضرين  بأغلبية أصوات  اإلدارة 

األصوات رجح اجلانب الذى فيه الرئيس . 
وفى 20 سبتمبر 1٩60 م أصدر هيئة الوقاف 
هذه  عمل  بكيفية  داخلية  الئحة  القبطية 
بقراري  تعديلها  ومت  اإلدارة  وكيفية  الهيئة 
مجلس إدارة هيئة األوقاف بجلستي 6 يوليو 
1٩72، و1٣ ديسمبر 1٩77 وهى الزمة لتحديد 
اجللسات  وإدارة  اجللسات  انعقاد  كيفية 
امللس  وسكرتير  امللس  رئيس  واختصاصات 
وجلان امللس، وقد تقرر عمل جلنة دائمة حتت 
تدون  بحيث  الزراعية  الشئون  جلنة  اسم 
مساحتها  بيانات  بعمل  وتقوم  سجالت 
وموقعها واجلهة املوقوفة عليها ومستندات 

وقفها.
العمل  لنفس  أخرى  جلنة  إنشاء  تقرر  كما 
أوقاف  جميع  حلصر  العقارات  جلنة  وأسمها 
وتدوينها  البناء  وأراضي  املبنية  العقارات 
وبيان مقدارها  بهدف جتميعها  في سجالت 
ومواقعها ومساحتها واجلهة املوقوفة عليها 
وأسانيد وقفها واحلصول على صور رسمية 
حملاسبة  مالية  جلنة  تشكيل  وتقرر  منها، 
املشروعات  ودراسة  وبحث  األوقاف  نظار 
وأنشاء  الهيئة،  أموال  الستثمار  الهامة 
األديرة  حسابات  ملراجعة  للمحاسبة  جهاز 
القانونية  للشئون  جلنة  وإنشاء  واألوقاف، 
الدعاوى  وحصر  القانونية  املشاكل  لبحث 
الوقف  جهات  من  املرفوعة  القضائية 
أخرى  الئحة  صدرت  ثم  عليها  واملرفوعة 
للمالية لهيئة أوقاف األقباط األرثوذكس في 
اكتوبر1٩86 م لتحديد موارد الهيئة واألديرة 

واألطيان املوقوفة وحتديد مصروفات الهيئة.

بعد انتظار دام 14 عاما... ت�شكيل هيئة الأوقاف القبطية بقرار رئا�شي
كيف خرجت الأوقاف القبطية من �صيطرة وزارة الأوقاف اإىل عباءة الكني�صة  )2-1( 

تقرير: إيهاب أدونيا
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بلومبيرغ

أثرياء العالم... دخول ثالث 
شخص إلى نادي املئة مليار دوالر

يعد  الذي  أرنو،  بيرنار  الفرنسي  امللياردير  انضم 
جيف  األمريكيني  إلى  أوروبا،  في  شخص  أغنى 
في  ملياردير  ثالث  ليصبح  غيتس  وبيل  بيزوس 
العالم ميتلك ثروة تفوق 100 مليار دوالر بعدهما.

وقد التحق أرنو البالغ من العمر 70 عاما، بحسب 
بلومبيرغ، بعدما زادت ثروته الشخصية نحو ٣2 

مليارا هذا العام.
شركة  )صاحب  الفرنسي  امللياردير  ثروة  وتبلغ 
“إل في إم إتش” ، ونحو ٩7 % من كريستيان ديور( 
% من   ٣ نحو  يعادل  ما  دوالر،  مليار   100.4 حاليا 

حجم اقتصاد فرنسا.
االنتهاء  وبعد  أيًضا،  أعمال  رجل  كان  والده 
 prestigious Ecole ارتاد  الثانوية  املدرسة  من 
في  شهادة  على  وحصل   Polytechnique
الهندسة، وبعد تخرجه انضم الشاب إلى أعمال 
أنه  املدنية كمهندس، كما  الهندسة  والده في 

بدأ بالتفكير والتخطيط لنمو وتطور الشركة.
شركتهم  عمل  وجهة  بتغيير  والده  أقنع 
القى  وقد  املزدهر  العقارات  قطاع  على  والتركيز 

جناح كبير في هذا املال.
صاحب  وأصبح  أخرى  شركات  بضم  بدأ  وأخيرا 
 Christian Dior املرموقة  التجارية  العالمة 
إنشاء  مت  وعندما   ،Le Bon Marchéو   brand
استثمر  شركتني،  بني  لالحتاد  كنتيجة   LVHM
أرنو ماليني الدوالرات في أسهم الشركة اجلديدة 

.LVHM وأصبح املساهم األول في شركة
مت اختياره في نهاية املطاف رئيًسا مللس اإلدارة، 
ومن خالل هذا املنصب بدأ بخطة توسع كبيرة 
املموعات  أكبر  من  واحدة  إلى  الشركة  حولت 

التجارية الفاخرة في العالم.

مجلة »سميثسونيان«

معلمة الكترونية

بعض  تساعد  قد  االلكترونية  األدمغة 
على  اللغة  اكتساب  في  املتأخرين  االوالد 
صممت  وقد  والقراءة.  النطق  مباشرة 
بتطور  اختصاصية  وهي كانت  مايرز،  لورا 
اللغة لدى األطفال في جامعة كاليفورنيا 
الكترونية  آلة  أجنلس،  لوس  في  اجلنوبية 
ان  ويكفي  الصغار.  عن  النطق  تتولى 
تسمي  حتى  رسماً  أو  زراً  الطفل  يلمس 
االلكتروني.  بصوتها  الرسم  ذلك  اآللة 
الدمية  الطفل  بإعطاء  مایرز  وتستجيب 
اسمها.  وسمع  اختياره  عليها  وقع  التي 
سرور  يبلغ  كثيرة  أحيان  »في  تقول:  وهي 

الطفل مبلغ يحمله على الكالم«.
الى  يعود  االول  الفضل  ان  مايرز  وتقول 
أجل  من  اجلهد  بذل  الذي  فهو  الطفل، 
النطق والتعبير عن أفكاره، وذلك مبساعدة 

اآللة«.

مجلة “ساينس” األمريكية

جتربة »النقود الضائعة« تكشف 
أكثر الشعوب أمانة

»ساينس«  مجلة  نشرتها  دراسة  كشفت 
األمريكية تباينا بني الدول في مستويات األمانة، 
حيث تصّدرت سويسرا والبلدان اإلسكندنافية 
قائمة أكثر البلدان أمانة، فيما ذّيلت دول مثل 

الصني والبيرو وكازاخستان الترتيب.
زيورخ  جامعات  في  الباحثني  من  فريق  وكان 
وميتشجان ويوتا أجرى جتربة في إطار الدراسة 
حيث  بلدا،   40 من  األشخاص  آالف  بها  شارك 
جرى إعطاؤهم محفظات نقود “ضائعة” لرصد 

تفاعلهم في مواقف مماثلة.
وتكلفت هذه التجربة 600 ألف دوالر، وتعد غير 
مسبوقة بحجمها، وألقى أشخاص متعاونون 
محفظة  ألف   17 من  أكثر  الباحثني  مع 
استقبال  ومنصات  طاوالت  على  متطابقة 
ومراكز  وبنوك  )فنادق  مختلفة  مؤسسات 

شرطة(، بواقع 400 مرة في كل بلد.
وجدوا  بأنهم  موظفا  يبلغون  هؤالء  وكان 
الشفاف  البالستيك  من  املصنوعة  احملفظة 
على األرض، ويطلبون منه بأن يهتم بأمرها ثم 

يغادرون املكان.
وكانت كل محفظة حتوي ٣ بطاقات شخصية 
تبضع  وقائمة  إلكتروني(  بريد  عنوان  )عليها 

ومفتاحا.
وكان بعض هذه احملافظ خاليا من النقود فيما 
دوالرا   1٣,45 يوازي  ما  يضم  كان  اآلخر  البعض 

بالعملة احمللية وبالقدرة الشرائية للبلد.
املال  من  اخلالية  احملفظات  من   %40 إعادة  ومتت 
لتلك  بالنسبة   %51 مقابل  في  أصحابها،  إلى 

التي حتوي أمواال.
في   %70 املعادة  احملفظات  نسبة  وتخطت 
أعاد  فقد  الصني  في  أما  وسويسرا،  النرويج 
من  اخلالية  احملافظ  املوظفني  من   %10 من  أقل 
األموال، وأكثر من 20% أعادوا احملافظ التي حتوي 

مبالغ مالية.
أجرى  وبولندا،  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  وفي 
ما  دوالرا،   ٩4.15 مع  عينها  التجربة  الباحثون 
أن  كما   ،%72 إلى  املعادة  احملفظات  نسبة  زاد 
احملفظات اخلالية من املفاتيح كانت تعاد بنسب 
أقل. ويبدو بحسب هذه النتائج أن قلة األمانة ال 
تزيد مع ارتفاع قيمة املبالغ املتاحة “للسرقة”، 
ما ال يتناسب مع صورة اإلنسان املدفوع حصرا 

باجلشع املادي.

صحيفة “أخبار لندن املصورة “

لياقة دامنركية

األوروبي  البرملان  في  الفوريون  املترجمون  يجد 
تواجههم  التي  اللغوية  التحديات  في  متعة 
أكثر األحيان. ومرة دهش نائب انكليزي للسرعة 
وعلى  الدامنركية.  الى  خطابه  بها  نقل  التي 
رغم قلة العبارات التي استخدمها املترجم، إال 
التي ختم بها  أن املستمعني ضحكوا للنكتة 

اخلطيب حديثه.
   وملا سئل املترجم عن الطريقة التي اعتمدها 
ما  معظم  يفهم  لم  بأنه  أقر  اخلطاب،  لنقل 
الدامنركيني  للمستمعني  قال  أنه  إال  سمعه. 
أن  الالئق  ومن  نكتة،  روي  االنكليزي  النائب  إن 

يضحكوا. ففعلوا.

في حادثة ال تتكرر إال نادراً، ذكر موقع صحيفة 
»ذا جارديان« البريطانية أن مجموعة من الدجاج 
في  حظائرها  إلى  تسلل  ثعلب  حياة  أنهت 
فرنسا. وأضاف أن الدجاجات استعانت مبناقيرها 

من أجل مهاجمة الثعلب الصغير وقتله.
تابعة  دواجن  مزرعة  إلى  الثعلب  دخل  فقد 
ملدرسة فرنسية، وذلك على أمل احلصول على 
وجبة يسد بها رمق اجلوع، بيد أن الثعلب وجد 
النظام  بسبب  املزرعة،  داخل  عالقاً  نفسه 
مبجرد  األبواب  يغلق  والذي  بها،  اخلاص  اآللي 
املدرسة  طالب  أن  املوقع  وتابع  الشمس.  غروب 
اكتشفوا صباح اليوم التالي جثة الثعلب، وذلك 

أثناء قيامهم بجولة بهدف فحص الدجاج.
صحيفة  موقع  نقل  السياق،  نفس  وفي 
املزرعة  مدير  دانييل  باسكال  عن  ميل«  »ديلي 
املشتبه  هي  الدجاجات  إن  قوله  الفرنسية 
زاوية  »في  وأردف:  الثعلب.  قتل  في  األول  بها 
باملزرعة، عثرنا على الثعلب ميتاً...لقد هاجمت 
مجموعة من الدجاج الثعلب مبناقيرها«. وتابع 
هاجم  املاضية  السنة  في  أنه  املتحدث  نفس 
ثعلب املزرعة ومتكن من قتل عدة دجاجات، بيد 

أن الصورة انقلبت متاما في هذه املرة.

يبدو أن خطر العملة االفتراضية »البتكوين« ال يقتصر 
قالوا  ميونخ  في  فالعلماء  والني،  واليورو  الدوالر  على 
إن استخدامها يطلق ثاني أوكسيد الكربون أكثر مما 

تطلقة دولة مثل األردن.
تعني أيًضا املساحات املثمرة من األرض التي يصحرها 
األنسجة  أو  البالستيك  مثل  معينة  مادة  إنتاج 
القطنية، كما إن بصمة قدم ثاني أوكسيد الكربون 
تعني كميات الغاز املنبعثة من استخدام أو إنتاج مواد 
البتكوين  عملة  الستخدام  الكبير  االنتشار  عد  ما. 
على اإلنترنت، ودخولها عالم العمالت املالية من أوسع 
التقنية  ميونخ  جامعة  من  أملان  علماء  قرر  أبوابه، 
قياس البصمة البيولوجية للبتكوين؛ إذ ال يعرف كثير 
من الناس أن استخدامها يعني تشغيل مواقع بحث 
يحتاج  غوغل  مثل  بحث  فموقع  الطاقة.  تستهلك 
انبعاث  إلى  تؤدي  مخدماته،  لتبريد  أخرى  طاقة  إلى 
الباحثون  يقول  الكربون.  أوكسيد  ثاني  لغاز  كبير 
من ميونخ إن بصمة قدم البتكوين مثل بصمة قدم 
وبحسب  صغير.  طفل  قدم  ببصمة  مقارنة  غودزيال 
 45,8 يستهلكون  البتكوين  مستخدمي  إن  العلماء، 
أحصى  العام.  خالل  الطاقة  من  واط/ساعة  مليار 
فريق العلماء هذه الطاقة املستهلكة من خالل تتبع 
حركة البتكوين في اإلنترنت واستخدام املستهلكني 
وفي  املالية  املعامالت  وفي  البحث  مكائن  في  لها 
شراء احلاجات ...إلخ نشرت الدراسة في مجلة “جول” 
إطار  بالبتكوين خارج  التعامل  املعروفة وشملت كل 
حركة  حتليل  على  واعتمدت  التقليدية.  املصارف 

العملة في اإلنترنت في عام 2018.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

اجلارديان

تغدت به قبل أن يتعشى بها...  
دجاج غاضب يلقن ثعلباً درساً 

قاسياً

مجلة »جول«

»بيتكوين” االفتراضية تطلق 22 
مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون
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إلغاء 123 دورة دراسية في املدارس الثانوية لتخفيض 

التمويل احلكومي في أونتاريو

الثانوية  املدارس  فإن طالب  يورك،  العامة في منطقة  املدارس  إدارة  وفقا مللس 
سيكون لديهم خيارات أقل في الدورات الدراسية للعام الدراسي املقبل بسبب 

زيادة حجم الفصول وتخفيض التمويل املالي االتي من املقاطعة.
أمور  أولياء  إلى  يورك  العامة في منطقة  املدارس  إدارة  وفي رسالة من مجلس 
أن  ماكيني  كوري  اإلدارة  مجلس  رئيسة  قالت  اإلنترنت  على  نشرها  مت  الطلبة، 
دورة   12٣ بينها  ومن  تأثرت،  قد  ثانوية  مدرسة   ٣٣ في  دراسية  دورة   15٩ هناك 

دراسية ألغيت و٣6 دورة لها عدد قليل من الفصول.
وعلى سبيل املثال ففي مدرسة الدكتور ج.م. دينسون الثانوية لن تكون هناك 
والسياحة،  الضيافة،  وعلم  احلركة،  وعلم  املالية،  احملاسبة  مبادئ  في  دورات 
اإلجنليزية  اللغة  دورات  في  الدراسية  الفصول  من  أقل  عدد  هناك  وسيكون 
والرياضيات والتاريخ، وقالت كوري ماكني؛ إننا ندرك أن هذه التخفيضات سيكون 
آثار  من  للحد  املوظفني  مع  نعمل  ونحن  أسرهم  وعلى  الطالب  على  تأثير  لها 
هذه اإللغاءات على طالبنا. ونحاول إيجاد خيارات بديلة لضمان استمراراهم في 
الدراسية  بالدورات  التي يختارونها، وميكن االطالع على قائمة كاملة  املسارات 

التي سوف تتأثر.
هذا ويتوقع مجلس إدارة مدارس يورك أن يفقد أكثر من ٩0 منصبا تعليميا خالل 
العام الدراسي 201٩ -2020 بالرغم من انه لن يتم تسريح مدرسي الثانوي. هذا 
ويبلغ عدد الطالب في املدارس في منطقة يورك 41 ألف وتبلغ امليزانية السنوية 

لها 1.5 مليار دوالر.

وزيرة الصحة الكندية تعلن عن 50 مليون دوالر متويل 
خلطة احلكومة للتصدي ملرض اخلرف

أعلنت احلكومة الفيدرالية عن خطة وطنية ملنع زيادة 
املناسب  العالج  وإيجاد  السن  كبار  عند  اخلرف  مرض 
لإلحصاءات  ووفقا  الرعاية،  مقدمي  ودعم  للمرض 
كبار  من  فرد  الف   41٩ من  اكثر  فهناك  الفيدرالية 
اخلرف،  أشكال  من  بشكل  مصابون  كندا  في  السن 

وهؤالء يعتمدون علي مساعدات من األقارب واألصدقاء تصل في املتوسط إلى 
26 ساعة في األسبوع، ومعظم املصابني مبرض اخلرف ومعظم مقدمي الرعاية 
الصحية لهم هم من النساء، وكل عام يتم تشخيص 78600 حالة جديدة من 
هذا املرض بني من يبلغون 65 من العمر واألكبر من ذلك، وتشكل النساء %6٣ 
من هذه احلاالت، وتتكلف الدولة 16.6 بليون دوالر سنويا للتعامل مع هذا املرض.

وتشمل خطة احلكومة مكافحة املرض من البداية ووقف تدهور احلاالت املرضية 
ومع أن تدهور املرض قد يعود ألسباب مختلفة، وهناك عدد قليل من العالجات 
ولكن هذه ال تفعل الكثير، ولكنها تبطئ تطور املرض فقط، ولهذا فإن الوقاية 
دوالر على مدى خمس  مليون   50 تقدم  التي  احلكومة  عليه خطة  تركز  ما  هو 

سنوات لدعم هذه اخلطة.
في  والتقدم  الشيخوخة،  مع  منه  مفر  ال  جزءا  هو  اخلرف  مرض  أن  حني  وفي 
الكنديني  يزداد عدد  أن  املتوقع  لذا فمن  أهمية،  األكثر  العامل اخلطر  العمر هو 
الذين يعانون من مرض اخلرف، في العقود القادمة مع تزايد عدد كبار السن في 
كندا، وميكن للكنديني درء هذا اخلطر من خالل زيادة احلركة واإلكثار من التمارين 
الرياضية واعتماد عادات غذائية صحية وجتنب التدخني وهذه كلها تقي من خطر 

اإلصابة بالسكتة الدماغية والتي هي سبب شائع ملرض اخلرف.

غرامة تصل إلى 250 دوالر للممتنعني عن قص حشائش 
حدائقهم مبدينة وينيبيج

أطلقت مدينة وينيبيج مشروعا جتريبيا على 
نطاق املدينة، يجعل العيش فيها أكثر صرامة، 
الذين  أولئك  على  غرامات  فرضت  ألنها  وذلك 
احلشائش  يقصون  وال   بحدائقهم  يعتنون  ال 
القانون  مشروع   وينص  منتظمة،  بطريقة 
أن  العقارات  أصحاب  يحافظ  أن  على  اجلديد 
التابعة  حدائقهم  في  احلشائش  طول  يكون 

بالشكوى، سيقوم  وإذا قام اجليران  الطول،  أقل من 15 سنتيمتر في  للعقارات 
ضابط للشرطة بتحذير صاحب العقار ليقص احلشائش ويعطيه مهلة لعدة 
أيام، وإذا لم ميتثل صاحب العقار لألمر ستقوم املدينة بقص احلشائش، ثم تغرم 
صاحب العقار 150 دوالر، وإذا قام بالدفع علي الفور تخفض الغرامة إلى 75 دوالر، 
وعند تكرار املالفة بعدم قص احلشائش تصبح الغرامة 250 دوالر وتظهر على 

فاتورة الضرائب اخلاصة بالعقار.

قائمة أفضل الشركات التي 
يرغب الطالب الكنديون العمل 

فيها

أن  عن  جديدة  استقصائية  دراسة  كشفت 
وكالة  وهما  فقط  كنديتني  شركتني  هناك 
الفضاء الكندية وشركة بومباردييه يتصدران 
قائمة الشركات العشرة الكبرى التي يعتبرها 
في  للدراسة  جاذبية  أكثر  الكنديني  الطالب 

مجاالت الهندسة وتكنولوجيا املعلومات.
اإلنترنت،  عبر  الدراسة  هذه  إجراء  مت  وقد 
جامعة   162 من  طالبا   20676 فيها  وأشترك 
ما  الفترة  في  كندا،  أنحاء  جميع  في  وكلية 
واستهدفت   201٩ وفبراير   2018 أكتوبر  بني 
دراسية  مجاالت  ستة  في  الطالب  الدراسة 
والهندسة  التجارية  األعمال  وهي  رئيسية 
الطبيعية،  والعلوم  املعلومات  وتكنولوجيا 
والعلوم  اجلميلة،  والفنون  احلرة  والفنون 

االجتماعية والقانون والصحة والطب.
ثم أصدرت الدراسة قائمة بأسماء أفضل 100 
شركة بحسب العوامل التي يعتبرها الطالب 
املهنية،  تطلعاتهم  عن  فضال  أهمية  أكثر 
وتلتها  القائمة  هذه  جوجل  شركة  وتصدرت 
ومايكروسوفت  آبل  شركة  ثم  تسال  شركة 
فإن  الدراسة  لهذه  ووفقا  أمازون.  وشركة 
إغراءات  تقدم  أن  حتتاج  الكندية  الشركات 
إذا  العمل،  عن  اجلدد  للباحثني  وفوائد  مالية 
التي  األخرى،  الشركات  مع  التنافس  أرادوا 
جتتذب إليها املهارات واملواهب الكندية خاصة 

في املاالت التنافسية مثل التكنولوجيا.

ترامب يتعهد بالتحدث لنظيره 
الصيني في اجتماعهم املقبل عن 

الكنديان املتجزان في بكني

واشنطن: التقي رئيس الوزراء الكندي جسنت ترودو 
العاصمة  في  ترامب  دونالد  األمريكي  بالرئيس 
التجارة  اتفاقية  إلنهاء  للدفع  وذلك  واشنطن 
الرئيس  وأظهر  الشمالية،  ألمريكا  اجلديدة 
حقيقا  حماسا  الكندي  والرئيس  األمريكي 
تنتظر  والتي  التجارية  الصفقة  لالنتهاء من هذه 
موافقة الدميقراطيني في مجلس النواب األمريكي 
والسيما نانسي بيلوسي للسماح بالبدء الفعلي 
ترودو  الثالثة جلسنت  الزيارة  بها، وهذه هي  للقيام 
أعلن  ترامب  دونالد  مع  اجتماعه  وبعد  لواشنطن 
بجهود  القيام  تشمل  املبادرات  من  سلسلة  عن 
)االفيون(  االوبويد  تعاطي  أزمة  ملكافحة  جديدة 
في كال البلدين، وخطط لتسهيل تدفق البضائع 
األمد  طويلة  وخطة  احلدود  عبر  الناس  وانتقال 
يدخلون  الذين  األشخاص  حول  املعلومات  لتبادل 
هذا  ستبدأ   وهي  البلدين،  أي   من  يخرجون  أو 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  وتعهد  الصيف،  
أنه سيثير مسألة احتجاز مايكل سبافور ومايكل 
كوفريج في الصني عندما يلتقي بالرئيس الصيني 
إذا  اليابان،  العشرين في  املقبل في قمة  األسبوع 
في  ما  كل  سيفعل  وانه  هذا،  ترودو  جسنت  أراد 
وسعه ملساعدة كندا، هذا وقال الناقد السياسي 
حان  قد  الوقت  أن  أوتول  أرين  احملافظني  حزب  من 
األزمة  حول  الصيني  الرئيس  مع  محادثات  إلجراء 
بني كندا والصني والتي تركها ترودو تتعمق ألكثر 

من نصف عام.

القبض على عضو حزب اهلل جمع معلومات عن مطار بيرسون في تورنتو

وهذا  تورنتو  بيرسون في  أحد عناصر حزب اهلل معلومات مفصلة عن مطار  جمع 
بحسب التقرير الذي وزعته وكالة السالمة اجلوية الكندية، وأكد التقرير أن عضوا 
ومقرها  اإلسالمية  اجلهادية  املنظمة  وهي  اهلل  اخلارجية حلزب  العمليات  وحدة  في 
لبنان، ويدعى علي كوراني قد زار مطار بيرسون الدولي في تورنتو سبع مرات، وجمع 

معلومات حول اإلجراءات األمنية به، قبل القبض عليه.
وقام أيضا بجمع معلومات عن مطار جون كنيدي واملرافق احلكومية األمريكية في 
مدينة نيويورك، ونقل نتائج حترياته إلى مسؤول حزب اهلل في لبنان مسجلة على 

أجهزة تسجيل وتخزين رقمية، وكانت جماعة حزب اهلل اإلرهابية في لبنان واملدعومة من إيران قد كلفت 
كوراني بجمع هذه املعلومات حتى تتمكن من التخطيط لهجمات وفقا للمدعني العامني األمريكيني، 
كوراني  علي  أمريكية  محكمة  أدانت  املاضي  الشهر  وفي   ،2017 عام  كوراني  علي  القبض  القى  وقد 

بثمانية اتهامات تتعلق بعمله كناشط في حزب اهلل، وسيصدر احلكم عليه في 27 سبتمبر.
بيانا لها، إن مهمة علي كوراني كانت املساعدة في شراء األسلحة  وقالت وزارة العدل األمريكية في 
وجمع معلومات استخباراتية حول األهداف احملتملة لشن هجمات إرهابية في الواليات املتحدة، ولكن 
األدلة التي مت جمعها وكشف عنها خالل محاكمته، أظهرت إنه قام أيضا بجمع معلومات عن كندا، 

وإنه متزوج من سيدة لبنانية كندية.
وقال علي كوراني ملكتب التحقيقات الفيدرالي أنه كان على اتصال مبوظف في مطار بيرسون وإنهما 
كانا يدخنان الشيشة معا، وإن املوظف الكندي اخبره عن مواقع الكاميرات األمنية وأجهزة الكشف 
عن املعادن واألسلحة في املطار، وأن هذا املوظف أبدى استعداده حلمل حقيبة تخص كوراني على منت 
طائرة، وقال أيضا إن وحدة العمليات اخلارجية حلزب اهلل والتي تعرف باسم الوحدة رقم ٩15 هي أكثر 
نشاطا في كندا من الواليات املتحدة، وأدلي كوراني بأسماء 15 فرد ممن يتصل بهم ومنهم أفراد يقيمون 
فترة  منذ  اهلل  حزب  ويعمل  هذا  اهلل،  حزب  بفصائل  وثيقة  صلة  على  واحدهم  وأونتاريو  وندسور  في 
طويلة في كندا ويحاول نشر نفوذه ويجمع تبرعات من خالل جمعياته اخليرية ومن خالل اجلرمية، وكان 
علي كوراني قد خضع لتدريبات شبه عسكرية في لبنان في سن السادسة عشر وانتقل إلى الواليات 
الساحة  الظهور على  املتحدة عام 200٣ ومت جتنيده كعضو في حزب اهلل عام 2008 وطلب منه عدم 
حتى يحصل على اجلنسية األمريكية وبعد فترة وجيزة من حصوله على جواز السفر األمريكي، سافر 
إلى الصني وتعتقد السلطات األمريكية إنه سافر للبحث عن مصادر محتملة لشراء مواد كيميائية 
الزمة لصنع متفجرات، وكان يسافر إلى لبنان كل عام ليحصل على تعليمات من رئيسه في حزب اهلل 
والذي طلب منه استكشاف املطارات، والتعرف على رجال األعمال اليهود، واألفراد السابقني في اجليش 
اإلسرائيلي الذين يعيشون في الواليات املتحدة، وفي عام 2014 قام كوراني بزيارة إلى كندا واتصلت به 
وكالة االستخبارات الكندية وفي عام 2016 أبلغت زوجته الكندية السلطات إنه ضربها وضرب أمها 

وهذا وفقا لوثيقة احملكمة وطلب محاميه اإلفراج عنه في تلك الواقعة.
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   يختلف فرد عن آخر في طريقة تعامله مع 
الغضب، فبعض الناس قادرون على التحكم 
عنه  فيعبر  اآلخر  البعض  أما  الغضب،  في 
احلكيم  غير  والتعامل  بأخرى.  أو  بطريقة 
مشکالت،  عدة  إلى  يؤدي  قد  الغضب  مع 
بغير  غيظه  يكظم  الذي  فالشخص 
حكمة معرض ألن تؤذي نفسيته ومشاعره 
غضبه  عن  يعبر  الذي  وكذلك  الداخلية. 
لألضرار  ذلك  يؤدي  فقد  خاطئة،  بطريقة 

بنفسية اآلخرين من حوله.
شحنات  إخراج  على  نركز  أن  من  وبدال     
الغضب على اآلخرين أو حتى كبتها بداخل 
الشخص  النفس  علماء  ينصح  أنفسنا، 
الغاضب بأن يركز طاقته على حل املشكلة 
لوم  في  وليس  غضبه،  في  تسببت  التي 

النفس أو اآلخرين.
   وغالبا ما تصل ذروة الغضب عندما نشعر 
بذلك  نصرح  أن  من  وبدالً  مجروحون،  بأننا 
نكبت  فإننا  إيجابياً،  حالً  جند  أن  ونحاول 
جروحنا هذه حتى نكاد أن ننسى مسبباتها.

   ويضع أمامنا علماء النفس أربع خطوات 
للتعامل مع الغضب بحكمة:

أوالً: االعتراف.. يجب أن نعترف بأننا غاضبون 
هذه  فبدون  ذلك.  ننكر  وأال  ما  شيء  من 
أسباب  حتليل  على  قادراً  تصبح  ال  اخلطوة، 

املشكلة وإيجاد حل مناسب لها.
وذلك  غضبك،  أسباب  حتلل  أن  البد  ثانيا: 
ابذل  ال.  أم  منطقية  كانت  إذا  ما  ملعرفة 
مجهودً ووقتاً ملعرفة السبب، وذلك لتتجنبه 

في املرات القادمة.
ثالثا: إنك في أشد احلاجة إلى أن تعبر عما 
تشعر به من غضب، كأن تتحدث عن أسباب 
بأنه  وتعرف  برأيه  تثق  شخص  مع  الغضب 
طاقة  إلخراج  أخرى  وسيلة  خيرك.  يحب 
مبمارسة  تقوم  أن  هي  داخلك  من  الغضب 
الرياضية، فالبد أنك سوف  التمرينات  بعض 
ولتعلم  أدائها.  بعد  عميقة  براحة  تشعر 
دائما  هو  الغضب  عن  الصحيح  التعبير  أن 

أفضل من كبته!
رابعا: في أغلب األحيان، إما أن تكون غاضباً 
على  جتني  قد  أحدهم  بأن  االعتقاد  نتيجة 
أحداً.  ظلمت  بأنك  العتقادك  أو  حقوقك، 
التي  الغضب  نوبة  من  متاماً  تتخلص  ولكي 
جتتازها، فإنك حتتاج أن تدرب نفسك على أن 
أن  إلى  أخطاءهم، كما حتتاج  لآلخرين  تغفر 
تعترف أنت بخطأك أمام من أخطأت إليهم. 
   وليس األمر سهالً في احلالتني، ولكن اعلم 
أنه في كل مرة تنجح في أن تسامح  يقيناً 
نحو  كبيرة  خطوة  تخطو  فإنك  وتعترف، 

النضج الروحي والنفسي.

تبادل الزيارات:
   ال يكون التعامل بني األقرباء واألصدقاء على 
أساس زیارة مقابل زیارة، وبخاصة في حاالت 
املرض، أو في املناسبات األخرى. ولكن الزيارة 
لقوانني  تخضع  أن  يجب  جدد  ملعارف  األولى 

متعارف عليها.
   وتُرد هذه الزيارة عادة بعد أسبوع أو أسبوعني 
من قيامك بها وبعد إبالغك مبوعدها مسبقاً. 
ثم تقوم أنت بدعوة معارفك أو جيرانك اجلدد 
ومن  شرفهم،  على  تقام  طعام  وجبة  إلى 
واجب اجلار اجلديد حمل هدية لطيفة )رمزية( 
تلبية  بعد  شكر  بطاقة  إرسال  أو  زهور  أو 

الدعوة.
زيارة التعزية:

بعد  التعزية،  بزيارة  القيام  الواجب  من     
تلقي نبأ الوفاة مباشرة. وإذا كان املتوفي من 
األصدقاء احلميمني، أو من األقارب أو اجليران. 
واحدة.  زيارة  التعزية على  تقتصر  أال  فيجب 
الفقيد  ألهل  العون  يد  مند  أن  يجب  كما 
ونساعدهم في إعداد الطعام، أو في االعتناء 
إرسال  في  ثم  البيت،  وبشئون  باألطفال، 
البرقيات وبطاقات النعي لألقرباء واألصدقاء 

بالوفاة.
النظافة في األماكن العامة:

   إن مقياس تقدم األمم ورقيها، يقاس بنظافة 
من  هي  العامة  األماكن  ونظافة  أوطانها. 
شخص  كل  واجب  ومن  بلد.  كل  ضروریات 
أن يحافظ عليها، فال يجوز إلنسان متحضر 
أن يرمي النفايات من فضالت أطعمة وأوراق 
يجب  كما  العامة.  األماكن  في  وغيرها 
املياه  املراحيض ودورات  احملافظة على نظافة 
في الفنادق واملسارح واملستشفيات وغيرها.

اعمل كالنحلة:
ترهق  بأن  يعني  ال  كالنحلة  تعمل  أن     
ثم  بدأب  تعمل  أن  بل  العمل،  في  نفسك 
بذكاء. كرس وقت العمل للعمل، فال تضيع 
وقتك بالتحدث بالهاتف، أو بشرب القهوة أو 
عملك  مرکز  بأن  وتذكر  الزائرين،  استضافة 
ليس صالوناً. خطط للعمل الذي ستقوم به 

في اليوم التالي.

فيها  دّون  مكتبك  على  مبفكرة  احتفظ     
هواتف  أرقام  ودون  األولوية،  حسب  األعمال 
أعياد ميالدهم،  تاريخ  وأقاربك، ثم  أصدقائك 
أو املناسبات عندهم، لتنظيم وقتك مسبقاً 
إلى  اليوم  عمل  تؤجل  وال  املواعيد.  هذه  في 
الغد. ال تذهب إلى رئيسك بكل مشکالتك 
في العمل، بل اذهب إليه باحلل لهذه املشكلة 
أنت  يوافق، ففتش  وإذا لم  واطلب موافقته، 
عن حل آخر. وتأكد أنك إن لم حتل مشاكلك 
ألن  معلقة  ستظل  فإنها  بنفسك،  أنت 
مشكالتك!  من  أهم  هو  ما  لديه  رئيسك 
واحترام  املكتب  مواعيد  احترام  تذكر  أخيرا 

املواعيد التي تعطيها لعمالئك.
 معاجلة اإلساءة:

   عالج كل إساءة تُصّوب نحوك في حينها. 
فال تتركها تتفاعل في رأسك، حيث تتحول 
إلى الشعور باحلقد والعدوانية نحو اآلخرين. 
قبل  من  اإلساءة  إلى  وتعرضت  حدث  فإذا 
مشاعرك  كل  فاترك  العمل،  في  رئيسك 
العدوانية نحو رئيسك في املكتب. ال حتملها 
معك إلى البيت. فكما يتخلص جسمك من 
أيضا  عقلك  فإن  يوم،  كل  السامة  اإلفرازات 
يجب أن يتخلص من األفكار السامة كل يوم 

أيضاً.
فرض  معيناً  منصباً  تشغل  كنت  إذا  أما     
عليك فيه نقد اآلخرين، ألن مصلحة العمل 
تقتضي ذلك، فحاول أن يكون نقدك منطقياً 
ومبنياً على أساس سليم، وليس مجرد النقد 
أو الهجوم. ثم افعل ذلك بحب. أشعر الناس 
أنك تكن لهم   - إليهم  النقد  توجيه  - قبل 
هناك  كان  إذا  ألنه  واحترام،  ومودة  حب  كل 
لهم  نقدك  فإن  مرؤوسيك،  وبني  بينك  نفور 

سيؤخذ على محمل التهجم والعدوانية. 

اتيكيت

متعة الطبخماذا تفعل عندما تغ�شب؟! 
تأكل  لم  إن  بالكآبة  تشايلد  جوليا  الطبخ  خبيرة  تصاب 
جيداً. وهي التي تعلمت فن الطبخ في فرنسا ال تزال حتن 
الى »العصر الذهبي عندما لم يأبه أحد للزبدة والقشدة 

في الطعام«.
   أما اليوم، تعترف تشايلد، فهي تأخذ في االعتبار كمية 
عن  تعبر  لكنها  الطعام.  وجبات  في  احلرارية  الوحدات 

الطبخ«  »أسلوب  اجلديد  كتابها  وفي  للنحافة.  االهتمام  في  الناس  مبالغة  من  الشديد  امتعاضها 
تعيد احياء ملذات املائدة مع التسليم بصحة أسلوب الطبخ القليل الدسم. وال يحتوي كتابها على 
بالدهن  السريعة مشبعة  »الوجبات  تقول:  العنيدة  الطباخة  فهذه  دقيقة،  ثالثني  في  وجبات حتضر 
واملواد احلافظة، وأسعار املطاعم باهظة، إذا من األفضل أن تطبخوا بأنفسكم وأن تتعاملوا مع الطعام 
تتعلمون  متاما كما  بتعلمه  وعليكم  الغذائية،  قيمته  أهمية عن  يقل  ال  الطبخ  أسلوب  إن  بجدية. 

رياضة كرة املضرب أو اجلولف أو االبحار«.

خربات منزلية .. البي�س املخفوق
عندما تخفقني البيض، ال تضيفي امللح إليه قبل قليه، ألن إضافة امللح إلى البيض 

املفوق جتعله أكثر سيولة.
االنتهاء من قليه، ألن  البيض املقلي غير املفوق قبل  امللح على  كذلك ال تضعي 

إضافة امللح فوق صفار البيض تؤدي إلى تكون بقع بيضاء عليه غير جميلة.
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بطريركية األقباط األرثوذكس

CORDIALLY INVITES YOU TO OUR ANNUAL FESTIVAL  

TO CELEBRATE THE FEAST OF ST. BISHOY
“THE BELOVED OF OUR GOOD SAVIOR”

Festival Activities include BBQ, Basketball, Ping-Pong, 
Bazar, Face Painting, Henna, Hair braiding 

Fri. July 12 08:30am – 11:30am Laqan & Divine Liturgy (Feast of the Apostles)

11:30am – 07:00pm Festival Activities & Celebration
Sat. July 13 11:30am – 07:00pm Festival Activities & Celebration

07:30pm – 08:30pm Vespers prayers
Sun. July 14 08:30am – 11:30am Divine Liturgy

11:30am – 07:00pm Festival Activities & Celebration

6500 Main St., Stouffville, ON L4A 5Z4 ~ www.saintbishoy.ca

ستوفيل~كنيسة القديس العظيم األنبا بيشوي
St. Bishoy Coptic Orthodox Church

Stouffville - Ontario

ارتفاع معدل الت�شخم يف كندا اإىل 

2.4% ب�شبب ارتفاع اأ�شعار املواد 

الغذائية

أرتفع معدل التضخم 
شهر  خالل  كندا  في 
 %2.4 إلى  ووصل  مايو 
منذ  عليه  كان  عما 
لنفس  مضي  عام 
بسبب  وذلك  الشهر، 
املواد  أسعار  ارتفاع 
الغذائية، وقد ارتفعت 
مدار  على  األسعار 
جميع  في  العام 

أسعار  في  ملحوظة  زيادة  مع  للمؤشر،  الثماني  الفئات 
الشهر  عشر  االثني  خالل   %4 بنسبة  الغذائية  املواد 
املاضية، وتعزي السرعة في زيادة متوسط أسعار األغذية 
إلى ارتفاع تكلفة املواد الغذائية الطازجة، بنسبة %16.7 
اللحوم  أسعار  أيضا  وارتفعت  املاضي  بالعام  مقارنة 
بنسبة 2.٩% وزادت أسعار املواد املعمرة بنسبة 2.5% وزادت 
في  استثناء  مع   ،%4.2 بنسبة  اجلديدة  السيارات  أسعار 
بشهر  مقارنة   %٣.7 بنسبة  انخفض  الذي  البنزين  سعر 
في  البنزين  سعر  نأخذ  لم  وإذا  املاضي،  العام  من  مايو 
متقلب  الرقم  وهذا   %2.7 سيبلغ  التضخم  فإن  احلساب 
وكالة  جاءت  ولهذا  فردية،  عوامل  بسبب  سريع  بشكل 
باستبعاد  التضخم األساسي  البيانات مبا يسمي معدل 
معدل  أعلي  وهو   %  2.1 بلغ  وقد  القطاعات،  بعض 
للتضخم سجل منذ عام 2012 ، ويعني هذا أنه من غير 
يجتمع  عندما  الفائدة  سعر  كندا  بنك  يرفع  أن  احملتمل 

لوضع سياسته الشهر املقبل.

رئي�س وزراء كيبيك 

يرف�س الرتاجع عن خطته لإلغاء 18 

األف طلب للهجرة

ليجولت  فرانسوا  كيبيك  مقاطعة  وزراء  رئيس  متسك 
يعني  وهذا  للهجرة،  قدمي  طلب  الف   18 إللغاء  بخطته 
بيان  وجاء  طلباتهم،  تقدمي  إلعادة  سيضطرون  هؤالء  أن 
فرانسوا ليجولت قبل وقت قصير من صدور مشروع قانون 
النداءات  من  وبالرغم  كيبيك،  في  الهجرة  نظام  إصالح 

املعارضة.
لم  للمهاجرين  القدمية  االختيار  معايير  إن  ليجولت  قال 
القانون اجلديد  - وهذا  العمل  تعد تفي باحتياجات سوق 
سوف يعطي وزير الهجرة الصالحية لتحديد من له احلق 
في احلصول على اإلقامة الدائمة في كيبيك، وأيضا سوف 
الهجرة  طلبات  من  الف   18 بإلغاء  للحكومة  يسمح 
القدمية، بعضها من أفراد ظلوا ينتظرون ألعوام للنظر في 
طلباتهم، وسيتعني على املتضررين تقدمي طلبات جديدة، 
وبينما يقدر عدد الطلبات امللغاة بــــ 18 ألف لكن العدد 
هؤالء  عائالت  إضافة  بعد  هذا  من  للمتضررين  اإلجمالي 
، سيصل الي 50 الف فرد، وناشد حزب كيبيك احلكومة 
بالنظر أوال في طلبات  ٣700 مهاجر استقروا بالفعل في 

كيبيك .

كيبيك تتبني قانون العلمانية 
الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية 

للعاملني يف الدولة
باملوافقة  التصويت  مت 
على القانون رقم 21 املثير 
وهو  كيبيك،  في  للجدل 
ارتداء  يحظر  الذي  القانون 
للمعلمني  الدينية  الرموز 
وغيرهم  الشرطة  وضباط 
احلكوميني  املوظفني  من 
في مناصب السلطة ومتت 
القانون  هذا  على  املوافقة 
عليه  وصوت  مؤخرا، 

باملوافقة 7٣ مقابل ٣5 صوتا.
وقال املعارضون للقانون إنه يستهدف األقليات ولكن تقول حكومة كيبيك 
أنه قانون يؤكد الهوية العلمانية لشعب كيبيك، هذا وقد أدخلت حكومة 
كيبيك تعديالت مشددة على القانون في اللحظة األخيرة وجعلت للوزير 
احلق في التحقق من االمتثال للقانون، واملطالبة بتدابير تصحيحية إذا لزم 
األمر، وقال عضو احلزب الليبرالي املعارض مارك تاجنواي إن هذه التغييرات 

ستؤدي الي وجود )شرطة علمانية(.
علي  النهائي  التصويت  قبل  املشرعني  جميع  من  الهجرة  وزير  طلب  وقد 
القانون، أدخال املبادئ العلمانية إلى الدولة بهدوء وإحترام ، هذا ويتضمن 
علي   ، عليه  الطعن  من  مواطن  أي  متنع  مادة  للعلمانية   21 رقم  القانون 
أساس أنه ينتهك احلريات االساسية للقانون ، وباملوافقة النهائية علي هذا 
القانون يفي رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجولت بوعوده االنتخابية ، وقد 
قال فرانسوا ليجولت عن هذا القانون إنه حال وسطا النه لم يعد يدرج  فيه 
العاملني في الرعاية النهارية لالطفال أو مدرسي املدارس اخلاصة ، ومنح 
أيضا العاملني في القطاع اخلاص مثل املدرسني حقا مكتسبا في مواصلة 

إرتداء الرموز الدينية إذا مت توظيفهم قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ .



حفل جود نيوز الأول يف تورنتو يف اخلام�س ع�شر من يونيو

اإ�شتقبال حافل لـ خالد منت�شر ،

 »�شعيد �شعيب« يقدمه ، 

وال�شاب ماثيو مفاجاأة احلفل بغنائه

جود نيوز تختار »خالد منت�شر« كاأف�شل كاتب مقال عربي يف عام 2018
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منطقة  قاعات  بإحدي  احلالي  يونيو  من  عشر  اخلامس  السبت  مساء  في  تورنتو:   - نيوز  جود 

الكاتب واإلعالمي  نيوز« بحضور  لـ »جود  األول  »ريتشموند هيل« بدأ في السابعة مساًء، احلفل 

والطبيب املعروف د. »خالد منتصر«، والذي أستقبله احلضور- حوالي مائتي شخص- بحفاوة بالغة، 

بالدكتور خالد  ترحيبه  فيها عن  نيوز، حتدث  رئيس حترير جود  مقار«  »ابرام  لـ  بكلمة  احلفل  وبدأ 

منتصر، بعدها شكرت »ندي باخوم« الشركات واألفراد من رعاة هذا احلفل الهام وكذلك املعلنني 

والذين شارك عدد كبير منهم باحلضور. بعدها ألقت مرشحة حزب املافظني عن دائرة »مسيساجا 

- ستريتسفيل« املهندسة »غادة ملك« كلمة هنأت فيها »جود نيوز« بإقامة هذا احلفل ورحبت 

بالضيف »خالد منتصر« ثم حتدثت عن حملتها اإلنتخابية واملمتدة حتي يوم اإلنتخابات في احلادي 

والعشرين من أكتوبر القادم، بعدها كانت املفاجأة التي أثارت جميع احلضور وهو الشاب ماثيو، وهو 

الذي رغم أنه من اجليل الثاني وال يقرأ العربية إطالقاً إال أنه قام بغناء عدداً من أغاني أم كلثوم و 

عبد احلليم حافظ وهو يعزف علي األورج ومعه عازف الدرامز »دانيال«، أثناء العشاء وسط تصفيق 

وإعجاب احلاضرين. بعدها قدم الكاتب والباحث املعروف »سعيد شعيب« الضيف الدكتور »خالد 

منتصر«، واصفاً إياه بأنه أحد أهم من حملوا مشاعل التنوير في مصر في العقود األخيرة. بعدها 

صعد »منتصر« علي املنصة ليلقي كلمة أستمتع بها احلضور جداً إستهلها باحلديث عن امللحن 

بليغ حمدي، حيث الحظ »منتصر« أن كل األغاني التي إختارتها الفرقة املوسيقية بكندا كانت 

من أحلانه. وبعد الكلمة مت تكرمي د. خالد منتصر من قبل »جود نيوز« كأفضل كاتب مقال عربي 

عام 2018 وحصل علي درع اجلريدة مكتوب عليها ذلك. وبعدها بدأت فقرو األسئلة والتي أدارتها 

»خالد  حول  احلضور  جميع  التف  بعدها  اجلريدة.  حترير  سكرتير  أندراوس«  »دوال  الكاتبة  وبإقتدار 

منتصر« إللتقاط الصور التذكارية معه 
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14
خالد منت�شر 

يف م�شي�شاجا بح�شور املئات 

وال�شيا�شيني الكنديني من اأ�شل م�شري
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قاعة  في  مسيساجا:   - نيوز  جود 
شخص   200 قرابة  وبحضور  »مايبل« 
في  نيوز«،  »جود  لـ  الثاني  احلفل  بدأ 
وذلك  مساًء،  السادسة  الساعة 
بكلمة  البرنامج  بدأ  بعدها  بالعشاء 
مقار«  »ابرام  املهندس  من  ترحيب 
ملقدمة  احلفل  رعاة  عن  كلمة  تالها 
حتدث  بعدها  باخوم«  »ندي  احلفل 
»مقار« عن الثالث املرشحني الكنديني 
املافظني  حزب  عن  مصري  أصل  من 
دعمهم،  وضرورة  مسيساجا  مبدينة 
كل  مشوار  عن  فيديوهات  بدأت  ثم 
مت عرضه علي شاشتي  منهم  مرشح 
عرض كبيرتني، بدأت بالصيدلي »هاني 
حتدث  املصور  الفيديو  وبعد  توفيلس«، 
اإلنتخابات  عن  للحضور  »توفيلس« 
القادمة في أكتوبر، ثم بدأ فيديو مصور 
كلمة  تاله  ملك«،  »غادة  املرشحة  عن 
نيوز«  »جود  جريدة  بها  شكرت  لها 
لها  دعوتهم  علي  عليها  والقائمني 
وهنأتهم علي جناح احلفل وعدد احلضور 
فيديو  بدأ  بعدها  والتنظيم،  الكبير 
ميكاييل«،  »ميالد  املرشح  عن  مصور 
بإنتخابات  له  الذي طلب دعم احلضور 
موسيقية  فقرة  بعدها  القادم.  أكتوبر 
ثم  كلثوم،  وأم  احلليم  لعبد  وأغنيات 
د.  الضيف  عن  مصور  فيديو  عرض  مت 
خالد منتصر ليلقي بعدها كلمته بعد 
إللقاء  صعوده  حلظة  حافل  تصفيق 
هاني  د.  ألقي  األسئلة  وقبل  الكلمة، 
بالدكتور  فيها  رحب  كلمة  شنودة 
مقاطعة  نائب  وشكر  منتصر  خالد 
الدور  علي  سبعاوي«  »شريف  أونتاريو 
الذي قام به إلعتبار شهر يوليو »شهر 
التراث املصري« مبقاطعة أونتاريو، ثم مت 
علي  الكندية  القبطية  الهيئة  تهنئة 
ومت  إنشائها،  علي  عاماً  خمسون  مرور 
ليلقي  للهيئة  نيوز«  »جود  درع  إهداء 
الصيدلي »ماهر رزق اهلل« رئيس الهيئة 
الهيئة  بها  قامت  الذي  للدور  كلمة 
السنوات  مي  علي  وكندا  مصر  خلدمة 
بالضيف  رحب  كما  املاضية  الطوال 
فقرة  بدأت  بعدها  منتصر«،  »خالد 
دوال  األستاذة  قادتها  والتي  األسئلة 
أجاب  اجلريدة،  حترير  سكرتير  أندراوس 
أسئلة  من  العديد  علي  »منتصر«  د. 
ألتقط  احلفل  إنتهاء  وبعد  احلضور، 
الضيف  مع  التذكارية  الصور  اجلميع 
برنامجي  مع  مقابالت  بتسجيل  وقام 
 ، بطرس  رامي  وحاوره  »أكسجني« 
وحاوره  السادس«  »اليوم  وبرنامج 

»مجدي يوسف«

غادة ملك ت�شكر جود نيوز ، 

توفيل�س يتحدث عن الإنتخابات القادمة ، 

وميكاييل يطلب دعم احل�شور للفوز

تكرمي الهيئة القبطية الكندية يف يوبيلها 

الذهبي واإهدائها درع »جود نيوز«
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هو ابراهيم ابن تارح ابن ناحور ابن سروج ابن رعو 
ابن  ارفكشاد  ابن  ابن شالح  عابر  ابن  فالج  ابن 
سام ابن نوح. وذكر ابو الفدا في) املتصر، صـ27.( 
اال  التكوين،  في سفر  ورد  كما  نسبه صحيحا 
تارح  بن  إبراهيم  هو   « قال:  األسماء،  نطق  في 
بن  فالغ  بن  رعو  بن  ناحور بن ساروغ  بن  آزر  وهو 

عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح ». 
 »... واخذ تارح ابرام إبنه ولوطا بن هاران ابن إبنه 
إبنه فخرجوا معا من  ابرام  إمرأة  وساراي كنته 
اور الكلدانيني ليذهبوا إلى ارض كنعان فاتوا إلى 

حاران واقاموا هناك... »)تك11(.
يجيز  العرف  كان  الغابر،  الزمان  ذلك  وفي     
االكبر،  اخيه  ابنة  من  يتزوج  ان  االصغر  لالخ 
بنت  ملكة  ناحور  تزوج  ولهذا  العكس؛  وليس 
غير  من  االخ  زواج  يجيز  كان  كما  هاران.  اخيه 
وقبل  ساراي.  من  ابرام  تزوج  ولهذا  شقيقته. 
ثم  شقيقتيهما.  من  ويافث  قايني  تزوج  ذلك 
نهت الشريعة املوسوية عن زواج احملارم )ال 18(، 
وبعدها نهت املسيحية عن تعدد الزوجات وحتى 

عن زواج االخ بأرملة اخيه.        
ان  صـ٣٣(  الذهب،  مروج  في)  املسعودي  وذكر 
اخ  هو  هاران  ولكن  هاران؛  عمه  ابنة  هي  سارة 
 .)12: )تك20  في  ورد  كما  إلبراهيم  شقيق  غير 
وفي رواية اخرى قال انها » ابنة بتوايل بن ناحور، 
وهي ابنة عم إبراهيم ». بينما لم تذكر سلسلة 
النسب اخا لتارح يدعى ناحور بل ابنا له، وسمي 
على اسم جده. كما ان بتوايل)بتوئيل( هو اخو 
تزوج  التي  رفقة  هي  وابنته  ابيها،  وليس  سارة 
بها إسحاق ابن إبراهيم وهو ما يذكره املسعودي 
في السياق التالي » وتزوج إسحاق بعد إبراهيم 
ويعقوب  العيص  له  فولدت  بتوايل؛  ابنة  برفقا 

في بطن واحد ») مروج الذهب، صـ ٣٣، ٣4( !
صـ21(  املموع،  التاريخ  في)  بطريق  ابن  وانفرد 
التي  أبيه  إمرأة  واسم  إبراهيم  ام  إسم  بذكر 
ولدت سارة ولم يرد إسميهما في اي من أسفار 

ام  وان  يونا،  تدعى  ابراهيم  ام  ان  فقال  الكتاب، 
سارة تدعى تهويت.

وقال الطبري، وابو الفدا ان ابراهيم كان في عهد 
ولكن  النار  في  بإبراهيم  ألقى  وانه  اجلبار،  منرود 
ألفتية  بقصة  شبيهة  قصة  وهي  جناه.  اهلل 
الثالثة الذين أمر نبوخذ نصر ملك بابل بأن يلقوا 

في النار ألنهم رفضوا السجود للتمثال)دا٣(. 
     وذكرا جناة إبراهيم من النار وتكرمي منرود الله 
من  بابل  ملك  مبوقف  يذكرنا  ما  وهو  إبراهيم، 
الفتية الذين القاهم في آتون النار. كما يذكرنا 
ووفقا  االتون.  وسط  في  الرب  مالك  بظهور 
للتوراة فان منرود ابن كوش ابن حام ابن نوح ميثل 
في  فيأتي  إبراهيم  اما  نوح،  من  الثالث  اجليل 

اجليل احلادي عشر.  
    ويخبرنا سفر التكوين ان ابراهيم وعشيرته 
الى  واجتهوا  الكلدانية  اور  مدينة  من  انتقلوا 
ثم  مدة  بها  ومكثوا  االرامية،  حاران  مدينة 
انتقلوا الى ارض كنعان، ومن كنعان توجهوا الى 

مصر، ثم عادوا الى كنعان ثانية )تك 11، 12(. 
    وفي مصر، انكر ابرآم زواجه من سارة خشية 
ان يقتله احد ويظفر بها » وراها رؤساء فرعون 
بيت  إلى  املراة  فأخذت  فرعون  لدى  ومدحوها 
ضربات  وبيته  فرعون  الرب  فضرب  فرعون... 

عظيمة بسبب ساراي إمرأة ابرام...«)تك 12(.
إبراهيم  مضيف  فرعون  األثير  ابن  واعطى     
إسما لم يرد في اثبات ملوك مصر منذ ما قبل 
التاريخ والى وقتنا هذا. ال في ثبت الكرنك وال في 
واالثار  االثبات  من  غيرهما  في  وال  ابيدوس  ثبت 
املكتشفة حتى االن، قال » فخرج مهاجراً حتي 
قدم مصر وبها فرعون من الفراعنة األولى كان 
)الكامل،   –  « عبيد  بني  علوان  بن  سنان  اسمه 

جـ1، صـ 77(.
عليها  وكان  جرار  الى  ابراهيم  ذهب  ذلك  وبعد 
من  زواجه  الثانية  للمرة  انكر  وهناك  ابيمالك، 
فاقعده  حرميه  الى  ابيمالك  فضمها  سارة 

وملا  منها  االقتراب  عن  الرب 
فانه  االمر  حقيقة  من  تيقن 
وروى  )تك20(.  بعلها  الى  ردها 
بعض  مع  القصة  الطبري 

االضافات واالختالفات.
وذكر املقدسي قصة إبراهيم، 
مع  التوراة  في  وردت  كما 

بعض االختالفات، قال:
“ وامره بالهجرة من أرض بابل 

إلى الشام فرارا بدينه .. فخرج إلى حران ومعه 
حران  من  خرجوا  ثم   .. هاران  بن  لوط  أخيه  ابن 
وفرعونها  بحدود مصر  ومر  أرض فلسطني  إلى 
يومئذ صاروف بن صاروف أخو الضحاك .. ويقال 
بأن  فّهم  الضحاك  أخو  علوان  بن  سنان  هو 
وقال  منه  فتعوذ  سارة  امرأته  إبراهيم  يغصب 
اهلل  أظهره  ما  بعد  عنها  فأطلق   .. أختي  انها 
من اآليات املوجبة له تخلية سبيلها فأعطاها 
أرض  إلى  إبراهيم  فعاد   .. وجارية  وماال  نعماً 
ونعمه  ماشيته  وكثرت  فسكنها  فلسطني 
وقبر  قبره  وفيها  حبرون  مزرعة  وابتاع  وغلمانه 
إسحاق ويعقوب وسارة ورفقا وليا.. فقالت سارة 
أراك ال يولد لك فخذ هذه اجلارية  إلبراهيم اني 
فحملت  ولدا  منها  نصيب  لعلنا  عليها  فقع 
بإسماعيل .. وحملت سارة بإسحاق بعد عشر 
سنني من مولد اسمعيل.. وملا ماتت سارة تزوج 
إبراهيم إمرأة من الكنعانيني يقال لها قطورا .. 
وعاش فيما روى مائة وخمسا وسبعني سنة “- 

املقدسي، البدء والتاريخ، جـ٣، صـ52.
    وامتحن اهلل إبراهيم في إبنه، وقال له: “ خذ 
ابنك وحيدك الذي حتبه إسحاق واذهب إلى ارض 
إبراهيم  فبكر   .. محرقة  هناك  واصعده  املُرَيَّا 
صباحا وشد على حماره واخذ إثنني من غلمانه 
... ثم مد إبراهيم يده واخذ  معه واسحاق إبنه 
من  الرب  مالك  فناداه  إبنه.  ليذبح  السكني 
السماء وقال .. ال متد يدك إلى الغالم وال تفعل 

انك  علمت  اآلن  الني  شيئا  به 
خائف اهلل ... فرفع إبراهيم عينيه 
في  ممسكا  وراءه  كبش  واذا  ونظر 
إبراهيم  فذهب  بقرنيه  الغابة 
 .. محرقة  واصعده  الكبش  واخذ 

“)تك22(.
تاريخه)جـ1،      وروى الطبري، في 
بأشكال  القصة  صـ186(، 
طرفا  الشيطان  وادخل  مختلفة 
في التجربة اإلبراهيمية، وقد خلت منه القصة 
الذهب،  )مروج  في  املسعودي،  واشار  التوراتية. 
أمر  ثم   « قال:  ايجاز،  في  القصة  الى   ،)٣4 صـ 
اهلّل إبراهيم عليه السالم بذبح ولده، فبادر إلى 

طاعة ربه .. َففداه اهلّل بِذبٍح عظيم ». 
 )8٣ صـ  جـ1،  الكامل)  في  االثير  ابن  وعرض     
اخلالف حول الذبيح قال: “ واختلف السلف من 
اخلطاب  بن  عمر  ذهب   .. الّذبيح  في  املسلمني 
وعلّي والعّباس بن عبد املطلب وابنه عبد اهلل، 
وعبد  رواه عنه عكرمة  فيما  رضي اهلل عنهم، 
أبي  وابن  سابط  وابن  وكعب  مسعود  بن  اهلل 
عليه  إسحاق،  الذبيح  ان  الى  ومسروق  الهذيل 

السالم ..”.  
     وانتشرت القصة بني عرب اجلاهلية فراحوا 
يقصونها نثرا ويقرضونها شعرا كما رأينا عند 
شعراء  اشهر  من  وهو  الصلت،  ابي  بن  امية 
اجلاهلية، الذي انشد في امر الذبيح املفدى على 

احسن ما يدر الشعراء من معينهم، قال:
 ... بالنـــــــــــــــــذرِ  املَوّقِي  وإلبراهيم 

احتساباً وحامِل االجـــــــــــــــــــــــزاِل
بكره لم يكن ليصبر عنــــــــــــــــــــه... 

او يراه في معشٍر اْقتـــــــــــــــــــــــاِل
اَبُني اني نذرتك للـــــــــــــــــــه... 

شحيطاً فاصبر ِفًدى لك حالــــــــــي..
بينما يخلع السرابيَل عنـــــــــــــــه ... 

ُه ربه بكبٍش ُجــــــــــــــــــــــــــالِل فكَّ

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار )23(

قصة إبراهيم

فان كوخ ليس مجرد اسم لفنان 
شهير تتوقف عنده بكل تبجيل 
بالنسبة  ولكنه  لفنه  واحترام 
لي اكثر من ذلك فدائما يشدني 
وهو  أيضاً  آخر  منظور  من  إليه 
إنسان  منظور اإلنسان فقد كان 
ذو تركيبة خاصة وفريدة جدا فإذا 
أجده  مجنون،  البعض  يراه  كان 
واذا  الكثير،  احلكمة  من  ميلك  انا 
قال عنه الناس متهور في مشاعره، أجده انا في قمة الرومانسية، 
واحملبة  العطاء  قمه  في  كان  انه  عنه  أقول  بالسذاجة،  اتهم  وإذا 

للضعفاء والفقراء املساكني.
الداخلية  هويته  وعن  نفسه  عن  يبحث  ظل  إنسان  كوخ  فان  إن 
آخر  في  نفسه  وجد  حتى  القصير  بعمره  باملقارنة  طويلة  فترات 
وبني  العبادة  دور  بني  التائهة  عشر سنوات في حياته، وجد نفسه 
نفسه حتى  عن  يبحث  والشوارع، ظل  الطرق  وبني  املناجم،  عمال 
وجدها في هوايته املدفونة بداخله دون أن يعلم وهي الرسم بالرغم 
من قصر مشواره إال انه قدم أعمال غزيرة من اللوحات بلغ مجمل 
أعماله 2100 عمل فني تتضمن 860 لوحة زيتية، ونحو 1٣00 عمل 

باأللوان املائية وغيرها.
وكأنه كان في سباق مع الزمن الذي سينتهي به إلى املوت السريع 
يلتهم  للرسم فكان  وضع كل طاقته وعشقه فيه ووهب نفسه 

الوقت التهاما لكى ينجز بقدر املستطاع اكبر رصيد من اللوحات 
وكأن عزيزي القارئ كان لديه إحساس داخلي أن هذا الرصيد الذى 
في  اسمه  ويخلد  اليوم  سيأتي  وقتها  يومه  قوت  على  يعينه  لم 
التاريخ فكان يعلم انه لن يعيش هذا النجاح ويراه بعينيه ولكنه 
لوحاته  إلى سعر  نظرنا  اذا  بالفعل  ما حدث  وهذا  به،  يشعر  كان 

اخلرافي اليوم.
اذكر احدى اللوحات التي رسمها وهي لوحة »املقهى الليلي« التي 
ظل يرسمها في نفس املكان وكان يقضى الليل نائما على احدى 
الطاوالت مصرا على إكمالها وبالرغم من هذا التعب واملشقة لم 
تكن تنال إعجابه وكان يعتبرها أسوأ أعماله إال أنها اآلن تعد من 

أغلى اللوحات
عندما أفكر في حياه فان كوخ أجد كلمتني بذهني ووجداني تفرضا 

نفسهما في احلديث عنه وهما )ماذا لو؟!(
ممثلو  يرفض  ولم  الفقراء،  جتاه  موقفه  الكنيسة  تفهمت  لو  ماذا 

الكنيسة زهد فان كوخ بقوة ولم يطردوه من منصبه؟!
عندما شعر في أحد األيام باالضطرار إلى زيارة بيت جولز بريتون، وهو 
كيلومتراً  لسبعني  مشي  ذلك  وتطلب  يحترمه  فرنسيكان  رسام 
فرنكات.   10 في جيبه سوى  يكن  لم  أنه  مع  بفرنسا،  كوريير  إلى 
لكن فان كوخ كان خجوالً جداً ألن يدق الباب عند وصوله، فعاد إلى 

كيوسميس فاقداً الثقة بشكل كبير. ماذا لو دق الباب وقتها؟!
ماذا لو لم تدهور العالقة بني فان كوخ وجوجان ؟!

ماذا لو تقبلت حبيبته تصرفه الغريب بإهدائها جزأ من أذنه؟!

مواطني آرل أصبحوا قلقني في ذلك 
فينسنت،  سلوك  بسبب  الوقت 
بخصوص  عريضة  فوقعوا 
مخاوفهم. أرسلت العريضة لرئيس 
الذي  الشرطة  ملدير  ثم  آرل  بلدية 
املستشفى.  بدخول  كوخ  فان  أمر 
املستشفى  في  كوخ  فان  بقى 
باملغادرة  له  سمح  ولكن  ألسابيع، 
حتت اإلشراف في بعض األحيان لكي 

يرسم، ماذا لو أهل املدينة لم يفعلوا ذلك؟!
عندما تتعمق في النفس الداخلية لفان كوخ ستجده إنسان في 
يقبله  ال  الذي  اخلاص  عامله  في  يعيش  واخلجل  اإلحساس  منتهى 
مجتمعه ورمبا يكون هذا مبعث مشاكله النفسية ورمبا لو لم يكن 

مر بكل هذا ما كّنا اليوم أمام فان كوخ هذا الفنان العظيم.
ودونه  يدور بذهن فان كوخ  القارئ بعض مما كان  تأمل معي عزيزي 

في مذكراته قال:
أحلم  الناس....إنني  حب  من  فنية  أكثر  شيء  يوجد  ال  أنه  »أشعر 
بالرسم، بعد ذلك أقوم برسم أحالمي....ما املعنى من احلياة إذا لم 

تكن لدينا الشجاعة لتجربة كل شيء«. 
القارئ بأخر جمله قالها وهي »ما  أتوقف معك هنا عزيزي  ودعني 
شيء«  كل  لتجربه  الشجاعة  لدينا  تكن  لم  إذا  احلياة  من  املعنى 

باختصار هذه اجلملة تصف لنا من هو فان كوخ!

نسرين عيسى- ساسكاشوانماذا لو؟



علــــوم وطبال�صبت 29 يونيو 2019 - ال�صنة ال�صاد�صة -  العدد احلادي والأربعون بعد املائة 17
Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

ما هو تقومي االسنان ؟
باستخداماته   ”Orthodontics”األسنان تقومي  يعرف 
الفكني،  تشوهات  يعالج  فهو  األسنان،  طب  في  العالجية 
ويعالج اعوجاج األسنان، وعند تركيبه تأخذ األسنان الوضع 
الصحيح من اجلذور أي منطقة حتت اللثة، بدالً عن الوضع 
الذين  لألشخاص  وهو  اإلصالح،  يتم  حتى  امللتوي،  القدمي 
في  يستخدم  وهو  الطعام،  مضغ  في  صعوبة  من  يعانون 
تصليح ازدحام األسنان، ألن تبديل األسنان لألطفال قد يؤدي 

إلى ظهور فراغ في الفكني حتى يتسع الفك لألسنان الزائدة ، فاالتساع هو ما يخلق أسنان 
زائدة ومزدحمة

كيف يتم إجراء عملية تقومي االسنان ؟
 هناك أنواع من التقومي دائمة أو ثابتة وهي غير 
طبيب  عند  الطبية  بالطرق  إال  لإلزالة  قابلة 
األسنان عند املتابعة، والثانية هي سهلة اإلزالة 
وغير دائمة في األسنان، وتتم العملية عن طريق 
استخدام جهاز يضبط عظام الفك ألخذ مقاس 
وأفضل وقت إلجراء  تركيب األسنان،  السن عند 

تقومي االسنان هو من عمر 12 أو 1٣ عاما .
تشخيص طبيب األسنان:

 ميكنك الذهاب إلى طبيب األسنان، والذي سيشخص حالتك، فإن كان هناك مشكلة في 
األطفال،  عند  النطق  في  مشاكل  مالحظة  عند  أو  األسنان،  أو تطبيق  الفم،  حجم  كبر 

ولكن هناك مشاكل قد تكون في عظم الفك:
قد يذكر لك الطبيب أنه يلزم عملية جراحية، قبل تركيب جهاز التقومي.

يقوم الطبيب بعمل أشعة سينية. 
عمل أشعة مقطعية على الفك.

تتناسق  حتى  والفك،  الرأس  قياس  حتديد  الفك.  لشكل  الفوتوجرافي  بالتصوير  القيام 
عضلة الفكني مع الرأس. 

حتديد القياس املناسب لتركيب التقومي ، وحاجة الشخص للتقومي الثابت أم املعدني غير 
الثابت

تقومي االسنان

خمول الغدة الدرقیة
د. ماري جرجس

في  الغدد  اهم  من  الدرقیة  الغده 
في  موجودة  وهي  اإلنسان  جسم 
وهي                                              ادم.  تفاحة  حتت  الرقبة  أسفل 
مسئولةعن التمثيل الغذائي في جسم 

اإلنسان.  وتفرز هرمون السیروکسین.
ومن أکثر األمراض التي تسبب قصور في 
»هاشیموتووهو«  مرض  الدرقیة  الغده 

الناجت عن اضطراب املناعة الذاتي. 
أعراض خمول الغدة الدرقیة:

تورم في الغدة، امساك، زیادة في الوزن، 
ضعف وسقوط الشعر، تقصف األظافر، 

الم في املفاصل والعضالت، 
حساسیة للبرودة، اكتئاب، اضطراب في 

الذاکرة.
تشخیص خمول الغدة:

لقیاس  الدم  في  حتلیل  بعمل  یکون   

وهرمون  السیروکسین  هرمون  نسبة 
T3,T4,TSH الـــــ

عند التشخیص ینبغي البدء في العالج 
الن التأخر فی العالج یسبب مضاعفات.

مضاعفات عدم العالج:
يؤدي  قد  مما  الدرقیة  الغدة  تضخم 

لصعوبة في البلع والتنفس
نسبة  الرتفاع  نظرا  القلب  أمراض 

LDL الکولسترول الضار
الضعف الشدید واخلمول

االكتئاب املزمن
العالج:

إعطاء هرمون اللیفوسیروکسین
وقد نلجأ للعالج اجلراحي إذا تسبب تورم 

الغدة في مشاکل في البلع والتنفس..
وإلی موضوع جدید.  

مرض السكر 
diabetes mellitus 

بقلم ا.د. ناجي اسكندر
 اجلزء األول

مرض السكر هو من األمراض الشائعة 
اضطراب  أمراض  ضمن  ويعد  جدا، 
السكر  مرض  ونسبة  الغذائي،  األيض 
وذلك  األخيرة  العقود  في  تزايدت  قد 
بابا  تعد  والتي  السمنة  تزايد  بسبب 

مفتوحا لدخول مرض السكر. 
الصماء  الغدد  أمراض  أكثر  هو  السكر  ومرض 

شيوعا. 
حقائق وطرائف حول مرض السكر: 

النوع   : السكر  مرض  من  أساسيان  نوعان  يوجد   -
األول، والنوع الثاني وهو األكثر شيوعا، ولكن يوجد 
يحدث  والذي  احلمل  سكر  منها  أخرى  أنواع  أيضا 
ولكن  الوالدة،  بعد  يختفي  ولكنه  احلمل،  بداية  في 
مبرض  لإلصابة  عرضة  أكثر  السيدة  هذه  تظل 
السكر الحقا، ويوجد أنواع أخرى خاصة لن نخوض 
هورمون  زيادة  بسبب  السكر  مثل  تفصيالتها؛  في 
أدوية  منها  أدوية  تعاطي  بسبب  أو  الكورتيزون 

الكوليستيرول. 
 النوع الثانيtype 2 هو األكثر شيوعا، ويصيب أقل 

قليال من 10% من البشر. 
مبرض  اإلصابة  نسبة  كان   1980 عام  في  هوامش: 

السكر %5.   
البشر  من  من%1  أقل  ويصيب   type  1 األول  النوع 
ما  غالبا  ألنه  األطفال  بسكر  تسميته  مت  وقدميا 
املرضي من  الثالثني؛ ومعظم  بلوغ سن  يحدث قبل 
البالغني. ويسمى  أيضا في  األطفال، ولكنه يحدث 
يعالج  ألنه  االنسولني؛  على  املعتمد  بالسكر  أيضا 

أساسا باإلنسولني وهذا النوع أيضا في تزايد. 
- أول من عرف عن مرض السكر هم قدماء املصريني 

وكان ذلك منذ 1500 سنة قبل امليالد 
وسجلوا ذلك علي ورق البردي. 

 1200 حوالي  منذ  أعراضه  عرفت   -
اليوناني  الطبيب  واختار  سنة 
diabetes أريتياس لهذا املرض اسم
تدفق؛  اليونانية  في  يعني  والذي 

وذلك إشارة إلى تدفق أكثر للبول.
 mellitus وسماه د توماس ويّليز في القرن السابع -
السكري حيث كان تشخيصه  البول  أي   diabetes
نظرا  مذاقه  حالوة  ومالحظة  البول  بتذوق  يتم 
الحتوائه على السكر، كما لوحظ أيضا أن هذا البول 

يجتذب النمل والذباب حلالوته. 
1921بواسطة  عام  في  اإلنسولني  اكتشاف  مت   -
كلمة  ومعني  بانتينج  فريدريك  هو  كندي  طبيب 
بروتني  تركيبه  الن  نظرا   - اجلزر  بروتني   - إنسولني 
حاز  وقد  البنكرياس  بغدة  الجنرهانز  جزر  من  وينتج 
جائزة  اإلكتشاف  هذا  عن  أخرين  ثالثة  مع  بانتينج 

نوبل في عام 1923.  
وهو   1916 فريدريك  د  صممه  للمرض  عالج  أول   -
كل  سوداء  وقهوة  الويسكي  تناول  على  االقتصار 
السكر  يختفي  حتى  وذلك  أيام   5 ملدة  ساعتني 
من  القليل  يحتوي  غذاء  تناول  يبدأ  ثم  البول،  من 

السكريات. 
- أول أخصائي لعالج السكر هو د جوسلني وأسس 
من  عمته  وفاة  بعد  وذلك  السكر  لعالج  معهد 
مضاعفات السكر ولكنه ساعد أمه على أن تعيش 

10 سنوات بهذا املرض. 
- أول جهاز لقياس السكر بالدم كان في عام 1970 
األطباء  سوي  يستخدمه  وال  650دوالرا،  ثمنه  وكان 
أول جهاز للقياس بواسطة املرضي كان عام  ولكن 

التراكمي كان في  1980. وأول مرة مت قياس السكر 
عام 1936. 

هو  السكر  من  الثاني  للنوع  باألقراص  عالج  أول   -
عام  في  ذلك  وكان   suflonylurea سلفونيليوريا 
1942 واألن يوجد أكثر من 7 أدوية بالفم لعالج مرض 

السكر.  
نصف  -حوالي  السكر  مرضي  من  عدد  أكثر   -
املصابني بهذا املرض - موجود في جنوب شرق أسيا 

وغرب احمليط الهادي. 
ثالثة  عن  ويعرف  يراعي  أن  سكر  مريض  كل  وعلي 

 : ABC أشياء هامة ولسهولة التذكر هي
التراكمي وقياسه  السكر  وتعني   AIC ونعني  A )1
في  السكر  مستوي  عن  فكرة  يعطي  ألنه  ضروري 
الدم وذلك خالل أخر شهرين إلى ثالثة. ويجب أال تزيد 

نسبته عن %7.  
يغني  ال  التراكمي  السكر  قياس  هامة:  ملحوظة   
أبدا عن املراقبة الدورية اليومية ملستوى السكر في 
الدم وذلك بغرض معرفة العوامل التي تؤثر في هذا 

املستوى حتي ميكن مراعاتها وهي :  
املريض  على  يجب  التي  الطعام  وكمية  نوع   )1

االلتزام بها.     
2( تأثير درجة النشاط البدني على مستوي السكر 

بالدم.   
٣( فاعلية أدوية مرض السكر مبا فيها اإلنسولني في 

ضبط مستوي السكر في الدم. 
عنه  يحدث  الذي  املنخفض  السكر  مستوي   )4

الشعور باإلعياء.
املثالي  املستوي  فان  السكر  مرضي  معظم  وفي   

للسكر في الدم هو: 
املائة  في  ملجم   125 إلي   75 األكل  تناول  قبل    -

والتي تعادل 4 إلي 7 ملي 
مول لكل لتر. 

بساعتني  األكل  بعد   -
90 إلي 180 ملجم في املائة والتي تعادل 5 إلي 10 

ملي مول لكل لتر. 
يقلل  الدم  املستويات للسكر في  واالحتفاظ بهذه 

من املضاعفات الوعائية والعصبية ملرض السكر.  
B )2 ونعنيBlood Pressure الن ارتفاع ضغط الدم 

الشرياني شائع في مرضي السكر
يسمي  الدم  ضغط  ارتفاع  فان  سابقا  ذكرنا  وكما 

بالقاتل الصامت.   
ويجب االحتفاظ بالضغط الشرياني ملريض السكر 

عن مستوى أقل من 130/80.
دورية  بصفة  الشرياني  الضغط  قياس  ويجب 

أسبوعية.  
٣( C ونعني بها Cholesterol وارتفاع نسبته شائعة 

أيضا في مرض السكر.   
والذي  السيء  الكولستيرول  مبستوي  أكثر  ونعني 
يعرف LDH والذي يزيد من احتماالت حدوث أمراض 
القلب والصدمة الدماغية. والذي يجب أال يزيد عن 
اللتر.  في  مول  ملي   2 يعادل  ما  وهو  مليجرام   77
يجب  فال  الدم  لكوليستيرول  الكلي  املستوي  أما 
ما  أو  مليجرام   155 عن  السكر  مريض  في  يزيد  أن 
وجود خلل  وفي حالة  اللتر   في  4 ملي مول  يعادل 
في مستويات السكر أو الضغط أو الكوليستيرول، 
فالبد من تنبيه املريض أن العالج في العموم يشتمل 
وسيتم  ودوائي  سلوكي  غذائي  ثالثة:  أركان  على 
اهلل  بإذن  القادمة  املقالة  وفي  الحقا.      شرحها 
سوف نتعرض لألعراض األكثر شيوعا، ومضاعفات، 
والعالج الغذائي والسلوكي والدوائي ملرض السكر.  



ال�صبت 29 يونيو 2019 - ال�صنة ال�صاد�صة -  العدد احلادي والأربعون بعد املائة جــود تاميـــــز18

معاين الأ�سهر

 متوز )يوليو(

متوز، اسم إلله معناه: »ابن 
وفي سفر حزقيال:  احلياة«. 
»وإذا هناك نسوة جالسات 

يبكني على متوز«.

ـــ من هنا وهناك ـــ
حلوى مطاطة!

اآلتية  املالحظة  وضعت 
احللويات:  لبيع  محل  في 
حلوى  قالب  »اشتروا 
بالفاكهة. انه يكفي طفالً 

واحداً أو أربعة بالغني«.

جمال احلداثة 

وجمال القدم

جتميل  مؤسسة  مدير  قال 
»أظن  االثريات:  تاجر  جلاره 
مصلحتني  في  نعمل  اننا 
ان  احاول  فانا  متشابهتني. 
اللحم  شرائح  من  اجعل 
ان جتعل  وانت حتاول  خروفاً، 

من اخلروف شرائح حلم«.

�سدق يف غري حمله

وهما  لزوجها  املرأة  قالت 
الى  بسيارتهما  يدفعان 
»لقد  التصليح:  مرأب 
اذ قال  صدق املالك السابق 
انها  السيارة  يبيعنا  وهو 
من  الكثير  تستهلك  ال 

الوقود«.

ال�سحك خري دواء..

الربج

يعتقدون  الناس  بعض 
يقرأون  املنجمني  أن  خطأ 
أسرار الناس حينما يعرفون 
ولدوا  التي  النجوم  مواعيد 
ذهب  وقد  شهرها.  في 
يسأله  منجم  إلى  أحدهم 
عن طالعة. فسأله املنجم: 
ورد  ولدت؟«  برج  أي  »في 
برج  في  »ولدت  الرجل: 
التيس!« دهش املنجم وقال: 
»ال يوجد برج بهذا االسم؟« 
ولدت  »لقد  الرجل:  فأجابه 
ذلك  ولكن  اجلدي،  برج  في 
عاماً،  خمسني  منذ  كان 
قد  اجلْدي  يكون  أن  والبد 

أصبح تیساً!«.

ق�سة ق�سرية جدًا

جلس أحد الشبان حزبياً على شاطئ البحر بعد أن رفضت الفتاة التي 
أحبها أن تتزوجه. كانت األمواج تتكسر على الشاطي، فيتطاير رذاذ 

املاء مع نسيم البحر.
   وبينما كان الشاب مستغرقاً في أفكاره السوداء، وقعت على وجهه 
نقطتان من املاء، فجاء موقعهما بالقرب من إحدى أذنيه، فلم يعرهما 

اهتماماً، غير أنه سمع حواراً بينهما، فقد قالت إحداهما لألخرى: 
   - أراك برغم رقتك ماحلة الطعم شديدة احلرارة، فمن أين أتيت؟ هل 

أنت قطرة من قلب األرض أو من جوف البحر؟
   قالت: ال، بل أنا مجرد دمعة من عني إنسان رقيق، وقد كان لي أخوات 
فتى  ألن  كثيراً؛  بکت  التي  صاحبتنا  عني  من  جميعاً  نزلن  كثيرات 
أحالمها لم يتزوجها فلم تهنأ لبعده، إذ رأت فيه أفضل األزواج، ولكنه 

تزوج فتاة أخرى.
   وابتسمت نقطة املاء األخرى، وقالت في أسف شديد: 

   - أما أنا ياصديقتي فدمعة من عني تلك الفتاة األخرى، فقد بكت 
كثيراً؛ ألنها تزوجته، فلم تهنأ بقربه؛ فقد اكتشفت أنه أسوأ األزواج! 
عيناها  اكتوت  ما  صاحبتي  علمت  لو  آه  األولى:  الدمعة  فقالت     

البريئتان!
قطرات  اللؤلؤ،  حبات  منهما  لتتساقط  عينيه  الشاب  وأغمض     

الندي، دموع التائه الذي اهتدی.
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مواعيد مباريات كاأ�س الأمم الفريقية بتوقيت الدولة امل�شت�شيفة - م�شر

اإلخوان كتنظيم في حالة عجز عن استثمار وفاة محمد 
مرسي في أي تصعيد سياسي، فماذا يعني هذا؟ السؤال 
اإلخوان  األول هو ما هي مصادر قوة  اللي الزم جناوب عليه 
املسلمني؟ و رغم أنه موضوع كبير إال أني سأحاول أن أجيب 

على السؤال من وجهة نظري في عدة نقاط:
في  املتتالية  اإلسالمية  بالصحوة  يعرف  ما  موجات   -1
السبيعينيات وحتى التسعينيات اللي اإلخوان ال يشكلوا 
سلفية  اخرى  إسالمية  حركات  بجانب  منها  كبيرا  جزءا 
لصعود  العام  املناخ  وفرت  املوجات  هذه  لكن  جهادية،  و 

اإلخوان.
إرثها  وتصفية  الباردة  احلرب  الدولية خصوصا  الظروف   -2
أبرزها  والتي  املتلفة  بتعقيداتها  اإلقليمية  والظروف 

عرف  كلها  العربية  العربية  والصراعات  السعودي  اإليراني  والصراع  اإلسرائيلي  العربي  الصراع 
اإلخوان أن يستثمروها بشكل ما.

٣- قوة تنظيم اإلخوان في مصر وانتشاره األفقي و تدريب كوادره وقدراتهم على التعبئة واحلشد
4- قوة التنظيم الدولي لإلخوان وعالقاته في الغرب وتركيا وقطر

5- القدرات املالية لتنظيم اإلخوان في الداخل املصري وفي اخلليج وفي مناطق مختلفة من العالم.
وهناك عوامل أخرى كثيرة لكن تلك هي األهم، ماحدث هو كالتالي 

تعد  لم  اللوجيستية  االرتكاز  % ألن كل مراكز  57 ل 58  بنسبة من  تقديري  تأثرت في   )٣( رقم   -
موجودة تقريبا، واألفراد املفصليني من القيادات الوسطى كلهم في السجون.

- القدرات املالية لإلخوان في مصر واخلليج تدمرت تقريبا وأصبح من الصعب جدا دخول فلوس من 
دول أخرى إلى مصر بسبب غلق معظم القنوات املالية )رقم 5(

- موجات ما عرف بالصحوة اإلسالمية حاليا في حالة جتمد لن اقول جذر ولكنها بالتأكيد ليست 
في حالة مد، والظروف الدولية حاليا لم تعد في حاجة إلى اإلخوان، وبرغم وجودهم في حكومات 

عدة دول عربية وجود مؤثر، غير أنه ال يوجد احتياج لهم على غرار ظروف احلرب الباردة.
فبالتالي اإلخوان كتنظيم وضعه سيء في مصر و ليست لديه حاليا قدرة على احلشد كما انه 
مستهلك في رعاية مساجينه وأسرهم و ده كده اخرهم داخل مصر، لكن قدراتهم خارج مصر لم 

تتأثر بشكل كبير غير في اخلليج حتديدا في االمارات والسعودية.
 أما حالة اإلسالم السياسي بشكل عام واألفكار اللي وراه، وخاصة االفكار البعيدة عن السياسة 

زي افكار السلفيني، فشعبيتها و انتشارها مازال كما هو لم يتأثر كثيرا.

االخوان وموت مرسي
هشام عوف

Egyptian Artisan Bakery
2 vacancies for 2 bakers.

Perm/FT. Wage $14 to $17/hr. 
Duties: Prepare authentic Egyptian Bread, 

Pastries, Sweets & Desserts. Lang of work:
English. Must have 5+yrs exp. Ancient Pita

7370 Woodbine Ave. Unit 20 
Markham, ON L3R 1A5.

Email resume:
ancientpita@rogers.com

منتخب مصر ثاني املتأهلني لدور الـ 16 
لكأس إفريقيا 2019

املنتخب  ضمن  للطبع،  مائلة  نيوز«  »جود  وجريدة 
من  النهائي  ثمن  الدور  إلى  مبكرا  تأهله  املصري 
لكرة  إفريقيا  أمم  كأس  لبطولة   ٣2 الـ  النسخة 
القدم 201٩، عقب فوزه على الكونغو الدميقراطية 

)2-0(، مساء األربعاء املاضي،.
وأحرز قائد منتخب »الفراعنة« أحمد احملمدي هدف 
التقدم لبالده، في الدقيقة 25، بتسديدة من داخل 

منطقة اجلزاء.
النتيجة  صالح  محمد  النجم  ضاعف  ثم 

»للفراعنة«، قبل دقيقتني من انتهاء الوقت األصلي للشوط األول، من اللقاء الذي أقيم على ملعب 
القاهرة الدولي.

وحقق املنتخب املصري بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد األول على منتخب زميبابوي بهدف 
وحيد، في املباراة االفتتاحية للبطولة.

وضمن منتخب »الفراعنة« تأهله إلى دور الـ 16 للبطولة القارية مبكرا، بعد أن عزز صدارته لقائمة 
املموعة األولى، برصيده 6 نقاط، مبتعدا بفارق نقطتني عن وصيفه األوغندي، الذي تعادل، األربعاء 

املاضي أيضاً أمام منتخب زميبابوي )1-1(، صاحب املركز الثالث، برصيد نقطة واحدة.
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ملة عن كهنوت املسيح في طقس املعمودية واإلفخارستيا

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )94(
والروح  واالبن  اآلب  أسم  في  »عمدوهم 
القدس« كلمات املسيح، »ألن كلكم الذي 
 ” املسيح  لبستم  قد  املسيح  في  أعتمد 
أننا كل من أعتمد  غالطية ٣. »أم جتهلون 
موته«  في  اعتمدنا  املسيح  يسوع  في 

رومية 6.
املعمودية واإلفخارستيا هما أهم الطقوس 
بها  أنعم  التي  املسيحية  الكنيسة  في 
به.  يؤمن  من  لكل  املسيح  يسوع  الرب 
استحقاقات  القدس  الروح  ينقل  وفيها 
جتسده  في  أكمله  -الذي  املسيح  خالص 
إنسان  كل  إلي   - عامة  بصفة  لإلنسان 
بصفة خاصة . وذلك من خالل عمله السري 
واإلفخارستيا.  املعمودية  في  املنظور  غير 
ي »سر مقدس« في الكنيسة  لذلك تسمَّ
املسيحية والتي هي نفسها سر املسيح. 
وفي  إميان الكنيسة باألسرار املقدسة منذ 
عصورها األولي أنها تتم بحضور شخصي/ 
واالبن  اآلب  الثالوث،  الواحد  هلل  أقنومي 
هو  اإلبن  املسيح  حيث  القدس،  والروح 
تلك  يتمم  الذي  واألعظم  الوحيد  الكاهن 

األسرار املقدسة.
اسم  في  هي  املسيحية  املعمودية 

املسيح:
منذ  املتوارث  مفهومه  له  »االسم«  إن 
اإلنسان  مع  اهلل  عالقة  في  القدمي  العهد 
اهلل  كيان  يحمل  مفهوم  أنه  حيث  من 
لذلك  سلطانه.  وحضور  شخصه  ووجود 
تتم  املسيحية  املعمودية  إن  القول  فإن 
في أسم ربنا يسوع املسيح، هو قول أكثر 

ربنا يسوع  باسم  تتم  إنها  القول  من  دقة 
أتينا  أننا  القارئ  عزيزي  وتالحظ  املسيح. 
في  املذكورة  اآليات  في  الدقيقة  بالترجمة 
املسيح«،  »في  التعبير  حيث  املقال  بدء 
باإلجنليزية  تُكَتب  و  »باملسيح«.  وليس 
الوعي  يستحضر  األول  فالقول   .  into
حلظة  الفعلي  املسيح  حضور  حلقيقة 
إمتام املعمودية، وأنه هو الذي يُجرِي العماد 
اآلب  وقبول  حب  وبشهادة  القدوس  بروحه 
احلاضر في الثالوث. فما يتم “في املسيح” 
تضعف  بينما  الشخصي.  حضوره  يوثِّق 
هذه الداللة في التعبير “باملسيح”، مما يفتح 
املال ملا نشهده منذ عقود اآلن عن تعليم 
بشخصه  نزل  الذي  املسيح  عن  غريب 
وأقنومه إلى عالم اإلنسان واحتد بالناسوت 
ليتمم خالص اإلنسان. بينما يروج البعض 
في  كبشر  شركتنا  عن  يفصلنا  تعليماً 
)أعمال  التدبير  أن  عون  فيدَّ كإله،  املسيح 
حضور  يستدعي  ال  اإلنسان(  خلالص  اهلل 
شخصي/ أقنومي هلل ولكن يتم عن طريق 
مندوب  بواسطة  اهلل  عن  نيابي  حضور 
قليالً  عن اهلل مينحه اهلل سلطانه. وقليالً 
يبتعد تعليم الالهوت املسيحي عن قصد 
مسيحه، إذ تتخلخل أهم أركانه وهي حياة 
الشركة التي هي أصالً بني أقانيم الثالوث 
القدوس، ثم فاض حب اهلل و نعمته، فخلق 
اإلنسان لُيدِخله كشخص إلي مجال حياة 
الشركة التي بني أشخاص الثالوث اإللهي 

الواحد القدوس.
 وفي رأينا أن هذا االجتاه املعاكس هو نتاج 

أعتنق  الذي  الكنيسة  مجتمع  بقية  تأثير 
ملصر  العربي  الغزو  بعد  اإلسالم  عقيدة 
فيها  يسود  التي  اإلسالم  عقيدة  ونشر 
مفهوم عبادة اهلل وتعظيمه بأنه -سبحانه 
السموات  في  ساكناً  اإلنسان  عن  -بعيداً 
هذا  إن  نقول  أن  املمكن  من  لهذا  العال. 
الالهوت  ألسلمة  مالمح  يشكل  التعليم 
املسيحي، إن جاز لنا القول. وعلي النقيض 
جند أن املسيحية هي الديانة الوحيدة التي 
لم تأتي بواسطة نبي كوسيط بشري بني 
اهلل واإلنسان، ألن وسيطها هو املسيح أبن 
الكلمة،  كان  البدء  “في  اهلل  كلمة  و  اهلل 
الكلمة  وكان  اهلل،  عند  كان  والكلمة 
بيننا،  وحل  جسداً  صار  والكلمة  اهلل… 
اآلب،  من  لوحيد  كما  مجداً  مجده،  ورأينا 
مملوءاً نعمة وحقاً.” وقضت له ذراعه واحتد 
بطبيعة البشر إمعاناً في حتقيق الشركة 

مع اإلنسان . 
شعبه”  كنيسة  في  )املسيح(  “فليرفعوه 
.. “أنت )املسيح( هو الكاهن الي األبد علي 
طقس ملكي صادق” .. “الرب )املسيح( عن 

ميينك يا ابانا املكرم البابا / األنبا ..”
أو  البابا  حضور  في  الشماس  نداء  هذا 
في  املقدس  اإلجنيل  قراءة  قبل  األسقف 
وبدايًة   .  ) اإلفخارستيا   ( اإللهي  القداس 
في  بشري  كهنوت  يوجد  ال  إنه  نقول 
املسيحية. فاملسيحية تؤمن بكاهن واحد 
ووسيط واحد بني اهلل والناس هو أبن اهلل 
ملء  في  جتسد  الذي  اإلله  اجلنس،  الوحيد 
األلف  )بإضافة  الكاهن  فقط  هو  الزمان. 

والالم( وال أحد غيره. فاإلكليروس ال ميثل أو 
ينوب عن كهنوت املسيح له املد. بل هم 
خدام لكهنوت املسيح “ألنه يوجد إلٌه واحٌد 
اإلنسان  والناس:  اهلل  بني  واحٌد  ووسيٌط 

يسوع املسيح” )تيموثاوس األولي 2(. 
بالروح  املرتشدة  الكنيسة  أن  رأيِّنا  وفي 
الذي  النداء  هذا  تضع  أن  حرصت  القدس 
من  رتبة  أكبر  وجود  في  الشماس  يقوله 
وهو  طقوسها  أهم  وأثناء  اإلكليروس 
القداس اإللهي، لكي تؤكد أن املسيح هو 
الكاهن الوحيد احلاضر في القداس ليتمم 
بالنبوة  جاء  ما  الكنيسة  فوضعت  السر. 
 ”  )110 )مزمور  في  النبي  داود  لسان  على 
أقسم الرب ولن يندم: »أنت كاهن إلى األبد 
ميينك  عن  “الرب  صادق«.  ملكي  رتبة  على 

يحطم في يوم رجزه ملوكاً”.
نرى أوالً كيف يخاطب داود -ِمن وراء الزمن 
في  وكلمته،  اهلل  أبن  املسيح  -شخص 
كينونته اإللهية، مسبحاً إياه كونه كاهن 
املسئولة  الكنيسة  في  الوحيد  البشرية 
وأنه  للبشرية،  اخلالص  رسالة  توصيل  عن 
يباشر  السماء  أقداس  قدس  في  قائم 
كهنوته األعظم كل حني من جهة اإلنسان. 
يحملها  والتي  كلها  البشرية  يُقرِّب  فهو 
اآلب  اهلل  شخص  أقنوم/  إلي  ناسوته،  في 
عن  كذبيحة  نفسه  بدم  الصلح  صانعاً 
البشرية كلها “وأن )اآلب( يصالح به )باالبن( 
الصلح  عامال  لنفسه،  البشر(  )كل  الكل 
بدم صليبه، بواسطته )باإلبن(، سواء كان: 

ما على األرض )عمل املسيح(.

موجودة  نالقيها  اجللعادي  يفتاح  شخصية 
في سفر القضاة في األصحاح احلادي عشر. 
احلرب.  في  وبطل  اميان  رجل  كان  دة  الراجل 
عبودية  من  شعبه  حترير  في  ربنا  استعمله 
األمونيني . ونالقي  في األصحاح احلادي عشر 
غريبا  نذرا  نذر  يفتاح  إن  بالتحديد   ٣0 واية 
منتصرا  رجع  إذا  انه  وقاله  لربنا  مجنونا  بل 
من محاربة جيش االعداء فانه هايقدم لربنا 
يخرج  أول من  تكون  ها  دي  احملرقة  و  محرقة 

من باب بيته للقائه عند عودته.
 وطبعا زي ما انتم عارفني بقية احلكاية 

 ان اهلل فعال اعطاه النصرة وملا رجع لقريته 
بنته  لقي  وبربه  بنفسه  فرحان  جلعاد   في 
 ! وَرَْقٍص  بُِدُفوٍف  استقباله  في  وحيدته 
يفتاح  صرخ   ! اصعب  ووقف  صعب  مشهد 
ْمِتِني«  وقالها  »آِه يَاابَْنِتي، لََقْد أَْحزَنِْتِني وََحطَّ
اما   - نذره  يتراجع عن  انه  يفتاح  وغالبا فكر 
بنته )التي لم يقول الكتاب املقدس اسمها( 
بِي  َفاْفَعْل   ، لِلرَّبِّ نَْذرََك  نََذرَْت  »لََقْد  قالتله   -
منني؟  وجت  دي؟  مني  ده؟  ايه  نََذرَْت«!!!  َكَما 
القوي  واميانها  الشابة  هذه  لشجاعة  يا   -
النذر  وتتميم  ربنا  ورغبتها في طاعة وصية 
له - حتي ولو كان الثمن هو حياتها ! نفسنا 
في شباب شجاع زيها - شباب يصرخ ويقول   
الناس  من  اكثر  اهلل  يطاع  ان  ينبغي  انه 
واالهل واالقارب زي ما قال السيد امليسح في 
سفر متي االصحاح العاشر آية ٣7. البنت دي 
عندي  ابرام!  البوه  اسحاق  بطاعة  بتفكرني 
ليك انت سؤال يالي بتقرا - اية اخبار الطاعة 
بتطيع  والديك؟ هل  بتطيع  في حياتك؟ هل 

الكنيسة؟  آباء 
طاعتك  اخبار  اية 
الي  للوصية 
يسوع؟  وصاها 
هل  اقول  اقصد 

قريبك  بتسامح  هل  بجد؟  قريبك  بتحب 
بجد؟ مش عدوك - انا بقول قريبك؟

 املهم انه الشابه دي طلبت من والدها طلب 
ُل  غريب أوي -انه ميِْهلْها َشْهرَيِْن كدة لتَتَجوَّ
ِفي اجْلَِباِل  وتْنُدُب َعْذرَاوِيَِّتها َمَع َصاِحَباتِها.!! 
وفعال صحباتها سابو الي في ايديهم وراحوا 
بولس  قاله  اللي  ننفتكر  هذا  ومن   - معاها 
رومية  الهل  الشيقة  رسالته  في  الرسول 
َمَع  نْبُكي  ان  الَْفرِِحنَي،واالهم  َمَع  نْفرَُح  ان   -
كم  العزيز  القارئ  ايها  اسالك   - الَْباِكنَي  
سمعت هذا العام عن وفاة او جنازة في قاعة 
وماروحتش ملشغولياتك  او غيرها  الكنيسة 
الكتيرة التي في اعتقادك انها اهم من الكل 
- ولكن العكس صحيح - تالقيك رحت كل 
الفراح والبوفيهات الي اتعزمت عليها - بقى 

ده كالم؟
فعال راحت وجات وقول االجنيل انه »فأَْصَعَدَها 
عشان   - َعْذرَاَء«  َفَماتَْت  بَِنْذرِِه،  وََفاًء  ُمْحرََقًة 
إِلَى  كده  كانت عادة عند اليهود »أَْن يَْذَهْبَ 
َنِة لَِيُنْحَن َعلَى ابَْنِة  اجْلَِباِل أَرْبََعَة أَيَّاٍم ِفي السَّ
« - اسالك سؤال - ها بتعيد  يَْفَتاَح اجْلِلَْعادِيِّ
هل  والشهداء؟  النيروز  اعياد  الكنيسة  مع 
بتفتكرهم في اعيادهم وتطلب شفاعتهم 
لطاعة  والشجاعة  االميان  يدينا  ربنا  ؟  أل  وال 

الوصية واخد بركة شهداء الكنيسة.

من هي بنت يفتاح وما هي حكايتها؟؟
Job Oportunity in Torontoد. ياسر بطرس

Electronic Technician
 Location Toronto, ON

 Salary $24.00 to $28.00 / hour

 Employment groups: Students, Youth, Visible 

minorities, Newcomers to Canada
 

 Terms of employment Permanent, Full time 

33.00 to 44.00 hours / week

 Start date As soon as possible

 Benefits: 

Medical benefits & Dental benefits
 

Electronic service technicians service 

and repair household and business electronic 

equipment such as audio and video systems, 

computers and peripherals, office equipment 

and other consumer electronic equipment and 

assemblies. They are employed by electronic 

service and retail establishments, by wholesale 

distributors and within service departments of 

electronic manufacturing companies.

Apply via email to:

dundassquare@mobileklink.ca
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Oh Canada. As we near Canada day, 
a few things cross my mind; so I 
thought I would write you this love 
letter. I know that you and I have not 
seen eye to eye on certain things. 
While I’m not a fan of freezing to 
death, you find it builds character. 
You introduced me to such bone-
chilling sports like hockey, snow-
boarding, and ice-fishing (which is 
like regular fishing, except you hate 
yourself while doing it). But I can’t 
stay mad at you, especially since I 
am an immigrant, and you opened 
your borders to me and my family. 
We moved from our home in Egypt 
to avoid religious persecution, and 
Canada was kind enough to give us 
a new home. Within a few months 
of moving to Toronto I broke my 
leg, and you gave me free health-
care. Before my family could get 
proper jobs, you gave us welfare. 
When we got on our feet, you gave 
us the tools and resources to start 
our own small business. We were 
able to find a sense of community 
in our neighbourhoods, our schools, 
and most importantly (to my fam-

ily) our religious institutions. I am 
writing this article while sitting in 
a music studio located inside of a 
church. In this room there are sev-
eral talented young adults singing 
Christian praise songs, and they are 
doing this without fear of harm or 
persecution. And for that Canada, I 
thank you. I mean sure we have the 
liberals and the conservatives at-
tacking each other on tv and radio; 
but we have the privilege to vote 
them into power. And sure there’s 
always construction on Eglinton, but 
we still have a stable infrastructure. 
And sure Toronto housing prices are 
through the roof, but I am confident 
that if I save enough money, I might 
be able to afford a condo in 30 to 40 
years. So on this Canada day, let’s 
remember all of the gifts you have 
given us. And the next time my car 
doesn’t start because the battery is 
frozen, or I’m attacked by a racoon 
while taking out the trash, I will try 
and remember the good things: that 
my family’s dreams would not be 
possible if it weren’t for this amaz-
ing country. 

An Ode to Canada

Morcos 
Abdel Messeh

R I D D L E  T I M E

If a rooster laid a brown egg and 
a white egg, what kind of chicks 
would hatch?

Answer for the Last Issue:
9

By: 
Philo Girgis

In general, Canada has a good public 
health care system.  However, you 
don’t need to be here long to realize 
that there are many services that are 
not covered by the provincial health 
insurance plans.  Vision and dental 
care are on top of the list.  So are 
services provided by chiropractors 
and physiotherapists.  Also, if you 
happen to be between ages 25 and 
65 then you will have to find a way 
to pay for prescription drugs.  
Some people are part of a group 
plan at work which is great because 
it completes their health insurance.  
But what if you are self employed, 
or you are a contract employee or 
you only work part time?  What if 
you are employed full time but for 
a company that does not offer group 
insurance?  This situation maybe 
overwhelming for you.  But the good 
news is that you can do something 
about it.  
Desjardins SOLO healthcare plan 
will ensure that you don’t have to 
worry about the cost of prescription 
drugs or medical care.  It also pro-

vides four coverage options; individ-
ual, couples, families with children 
under 21 and single parent families, 
so the focus can just be on getting 
better.  Not only that but as an em-
ployee, your premiums are consid-
ered a medical expense eligible for 
the medical expense tax credit.  So 
in a way you are getting insurance 
that partly pays for itself through fa-
vourable tax treatment.  
The SOLO Healthcare also offers 
you comprehensive travel insurance 
if you travel to another province or 
abroad.  Another great service is giv-
ing you 24 /7 access to a health and 
well-being platform that is available 
online or by phone.  This can give 
you in-depth explanation of a medi-
cal condition, illness or the side ef-
fects of a new prescription, they can 
provide guidance and information 
on how to live with a disability or 
a critical illness, such as cancer, and 
the treatment options available.  
Don’t wait until you have a health is-
sue…get this while you are in good 
health. 

While you are in good health..
By: Dalya Tadros

The Liberals released 
Canada’s final regulations 
for cannabis edibles, 
vaping and topical 
products, which will 
come into effect on 
October 17. New cannabis 
products — like edibles, 
beverages, topicals and 
extracts — will be legally 
for sale in Canada by 
mid-December.
In a rush to meet his self-imposed 
political deadline, Justin Trudeau 
has failed to adequately address the 
many concerns of municipalities, law 
enforcement, employers, scientists and 

doctors about his cannabis 
legalization legislation. 
For example, the Trudeau 
government confirmed that 
there is no conclusive way 
to determine if someone is 
driving high. This has left 
our law enforcement officials 
in limbo, with several police 
forces across the country 
refusing to use government-
approved testers. 

The safety concerns of employers, 
workers and Indigenous communities 
have not been addressed. And to add 
insult to injury, Justin Trudeau has 
failed to explain how his plan will 

keep marijuana out of the hands of 
children and profits out of the hands 
of criminals. Also, the Liberals have 
failed to educate the public about the 
harms of marijuana. Trudeau’s lack 
of leadership on his signature file has 
resulted in uneven rules for every 
province, territory, and municipality, 
creating uncertainty and confusion 
from coast to coast.
Andrew Scheer’s Conservatives will 
always protect the health and safety of 
Canadians. We will continue to hold 
Justin Trudeau accountable when he 
fails to do the same.
However, Conservatives have said 
all along that we would be realistic 

with this new reality 
of legalized marijuana. 
We will monitor the 
consequences of 
legalization and make 
changes where necessary 
to protect Canadians. We will work 
with the provinces, police, and other 
experts to fix the consequences 
of the Liberals’ rushed marijuana 
legalization.
Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member of Parliament 
for Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

The Media BailouT

Effective this issue of Good News,
Morcos Abdel Messeh

will be joining our distinguished group 
of writers

Good News Welcomes Morcos Abdel 
Messeh
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POP! Part One: 
Think like a proton and stay positive! 

 

‘POP’ - The Power of Positivity.
Why POP? Well, honestly, it’s an easy acronym 
to remember. But let’s just say that when you 
think positive, you’ll feel more happy and mo-
tivated - and this will make you POP with en-
ergy, ready to face whatever life throws your way! 
(Corny? Yes. Catchy? Yes. Will you remember it? 
Yes. I rest my case).
“Be positive! Think positive!”
Two commonly said phrases that are meant to encour-
age us to remain optimistic as much as possible. I’ll let 
you in on a little secret: when I feel down and hear these 
sentences, the last thing I can ever do is think positive. 
Imagine this: you’ve had a long, tiring day. You 
are behind on so much work. You had a fight with 
someone you care about. You feel a cold coming 
on. Your bills need to get paid, your laundry done, 
food cooked, and house cleaned. And now you 
have a headache starting. Oh, and tomorrow, you 
have an important event/test/presentation that you 
haven’t even started preparing for. 
Now imagine that you de-
cide to confide this to someone 
close to you. And all they can 
say is, ‘hey! It could be worse. 
You just gotta think positive!” 
As helpful as they are trying to be, 
that isn’t the solution - well, not 
immediately, anyways. If we are 
simply told to ‘think positive’, we 
cannot do it in the face of adversary. 
Actually, it isn’t right to ignore our emotions and frus-
trations, and to try to crowd them out them with ap-
parent ‘happy thoughts’. Does this sound opposite to 
what we are commonly told? Perhaps. Let me make 
it clear: It is one thing to ignore your emotions and 
convince yourself that you are actually quite hap-
py, when inside, you are on the verge of breaking 
down. It is quite another thing to acknowledge 
your emotions and express them, and to then begin 
to see what optimism you can infuse into your life.  
Alright, now, let’s get down to busi-
ness: why do we even need to worry our-
selves with thinking positive thoughts?  
Let’s continue with the above example: the tough 
day. What if you’ve just expressed your emotions 
- to yourself or to someone you love; Then, after 
thinking for a while, you realize that though things 
area tough now, they really could indeed be worse. 
You’re behind on work - but you have a job, and 
you are quite good at it. You may have had a fight 
with someone you care about - but you know that 
they care about you too, and that your relation-
ship is much stronger than this disagreement. 
You feel as though you are getting sick - but gener-
ally, your health is in good states. You aren’t pre-
pared for tomorrow - but you either have time to do 
some work now, you can talk to your boss/teacher/
supervisor about getting an extension, or you’ll 

learn a valuable lesson about time-management. 
Not bad, huh? Now: did thinking positive magi-
cally change the situation and make all your prob-
lems disappear? No. And this is a key message I 
want to get across, regardless of how blunt it may 
seem: thinking positive or being optimistic isn’t 
a miracle-worker: it will not make problems 

vanish. It will not solve everything. It will not 
make us invincible. BUT, thinking positive will.... 
-help you see things the way they 
are, and not get caught up ruminat-
ing about the challenges you are facing 

-aid you in making a plan of 
action to get started on solving 
your problems, becoming more 
productive, or developing 
your character and maturity 
-motivate you to count your 
blessings and realize that 
despite the bumps along 
the way, life truly is full 
of little shining moments 
The benefits of positivity ex-

tend beyond that. One study showed that the more 
you think positive (and train yourself to try your 
best to stay motivated and resilient, despite chal-
lenges), the easier it becomes in the future. I love 
this quote from the article: “The psychological 
broadening sparked by one positive emotion in-
creases the odds that an individual will find posi-
tive meaning in subsequent events and experience 
addition positive emotions. This upward spiral can, 
over time, build psychological resources and opti-
mize people’s lives” (Fredrickson & Joiner, 2001).  
Simply put: think positive today = build strength 
and motivation for tomorrow. Transforming your 
thoughts of pain, misery, and hopelessness into some-
thing positive will allow you to build up strength for 
tomorrow. It will help you realize that though this 
present moment (or day, week, year, etc) is challeng-
ing, good thins have happened to you before. And 
they will continue to happen, You have the strength 
and power to do something - anything. And you 
can get through this obstacle, just like you have done 
in the past. You WILL make it through this tough 
day - look at it this way: the days are passing by 
anyways. You can live with them with negativity 
and anger, resentment and fear, sorrow and hostil-
ity. OR, you can face everything head-on with an 
open mind, loving heart, motivated will, strong 
stamina, perseverance and hope.

All major political parties in 
Canada agree in principle that 
we need to respond to the issue 
of climate change. However, 
there is dramatic disagreement 
about the best way to tackle the 
issue.
This came to the fore in par-
ticular these last couple weeks 
with Andrew Scheer (Con-
servative leader) and Jagmeet 
Singh (NDP leader) putting out 
their environmental plans.
The federal NDP most explicitly distinguish them-
selves from the government and the official oppo-
sition through their complete opposition to pipeline 
construction, in principle and in practice.
The government opposes most pipeline projects, and 
has now passed bill C-69 which would make it vir-
tually impossible to build new pipelines. However, 
the government has also pumped public dollars into 
the expansion of one pipeline - the Trans Mountain 
Expansion Project. The project is still way behind 
schedule and a date for beginning construction has 
yet to be announced. So the government is not ac-
tually making much progress on pipelines. But still, 
unlike the NDP, the government supports this one 
project, at least in theory.
Both the government and the NDP support the impo-
sition of a carbon tax.
The Conservative proposals differ from the other two 
principally in these respects - we support policies to 
make the construction of pipelines and other energy 
infrastructure easier, and we oppose the carbon tax.
Our environmental plan incorporates these ideas 
which advance economic development, but our plan 
also presents the most realistic chance of achieving 
Canada’s Paris targets for emissions reductions. We 
see pipeline development, and economic develop-
ment in general, as helping us to achieve environ-
mental objectives.
Climate change is a global problem which requires a 
global solution.
Global emissions reductions requires the displace-
ment of dirty sources of fuel with cleaner sources. 
An environmental plan, therefore, which encourages 
cleaner development of energy resources to displace 
alternatives is going to reduce emissions overall. 
It will certainly reduce emissions more than a plan 
which involves shutting down smaller and relatively 
clean sources of energy.
The Conservative plan would put in place significant 
incentives around the development of new technol-
ogy. Most significantly, it would apply a dramati-
cally lower business tax rate for revenue earned off 
a green patent. This would make Canada a destina-
tion for green technology development. The increas-
ing development of our energy sector along with the 
development of clean technology which can then be 
exported will have a much greater positive impact on 
climate change than halting or slowing down devel-
opment.
The current government plan for a carbon tax puts 
Canadian companies at a significant disadvantage 
relative to companies in other countries. This likely 
will not reduce global emissions, it will simply push 
economic development outside of Canada. So here 
again, as an alternative to the carbon tax, we prefer 
policies which force companies to invest in green 
technology which also propels development.
The government has often said that they believe the 
environment and the economy go “hand in hand”. 
Our plan, pro-pipeline, anti-carbon tax, and effective 
at reducing emissions through technological devel-
opment, will make that idea a reality.

CLIMATE CHANGE

Garnett Genuis 
Member of Parliment 
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PROMOTION PERIOD: JUN 28TH TO JUL 4TH, 2019BIG SAVINGS ON DAILY ITEMS*

2933-B Eglinton Ave W,
Mississauga, ON L5M 6J3

(905) 828-8688
*All specials while quantities last.

NATIONSFRESHFOODS.CA

To check out our weekly �yer & avail of our special 
weekly deals and exclusive promotions, follow us on

@NATIONSFRESHMISSISSAUGA

Quality Brand - 4lb
CHANA (CHICK PEAS)

LOOSE BLANCHED
PEANTUS

PUNJABI COOKIESSMOKED TURKEY
Reg: $5.99/ea
Frontier Brand - 1.13kg

Reg: $2.49/100g
Solmaz Brand - Halal 

PLAIN NAAN
Reg: $1.49/ea

Reg: $1.99/lb

Crispy Brand - 426g

Tilda Brand - 10lb
PURE BASMATI RICE

99$
/ BAG14.

REGULAR SPECIAL
98$

/BAG9.
99$

/ EA4.
REGULAR

SPECIAL

97$
/EA1.

SPECIAL
69$ /100G1.

SPECIAL
28$ /LB1.SPECIAL

97$ /EA3.
SPECIAL

99$ /EA0.


