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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

 .. منح اجلن�صية امل�صرية مقابل 10 األف دولر 
ً
ر�صميا

يف اأعقاب اخلروج املهني ملنتخب م�صر:

مغردون »ي�صمتون«  يف �صالح... وجماهري ليفربول �صعيدة بخ�صارته

مقاطعة كيبيك ُتطلق 

نظامًا جديدًا لإختيار 

املهاجرين اإليها  
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�صحف ومواقع م�صرية وعربية تغطي تكرمي »جود نيوز« لـ 

»خالد منت�صر« كاأف�صل كاتب مقال عام 2018

نقلت �صحف م�صرية وعربية، مثل الوطن وفيتو والبوابة نيوز والفراعنة واأخر خرب و الأقباط متحدون و الأقباط 

اليوم واخلرب والعربي نيوز وغريهم من ال�صحف واملواقع الإخبارية خرب تكرمي الدكتور والكاتب املعروف »خالد 

منت�صر« من قبل »جود نيوز« كاأف�صل كاتب مقال عربي عام 2018. وو�صفت ال�صحف ويف مقدمتها �صحيفة 

بكل  املئات  ح�صور  اإيل  واأ�صارت  بالناجحة  وم�صي�صاجا  تورنتو  يف  التكرمي  حفالت  ال�صهرية  امل�صرية  الوطن 

حفل منهما، كذلك اأ�صارت اإيل ُح�صن التنظيم وم�صاركة كثري من امل�صريني والعرب بتلك اللقاءات. ونقلت 

باأن »خالد منت�صر« يتمتع باإحرتام  ال�صحف ت�صريحات للمهند�س »اأبرام مقار« رئي�س حترير جود نيوز وقوله 

وتقدير الكثري من املهاجرين امل�صريني والعرب بكندا، كذلك ما قاله ب�صاأن اأ�صباب اإختياره لذلك التكرمي وذلك 

للثمن  ا،  واأي�صً باخلرافات،  ير�صى  الذي ل  العلمي  وفكره  ال�صهلة،  ولغته  كتاباته،  لتاأثري    - مقار  بح�صب   -

الباهظ الذي يدفعه ويتحمله لأنه يكتب �صد تيار فا�صي. وكان الدكتور خالد منت�صر قد كتب عن جمل�س اإدارة 

واأ�صرة حترير »جود نيوز« علي �صفحة التوا�صل الإجتماعي اخلا�صة به والتي عليها قرابة ن�صف مليون �صخ�س 

حيث كتب منت�صر يقول: »رب اأخ لك مل تلده اأمك ...اأبرام مقار اأخ و�صديق ورفيق فكر و�صقيق مبداأ وتواأم 

العقل ،كل منا  الدقيقة الأويل تفاعلت كيمياء الوجدان ونب�صات  اأن قابلته يف الإ�صماعيلية ومن  روح ، منذ 

اإمتلك با�صوورد الآخر و�صفرة لغته ، جزيل ال�صكر علي كل �صئ جميل قدمه هو واأ�صرته وكل كتيبة جود نيوز 

، ح�صام رائع الروح عميق الثقافة ودول الفرا�صة اجلميلة التي ت�صفي على كل مكان حتل فيه البهجة والرقي 

بح�صورها املتميز ، وناجي الدينامو ،ورمزي العزيز، اأ�صكر اجلميع على كل هذا احلب الذي غمروين به«.   
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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

» اوه كندا » يُصنف بأنه 
الثالث  الوطني  النشيد 

األكثر إلهاماً في العالم
....................................ص9 

علي  هجومها  بعد 
الكنيسة:   .. األقباط 
بأزمات  لنا  عالقة  ال 
مع  ناعوت«  »فاطمة 

األخرين
................................ ص 11

فضيحة بنك »ديجاردان« 
ومخاوف  الكيبيكي 
سرقة الهوية املصرفية 
.................................ص 12

ذاتية  باصات  جتربة 
في  مرة  ألول  القيادة 

شوارع مونتريال
.................................. ص 9

راأي املحـــــــرر

املوؤ�ص�صات الدينية و احلكومية .. مٌن منهم يتبع الأخر؟!

ال�صاهد«  »يو�صف  التون�صية  احلكومة  رئي�س  اأ�صدر  املا�صي  الأ�صبوع 

الإدارات  داخل  مك�صوف،  الغري  والوجه  النقاب  اإرتداء  بحظر  قرارًا 

اأمنية  تقارير  علي  بناًء  البالد،  فى  احلكومية  واملن�صاآت  واملوؤ�ص�صات 

اأو  للتخفي  النقاب  واملتطرفني  املجرمني  بع�س  اإ�صتغالل  عن  تون�صية 

وال�صرطة.  اجلي�س  ت�صتهدف  اإرهابية  عمليات  لتنفيذ  البالد  يف  للتنقل 

التون�صية  للدولة  الناجحة  للخطوات  اإمتداد  ميثل  القرار  اأن  واحلقيقة 

حلكومة  اإمتدادًا  التون�صية،  الثورة  بعد  القوية  للدولة  اإمتداداً  احلديثة، 

ومل  �صلفي،  تيار  باأي  تون�س  يف  ال�صلطة  تعباأ  فلم  مرتع�صة،  غري  اأياديها 

الأخواين  النه�صة  حلزب  املنتمني  قبل  من  بهجوم  اأو  برف�س  تعباأ 

هناك، واأ�صدرت ما راأته احلكومة التون�صية يف �صالح الدولة وال�صعب. 

بالدرجة الأويل ولي�س قرارًا دينيًا. لالأ�صف علي  اأمنيًا  القرار  واأعتربت 

التي  الإرهاب  حوادث  اأن  ورغم  ثورتني،  بعد  م�صر  يف  احلال  النقي�س 

حدثت يف م�صر يف ال�صنوات الأخرية تعادل ع�صرات املرات احلوادث يف 

تون�س، اإل اأننا لدينا حكومات مرتع�صة بل تزايد علي التيارات الدينية 

املت�صددة وتغازلهم، ففي نوفمرب املا�صي تقدمت النائبة بالربملان امل�صري 

»غادة عجمي« مب�صروع قرار مبنع النقاب يف الأماكن احلكومية والعامة، 

باأنه لي�س من الدين وخطورة تغطية  م�صروع مرفق به ع�صرات الفتاوي 

الوجه يف دولة تعاين من الإرهاب، اإل اأنه - ورمبا بعد �صغوط حكومية 

- قامت ب�صحب امل�صروع بعد تقدميه بـ 72 �صاعة. واحلقيقة لي�س النظام 

وقت  اأتذكر  بل  التيارات،  تلك  من  املرتع�س  هو  فقط  احلايل  امل�صري 

حكم الرئي�س املخلوع »ح�صني مبارك«، اأن �صيخ الأزهر الراحل »حممد 

بالقاهرة، وبينما هو يتجول  اأزهري  �صيد طنطاوي« كان يف زيارة ملعهد 

بني ف�صول املعهد راأي فتاة عمرها ت�صع �صنوات 

ترتدي نقابًا، فنزعه بيده عنها وحينما قالت له 

ال�صيخ  اأجابها  بلب�صه،  اأمرها  من  هو  والدها  اأن 

وهذا   ، اأبوكي  من  بالدين  اأعلم  »اأنا  »بالقول 

التيارات  لتتلقفه  ديني«،  �صاأن  له  لي�س  النقاب 

الهجوم  من  بعا�صفة  وقتها  والإخوانية  ال�صلفية 

يف  اجلميل  وحيدًا.  مبارك  �صلطة  فيها  تركته  معركة  يف  عليه  والتطاول 

حقيقي  هاج�س  هناك  اأن  راأت  بتون�س  الإ�صالمية  املوؤ�ص�صات  اأن  الأمر 

اإن�صان ل تري وجهه،  اأن تتعامل مع  ومو�صوعي ومنطقي لكثريين من 

فح�صمت اجلدل وجعلت مرجعيتها الدولة ود�صتورها ولي�س تف�صريات 

دينية، رغم اأن تلك املوؤ�ص�صات الدينية التون�صية ل تتقا�صي ربع ما تاأخذه 

مثيلتها امل�صرية من املوازنة، ولكن الفارق فقط اأن هناك اأنظمة �صيا�صية 

اإ�صالمية مل يخرتقها تنظيم الأخوان وفروعه،  قوية، وموؤ�ص�صات دينية 

موؤ�ص�صات دينية تتبع الدولة ولي�س العك�س.

 ابرام مقـار

منذ أيام وصلتنا رسالة من زوج أبنة األستاذ »جمال تكال أسعد« الكاتب 

معنا بصفحة الراعي والرعية، يخطرني فيها بإنتقال األستاذ جمال 

للسماء، ووجدوا علي الكومبيوتر اخلاص به مقالة لهذا العدد من جود 

نيوز عن »عيد الرسل« والذي كتبه للجريدة قبل أيام من إنتقاله. يا لها 

من حلظة مؤثرة، اهلل يعزي كل أسرة »جود نيوز« علي رحيلك ، وسالماً 

لروحك أينما كنت .. حتي نلتقي
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التطور الفكري لإلنسان له مراحل، 
ُسلم،  درجات  على  الصعود  مثل 
يراوِحون  مازالوا  أشخاص  هناك 
يُكلفوا أنفسهم  أن  مكانهم دون 
وهناك  األولى،  الدرجة  ارتقاء  عناء 
الذين من لم يتجاوزوا تلك الدرجة 
صعدوها،  أن  بعد  مبكانهم  راضني 
وهناك من متكنوا من جتاوز عشرات، 
التي قرَّبتهم  الدرجات  مئات، آالف 

أكثر من سماء الوعي.
لكل بضع درجات لغتها اخلاصة التي 
ال يستطيع من لم يصلوا إليها فك 
شفرة أبجديتها، وكونك “عاجز عن 

فهم” لغة الذين بلغوا الدرجة املائة وأنت على 
“خاطئة”،  لُغتهم  أن  يعني  ال  العاشرة  الدرجة 
وال يعني أن لغتك هي “الصحيحة” بل يعني أن 
أمامك رحلة الكتشاف تلك اللغة اجلديدة كي 
تتمكن من الصعود معها إلى درجاٍت أعلى. تُريد 
أن تُهاجر إلى بلٍد أجنبي ميتاز بقوٍة ُعظمى على 
أمل احلصول على إقامٍة دائمٍة أو جواز سفٍر ذو 
الرسمية  اللغة  تتعلم  أن  يجب  راقية؟  مميزات 
إذا  كذلك  البلد،  ذاك  ُسكان  بها  يتحدث  التي 
أردت االرتقاء نحو طبقة أكثر وعًيا وثقافة، يجب 
عقلك  وحترير  مداركك  توسيع  في  جتتهد  أن 
التلقني األسري، قيود  الوهمية: قيود  من قيوده 
امُلتمعية..  البرمجة  وقيود  املدرسي،  التلقني 
ليس كل ما قاله أبويك صحيًحا، وليس كل ما 
املدرسي صحيًحا،  املنهاج  قرأته على صفحات 
امُلتمع صحيًحا، وليس كل  وليس كل ما كرره 
دين على مسامعك صحيًحا،  رجل  أي  ذكره  ما 
يجب أن تغسل حجرات عقلك وتطهرها بعناية 
تبدأ  جديدة  ومعتقدات  بأفكار  تأثيثها  لتبدأ 
االنحياز  عدم  نقطة  ومن  ُمحايدة،  نُقطة  من 
مع  بعضها  يتفق  قد  نظٍر  وجهات  تنمو  تلك 
الطفولة  مرحلة  خالل  وعيك  في  غرسه  مت  ما 

يتفق،  ال  قد  وبعضها  واملراهقة، 
بشده  يرفضه  قد  اآلخر  وبعضها 

ويختار استبداله بنقيضه.
التقنية  والثورة  العوملة  عصر  في 
التواصل  فرصة  وهبتنا  التي 
مختلف  مع  واملعرفي  الفكري 
حدود  دون  األرضية  الكرة  أقطار 
عذر  ثمة  يُعد  لم  كبيرة؛  قيود  أو 
بآراء  التشبث  على  يُصرون  للذين 
إلى  وتؤدي  غيرهم  وتضر  تضرهم 
إال  وتسميمها  امُلتمعات  جتميد 
غدت  فالكتب  والكسل!  التخلف 
الرزينة  واملقاالت  املنال،  سهلة 
والنقاشات  للمطالعة،  متاحة  الناضجة 
ميكن  واملسجلة  املصورة  واملعرفية  الفكرية 
التواصل  ومواقع  إصبع،  بنقرة  لها  الوصول 
محدودة  غير  ساحاٍت  اإللكتروني  االجتماعي 
ينتظرون  بعضهم  لكن  اآلراء،  وتبادل  للجدل 
فكرة  كله  بهم  احمليط  املتمع  يعتنق  أن  دائًما 
معينة كي يصدقوها ويؤمنوا بها، أو أن تُفرض 
ينصاعوا  كي  الدولة  من  إجباري  كقاٍن  عليهم 
ألنهم  “ُمتخلفني”  وصف  يستحقون  هؤالء  له، 
يسبقهم  أن  بعد  الواصلني  قائمة  ذيل  في 

الشجعان وذوي الفكر احلُر اجلريء.
مختلفة  رؤية  كل  في  يرون  “املُتخلفون”  هؤالء 
أو فكٍر ُمغاير تهديًدا لوجودهم، لذا يستعينون 
بـ “كثرتهم” لتخويف األقلية املُتقدمة الواعية 
محاولة  من  بدالً  العالية  بأصواتهم  وإرهابها 
فشيًئا  شيًئا  بها  واالرتقاء  عقولهم  تطوير 
ليكونوا من املتقدمني، ألن الغوص في ُمحيطات 
مجهودًا  يتطلب  الفكر  وتنشيط  املعرفة 
أن  تريد  وإذا ُكنت ال  عقلًيا مميزًا ال ميلكه هؤالء، 
الذين  سفينة  في  بنفِسك  فاجنُ  معهم؛  تغرق 
وعنفوانها  عقولهم  شباب  على  يحافظون 

باستمرارية الشك والسؤال.

عندما يكون العقل �صخرة 

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

ماريانا يو�صف - عادل عطية - جرج�س ابراهيم - اإيهاب اأدونيا

سمعنا وشاهدنا ورمبا عانينا شخصياً من 
أنواع مختلفة من الفوبيا أو اخلوف املرضى 
مثل اخلوف من األماكن العالية أو املغلقة أو 
فوبيا احلشرات أو فوبيا األماكن املزدحمة... 
فى  املذكورة  الفوبيا  أنواع  أغرب  ومن  إلخ، 
كتب الطب النفسى هى »الديسايدوفوبيا« 
يبتعد  وفيها  القرار«،  اتخاذ  من  »اخلوف  أو 
فرصة  أى  ويتجنب  موقف  أى  عن  املريض 
القرار  اتخاذ  ويصبح  قرار،  التخاذ  تدعوه 
والتوتر  بالقلق  يصيبه  حياته،  فى  عائقاً 

الشديد. 
فردياً  مرضاً  ليس  املرض  هذا  أن  أرى  وأنا 
يصيب  أن  املمكن  من  جماعى  مرض  بل 
من  لديها  كانت  مهما  ويعوقها  الشعوب 
متكرر  بشكل  أراها  أصبحت  بشرية،  قوى 
كل  وعلى  الدرجات  كل  فى  يومى  شبه 
استغماية  ولعبة  دائم  هروب  املستويات، 
مزمنة مع مسئولية اتخاذ القرار، تزويغ فى 
القرار،  حلظة  من  والعبقرية  الفن  منتهى 
احلكيم فى  توفيق  الرائع  مبا كتبه  يذكرنى 
كانت  حني  األرياف«،  فى  نائب  »يوميات 
تزحزح اجلثة فى الترعة من حدود القرية إلى 
القرية املاورة، ليتولى التحقيق فى اجلرمية 
فى  اجلرمية  وقعت  ليتحرر من  آخر،  موظف 

محيطه من التصدى ألى قرار!
املدير عندما تقدم إليه ورقة يظل ينظر فيها 
ساعة من أعلى إلى أسفل، مييناً ويساراً، ثم 
يلقى بها إليك وكأن عقرباً لسعه، متسائالً 
فالن  ويكون  عالن؟«،  أو  فالن  إمضاء  »أين 
شبح  هذا  عالن  أو  قرن  ربع  منذ  تُوفى  قد 
بوتر! شاب مرتعش  إلى عالم هارى  ينتمى 
دماغه  فى  توجد  وال  يتساءل  ومرعوب، 
اختيارات منتظراً قرار األب، »ما الكلية التى 
عايز  »أنا  التخصص«؟،  »ما  بها؟«،  ألتحق 
إيه«؟!، حتى فى عالقات احلب، كلها عالقات 
الديسايدوفوبيا،  بسبب  مريضة  مجهضة 
توافرت  ولو  حتى  حيرة  فى  واحملبوبة  احملب 
الظروف املادية، هل نتزوج؟، هل نحن يحب 
كل منا اآلخر؟، هل هناك مشاعر متبادلة؟، 

االجتماعى  الضغط  يدفعهم  أحياناً 
لالرتباط، وغالباً يتم الطالق واالنفصال.

املرتعشة،  اليد  تلذذ  القرار،  اتخاذ  رهاب 
أدخل  املواجهة،  من  الهروب  هستيريا 
أمان  فى  أنا  العالم،  وليحترق  شرنقتى 
فى  نظل  الطوفان،  ويجرفهم  وليأخذهم 
الهارب،  دائم كاملطارد فى فيلم  فرار  حالة 
نعانى من فوبيا القرار بداية من اختيار اسم 
املولود إلى مكان القبر!، الزوج يرمى بالقرار 
فى ملعب الزوجة جتنباً لوجع الدماغ وطلباً 
لراحة الكسل اللذيذة اخملدرة، والزوجة تلقى 
انخفاض  نتيجة  الزوج  سلة  فى  بالقرار 
االستقاللية،  غدة  فى  احلسم  هرمون 
لألكبر  الشيلة  يشيل  األصغر  املوظف 
كل  جتتمع  حتى  لألكبر،  يغلفها  واألكبر 
والباب  األخير  الدور  امللفات فى مكتب فى 
العالى، مطلوب منه أن يتخذ كل القرارات، 

ألن الكل يعانى من الديسايدوفوبيا.
متى ميتلك كل منا جسارة القرار حتى على 
من  نتخلص  متى  الشخصى؟،  املستوى 
النظرة  وهذه  القيود  وتلك  الكساح  هذا 
املرعوبة من إفالت ذيل جلباب األم من أسر 
القرار؟،  وأسلوب  فن  منتلك  متى  قبضتنا؟، 
التوقيع  »باركنسونزم«  من  نتخلص  متى 
القرارات املهمة املصيرية ونعالج من  على 
من  نتخلص  متى  الرعاش؟،  القرار  شلل 
حسابات ما بعد القرار من الزعل والقمص 
والقال  والقيل  والغضب  والهجر  واخلصام 
الهروب  عن  نتوقف  متى  إلخ،  والتجريس... 

من أحالمنا ومن تبعات قراراتنا؟!

الدي�صايدوفوبيا  
بقلم خالد منتصر 

جود نيوز تودع لل�صماء 

الزميل الكاتب / جمال تكال اأ�صعد 

والذي كان يكتب معنا ب�صفحة »الراعي والرعية« 

جمل�ص الإدارة واأ�صرة التحرير يقدمان خال�ص 

العزاء لزوجته واأبنائه واأحفاده وقراءه وحمبيه

ونعتز بالكاتب الكرمي الراحل ومبقالته القيمة 

والتي اأ�صتمر يف ن�صرها معنا علي مدي �صنوات
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عبد  قال  بريجنيف،  مع  محادثاته  إحدى  في 
الناصر: »بعدما فعلتموه معی؛ فاني أقبل حالً 

حتى من الشيطان«!

   وقال أحد مشجعي النادي األهلي الرياضي: 
يعلم  فألنه  أحمراً؛  دمي  خلق  عندما  اهلل  “ان 
شياطني  احلمر،  الشياطني  عشاق  من  بانني 

املالعب”!

أو:  األقاويل: مجرد فضفضة،  هذه  تبدو  قد     
بالغة في التشبيه والتعبير. لكن ال يفوتنا، أن: 

»ِمْن َفْضَلِة اْلَقْلِب يََتَكلَُّم َفُمُه«!

املاركسي؛  الرجيم  مع  جمال  يتحالف  ألم     
مرهبة  للتعذيب  أدوات  اتباعه  من  فابتاع 
األهوال،  املصري  الشعب  منها  ذاق  ومرعبة، 

والويالت، واملوت؟! 

   وألم يتخلى هذا املشجع، عن روحة الرياضية، 
مظهراً بطوالته العضلية في عنف املالعب؟!

بامتنان  الشيطان،  أحدهم  يخاطب  وألم      
من  الشعرية،  أبياته  أن  يرى  ألنه  وخشوع، 

إلهامات أنفاسه؟! 

    ووصفه آخر، بأنه: أول مفكر حر في الوجود، 
ومخلص للعالم؛ ألنه حرر آدم من عبودية اهلل، 
اإلنسانية  بخامت  جبينه  على  دمغه  الذي  وهو 

واحلرية، حينما نفخ فيه روح العصيان؟!

   وأال يتراسل البعض مع الشيطان، ويحضرونه، 
كتاب:  بشفرة  هلوستهم،  في  ويشاهدونه 
على  بن  ألحمد  الكبرى”،  املعارف  “شمس 

البولي؟!

   ملاذا كل هذا الهوس الالمتناهي بالشياطني، 
وجتسيدها؛ حتى يرونها، ويتفاعلون معها؟! .

   هل هو السعي للوصول إلى العظمة، التي 
أن  إلى  املنونة،  أحالمهم  أضغاث  في  تتوهج 

تنتهي حياتهم كآلهة تبكيها الشياطني؟!

   أم هو التراث وامليراث اآلتي من صحراء اجلزيرة 
الصحراء  هول  “ان  عنها:  قيل  التي  العربية، 

عظيم، وعلى رمال مكة ترقص الشياطني”؟!

   هناك مثل يقول: “حتدث عن الشيطان، وسوف 
الشيطان  من  باهلل  أعوذ  فاني  لذلك  يظهر”؛ 

الرجيم!

عـادل عطيـة

لقاء
صداقة الشياطني!!

دول اندراو�س 

جورج مو�صى

 ارتزاقيون يا عزيزي 

ابن الراوندي والفول النابت 

وحكامنا الآلهه

ظل األقباط لعقود طويلة عنصرا أساسيا في 
معركة النضال من أجل االستقالل السياسي 
وبرغم  املصرية.  للدولة  الشعبية  والسيادة 
السياسات التي اتبعها احلكام املصريون الذين 
تعاقبوا على حكم مصر في احلقبة التاريخية 
االسالم  وتعزيز  زحف  إلى  أدت  والتي  احلديثة 
السياسي في املال العام، وبرغم كل ما عاناه 
عنف  وأعمال  واضطهاد  متييز  من  األقباط 
من  تام  بتغافل  االسالميني  يد  على  طائفية 
قبل الدولة وتراخي متعمد في تفعيل القانون، 
قوميتهم  على  محافظني  ظلوا  أنهم  إال 
وانتمائهم الوطني وظلت مصريتهم اخلالصة 
في موضع تقديس عجز الظلم والقهر والقمع 
عن أن ينالوا منه. هذا النزوع الوطني باألضافة 
إلى تعاليم الديانة املسيحية التي حتض على 
اجلميع  ومساملة  الذات  وانكار  اآلخر  محبة 
االستقرار  ضمان  في  كبير  حد  إلى  ساهم 
الذي  املسلم  املصري  وبعكس  للبالد.  الداخلي 
حتى  كقومية  ويتبناه  وطنا  االسالم  في  يرى 
أنه يعتبر أن املسلم الباكستاني أو التركي أو 
األندونيسي أو األفغاني أقرب إليه من املسيحي 
ارتباطا  املصري، يظل القبطي املصري مرتبطا 
وتظل مصر  الوطنية  الكنيسة  مبفهوم  وثيقا 
لديه جزًء ال يتجزأ من عقيدته يحملها في قلبه 
حيثما ذهب حتى وإن حدث وهاجر وعاش مغتربا 
بعيدا عنها بآالف األميال. بعض هؤالء األقباط 
يشعرون  احلرية  أرض  أقدامهم  تطأ  عندما 
ويأخذون  مصر  في  اخوتهم  جتاه  مبسؤولية 
التي  للمظالم  كاشفا  دورا  عاتقهم  على 
الدولة  الصراع مع  يتعرضون لها.. ال رغبة في 
هؤالء  مساعدة  في  رغبة  ولكن  الكنيسة  أو 
املغلوبني على أمرهم على استرجاع حقوقهم 
املسلوبة. هذا الدور هم -في حقيقة األمر- في 

فلديهم  عنه،  غنى 
املسؤوليات  من 
ومن  يشغلهم  ما 
يغنيهم،  ما  التحقق 
يضحون  لكنهم 
الوقت  من  بالكثير 

واجلهد واملال والراحة النفسية إلميانهم الراسخ 
احلرية  وفي  احلياة  في  -كأقلية-  األقباط  بحق 
وفي التمتع بحقوق مواطنة غير منقوصة وفي 

احلماية من االعتداءات ومن تنمر األغلبية. 
أما االرتزاقيون فحماسهم ليس أصيال وهدفهم 
الرزق  وطلب  التعيش  وغايتهم هي  نبيال  ليس 
العدالة.  حتقق  أو  املظلوم  نصرة  وليست 
االرتزاقيون هم  املعجمية  التعريفات  وبحسب 
»الذين يحاربون في اجليش على سبيل االرتزاق، 
والغالب أَن يكونوا من الغرباء«. نعم هم غرباء.. 
غرباء عن القضية وغرباء عن اإلنسانية وغرباء 
الكسب  أجل  من  فقط  يعملون  الشرف  عن 
عند  والكياسة  اللطف  قناع  يرتدون  والتربح. 
مشحونني  مدعني  متذاكني  لكنهم  اللزوم 
ومشبعني  األقلية  ضد  احملتقن  املزاج  بنفس 
ال  التي  االستعالئية  العنصرية  األفكار  بنفس 
إلى  تعرضها  مبجرد  متنفسا  لها  أن جتد  تلبث 
ضغط فيظهر إلى السطح كل ما كان مخبئا 
االرتزاقيون  لهؤالء  ليس  أنه  احلقيقة  حتته. 
املشاعر  دغدغة  احترق كارت  فقد  بيننا  مكانا 
في  به  ويساهمون  به  يلعبون  الذي  الدينية 
تعميق الفجوة الطائفية وفي محاولة إحداث 
وقيعة من الداخل. نصيحة لهؤالء إن الضجة 
املفتعلة قد جتلب الشهرة أحيانا لكن اعتماد 
دائما  اجليد  باألمر  ليس  االستراتيجية  هذه 
إلى  السلبية  الشهرة  تفضي  ما  فكثيرا 

سمعة سيئة.
ابن الراوندي هو مفكر عاش في القرن الثالث 
الهجري عرف عنه اجلرأه في التفكير. والرجل 
أي  يصدق  يكن  ولم  تقريبا  األديان  كل  نقد 
ويعد  كثيرة  مؤلفات  وللرجل  االنبياء.  من 
اشهرها كتاب اسمه »الزمرد« ولألسف لم 
شيئآ  الراوندي  ابن  مؤلفات  من  لنا  يتبقى 
في  السبب  وبالقطع  كتبه  كل  حرقت  إذ 
وما  القارئ،  فطنة  على  يخفى  ال  حرقها 
كتبوا  من  عبر  كانت  مؤلفاته  من  وصلنا 
الرجل  مع  اختلف  أو  أتفق  عليه.  وردوا  عنه 
ولكنه كان احد هؤالء الذين فكروا ولم يترك 
ألحد غيره ان يفكر له أو بالنيابة عنه فقد 
كان يرى ان ما مييز االنسان هو إعمال العقل 
وليس العقل نفسه.                                                                

يبيع  رجل  عند  الراوندي  ابن  وقف  يوم  ذات 
الفول النابت وجاء رجل من االغنياء اشترى 
الفول وأكل الفول والقي القشر على األرض 
ثم ذهب ولم يحمد اهلل أو يشكره. ثم أتي 
على  من  الفول  قشر  ألتقط   فقيرآ  رجال 
األرض وأكل وظل  يحمد اهلل ويشكره على 
وعنفه  الراوندي  ابن  اليه  فأقترب  نعمته. 
اهلل  علينا  جترأ  »ما  قائال  صفعه  انه  وقيل 
وبسبب  بسببك  إال  املساكني  معشر  نحن 
أكل  على  تشكرون  انكم  علم  اذ  امثالك 
القشور« إلى هنا انتهت قصة ابن الراوندي 
املعنى  اناقش  .انا  القصة  أناقش هنا  وانا ال 
عما  يختلف  رمبا  معنى  من  يهمني  وما  
الراوندي  ابن  مع  أختلف  انا  قليآل.  وصلك 
في شيئآ  واحدآ وهو ان االستثناء عندي هو 
أشكره  ان  الذي يستحق  الوحيد  فهو  اهلل. 
على القليل قبل الكثير من العطايا. وحده 
الرب وليس غيره. وألنني أجد أن البعض يرفع 
ليس  عندهم  واخلطأ  اآللهه  ملرتبة  احلكام 
واردآ على االطالق. وألني أجد بعض من هذا 

البعض ال يتحمل مجرد 
نقد لرئيس او حاكم بل 
يتمادي في شكره على 
على  حتى  شئ  كل 

اشكر  ال  وأنا   األخطاء.  على  ورمبا  القشور 
رئيسآ على القشور وال أعظم حاكمآ على 
علينا  جترأ  ما  واهلل  اإلجنازات.  زيف  أو  الوهم 
القشور  على  نشكرهم  الننا  إال  حكامنا 
على  ونرفعهم  العدم  على  ومنجدهم 
وملاذا  يتجبرون؟  ال  فلماذا  اإلجنازات  توافه 
انفسهم  في  يرون  ال  وملاذا  يستكبرون؟  ال 
أحد  وال  االنسانية  وعظماء  التاريخ  فلتات 
انقاذ  في  الكونية  ملهمتهم  يصلح  غيرهم 
البالد والعباد. ال اعلم ملاذا يصر البعض منا 
آلهية  جينات  يحمل  الرئيس  أن  فكرة  على 
مصدقآ  كالمه  نبيا  قل  أو  بشرية  وليست 
عليه  والرد  كفر  ومراجعته  ذندقه  وانتقاده 

خروج عن ثوابت الدين.
فمن ذا الذي يعلم والرئيس ال يعلم ومن ذا 
الذي أتاه اهلل من احلكمه كما للرئيس. نظل 
مصاف  في  ونضعهم  منجدهم  لسنوات 
األنبياء والقديسني وحسن اولئك رفيقا ثم 
اقترفوه  ما  جراء  عليهم  نخرج  النهاية  في 
بهذا  اننا  نعلم  وال  جرائم  ورمبا  خطايا  من 
يجعل  الذي  ما  بأيدينا.  أوطاننا  نضيع  إمنا 
البعض منا ينظر الى الرئيس بعظمة جتعله 
يتجاهل بشريته في اخلطأ. هم بشر محض 
ألحدهم  وليس  عليهم  ويرد  يؤخذ  بشر 
روضة شريفة حتى تكون له القدسية بل أن 
ما يؤخذ عليهم اكثر مما لهم. كفانا متجيدا، 
التمجيد كانت كفيلة بوضع  فسنوات من 
يا  اآلن.  إليه  وصلت  التي  املوضع  في  بالدنا 
ألننا  فقط  عظماء  العظماء  بعض  سادة 

ننظر إليهم بعظمة.
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باسم  نهار(: حضانة  داخلى   - واقعى  )مشهد 
القاهرة،  أطراف  على  حى  أرقى  فى  أجنبى، 
ديكورات فاخرة ومصاريف باهظة.. األب يبحث 
العامني  )ذات  الصغيرة،  طفلته  »لولى«  عن 
املوجودة  املراقبة  شاشات  خالل  من  ونصف(، 
لألهل  متاحا  أصبح  أن  بعد  بالريسبشن، 
املوبايل  خالل  من  الفصل  داخل  الطفل  رؤية 
باستخدام  البيت  أو فى  انت فى عملك  بينما 
البث  رفضت  احلضانة  لكن  »أبلكيشن«.. 

املباشر بزعم وجود مشكله فنيه!.  
»لولى« ليست فى الفصل، بينما كل األطفال 
أيضا  و»امليس«  تقريبا  موجودون  زمالئها  من 

موجودة، فأين ذهبت؟
االستقبال  موظفة  الشاشات«:  عن  »بعيدا 
وتقول:  األب،  تهدئة  ملحوظ  توتر  فى  حتاول 
)حضرتك هى مش فى جونيور كالس هتالقيها 
يرد   ..)ssalc  loohcs-erP فى  تانى  كالس  فى 
سنتني  دى  لولى  فندم  يا  )ازاى  غاضبا:  األب 
ونصف ازاى تكون فى الفصل ده(.. ترد موظفة 
االستقبال فى تلعثم: )هى مش هينفع تكون 
أوالد  ألن  »مسيحية«،  اصلها  فصلها..  فى 
دين  حصة  وبياخدوا  قرآن  بيحفظوا  فصلها 

إسالمى علشان كده خرجناها بره(!.
بعيدا،  وحيدة  جتلس  »لولى«  أن  األب  يالحظ 
كمن تتلقى عقابا فى »النوتى كورنر«، يهمس 
أنها مضطهدة  تدرك طفلتى  وكيف  لنفسه 
احلضانة  بدأت  متى  ومنذ  دينها؟..  بسبب 
لألطفال،  الدين  حصة  تدريس  فى  األجنبية 
وملاذا يلقون باألطفال املسيحيني فى »اجلاردن« 
مسيحى  دين  حصة  »تدريس  بديل:  يوجد  أال 

مثال«.
أمور  أولياء  ضجيج  ويعلو  األصوات  تختلط 
يستنكرون ما يحدث ألطفالهم، واألب مصدوم 
)أصل  تبرر:  االستقبال  موظفة  ومندهش، 
دين  يشرح  مسيحى  حد  تعيني  رافضة  اإلدارة 
فى  ابنتى  )أنا  صوتها:  يرتفع  أم  مسيحى(!!.. 

حصة الدين وأرفض هذه العنصرية والتمييز(.
انكسار،  نظرة  عينيها  فى  »لولى«  تأتى  ثم 
تفسير،  إلى  حتتاج  ال  إنها  بالغربة،  وإحساس 
سنتها  التى  واللوائح  للقواعد  شرح  إلى  وال 
أن  حتتاج  فقط  السلفية«..  »احلضانة  إدارة 
يضمها األب إلى حضنه لتشعر باألمان.. حتتاج 
»مرمي«  للسيدة  شمعة  نوقد  أن  جميعا  منا 
تلوثت  براءة  للطفلة  ليحفظ  البتول  العذراء 
بأيادى اجلهل وهى تزعم أنها ترضى اهلل وتكفر 
ذنوب مخبأة فى  »لولى«..  تعرفها  ذنوب ال  عن 

يفجر  أن  يوشك  بركان  مثل  احلضانة،  جدران 
بركان  الطائفية«،  »الفتنة  حمم  وجوهنا  فى 
يلتهم كل ما أجنزناه لنشر االستنارة ومحاربة 
اإلرهاب،  تربة  تخصب  التى  املتطرفة  األفكار 
صفوف  فى  للتجنيد  »األطفال«  حتى  وتهيئ 
أن  احلضانة  فيهم  غرست  بعدما  »داعش« 
»املسيحية تهمة« ال ميحوها إال اإلقصاء، ومنع 
من  الديانة  تلك  يحمل  من  ونفى  تدريسها، 

خريطة الطفولة!.
فى  جملة  أشهر  إنها  كوفتس(:  طلع  )هانى 
فيلم »ال مؤاخذة« تكشف التمييز والعنصرية 
بني الطالب فى املدارس، و»التعصب بالفطرة« 
منازل  فى  تربوا  ألنهم  املسيحيني  ضد 
فى  اآلخر«  »كراهية  تغذى  ومدارس  وحضانات 
نفوسهم، واستمعوا إلى منابر تطلق صيحات 
واليهود«..  »النصارى  على  تدعو  ثم  التكبير 
التى  األزهر  مناهج  على  تربوا  من  وبينهم 
ويجب  وكافر  »ذمى  املسيحى  أن  تعلمهم 
فرض اجلزية عليه«.. هؤالء األطفال ال يعلمون 
على  يفرض  الذى  اإلسالم  فى  اإلميان  شرط  أن 
أحٍد  بنَينْ  نَُفرِّق  »ال  الرسل:  بكل  اإلميان  املسلم 

من رُُسلِه«، البقرة- 582..
مؤاخذة«  »ال  فيلم  بطل  عبداهلل«،  »هانى 
موجود فى كل مدرسة، و»لولى« بطلة الواقع 
»التنمر«  هو  وهذا  حضانة..  كل  فى  موجودة 
ترتدى  أن  الطالبة  مدارس تخشى  فى  بعينه.. 
صليبا يزين عنقها أو أن تضع قالدة حتمل صورة 

السيدة العذراء.
التربية  وزير  السيد  إلى  مهداة  واقعة  إنها 
نحن  شوقى«:  »طارق  الدكتور  والتعليم 
األقباط  تكفر  التى  الشاذة  الفتاوى  نحارب 
بعض  بينما  أعيادهم..  فى  تهنئتهم  وحترم 
مصانع  إلى  حتولت  التعليمية  املؤسسات 
ويديرها  ويؤسسها  بل  للمتطرفني..  تفريخ 
فى  بطفلة  تلقى  معنوى«..  إرهاب  »إدارة 
»اجلاردن« عقابا لها على ديانه ورثتها عن ذويها!.
التى حتملينها  احملبة  »لولى«: ال حتزنى فثقافة 
مهما  الكراهية«  »حزب  تهزم  سوف  بقلبك 

كان ميتلك من سطوة أو ثروة أو غباء!  

ل موؤاخذة: »لويل« طلعت »كوفت�ص«

انهزمت  بالدي  الن  باحلزن  شعرت 
كنت  كم  افريقيا  امم  بطولة  في 
الكاس،  بالدي على  ان حتصل  امتنى 
كم امتنى ان ارى علم بالدي في كل 
بالدي  ونشيد  يد،  كل  وفى  موقع، 
عاليا، واسم بالدي على كل لسان 
ألني اشعر بأن بهجة الفرح غائبة 
عن اهل بلدي الذين اثقلتهم هموم 
ناهيك  االسعار  وعصرتهم  احلياة 
والدروس  والتابلت  التعليم  عن 

اخلصوصية ومواجع ال تنتهي اعيشها واتعايش 
معها يوما فيوما كمواطن مصري وكمسئول 

في خدمتي اتالمس مع الناس. 
انهزم  فريقي  لو  انام  ال  كنت  صغيرا  كنت  ملا 
ماذا  فاملنزل  لي  ويقولون  اكل  بال  اظل  وكنت 
وكنت  االهم،  تفرح  بلدي  أرد:  منهم؟  ستأخذ 
اتهلل ملا بالدي تنتصر وحتصد الكاس، لكن هل 
فقط انهزمنا ألننا لم نلعب جيدا بال خطة بال 
روح بال دافع بال حماسة لم ولن اود ان ارى االمور 

بطائفية وعنصرية يوما ما ولكن
اختياراتنا،  في  عنصريني  ألننا  __انهزمنا 
كافة  في  االندية  من  الكاسحة  االغلبية 
كل  وفى  الدرجات  مختلف  وعلى  االلعاب 
املستويات نادرا ان وجدت فيها العب مسيحي 
او مدرب او ادارى او عضو مجلس ادارة استطيع 
ان اعدد لك االسماء فالقدم هاني رمزي محسن 
عبد املسيح اشرف يوسف وحد اسمه جرجس 
ف فريق النجوم و في اإلدارة عبد اهلل جورج في 
الزمالك في الطائرة تهانى طوسن في السلة 
االن بيير عطاهلل ونفر قليل جدا وكان االقباط 
او  مواهب  بال  وكأنهم  املوهبة  انعدمت منهم 

انهم ضيوف في الوطن او قل اإلخوة االقباط
األهلي  اندية  عن  تروى  التي  القصص  من  كم 
كانت  مواهب  رفضهم  من  وغيرهم  والزمالك 
فذة فقط بكونهم اقباط وحينما تتكلم يقال 
بها  مصر  ساده  يا  رمزي  هاني  تتذكر  اال  لك 
االالف الالعبني امهر من هاني رمزي الوف املرات 
اسمه  اجلمهورية  مستوى  على  دوري  هناك 
مهرجان الكرازة ترعاه اسقفية الشباب ممتلئ 
والشطرجن  والطائرة  فالقدم  املهرة  بالالعبني 
في  العبني  عن  كفاءة  يقلوا  ال  الطاولة  وتنس 
اعتى الدوريات االوروبية فقط كشافني يختاروا 
عنصريني  النهم  يختاروهم  لن  لكن  منهم 
إكرامي  كابنت  األهلي  مرمى  حارس  اسألوا 
في  مينا  املوهوب  للطفل  قال  ماذا  الشحات 
او اسألوا  انه مسيحي  ملا علم  املرمى  حراسة 
الزمالك  العب  يوسف  اسماعيل  صفع  ملاذا 
الزمالك  مباراة  في  وجهه  على  يوسف  اشرف 
عبد  الوزير  اسالوا  او  ببورسعيد  واملصري 
املنعم عماره ملا طرد محسن عبد املسيح من 
اإلسماعيلي مبجرد ان اصلح وزير لإلسماعيلية 
او محاوالت وليد صالح الدين مع مانويل جوزيه 
لترك دينه وهو قال هذا في برنامج تليفزيوني 
مرارا  جوزيه  مع  حاولوا  خشبه  وهادى  هو  انه 
ورفض الغريب فيما يرفضون املسيحي املصري 
يسارعون لشراء احملترف املسيحي العبا ومدربا 
الرفض  هل  اندهاش  في  نفسك  وجتد  باملاليني 
كونه مسيحي ام ترفضه الن ابن بلدك ام ألننا 

عنصريني اما ماذا ؟
ان  العجيب  عنصريني  ألننا  انهزمنا   ___
اللذين كانوا عنصريني  افريقيا  منتخب جنوب 
بيضاء  ببشره  العب   2 عدد  فيهم  فقط  األن 
الراكبى  فريق  ان  يجاهدون  اآلن  اسمر،  والباقي 
ان  جهادهم  ففي  البيضاء  البشرة  من  كله 

االقل  على  االعبني  نصغ  يكون 
اصحاب بشره سمراء 

املصري  من  قللنا  ملا  انهزمنا   ___
عبرة  نأخذ  ولم  باألجنبي  واستعنا 
التاريخ ان 6 بطوالت مت حصدها من 
ومحمود  كمال  مصطفى  مصريني 
والسابعة  شحاته  وحسن  اجلوهرى 

الراس املدبر لها مصري 
لألندية  ننظر  النا  ___انهزمنا 
لهم شعبية  ليس  من  اساس  على 
فالصعيد  العبني  يوجد  أال  املستوى،  دون  هم 

والفالحني افضل من كل من هم فالدوري 
املسلم  ابن  حتى  طبقيني  ألننا  ___انهزمنا 
االقطاع  وكان  فرقهم  في  يقبلوه  لم  الفقير 

طل علينا من جديد
___ انهزمنا ألننا ملوك الواسطة واحملسوبية 
وعلشان خاطرى وابو صوت عالي ميشى كالمه 
ونتقى لسانه وسالطه لسانه وحلفانه باغلط 

االميان 
كوره  العب  العدل  فقدنا  ألننا  ___انهزمنا 
يحصل على 17 مليون فالسنة وهو غير راضي 
الف  من  اقل  على  حتصل  الناس  وألوف  عنها، 
جنيه وال جتدها، واملاليني تهدر في ارقام فلكية 

بال ضابط وال رابط أال يحتاج االمر الى قانون؟
األفريقي  الشمال  على  قلنا  يوم  ___انهزمنا 
اخوتنا وعلى باقي القاره ضيوفنا على الرغم ان 
أفريقيا لم تصدر لنا ارهابا افريقيا لم تصدر لنا 
لم  افريقيا  عنفا  لنا  تصدر  لم  افريقيا  تطرفا 
لم  افريقيا  األفريقية  االمم  منظمه  من  تطردنا 
تعيرنا بدينوننا افريقيا لم تتامر علينا افريقيا 

ال تقيم كفيال علينا لكن افريقيا تقدم لنا املاء 
نستعلى  ولكننا  الرخاء  لنا  يأتي  افريقيا  ومن 
عليهم ونعاملهم بنظرة استعالئية لن يكون 

لنا اسم في العالم اال من خالل ماما افريقيا 
___انهزمنا الن قادة املنظومة رموز فالسباب 
واالختالسات  االتهامات  وكيل  والشتائم 

والرشاوى وهم بال رقيب وال مسائل وال متابع 
عدميي  الرؤية،  عدميي  ألننا  ___انهزمنا 
وحتطيم  الفهلوة  في  اساتذة  التخطيط، 
في  بالعدل  اال  احلال  يصلح  لن  الناجحني، 
االختيار واملساواة بني كل املصريني في االختيار 

دومنا النظر الى الدين او الطبقة
العبية  شباب  عندنا  يكون  ملا  انهزمنا   ___
الورد ومنعرفش نستثمرهم  زي  في كل مكان 
من  لنستفيد  القومي  للدخل  مصدر  ليكونوا 
دول امريكا الالتينية اللى اقتصادها على مثل 
الوزير  لكامل  تروح  الشباب  وزاره  )ياريت  هوالء 
لكل  واحملاكمة  باملسائلة  اال  احلال  ينصلح  لن 

قاده املنظومة في بالدنا(.
اشعر بالضيق خلسارة بالدي التي ابهرت العالم 
مشرف  بحضور  قياسي  رقم  في  باالفتتاح 
من  البد  لكن  ورئيسها  بالدي  قادة  في  متمثل 
وقفة لوقف هذا االفساد ارسلوا مدربني لدوريات 
وال  العبيه  العجب  هتالقوا  الكرازة  مهرجان 
اروع وال افضل شوفوا الدورات الرمضانية وازاى 
عن  متسألش  بس  املهارة  منتهى  الالعبيه 
االسم سيبك منه وقوله يا مصري بس مصري 
روحوا النجوع والقرى هتالقوا عيال زي الورد ولد 
وال مينا  وال مازن  والتاني جرجس  احمد  اسمه 
يتطلب  هل  مبصر  اهتموا  كيرلس  وال  براء  وال 
االمر تدخال من الرئيس نفسه هل يتطلب االمر 
الديني  االستعالء  نظرية  ستتغير  متى  قانونا 
والطبقي واجلنسي من بالدنا لنعمل سريعا واال 

فالسيارة ترجع الى اخللف.

انهزمنا
الق�س لوقا را�صى

�صحر اجلعارة

حريق هائل بكني�صة الأنبا بول بكوبرى 

القبة
شهد مقر دير األنبا بوال بحدائق القبة، حريقاً هائالً التهم محتويات املبنى، حيث انتقلت احلماية 

املدنية للسيطرة على احلريق، كما انتقل فريق من النيابة العامة ملعاينة موقع احلريق
وانتدبت املعمل اجلنائي للفحص ومعرفة األسباب وحصر التلفيات واخلسائر.

 وقال مصدر أمني مبديرية أمن القاهرة: إنه ال توجد وفيات، وأضاف، أن احلريق دمر معظم املبنى، 
وأصيب عدد من املواطنني باختناق بسبب الدخان املتصاعد بكثافة.

وتابع املصدر، أن رجال احلماية املدنية بالقاهرة حاصروا احلريق كانت غرفة عمليات جندة القاهرة، 
تلقت بالغا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس األنبا بوال بحدائق القبة، ومت الدفع 
النيران  بـ3 خزانات مياه ومت فرض كردون أمني، ومتت محاصرة  بـ 10 سيارات إطفاء، ومت تعزيزها 

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

تؤثر  عوامل   6 قبل  من  ناقشت 
االئتماني  التاريخ  جودة  في 
وسأناقش في هذه احللقة عامل 
الكشف  مرات  عدد  وهو  سابع 
على التاريخ االئتماني التي تقوم 
االئتمان  صاحب  غير  جهات  بها 
جلهة  فرد  يتقدم  عندما  نفسه. 
ما للحصول على قرض وبعد ان 
يوقع املقترض على سماحه لها 
االئتماني  تاريخه  عن  بالكشف 
تقوم هذه اجلهة بعمل ذلك لتقييم مدى تأهله للحصول على قرض ونسبة اخملاطرة في 

االلتزام بالتسديد التي تقع على هذه اجلهة. 
املسجلة  درجته  تنقص  الكشف  يتم  مرة  كل  وفي 
ال  االئتمانية  الفرد  درجة  ان  يالحظ  االئتماني.  لتاريخه 
تتأثر بعدد املرات التي يقوم بها صاحب االئتمان بالكشف 
بنفسه عن تاريخه االئتماني. وميكنك الكشف بنفسك 
عن تاريخك االئتماني عن طريق االنترنت مقابل رسم في 
فورا  عليه  ان حتصل  اردت  اذا  دوالرا   20 املتوسط حوالي 
وميكن ان يكون مجانا ولكن يصلك في ظرف أسبوعني... 

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

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

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

كيف تبني تاريخا ائتمانيا جيدا )4(
How to get good credit history )4)

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�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�صات هذا ال�صهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات
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صحيفة “نيويورك تاميز”:

اعتقادات خاطئة

إن  التوظيف  شركات  إحدى  رئيس  يقول 
حتماً  يؤدي  الشائعة  باالعتقادات  القبول 
إلى ضياع الوظيفة. ويورد أمثلة على ذلك:
في  للعمل  مجاالً  جتدوا  لم  إذا  االعتقاد: 

اختصاصكم، فانتقلوا إلى مهنة أخرى.
احلقيقة: هذا أسوا احللول، ألنكم عندئذ 
ستنافسون خبراء في حقل اختصاصهم 

ولن حتصلوا حتى على راتبكم القدمي.
فهذا  منخفض،  بأجر  طالبوا  االعتقاد: 

سيجذب أرباب العمل.
احلقيقة: الذين يقنعون بأجور منخفضة 
غير مرغوب فيهم، ورب العمل لن يختاركم 

ما لم يعتبركم من املتفوقني.
بوظيفة  حتظوا  أن  الصعب  من  االعتقاد: 

إذا جتاوزمت اخلمسني.
اخلمسني  جتاوزوا  الذين  فرص  احلقيقة: 
يرون  العمل  فأرباب  الشباب،  فرص  توازي 

فيهم أصحاب خبرة.
الراتب  موضوع  إثارة  إلى  بادروا  االعتقاد: 

خالل املقابلة األولى.
خلسارة  طريقة  أسرع  هذه  احلقيقة: 
سيعتبركم  العمل  فرب  الوظيفة. 
اهتمامكم  من  أكثر  بأنفسكم  مهتمني 

بشركته.
هي  للمقابالت  املواعيد  أنسب  االعتقاد: 
بني التاسعة صباحاً واخلامسة بعد الظهر 

خالل أيام العمل.
العمل  أرباب  يكون  ما  كثيراً  احلقيقة: 
وبعدها.  الدوام  ساعات  قبل  حاضرين 
الدوام  أوقات  العمل خارج  فاذا قابلتم رب 
دون  من  اليكم  سیستمع  فانه  الرسمي 

إزعاج أو إلهاء.

مجلة »نيوزويك«:

تسمية اخملاوف بأسمائها

اي شيء حتت الشمس ميكن أن يولد الرهاب. 
كاخلوف  منتشراً  اخلوف  يكون  ان  وميكن 
من  كاخلوف  نادراً  أو  العالية،  االماكن  من 
ر . ومن اخملاوف التي حظيت بأسماء  الّشعنْ
ما تنطوي عليه الالئحة اآلتية، علماً ان كل 
اسم مركب من كلمتني يونانيني، احداهما 

»فوبيا«، التي تعني الهلع أو الرهاب:
آیروفوبيا: اخلوف من الطيران.

العربات  من  اخلوف  أماكسوفوبيا: 
والقيادة.

أنثروبوفوبيا: اخلوف من الناس.
اكوافوبيا: اخلوف من املاء. 

األماكن  من  اخلوف  كلوستروفوبيا: 
املقفلة. 

سينوفوبيا: اخلوف من الكالب. 
غيفيروفوبيا: اخلوف من اجلسور.
نيكتوفوبيا: اخلوف من الظلمة. 
اوخلوفوبيا: اخلوف من احلشود. 

أوفيديوفوبيا: اخلوف من االفاعي. 
بصوت  الكالم  من  اخلوف  فونوفوبيا: 

مرتفع. 
بيروفوبيا: اخلوف من النار. 

ثناتوفوبيا: اخلوف من املوت.
كسينوفوبيا: اخلوف من الغرباء.

صحيفة »لوفيجارو« الفرنسية

ديك مهدد بالسجن.. والتهمة »إزعاج 
اجليران«

تفصل محكمة فرنسية، في اتهام ديك يدعى 
صباحاً  وإيقاظهم  اجليران  بإزعاج  »موريس« 
أثارت  قضية  في  للصخب،  املثير  بصياحه 
اجلدل في مختلف أنحاء فرنسا، وسط توقعات 

باحلكم على صاحبة الديك.
زوجان  قرر  عندما   ،2017 عام  القصة  بدأت 
مسنان متقاعدان قضاء عطلة نهاية األسبوع 
صدما  لكنهما  »أوليرون«،  جزيرة  في  مبنزلهما 
إلى  شكوى  وقدما  صباحاً،  الديك  بصياح 
دعوى  ثم  الديك،  ضد  اجلزيرة  بلدية  مجلس 

مدنية وقضائية للتخلص من »موريس«.
ووصفت صحيفة »لوفيجارو« الفرنسية الديك 
موضحة  الفرنسي«،  الشعب  بـ«رمز  موريس 
أنه يبلغ 4 أعوام ووزنه 2.5 كيلوجرام من اللحم 
صياحه  لسامعي  السعادة  ويجلب  والريش، 
يومياً عدا العجوزين اللذين يعتبران أنه مصدر 
لإلزعاج. وأضافت: »موريس الديك األكثر شهرة 
إلى  اجليران  بعد وصول صراع  فرنسا  أرجاء  في 
القضاء، وزادت شهرته بعد تأجيل جلسة كانت 
كورين  أطلقت  املقابل،  في   .« يونيو  في  مقررة 
فيسو، صاحبة الديك، عريضة بعنوان »يجب أن 
عليها  ووقع  أوليرون«،  جزيرة  في  موريس  ننقذ 
صحفيون،  بينهم  الديك،  مع  تضامن  ألف   80
وتساءل املوقعون على العريضة: »ما الذي يجب 
وصرخة  والسالحف،  احلمائم  غناء  نحظره؟  أن 

طيور النورس، والطيور كل صباح؟«.
الديك يعاني  إن  وقالت فيسو لوسائل اإلعالم، 
مضيفة:  القضية،  اندالع  منذ  اضطراب  من 
»انظروا إليه إنه مضغوط متاماً مثلي، لم يعد 

يصيح، إنه مثل الطفل«.
إنه  هوبيردو،  فنسنت  اجليران  محامي  وقال 
احملكمة،  إلى  القضية  هذه  حتال  أن  يتوقع  لم 
مضيفاً أن مهمته كانت حل القضية ودياً لكن 

جهود الوساطة فشلت.
غير  اضطراب  من  يعانيان  موكليه  أن  وأوضح 
بوقف  ويطالبون  الديك  صوت  بسبب  طبيعي 
العمر  من  يبلغان  »موكلي  قائالً:  االضطراب، 
يأتيان  عندما  الهدوء  إلى  ويتطلعان  عاماً،   68

لقضاء اإلجازة في منزلهما باجلزيرة«.

صحيفة »نيويورك تاميز«:

اخلدمة االجتماعية

الهدف  بأن  القائل  الرأي  دحض  محاولتها  في 
املادي،  الربح  هو  التجارية  للشركات  الوحيد 
الى  العاملية  الشركات  احدى  اخيراً  توصلت 
للخدمة  سنوياً  لديها  موظفاً  عشرين  تقدمي 
ومحو  اخملدرات  مكافحة  مثل  االجتماعية، 
االمية واصالح اجلانحني.  وفي هذه االثناء يعمل 
اخملتصة  االجتماعية  الهيئات  مع  املوظفون 

فيما يتقاضون رواتبهم من شركتهم .

موقع »اوروب1«

القضاء يحدد حصة عامل عثر على مليون يورو من الذهب

ابتسم القدر لعامل حفر عند عثوره على ذهب قيمته مليون يورو، كان مخبأ في أحد املنازل 
وسط فرنسا. بدورها أقرت محكمة »أورليانز« الفرنسية بحصول العامل على نصف قيمة 

ما عثر عليه مبوجب القانون الفرنسي.
وتعود احلادثة لعام 2015 ، عندما كان العامل البالغ من العمر 20 عاما، يجري أشغال حفر في 
أحد املنازل وسط فرنسا برفقة زميلني له، فعثر على 3 علب داخلها 34 سبيكة من الذهب؛ 

وفقا لـ “إرم نيوز”.
وقال العامل ملوقع “اوروب1”: “فكرت في البداية في مكاملة صاحب املنزل، وكنت أظن أن األمر 
سينتهي مبصافحة شكر من طرفه مع مكافأة قد تصل إلى 500 أو 1000 يورو، ولم أعتقد أن 
لي احلق في أخذ املال، وكنت أظن أننا عندما نعثر على شيء فملكيته تعود لصاحب األرض”.

وقام صاحب املنزل بتوقيع صفقة مع العامل وآخرين كانوا يعملون سويا مبنح كاًل من العمال 
الثالثة مبلغ 139 ألف يورو، واملشغلني الثالثة 11 ألف يورو لكل واحد، إال أن العامل الذي عثر 
على الكنز شك بالطريقة التي دار بها االتفاق، ورغم أنه أخذ املال توجه إلى مركز الشرطة، 
الذي أوضح له أن من عثر على كنز من حقه نصفه مبقتضى القانون الفرنسي، وأن عليه 
اتخاذ محام. وبعد عدة جلسات استماع فاز العامل بقرار احملكمة والذي يقضي بحصوله 

على 518 ألف يورو، بشرط عدم صرف املال كون القضية مت استئنافها.
بني  معه  حصل  ما  ويحكي  مسًنا  سيصبح  عندما  “أنه  بالقول  احملظوظ  العامل  وأختتم 

زمالئه في دار العجزة، لن يصدقه أحد”.

مجلة »بارید«:

مصباح عالء الدين

اعتاد كاتب قصص املغامرات لوي المور على جمع الكتب حتى بات لديه نحو تسعة  آالف 
كتاب، وهو يقول: »ما أن يكتشف املرء لذة القراءة حتى يجد ان احلياة ال مكان فيها للملل. 
وهذه اللذة تزداد كتاباً بعد كتاب. واحلق أن مكتبتي تشبه مصباح عالء الدين. وفي امكاني، 
الكبار  املاضي  واذ ذاك استطيع محادثة رجاالت  تاريخية.  أي فترة  الى  االنتقال  متى شئت، 
جميعاً  انهم  وبحاريه...  وملكاته  وملوكه  ومغامريه  ورعاته  ومنبوذيه  العظام  وفالسفته 

هناك، في انتظاري«.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.
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)أوه كندا( ... يصنف بأنه النشيد الوطني الثالث االكثر 

الهاما في العالم

الوطني  النشيد  إلى  تستمع  عندما 
وااللهام  بالوطنية  تشعر  فانت  لكندا 
االناشيد  لتصنيف  جديدة  لدراسة  ووفقا 
كندا(  )أوه  نشيد  فإن  العالم  في  الوطنية 
باحثون  قام  أن  بعد  الثالثة  املرتبة  في  جاء 
لعدد  النوم  قبل  االثارة  مستويات  بدراسة 
من املشاركني في البحث، والذين استمعوا 
الى عدة أناشيد وطنية مختلفة في ليالي 

متتالية قبل أن يذهبوا الى الفراش.
واجريت الدراسة حتت أشراف الدكتور جيسون اليس أستاذ علوم النوم في جامعة 
نورثمبريا، ومت تصنيف النشيد الوطني لكندا )أوه كندا( بأنه النشيد الوطني االكثر 
بالوطنية  باإلحساس  املستمعون  به  ملا شعر  وفقا  وهذا  العالم  في  وإثارة  الهاما 
االولي  املرتبة  على  يحصل  لم  ولكنه   ،2019 يوليو   1 يوم  رسميا  هذا  عن  وأعلن 
والتي ذهبت الى النشيد الوطني للواليات املتحدة وتبعه في املرتبة الثانية النشيد 
النشيد  وتاله  االيطالي  الوطني  النشيد  الرابعة  املرتبة  في  وجاء  ألملانيا  الوطني 

الوطني للمكسيك.
وأعتبر النشيد الوطني للملكة املتحدة هو االكثر هدوءا وكذلك النشيد الوطني 
لالحتاد االوربي وكانا االثنان هما االكثر استرخاء وسالما لالستماع اليهما، ومهما 
كانت نتائج البحث هذا، فمن املؤكد أن نشيد )أوه كندا( ال يزال رقم 1 في قلوب 

الكنديني.

استطالع للرأي يشير الي أن غالبية الكنديني يعارضون 
قبول املزيد من الالجئني

غالبية  أن  وجد  سي  بي  سي  أنباء  وكالة  من  بتكليف  للرأي  جديد  استطالع  في 
املشاركني في االستطالع يريدون أن تقبل كندا عددا أقل من الالجئني وتشجع املزيد 
من العمال املهرة للهجرة الى كندا، وتقسم احلكومة املهاجرين لثالث فئات وهم 
املهاجرين االقتصاديني وهم العمال املهرة ورجال االعمال وشركائهم ومن يعتمدون 
عليهم، ثم املهاجرين لالنضمام الى عائالتهم، ثم الالجئني بسبب حاالت إنسانية 

او ظروف قاهرة إنسانية.
شارك في هذا االستطالع على االنترنت 4500 فرد وجاءت النتائج كالتالي:

قال 64% إن الهجرة غير الشرعية أصبحت مشكلة كبيرة وخطيرة، وقال 56% إن 
قبول عدد كبير جدا من املهاجرين سيغير شكل كندا، وقال 24% إن عدد املهاجرين 
من االقليات كبير جدا، وعلقت على هذا املديرة التنفيذية ملنظمة الهجرة واللجوء 
في مانيتوبا وقالت »لقد حدث انخفاض حاد في قبول الالجئني والترحيب بهم علي 

وجه التحديد وهذا جعل بعض القادمني اجلدد قلقني«.
وقالت كريستني كالرك أستاذة متخصصة في اللجوء والهجرة في جامعة أوتاوا، 
إن نتائج االستطالع تعكس. السياسة القدمية للهجرة في كندا والتي تركز حول 
احتياجات سوق العمل، وكان املهاجرين االقتصاديون إلى كندا يشكلون ما بني %53 
و63% من املهاجرين كل عام وفقا لبيانات الهجرة واملواطنة الكندية، واضافت إن 
واضعي السياسات غالبا ما ينظرون الى الالجئني على انه )من الواجب ومن اجليد 
قبولهم( ولكن بدون النظر الى االولويات، وهذا يعكس نوع من التسامح الظاهري، 
ولكن في العمق هناك الكثير من العنصرية التزال موجودة في كندا، وإن كندا تأثرت 
باللغة السائدة في أمريكا ومن رئيسها دونالد ترامب الذي يعتبر معاديا للهجرة 
ولإلسالم، وهذه اللغة تتسرب الي كل من املال السياسي واحلياة اليومية في كندا .

 

الصني حتذر كندا )الساذجة( من االعتماد على الواليات 
املتحدة حلل املشاكل القائمة بينهما

تكون كندا ساذجة  أن  يجب  )ال  وقالت  كندا  الصني  حذرت 
حل  في  تساعد  أن  ميكن  االمريكية  الضغوط  أن  وتعتقد 
أوتاوا  بني  العالقات  منها  تعاني  التي  الشائكة  القضايا 
االمريكي  الرئيس  من  طلب  قد  ترودو  جسنت  وكان  وبكني، 
دونالد ترامب ان يتحدث الي الرئيس الصيني عند اجتماعه 
معه في اليابان حول قضية الكنديني احملتجزين لدي الصني.

ولكن قال متحدث باسم وزارة اخلارجية الصينية وهو جنغ شوانغ في مؤمتر صحفي 
موجها كالمه لترودو )ال تكن ساذجا وتفكر خطأ في أن حشد ما يسمى بحليف 
تعتقد  أن  يجب  ال  أوتاوا  وإن  عليها،  تأثير  له  الصني سيكون  على  للضغط  معني 
سوف  االمريكيني  وإن  عنها،  نفسه  يبذل  سوف  حليفها  يسمي  ما  إن  بسذاجة 

يحركون شفاههم فقط قليال، ولكن القضية في احلقيقة هي بني الصني وكندا(.
ويعرف أن العالقات بني كندا والصني قد تدهورت في أعقاب اعتقال السيدة منج 
وانتشو املديرة املالية لشركة هواوي في فانكوفر، وهي مطلوبة من قبل الواليات 
املتحدة، وأتهم جنغ شوانغ أوتاوا بانها السبب لهذه العالقات املتوترة وقال إن كندا 
إلعادة  إجراءات  كندا  تتخذ    أن  ونأمل  البلدين،  بني  القضية  جوهر  بوضوح  تعرف 

العالقات الثنائية بني الدولتان الي مسارها الطبيعي في أقرب وقت ممكن 

عازفو املوسيقي يسجلون 
درجات اعلى في الرياضيات 

والعلوم واللغة االجنليزية

قام باحثون في جامعة بريتش كولومبيا بدراسة 
السجالت املدرسية لـــــ 112916 من الطالب 
عامي  بني  ما  الثانوي  االول  الصف  بدأوا  الذين 
سنوات  الثالثة  أكملوا  والذين  و2003   2000
امتحانا  االقل  على  وأدوا  الثانوي  من  االخيرة 
اللغة  او  العلوم  او  الرياضيات  في  عاما  موحدا 

االجنليزية في الصف العاشر أو الثاني عشر.
ووجدت الدراسة أن حوالي 13% من هؤالء الطلبة 
قد درسوا علي االقل دورة موسيقية واحدة اما 
في  البيانو  علي  العزف  او  اجلاز  موسيقي  في 
الكورال  او  املوسيقية  الفرق  او  الكونسرفاتوري 
ولكن ليست الدراسة العامة للموسيقي التي 
ال تتطلب التدريب، ونشرت جمعية علم النفس 
االمريكية في مجلة علم النفس التربوي نتائج 
الذين  الطالب  أن  أظهرت  والتي  الدراسة  هذه 
شاركوا في دورات تعلم العزف وحققوا إجنازات 
عالية في املوسيقي، كانت لديهم درجات أعلي 
في امتحان الرياضيات والعلوم واللغة االجنليزية 
عن زمالئهم، ويعتقد الباحثون أن هناك ربط ما 
بني تعلم املوسيقي واالداء اجليد في االمتحانات.
وبعد أن قام الباحثون بالسيطرة علي العوامل 
واخللفية  والعرق  اجلنس  نوع  مثل  الدميوجرافية 
النتائج  هذه  ظلت  واالقتصادية،  االجتماعية 
الذين  االطفال  أن  أيضا  الباحثون  ووجد  ثابتة، 
لسنوات  موسيقية  آلة  على  العزف  يتعلمون 
املوسيقية  بالفرق  ملتحقني  وظلوا  عديدة 
في  زمالئهم  عن  متفوقني  كانوا  املدرسية 
ولهذا  االجنليزية،  واللغة  والعلوم  الرياضيات 
فإن تعلم العزف على آلة موسيقية واالشتراك 
الطالب  يتعلم  ،فعندما  للعزف مهم  فريق  مع 
قراءة العالمات املوسيقية يطور تناسقا ما بني 
العني والعقل واليدين ويطور مهارات االستماع 
والتركيز والتذكر، واالنضباط، وكل هذه اخلبرات 
والكفاءة  لألطفال  املعرفية  القدرات  تعزز 

الذاتية.

جتربة باصات ذاتية القيادة ألول مرة 
في شوارع مونتريال

الباصات  الختبار  مشروع  بتجربة  مونتريال  قامت 
الذاتية القيادة في شوارع املدينة، وهذه الباصات تبدو 
صغيرة حمراء  فهي  األخرى  الباصات  عن  مختلفة 
رائد  اللون وتعمل دون سائق، وهي جزءا من مشروع 
في مونتريال لنقل الناس من االستاد االوليمبي الي 

سوق ميزونوف.
وقالت كريستني بوشهولز مديرة املشروع في شركة 
ذاتية  احلافالت  تصنع  التي  الشركة  وهي  مايل  إيزي 
القيادة، إنها تثق في هذه السيارات جدا وانها تعرف 
وقد  احملطة،  عند  ألجلها  ستقف  السيارات  هذه  أن 
استشعار  بأجهزة  الصغيرة  الباصات  هذه  جتهيز  مت 
ونظام )جي بي أس( وتسير بسرعة 15 كم/ ساعة، 
وأبوابها تفتح تلقائيا عند كل محطة مخطط لها، 
وتصدر صوت رنني عندما تسير خالل تقاطع للشوارع 
لتحذر االخرين، وهذه هي املرة االولى التي يؤذن فيها 
العامة في  الطرق  بالسير في  القيادة  ذاتية  لسيارة 
يبحث  التجريبي  املشروع  هذا  من  وجزء  مونتريال، 
في كيفية مشاركة هذه الباصات للسيارات األخرى 

واملشاة وراكبي الدرجات في شوارع املدينة.
وتستند هذه التجربة على جتربة سابقة جرت العام 
املاضي لنفس هذه الباصات وكانت حتمل الناس حول 
تزال  ال  وبينما  مونتريال،  االوملبي في  االستاد  مالعب 
تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات في مهدها فقد 
عليها  السيارات  لهذه  تشغيل  موظف  وجود  تقرر 
مشغلي  من  واحد  منير  أوليفر  وقال  الوقت،  طوال 
هذه  تستطيع  الذي  الوقت  في  إنه  الباصات،  هذه 
الباصات جتنب معظم العقبات إال إنها ال تعرف كيف 
تعيد تشغيل نفسها إذا توقفت في حاالت الطوارئ، 
وايضا تواجه هذه الباصات ذاتية القيادة صعوبة في 
التنقل حول السيارات املتوقفة وفي هذه احلالة يقوم 
لوحة  الباص من خالل  بالسيطرة علي  منير  أوليفر 
حتكم صغيرة مربوطة حول رقبته، ويحتوي كل واحد 
من هذه الباصات على ستة مقاعد ومساحة كافية 
لـــــ 12 راكب، والتنقل بهذه الباصات مجانا للناس 
وسوف  الطريق،  على  لها  محطات  سبعة  وهناك 
يستمر هذا املشروع التجريبي حتي يوم  4 أغسطس.

أندرو شير يدعو للمزيد من التفتيش على 
الواردات الصينية... ودراسة زيادة اجلمارك عليها

زيادة  علي  ترودو  جسنت  شير  أندرو  احملافظني  حزب  زعيم  حث  أوتاوا: 
عمليات التفتيش علي جميع البضائع الصينية الواردة الي كندا والنظر 
في فرض تعريفات جمركية جديدة علي الواردات من الدول االسيوية، 

وقد ضغط أندرو شير علي جسنت ترودو التخاذ خط أكثر تشددا مع ثاني أكبر شريك جتاري لكندا في الوقت 
الذي تخوض فيه الدولتان نزاعا دبلوماسيا أستمر ألكثر من سبعة أشهر، وكانت الصني قد غضبت العتقال 
كندا للسيدة منغ وانتشو املديرة املالية لشركة هواوي الصينية في فانكوفر، وأدى هذا الى عرقلة الصادرات 
الكندية الى الصني مبا في ذلك الكانوال وحلم اخلنزير، وايضا علقت الصني منذ أسبوع جميع الواردات اليها 
من منتجات اللحوم الكندية بسبب مخاوف عن شهادات صحية مزورة للحوم، وبسبب هذا أراد أندرو شير 
أن ترد كندا علي هذه االجراءات بتكثيف عمليات التفتيش على جميع الواردات من الصني والبدء في دراسة 

فرض ضرائب انتقامية مما يؤثر على هذه الواردات ويقلل الضرر الذي سيلحق باملستهلكني.
وكان جسنت ترودو قد حاول إطالق سراح الكنديان احملتجزين لدى الصني وذلك بتشجيع حلفاء كندا بالتحدث 
الي بكني وابالغها بانها حتتاج الي إتباع القانون الدولي وحتدث دونالد ترامب مع الرئيس الصيني حول هذا 
املوضوع إثناء اجتماع قمة العشرين االخيرة في اليابان. وقد كتب أندرو شير رسالة الى جسنت ترودو يقول 
فيها »إنه يتعني على كندا بذل املزيد من اجلهود لضمان إطالق سراح الكنديان وأن كندا تتعرض للتخويف 
من قبل الصني وعلى ترودو أن يفعل شيئا للدفاع عنها، وإن كندا استوردت بضائع من الصني تزيد قيمتها 
على 75 مليار دوالر العام املاضي ولديها نفوذ يجب أن متارسها لفض هذا النزاع، وكرر أندرو شير دعوته جلسنت 
االستثمار  لبنك  الكندي  التمويل  العاملية وخفض  التجارة  أمام منظمة  الصني  لتقدمي شكوى ضد  ترودو 
االسيوي الذي يقوم بالبنية التحتية في بكني والذي قدمت له احلكومة الليبرالية الكندية  256 مليون دوالر 

على مدى خمسة سنوات .
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للتشجيع:

أو  املعارف  لبعض  العزاء  لتقدمي  توجهت  إذا 
األصدقاء لفقد شخص عزيز، فلتكن كلماتك 
الرجاء.  على  تبعث  معزية  مشجعة  بسيطة 
وذلك بدالً من الكالم الذي يثير أشجان احلزانى، 
أو بالبكاء بصوت عال، األمر الذي يؤدي إلى زيادة 
أيضاً  الالئق  من  وليس  العام.  اجلو  وتوتر  األلم 
يكف  أن  حزناً  املتألم  الشخص  من  تطلب  أن 
عن البكاء فالدموع تخفف األلم. ضع نفسك 
منه  تطلب  أن  قبل  احلزين  الشخص  مكان 

الكف عن ذرف الدموع.
بعد الطعام:

من العادات التي تثير الضيق، هو أن يستخدم 
تناول  من  االنتهاء  بعد  األسنان  »خلة«  أحد 
»خلة«  استخدام  من  البد  كان  فإذا  الغداء. 
عند  احلمام  في  فليكن  األسنان،  لتنظيف 
بعد  باليد  إبقائها  عدم  مع  األيدي،  غسل 
استخدامها. وإذا اضطررت الستخدامها فضع 
يدك األخرى عليها لتداريها عن عيون اآلخرين 
حتى ال يروا عملية تنظيفك ألسنانك والبقايا 

التي ستخرجها من بني أسنانك!
املصعد:

اجلانب  ترك  يجب  والنزول،  الصعود  عند 
تبدو  ملن  أو  السن،  لكبار  )الدرابزين(  به  الذي 
حركتهم بطيئة وبنيتهم ضعيفة أو لآلنسات 
من  الساللم  مستخدمو  كان  إذا  والسيدات 

الرجال والسيدات معاً.
فرق السن: 

إن معاملة كبار السن البد أن تغلف باالحترام 
والتقدير؛ فعند دخول أحد كبار السن، علينا أن 
ننهض للترحيب به، وجنلسه في مكان مريح. 

أن  فيجب  ما،  ملكان  مسناً  أحد  صحب  وإذا 
يبطيء اخلطو، حتى ال يرهقه باملشي السريع.

امليزان:
نفسك،  وزن  على  احرصي  وآخر  وقت  بني 
حتى  وزنك،  بتطورات  يعرف  من  أول  لتكوني 
الوقت  في  وزن وشكل جسمك  في  تتحكمي 
يبادر  أن  املستحب  من  وليس  دائماً.  املناسب 
الشخص اآلخر: »لقد زاد وزنك كثيرة« أو »لقد 
نحفت كثيراً فما اخلبر؟« ال داعي لهذا التعليق 

فهو غير الئق.
العطس والتثاؤب: 

   إذا عطست، فضع منديالً على فمك، وإذا لم 
يتناثر  ال  تستطع، فضع يدك على فمك حتى 
إذا كنت  وبخاصة  الهواء على من حولك،  رذاذ 
تعطس  أن  على  نفسك  ودرب  بالبرد.  مصاباً 
إذا  أما  املستطاع.  بقدر  منخفض  بصوت 
تثاءبت، فالبد أن تضع يدك على فمك، حتى ال 
تنقل عدوى النوم إلى آخرين. مع محاولة عدم 

التثاؤب مطلقاً في العمل أو في وجود ضيف!

عائلة  وكل  الصيفية،  اإلجازات  موسم  هو  هذا 
إجازتها،  لقضاء  لديها  املفضلة  الطريقة  تختار 
لزيارة  يسافر  أو  للمصيف،  يسافر  من  فهناك 
بحسب  كل  األقارب،  مع  اإلجازة  لقضاء  األهل 
من  جزء  قضاء  يفضل  من  أيضاً  وهناك  ظروفه. 
اإلجازة في البيت، واجلزء اآلخر في أحد املصايف 

حسب اإلمكانات وحسب مدة اإلجازة.
بالعائلة سعيداً  فرد  يكون كل  أن  واملهم هو     
ذلك،  كيفية  و  اإلجازة  قضاء  مكان  عن  وراضياً 
فليس املكان هو املهم وإمنا الوقت السعيد الذي 
بعد قضاء شهور طويلة  العائلة سوياً  تقضيه 

من العام في العمل أو في الدراسة. 
أين نقضي اإلجازة؟

و من املهم أن تتفقا على املكان الذي ستقضيان 
به إجازتكما، سواء كان مكاناً واحداً أو أكثر، حتى 
إذا  اآلخر،  حساب  على  أحدكما  سعادة  تكون  ال 

كان املكان غير محبب أو غير مريح له.
فهذا  البحر،  شاطيء  هو  اخملتار  املكان  كان  إذا 
ويهم  يهمكما  ما  كل  إعداد  منكما  يتطلب 
أطفالكما للتمتع بالسباحة والرياضات البحرية، 
املفضل شراء  ومن  الرمال.  الصغار على  وألعاب 
تضيعا  ال  حتى  سفركما،  قبل  يلزمكما  ما  كل 
الرتفاع  وأيضا  والشراء  البحث  في  هناك  الوقت 
كبيراً  ارتفاعاً  املصيف  مبواقع  احملال  في  األسعار 

حيث يعتبر هذا موسماً خاصاً للبيع والتجارة.
احرصا على أن يأخذ كل منكما شيئاً للتسلية 
مشغوالت  أو  كتباً  أو  رياضية  أدوات  كان  سواء 
ميكنكم  التي  األلعاب  بعض  أو  فنية  يدوية 
وجودكما  أثناء  في  بها  التسلية  في  االشتراك 
معاً على الشاطيء، واحرصا أيضاً على أال يقضي 
أي منكما كل وقته مع هوايته فقط، واتخذا من 

هذه اإلجازة فرصة للحديث والسمر معاً.
واحدة  دفعة  الشمس  ألشعة  التعرض  جتنبوا 
وبخاصة  بشرتكم  تتأثر  ال  حتى  يوم  أول  من 
استخدام  املهم  ومن  احلساسة.  األطفال  بشرة 
بعض الكرميات اخلاصة، حلماية اجللد، واالستعداد 
والضرورية،  اخلفيفة  األدوية  ببعض  السفر  قبل 

وبخاصة لألطفال.
إذا كنتم ستذهبون ملكان يعتمد عليك فيه في 

األطعمة  بعض  صنع  فيحسن  الطعام،  إعداد 

أواحللوى قبل السفر بفترة كافية 
وحفظها باملمد )الفريزر(، حتى ال تضيعي الوقت 
العمل  وقسموا  الطعام،  إعداد  في  يومياً  هناك 
بينكم على أن يساعد كل أفراد األسرة بعضهم 
بعضاً حتى تستمتعوا باالجازة أفضل استمتاع. 
اهتمي بأن تتركوا املكان في حالة جيدة ونظيفة، 
من  مؤجرة  شاليه،  أو  شقة  كانت  إذا  وبخاصة 
أشخاص أو من شركة، وإذا حدث تلف في بعض 
األثاث فعليكما بتحمل تكاليف إصالحه أو شراء 
اثاث جديد بدالً منه، لترك املكان سليماً نظيفا 

كما كان قبل وصولكما إليه!
عند  اإلجازة  لقضاء  الذهاب  تنويان  كنتما  إذا 
حتديد  عليكما  فيجب  القرى،  إحدى  في  األهل 
تكون  وأال  املضيفة،  العائلة  مع  أوالً  الوقت 
االستعداد  يتم  حتى  لها،  اإلعداد  دون  مفاجأة 
الستقبالكم، واحرصا على شراء هدايا مالئمة أو 

بعض املستلزمات التي تناسب األسرة .
سواء  املضيفة،  األسرة  مع  التعاون  الواجب  من 
يحتاج  املنزل، حيث  ترتيب  أو  الطعام،  إعداد  في 
ربة  من  الوقت  من  وملزيد  أكبر،  لرعاية  هذا  كل 

البيت.
العائلة  أعضاء  بقية  مجاملة  على  احرصا 
وبتجديد  الرمزية،  الهدايا  ببعض  أو  بالزيارات، 
أواصر احملبة والود، وتعريف األطفال بكل أعضاء 
العائلة، وباألماكن التي قضيتم بها طفولتكما. 
فلتعمال  بالسفر،  إذا كانت ظروفكما ال تسمح 
البيت،  في  األطفال  مع  ممتعة  إجازة  قضاء  على 
وأحيانا يكون ذلك أمتع من السفر بشرط تغيير 
أسلوب ومنط احلياة الروتينية التي تعودمتا عليها. 
مناطق  في  أمكن،  كلما  بالنزهات،  ذلك  وليكن 
للحدائق  أو  مثالً  املالهي  إلى  للجميع،  محببة 
اإلعداد  املمكن  ومن  األطفال،  يستمتع  حتى 
لقضاء يوم بأكمله أو يومني في إحدى املصايف 

القريبة من مدينتكما كنوع من التغيير.
الذي  هو  ليس  اإلجازة  قضاء  فمكان  وهكذا     
يحدد سعادتكم، ولكن إضفاء ملساتكم وقرارکم  
الذي  هو  سعادتكم  سيحقق  ذلك  بأن  املسبق 

مينحكم البهجة.

العائلة وامل�صيف 

اتيكيت 
- السمك املقلى:

املقادير:
   قطعتان من فيليه السمك األبيض - ملح - 
فلفل - قشر ليمون - قشر برتقال - ملعقة زيت 

للتتبيل - ملعقة زيت وملعقة زبد للقلي.
الطريقة:

- يخلى السمك من الشوك واجللد فيصبح     
حسب  نوعاً،  رقيقتني  كبيرتان  شريحتان  لدينا 

نوع السمك.
   - يخلط امللح والفلفل وقشر الليمون وقشر 
ملعقة  مع  رفيعة،  شرائح  املقطع  البرتقال 
ملدة  وتترك  السمك،  شرائح  بها  ويتبل  الزيت 

نصف ساعة.
الزيت في مقالة، ويغطى  الزبد مع     - يسخن 
السمك املتبل بالطحني من اجلهتني ويوضع في 
املقالة على نار متوسطة حتى ينضج، ويصبح 

لونه ذهبياً من اجلهتني.
السمك  رفع  بعد  الزبد،  صلصة  لعمل   -    
مع  الزبد  من  إضافية  ملعقة  نضع  املقالة،  من 
الليمون، وملعقة  ملعقتني كبيرتني من عصير 
ثم  معا،  اخلليط  ويسخن  املفري.  املقدونس  من 

يصب على السمك املقلي عند التقدمي.
 - السمك احملشو في الفرن:

املقادير:
أو بلطي كبير  بوري     كيلو ونصف من سمك 

)سمكتان( - ملح - فلفل أسود - فنجان بصل 
مقدونس  كوب   - جداً  صغيراً  مقطع  أخضر 
وكزبرة وشبث مقطعة صغيراً- عصير ليمونة 

- فنجان زيت.
الطريقة: 

   - ينظف السمك جيدا. 
   - يخلط البصل مع األعشاب، مع ملعقة زيت 

وملعقة عصير ليمون، ويتبل بامللح والفلفل.
   - يحشي السمك باخلليط، ويرص في صينية 

فرن ويسكب فوقه باقي الزيت.
املتوسط ملدة 40 ـ 50     ـ يوضع في فرن فوق 

دقيقة، أو حتى ينضج السمك.
ميكنك:

املذكورة  بالليمون  الزبد  استخدام صلصة   -    
سابقاً، أو صلصة املايونيز )مثل مايونيز »جوبر«( 
سالطة  أو  املفري،  واملقدونس  املقطع،  باخليار 

الطحينة، للسمك
املقلي.

من  نوع  أي  أو  الترويت  سمك  استخدام   -    
السمك الصغير نوعاً، ويقلي كامالً دون خلي أو 

تقطيع.
   - سمك الفرن ميكن تتبيله قبل احلشو بامللح 
والفلفل وملعقة عصير ليمون وثالثة فصوص 
من الثوم املفري ثم يترك ملدة نصف ساعة ثم 

يحشی .

بالهناء وال�صفاء:  طرق حت�صري ال�صمك
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الإمارات: ترخي�ص 19 دار عبادة قائمة 

يف اأبو ظبي من بينها 17 كني�صة

بدأت  انها  أبوظبي،  املتمع  تنمية  دائرة  قالت 
اإلمارة،  في  قائمة  عبادة  دار   19 ترخيص  إجراءات 
املسيحية  الطوائف  تتبع  كنيسة   17 تضم 
وذلك  والسيخ،  للهندوس،  ومعبدين  اخملتلفة، 
في  العبادة  لدور  منظمة  كجهة  دورها  إطار  في 

أبوظبي.
وأكد املدير التنفيذي لقطاع املشاركة املتمعية، 
تعمل  املتمع  تنمية  دائرة  أن  الظاهري،  سلطان 
تسهيل  على  املنظمة،  األطر  ووفق  حاليا  الدائرة 
وتنظيم  العبادة  دور  ترخيص  متطلبات  وتيسير 
الديانات  كافة  خدمة  في  يسهم  مبا  آلياتها، 
سالم  كواحة  الدولة  مكانة  يعزز  ومبا  والطوائف، 
يُعد  العبادة  دور  تنظيم  أن  وتسامح، مؤكدا على 
حصول  لضمان  وفاعلة  رائدة  حكومية  خطوة 
في  حقوقهم  على  األخرى  الديانات  رعايا  كافة 
احتياجاتهم  وتلبية  الدينية،  شعائرهم  ممارسة 
الدينية، ومبا يتوافق مع العادات والتقاليد والنظم 

والقوانني املعمول بها في الدولة.
 وأضاف: دولة اإلمارات بها أكثر من 200 جنسية 
يشعر  أن  على  ونحرص  العالم،  دول  مختلف  من 
اجلميع بأنه جزء من نسيج هذا املتمع وأن الدولة 
تقدرهم عبر توفير إمكانية ممارستهم لشعائرهم 
الدينية، خاصة وأن الدولة باتت مقصداً للماليني 
والسياحة  واالستثمار  بالعيش  يرغبون  ممن 
تأمني  الواجب علينا  فإنه من  وعليه  بها،  والعمل 
حياة  بجودة  ليحظوا  لهم  احلياة  مناحي  كافة 
ذات مستوى عالي، وأن يجدوا كل ما ميكنهم من 

العيش في استقرار”.

ر�صميًا .. منح اجلن�صية امل�صرية مقابل 

10 األف دولر

أقر مجلس النواب املصري، برئاسة الدكتور علي 
عبد العال، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام 
القانون، وهو ما بات يعرف إعالميا بقانون منح 

اجلنسية املصرية مقابل 10 آالف دوالر.
البرملان، ويهدف  جاء ذلك خالل جلسة عقدها 
العربية  األموال  استثمار  إلى تشجيع  القانون 
على  االقتصادية،  املشروعات  في  واألجنبية 
غرار ما يفعله كثير من الدول مبنح جنسيتها 
لقاء  املتمع  في  الفاعلني  أو  للمستثمرين 
استثمار أموالهم مبا يوفر فرص عمل به، أو من 

خالل وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.
دفع  املصرية  اجلنسية  طالب  على  ويشترط 
عشرة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها باجلنيه 
اخلارج.   من  بنكي  حتويل  مبوجب  يسدد  املصري 
على  احلفاظ  في  رغبته  إبداء  الطلب  وملقدم 
حيث  قرارات،  من  به  يتصل  وما  طلبه  سرية 
غضون  في  فيه  والبت  طلبه  فحص  سيتم 
اعتبارات  مراعاة  مع  أشهر  ثالثة  أقصاه  موعد 

األمن القومي
تعديالت  حول  واسعا  جدال  اجللسة،  وشهدت 
عضو  رمضان،  سامي  النائب  وأبدى  القانون، 
مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون 
ويصب  االستثمار  جهود  يدعم  أنه  مؤكدا 
أن  دون  املصري  القومي  االقتصاد  صالح  في 
النائب هيثم  القومي، فيما عبر  األمن  يخالف 
احلريري عن رفضه ملشروع القانون متسائال عن 
للحصول  يأتي  أي مواطن  التي جتعل  األسباب 
األثر  أن  إلى  مشيرا  املصري،  اجلنسية  على 
لم  امللف  هذا  في  السابق  للقانون  التشريعي 
يحقق أي نتائج إيجابية قائال: “ربط االستثمار 
مصر  وتضع  وسيئة  سلبية  خطوة  باجلنسية 
القانون  هذا  عالقة  عن  وأتساءل  احملك  على 

بصفقة القرن”؟

بعد هجومها علي الأقباط .. الكني�صة: 

ل عالقة لنا باأزمات “فاطمة ناعوت” مع الأخرين

البابا  قداسة  وبأسم  الكنيسة  بأسم  الزج  مت  بعدما 
وهجومها  ناعوت  فاطمة  أزمة  في  الثاني  تواضروس 
لسان  علي  الكنيسة  صرحت  األقباط،  علي  وتطاولها 
“بأن  حليم  بولس  القس  بأسمها  الرسمي  املتحدث 

الكنيسة ال عالقة لها بأزمات فاطمة ناعوت مع األقباط”. وكانت “ناعوت” قد أثارت حالة من 
اجلدل بني األقباط على مواقع التواصل االجتماعي، بسبب إعالنها حضور البابا تواضروس 
الثاني لصالونها الثقافي، ومنح الدعوات باملان حلضور برنامج الصالون والذي تلقي فيه 
ببعض أشعارها، دون النظر للحالة األمنية التي تستلتزم وضعها في عني االعتبار حني 

الترويج ملثل تلك الفعاليات، بحسب تعليقات عدة من األقباط على هذا األمر.
رفضهم،  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  القبطية  الصفحات  من  العديد  وأعلنت 
إستضافة الكاتدرائية للصالون الثقافي، وأتهام “ناعوت” مبحاولة التكسب من وراء قضايا 
األقباط، فتحت عنوان “ال يا سيدي قداسة البابا” دونت صفحة بعنوان “عضمة زرقا” أحد 
أن  املقبول  أنه من غير  “فيسبوك”،  االجتماعي  التواصل  القبطية على موقع  الصفحات 
يتم عقد صالون فاطمة ناعوت في بيت مارمرقس، بجوار أجساد العظماء في اآلباء مرقس 

وأثناسيوس”.
فيما قال الكاتب القبطي جرجس بشرى، ان الصالون فيه سم قاتل”، مشيرا إلى أن فاطمة 
ناعوت حتاول جرجرة الكنيسة املصرية الوطنية إلى معترك “مستنقع السياسة” بحسب 
الغوغاء  من  وخلصومها  الوطن  ألعداء  شديد  وبخبث  الكنيسة  تسليم  وحتاول  قوله، 
إحياء  البابوي وسيتم فيه  للمقر  أنتقل  “ناعوت”  أن صالون  نُشر مؤخراً  أن  واإلخوان، بعد 

ذكرى 30 يونيو.
 وتابع أن اخلطر الداهم والذي بات وشيكاً هو محاولة التوريط الناعم للكنيسة كمنبر 
إقامة  وأيضا  السياسية،  للصالونات  بيتاً  وليس  فقط،  للصالة  بيت  الكنيسة  ألن  ديني، 
صالون داخل املقر البابوي سيحمل الكنيسة املصرية أمرا ال طاقة لها به، ألنه مطلوب 
بعد اقامة الصالون بالكنيسة أن تقبل أي دعوة من صالونات اخرى عمالً مببدأ احلياد، ولو 
جرجرت  كانت  ما  واألقباط  للكنيسة  خيراً  تريد  بحق   - بشري  بحسب   - “ناعوت”  كانت 

الكنيسة لهذا املنزلق اخلطير وفقا ملا أعلنته قامات وطنية.
ووجه نادر صبحي، مؤسس ما يعرف بحركة شباب كريستيان لألقباط األرثوذكس، رسالة 
تفعله  ما  أن  إلى  مشيرا  البابوى،  املقر  داخل  ناعوت  فاطمة  بصالون  يسمي  ما  ورفض 
“ناعوت” هو محاولة للـ”شو”، وحب التسلق والتملق على أكتاف الكنيسة واألقباط التي 

باتت ورقة رابحه لتحقيق أغرضها ومنافعها الشخصية بحسب قوله.
علي  ندمها  وأبدت  األقباط  بشدة  ناعوت”  “فاطمة  هاجمت  األخر  اجلانب  علي  بينما 
“ولن  التي تقول  القرأنية  باألية  وأنهم ال يستحقون دعمها، وأستشهدت  الدفاع عنهم، 
إلي  والنصاري”، كما كتبت علي صفحاتها عدة رسائل أشارت فيها  اليهود  يرضي عنك 
بأسم  املتحدث  دفع  مما  تواضروس،  البابا  وقداسة  الكنيسة  تأييد من  رسايل  تتلقي  أنها 
الكنيسة القمص “بولس حليم” إلي نفي هذا األمر ونفي عالقة الكنيسة بأزمات “ناعوت” 

مع األخرين 

اأول �صفرية �صعودية تبداأ مهمتها الدبلوما�صية يف وا�صنطن

بدأت سفيرة السعودية لدى الواليات املتحدة، األميرة رمي بنت بندر 
بذلك  لتكون  الدبلوماسية،  مهمتها  العزيز،  عبد  بن  سلطان  بن 
أول سفيرة متثل الرياض في اخلارج. وكتبت األميرة رمي بنت بندر، في 
تغريدة على موقع تويتر، “بدأت اليوم مهمتي سفيرة للملكة لدى 
الواليات املتحدة األميركية”، وأضافت “أسأل اهلل ولزمالئي التوفيق 

مهمتنا خلدمة وطننا احلبيب«.
بن عبد  امللك سلمان  السعودي  العاهل  أصدر  املاضي،  فبراير  وفي 
سلطان  بن  بندر  بنت  رميا  األميرة  بتعيني  يقضي  مرسوما  العزيز، 
وبحسب  املتحدة.  الواليات  في  للمملكة  سفيرة  العزيز،  عبد  بن 
وكالة األنباء السعودية”، عملت األميرة رميا مستشارة في مكتب 
ولي العهد األمير محمد بن سلمان، كما عملت وكيلة للتخطيط 

والتطوير في الهيئة العامة للرياضة.
وحصلت األميرة رميا على شهادة البكالوريوس في اآلداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الواليات املتحدة 
عام 1999. وأصبحت األميرة رميا أول امرأة تتولى احتادا متعدد الرياضات في اململكة من خالل منصبها رئيسة لالحتاد السعودي 

للرياضة املتمعية.
من بني أبرز اإلجنازات في رصيد األميرة عملها إلى جانب وزارة التعليم لتأسيس التعليم الرياضي للفتيات في املدراس، ومشاركة 
النساء في العديد من املنافسات الرياضية. وكان لألميرة رميا دور كبير في االلتفات والتوعية مبشكلة صحية كبيرة تعاني 
منها كثير من النساء في أنحاء العالم وهي سرطان الثدي. وعملت في السابق في منصب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا 

إنترناشونال/ هارفي نيكلز، حيث دخلت ضمن قائمة مجلة “فاست كومباني” األميركية لألشخاص األكثر إبداعاً عام 2014.
وأطلقت مبادرة 10ksa التي متكنت من الدخول إلى موسوعة “غينيس” لألرقام القياسية بعد صناعة أكبر شريط وردي في 

العالم الذي يرمز ملكافحة سرطان الثدي، كما أنها املؤسس ملبادرة “ألف خير«.
 ومت اختيار األميرة رميا لتكون في املرتبة السادسة عشرة ضمن قائمة مجلة “فوربس الشرق األوسط” ألقوى 200 امرأة عربية.

ر�صميا.. تون�ص حتظر النقاب يف الأماكن العامة

قرر رئيس احلكومة التونسية يوسف الشاهد اجلمعة منع النقاب 
في املؤسسات العامة ›لدواع أمنية«. ووقع الشاهد على منشور 
حكومي “مينع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات 

اإلدارات واملؤسسات واملنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية.”
انتحاريان  تفجيران  هز  أن  بعد  التونسية  احلكومة  قرار  ويأتي 
ثمانية  وإصابة  أمن،  عنصر  مقتل  عن  أسفرا  تونس،  العاصمة 
 2014 في  منح  الداخلية  وزير  وكان  أولية.  في حصيلة  أشخاص، 
لألشخاص  املكثفة”  “الرقابة  من  ميكنهم  األمن  لرجال  ترخيصا 
“ملقاومة  األمنية  بالتدابير  القرار  مبررا  النقاب،  يرتدون  الذين 

اإلرهاب” ألن “املشتبه بهم يلجؤون للنقاب )..( للتخفي«.
ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس األسبق زين العابدين 
أطاحت  التي   2011 ثورة  إثر  وبقوة  عادت  الظاهرة  لكن  علي،  بن 

بنظامه، وبدأ اجلدل يتصاعد بخصوص املوضوع مجددا.



ال�صبت 13 يوليو 2019 - ال�صنة ال�صاد�صة -  العدد الثاين والأربعون بعد املائة 12

ديجاردان  بنك  إدارة  كشفت  قليلة  أيام  منذ 
الثقة  عدمي  موظف  قيام  عند   Desjardins
بني موظفيه، باالستيالء على بيانات أكثر من 
البنك،  لدى  العمالء  من  ألف  و700  مليونني 
أخذنا  إذا  3 ماليني عميل، هذا  نحو  تقريبا  أي 
النشأة،  كيبيكي  البنك  هذا  أن  االعتبار  في 
وغالبية عمالئه من سكان اإلقليم الذي يصل 
تقريبا  في  نسمة،  ماليني   8 لنحو  عددهم 
بياناتهم  أصبحت  اإلقليم  تعداد  من   %37
الشخصية متاحة جلهات غير معمولة قادرة 
على سرقة هويتهم، والتالعب في العديد من 
املعامالت املالية باسمهم بصورة غير شرعية.
هذه  عن  اإلعالن  في  كثير  تأخرت  البنك  إدارة 
الفضيحة، التي هزت كلية الثقة في البنك، 
في  للغاية  طيبة  بسمعة  يتمتع  كان  الذي 
التعامل مع عمالئه وتقدمي خدمات مصرفية 
أنه ليس  الرغم من  على مستوى عالي، على 
صورة  في  بنك  فهو  احلرفي،  باملعنى  بنكا 
لكي   ،Caisse Desjardins تعاونية  جمعية 
أسهما  تشتري  أن  يجب  فيه،  حسابا  تفتح 
البداية، وبعد  البنك بقيمة 5 دوالرات في  في 
ذلك ميكنك في حساب، اي حساب شأن بقية 
البنوك املصرفية العاملة في النظام املصرفي 
وبنك  بنك،  رويال  سي  بي  آر  ومنها:  الكندي، 

تي دي، ومونتريال بنك، وسي بي آي سي، وبنك 
نوفاسكوشا، وغيرها.

في  ديجاردان  بنك  إدارة  عن  املهنية  غابت 
باإلعالن  وبدأت  الفضيحة،  هذه  عن  اإلعالن 
تقوم  أن  قبل  اإلعالم،  وسائل  في  اخملفف 
الذين  للعمالء  خطابات  بإرسال  البنك  إدارة 
حول  لشركات  وبيعها  بياناتهم  تسريب  مت 
التي تشمل،  البيانات،  العالم الستغالل هذه 
االسم، وتاريخ امليالد، ورقم التأمني االجتماعي، 
ورقم  اإللكتروني،  والبريد  السكن،  وعنوان 
تخاطب  لكي  الالزم  البيانات  وهي  التليفون، 
أي جهة، تغير منها عنوانك مثل بريد كندا، أو 
تطلب قرضا عن طريق وكيل شركة سيارات، 
أو غيرها، دون أن تكون أن الشخص الصحيح. 
حل  عن  عاجزة  ديجاردان  بنك  إدارة  وقفت 
به،  قامت  ما  وكل  كلية،  الفضيحة  هذه 
الذين  للعمالء  بالبريد  خطابات  إرسال  هو 
لألسف  أنهم  لتخبرهم  بياناتهم،  سرقة  مت 
ومن  الشخصية،  بياناتهم  على  احلصول  مت 
 ،Equifax.caK شركة  مع  ديجاردان  اتفق  ثم 
نعم  فقط،  سنوات   5 ملدة  بياناتهم  حلماية 
شخص  كل  كان  لو  وكما  فقط،  سنوات   5
وبعد  سنوات،   5 كل  األساسية  بياناته  يغير 
اخلمس سنوات، يجور للشخص أم االستمرار 

حماية  في  لالستمرار   Equifax شركة  مع 
بياناته ولكن مقابل رسوم شهرية تقدر بنحو 
اخلدمة  هذه  وقف  طلب  أو  تقريبا،  دوالرا   15

وتعريضه الحتمال سرقة هويته. 
الغريب في األمر، أن البنوك تعلن مرارا وتكرارا 
عن متانة نظم األمن املعلوماتية لديها، والتي 
بعض  أن  متناسية  الدوالرات،  ماليني  تكلفها 
وسائل  باستخدام  تسمح  املؤسسات،  هذه 
التواصل االجتماع والبريد االلكتروني والعمل 
من املنزل، وغيرها من الصور، التي تتيح لبعض 
دون  العمالء  بيانات  إلى  الوصول  موظفيها 
احلقيقي  الفيصل  وأن  خاصة  حقيقي،  رقيب 
هي  الغرب  في  هنا  للكثيرين  بالنسبة 

تكون  أن  دون  املصلحة، 
بالضرورة  الكلمة  هذه 
في  سلبيا  رداًء  ترتدي 

كل األحوال.
املوظف،  هذا  بالتأكيد، 
بسرقة  قام  الذي 
جلهات  وبيعها  البيانات 
القبض  مت  مختلفة، 
اجلهات  ولكن  عليه، 
مدينة  لشرطة  األمنية 
أي  تعلن  لم  الفال، 
فالعمالء  العمالء،  لطمأنه  دقيقة  تفاصيل 
يريد معرفة كيف مت سرقة هذه البيانات؟ وملاذا 
قام هذا املوقف بسرقتها وبيعها؟ واألهم من 
ذلك ألي جهات مت بيع هذه البيانات حيث ميكن 
خاصة  خارجها،  أو  كندا  داخل  سواء  تتبعها 
مكاملات  يستقبلون  بدأوا  العمالء  بعض  وأن 
من  ديجاردان  باسم  نصية  رسائل  أو  تليفون 
بأن هناك  أرقام غريبة، علما  خارج كندا، ومن 
لتمرير  استخدام  ميكن  إنترنت   IP سيرفرات 
وينتظر  تكلفة.  دون  والرسائل  املكاملات  هذه 

العمالء إجابات علي هذه األسئلة حتى اآلن.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

*عضو نقابة الصحفيني املصريني

فضيحة بنك ديجاردان Desjardins الكيبيكي 
ومخاوف سرقة الهوية املصرفية

مونتريال – عبد املسيح يوسف

مقاطعة كيبيك تطلق نظاما 
جديدا الختيار املهاجرين اليها

أطلق وزير الهجرة في مقاطعة كيبيك سيمون جولني باريت نظاما جديدا 
للهجرة في كيبيك ووعد بأن هذا النظام سيقلل بشكل كبير من فترات 
االنتظار للقادمني اجلدد احملتملني، ويلبي احتياجات أصحاب االعمال الذين 
يعانون من نقص حاد في العمالة، والنظام اجلديد الختيار املهاجرين يسمي 
التصويت عليه  بالفعل في مقاطعات أخرى، وقد مت  )أررميا( وهو يستخدم 

يوم 16 يونيو بعد مناقشات كثيرة.
وقال وزير الهجرة أن النظام اجلديد يعتبر نقطة حتول رئيسية في عملية 
اختيار املهاجرين في كيبيك ، وإنه بينما وافقت حكومة كيبيك  علي الغاء 
18 الف  طلبا قدميا  للهجرة فإن احلكومة ستعطي أولوية لــــــ 3700 
شخص كانوا قد طلبوا االقامة الدائمة في كيبيك إثناء النظر في أوراقهم 
اختيار  في  فعاال  يكن  لم  القدمي  النظام  أن  الوزير  وقال  طلباتهم،  وبحث 
املهاجرين املناسبني مبكرا وكان 50%من طلبات الهجرة ترفض في النهاية 
وبعد مرور وقت طويل، وإنه منذ اآلن فصاعدا فإن اولئك الذين يرغبون في 
الهجرة الى كيبيك في إطار برنامج العمال املهرة، يجب أن ميلئوا طلبات 
خالل )أررميا( على اإلنترنت ويعبرون فيه عن رغبتهم في الهجرة الي كيبيك، 
وايضا  لديهم  التي  واملهارات  والتدريب  التعليم  عن  معلومات  ويكتبون 
،ثم تقوم  للناس  العملية مجانا  اللغوية واخلبرات، وهذا اجلزء من  املهارات 
وزارة الهجرة مبراجعة هذه الطلبات وتصدر دعاوي ملن وقع عليهم االختيار 
بناء علي احتياجات سوق العمل في مناطق مختلفة من املقاطعة، لتقدمي 
طلبات رسمية للهجرة الي كيبيك، ودفع  الرسوم املطلوبة، ويعاد تقييم 
هذه الطلبات  بناء على خبرات العمل واملعرفة اللغوية والتعليم من بني 

عدة عوامل أخري . 
وبعد تقدمي طلبات الهجرة ينتظر طالبي الهجرة مدة ستة أشهر ملعرفة 
ما إذا كانوا قد مت اختيارهم أم ال! ويسمح ألصحاب االعمال في هذا الوقت 
باالطالع على طلبات املتقدمني للهجرة واختيار املناسبني منهم للتوظيف 
ويتم االتصال مبن اختيروا للعمل عبر البريد االلكتروني، وهذا يحسن فرصة 
االقامة الدائمة لهؤالء، ورحبت مجموعات اصحاب االعمال بالنظام اجلديد 
ودعوا احلكومة لزيادة عدد املهاجرين وهذا ما تعهدت به حكومة كيبيك، 
وقال مستشار في الشؤون االقتصادية إن النظام اجلديد للهجرة سيسرع 
أقل  عمال  إلى  احتياج  هناك  ألن  االيام  هذه  خاصة  التوظيف  عملية  في 
ثلثي  وإن  زراعيني،  وعمال  البناء  وعمال  الشاحنات،  تخصصا مثل سائقي 
هي  التحويلية  الصناعات  قطاع  في   17105 البالغة  الشاغرة  الوظائف 
العمال  برنامج  طريق  عن  منها  الكثير  ملء  وميكن  تخصصا  أقل  وظائف 

االجانب املؤقت الذي تديره احلكومة الفيدرالية.

زلزال يضرب ساحل مقاطعة بريتش كولومبيا
ضربت سلسلة من الزالزل ساحل بريتش كولومبيا مؤخرا تبعها زلزال كبير ضرب جنوب كاليفورنيا مما بعث اخلوف 
في نفوس السكان من وقوع زلزال خطير يدمر املنطقة، وقد حذر اخلبراء لعدد من السنني من أن هذه املنطقة التي 
تقع شمال غرب احمليط الهادي تنتظر حدوث زلزال كبير جدا يحتمل أن يصل إلى درجة 9.5 من مقياس ريختر، مما قد 

يؤدي الي مقتل االالف ويتسبب في ارتفاع أمواج البحر الي 20 مترا.
وقد حدث الزلزال االول في ساحل بيال بيال  في بريتش كولومبيا وكان بدرجة 6.3 ووقعت بعده ثالثة هزات أصغر، 
تأتي هذه  وعادة  زالزل صغيرة،  االرضية تظهر في شكل  القشرة  وتعديالت في  نتيجة لعدم استقرار  وهذه حتدث 
الزالزل الصغيرة بعد أي زلزال كبير، ووفقا لبيانات هيئة الزالزل في كندا فإنه هناك ما يقرب من 200 جهاز لقياس 
الهزات االرضية منتشرة في كل أنحاء كندا، وحتدث الزالزل املدمرة بدرجة 9 على فترات زمنية تتراوح ما بني 200 الى 
800 سنة، وقد وقع أخر زلزال مدمر في 27 يناير عام 1770  ومن احملتمل أن يضرب واحد أخر الساحل الغربي للقارة 

االمريكية ويتوقع أن يحدث على خط طوله 1000 كيلومتر ميتد من شمال فانكوفر حتى شمال كاليفورنيا .

السودان : وثيقة أتفاق بني اجمللس العسكري والثوار 
التقى رئيس امللس العسكري االنتقالي السوداني، الفريق أول ركن 
عبدالفتاح البرهان، الثالثاء، التاسع من يوليو مبثلني لقيادات احلرية 
اتفاق بني الطرفني.  إلى  التوصل  والتغيير في اجتماع هو األول بعد 
وقال رئيس اللجنة السياسية بامللس، الفريق الركن شمس الدين 
الكباشي، في تصريحات صحافية، عقب نهاية االجتماع، إن وثيقة 
االتفاق النهائية ستسلم للطرفني، في اليوم التالي، بغرض التدقيق 

واملراجعة، نافيا أي خالفات حول الوثيقة.
أثنى على قوى  ابراهيم األمني، أن رئيس امللس العسكري  ومن جانبه، أوضح القيادي بقوى إعالن احلرية والتغيير، 
الطرفني سيعمالن  أن  إلى  مرحلة جديدة. مشيراً  لبداية  يعتبر مفصلياً  اتفاق  إلى  التوصل  والتغيير حول  احلرية 
على خدمة املواطنني وحتسني األوضاع االقتصادية. وفي وقت سابق، رجحت مصادر سودانية توقيع اتفاق تقاسم 
السلطة بني امللس االنتقالي وقوى احلرية والتغيير يوم اخلميس. وجاء هذا في أعقاب عقد اجتماع، بني الطرفني، 

استهدف توحيد اخلطاب اإلعالمي وتنظيم حملة ترويج لالتفاق في واليات البالد.
ونقلت صحيف عن مصادر في قوى احلرية والتغيير أن جلنة صياغة االتفاق ستستكمل املشاورات خالل أيام  .

الوزراء، فبعدما كان  القوى لصالح بعض املرشحني ملنصب رئيس  في غضون ذلك، حتدثت تقارير عن تغّير موازين 
اخلبير االقتصادي األممي، عبداهلل حمدوك، املرشح األبرز لتولي املنصب، عادت األوساط السياسية لتداول اسم رئيس 

حزب املؤمتر السوداني املهندس، عمر الدقير، إلى جانب هاشم محمد الفضل، الطبيب املقيم في بريطانيا.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس امللس االنتقالي العسكري في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، املعروف بـ 

»حميدتي«، أنه ال يرغب أن يكون »رئيساً للسودان«.
وقال في تصريحات ملصادر إعالمية أنه ال يوجد خالف بني امللس االنتقالي وقوى احلرية والتغيير مؤكداً أنه سيتم حل 
امللس العسكري بعد تشكيل امللس السيادي، مشيراً إلى أن »هناك جهات كانت ال ترغب في الوصول إلى اتفاق 

بني األطراف« السودانية، مشيراً إلى »جهات سياسية تتربص بالثورة«.
وأشار إلى »خفض عدد أعضاء امللس العسكري بامللس السيادي إلى 5 أعضاء«.

تقـــــــــــارير
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عضو هيئة األوقاف القبطية: الكنيسة 
حصلت على 99% من أوقافها... وأموالها ال 

تدخل ميزانية الكنيسة
سليمان،  منصف  املستشار  أكد  جانبه  من 
األرثوذكسية،  القبطية  األوقاف  هيئة  عضو 
األوقاف  من   %99 على  الكنيسة حصلت  أن 
الدولة  عليها  استحوذت  التي  املسيحية 
إلى أن هناك  عقب ثورة يوليو 1952، مشيراً 
املصرية  األوقاف  هيئتي  بني  مشتركة  جلنة 
األطيان  املشاكل على بعض  والقبطية حلل 

اخلاصة بالهيئة القبطية.
ال  القبطية  األوقاف  أموال  أن  إلى  وأشار 
منها  حتصل  وال  الكنيسة  ميزانية  تدخل 
و%2   %0.5 بني  يتراوح  إشراف  رسم  على  إال 
لإلنفاق على إدارة الوقف، كما أن ريع األوقاف 
وال  للمحاسبات،  املركزي  اجلهاز  من  مراقب 
من  مغتصبة  أوقاف  الكنيسة  لدى  توجد 
األوقاف  كل  احلكومة  سلمت  فقد  الدولة 
جمال  الرئيس  عهد  في  للمحليات  اخليرية 
عبدالناصر، ثم صدر قانون في عهد الرئيس 
إلى  األوقاف  جميع  بعودة  السادات  أنور 
احملليات  وارتكبت  عليها،  املوقوفة  اجلهات 
األوقاف  إعادة هذه  أثناء  الكثير من اخملالفات 
إلى اجلهات املوقوفة عليها، حتى شّكل وزير 
األوقاف األسبق حمدى زقزوق جلنة مشتركة 
األوقاف  وهيئة  املصرية  األوقاف  هيئة  من 
القبطية حلل املشاكل التى حدثت، ومت إجناز 
وما   ،%99 بنسبة  الهيئتني  بني  اخلالف  نقاط 
بحثها  يجرى  نقاط محل خالف  هناك  زالت 

داخل تلك اللجنة.
للمحاسبات،  املركزي  اجلهاز  أن  على  وشدد 
أراضي  توجد  ال  وكذلك  األوقاف،  ريع  يراقب 
متلكها الكنيسة مغتصبة من الدولة، الفتاً 
إلى أن الكنيسة سلمت الدولة املصرية كل 
الرئيس  للمحليات في عهد  اخليرية  األوقاف 

الراحل جمال عبد الناصر.
امللي  امللس  اختصاصات  بني  الفرق   وأوضح 
بإدارة  يختص  فاألول  القبطية،  واألوقاف 
األموال السائلة وأموال امللكية احلرة واألموال 
املتعلقة بالنشاط البطريركي والرعوي، فيما 
تختص هيئة األوقاف القبطية بإدارة األموال 

املوقوفة فقط.
أموال  إدارة  من  امللي  امللس  موقف  وعن 
من  يتألف  امللي  »امللس  قال  الكنيسة 
واألطيان  العقارات  جلنة  بينها  من  جلان  عدة 
وجلنة  القانونية  واللجنة  املالية  واللجنة 
البر واملساعدة االجتماعية«،  املواطنة وجلنة 
مؤكًدا أن كل اللجان تعمل بكفاءة وفاعلية 

إلدارة أموال األقباط.
 

 دور اللجنة املشتركة بني األوقاف املصرية 
والقبطية

األوقاف  هيئتي  بني  مشتركة  جلنة  شكلت 
منذ  جتتمع  لم  ولكنها  والقبطية  املصرية 
النواعات على  والهدف منها حل  3 سنوات، 
أطيان محل مطالبة من جانب هيئة األوقاف 
عدة  هناك  ان  كما  الدولة،  لدى  القبطية 
أوقاف قبطية اختفت، ولم يقتصر االختفاء 
على األوقاف القبطية فقط، بل شمل أيضاً 
اجلانبني،  واقع على  فالضرر  املصرية،  األوقاف 
أو اثنني بعد إعادة  ونحن نحتاج إلى اجتماع 
وإعادة  القبطية،  األوقاف  هيئة  تشكيل 
تشكيل هيئة األوقاف املصرية عقب االنتهاء 
من إعداد القانون اجلديد املعروض حالياً على 

البرملان، إلنهاء نقاط اخلالف.

 األوقاف القبطية من سيطرة وزارة األوقاف 
الى عباءة للكنيسة

ظلت األوقاف القبطية حتت سيطرة الهيئة 
لوزارة  التابعة  املصرية  لألوقاف  العامة 
الكنيسة  قامت  حتى  عقود  عدة  األوقاف 
برفع الطعن رقم 52 لسنة 1959  القبطية 
شنودة  البابا  من  شخصية  أحوال  قضائية 
بطريرك القباط األرثوذكس واألنبا دوماديوس 
أسقف اجليزة ضد وزير األوقاف وهيئة األوقاف 
حكم  صدر  وبالفعل  الستردادها  املصرية 

محكمة النقض فى عام 1989 بأحقية هيئة 
األوقاف القبطية لإلشراف على هذه األوقاف 

وضرورة تسليمها لها.
رئيس  قرار  أو  احملكمة  حكم  يُنفذ  ولم 
اخلمسينيات  فترة  طوال  اجلمهورية 
والثمانينيات  والسبعينيات  والستينيات 
تقدمت  أن  إلي  التسعينات  منتصف  وحتي 
الكنيسة عام 1996 بطلب إلي وزير األوقاف 
لفتح  زقزوق  حمدي  محمود  الدكتور  وقتها 
ملف األوقاف القبطية وعرضها علي الرئيس 
األخير  قرر  حيث  مبارك،  حسني  األسبق 
هيئة  ممثلي  من  مشتركة  جلنة  تشكيل 
األوقاف  هيئة  ممثلي  ومن  املصرية  األوقاف 
استحقاق  وهي  املشكلة  لبحث  القبطية 
1474فداناً  على  القبطية  األوقاف  هيئة 
 15 في  موجودة  سهماً  و15  قيراطاً  و11 
محافظة هي القليوبية والشرقية واملنوفية 
الشيخ  وكفر  والبحيرة  والدقهلية  والغربية 
واجليزة والفيوم وبنى سويف واملنيا وأسيوط 
عن استحقاق  وأسوان، فضالً  وقنا  وسوهاج 
هيئة األوقاف القبطية على العقارات وأراضي 
فضاء عبارة عن 8 عقارات فى القاهرة واحمللة 
الكبرى واجليزة واإلسكندرية واملنيا وسوهاج 
هيئة  استحقاق  وكذلك  بقنا،  وبهجورة 
األوقاف القبطية على 4 قطع أراضى فضاء 
وحوش وذلك في احمللة الكبرى واإلسماعيلية 

وأسيوط وبهجورة بقنا.
 

و  االجنيلية  الكنيسة  من  مطالبات 
الكاثوليكية بتسلم اوقافهما

أثار قرار الرئيس السيسي ردود فعل غاضبة 
والكاثوليكية،  اإلجنيلية  الكنيستني  لدى 
الكنيسة  مع  مبساواتهما  طالبتا  حيث 
الدولة  من  أوقافهما  وتسلم  األرثوذكسية 
كنيسة،  لكل  منفصلة  هيئة  عبر  وإدارتها 
وهي نفس املطالب التي رفعتها الكنيستان 
النواب خالل جلسات االستماع  إلى مجلس 
حول  الدينية  الشئون  جلنة  شكلتها  التي 
رقم 80  املصرية  األوقاف  قانون هيئة  تعديل 

لسنة 1971.
تضمينهما  يتم  بأن  الكنيستان  وطالبت 
بالقانون،   3 املادة  في  »د«  الفقرة  تعديل  في 
من  الهيئات  بعض  باستثناء  اخلاصة 
املصرية،  األوقاف  هيئة  إلشراف  اخلضوع 
األرثوذكسية،  القبطية  بالكنيسة  أسوة 

الناصر  عبد  جمال  الرئيس  لها  أصدر  التي 
خالله  ومن   ،1960 لسنة   264 رقم  القانون 
أنشئت هيئة األوقاف القبطية، إلدارة أوقاف 

الكنيسة األرثوذكسية.
الكنيستان  تطالب  التي   3 املادة  وتنص 
بتعديلها على أن أموال األوقاف التي تختص 
الهيئة بإدارتها واستثمارها األراضي الزراعية 
بها  يُقصد  العام  البر  جهات  على  املوقوفة 
لإلصالح  العامة  الهيئة  إلى  آلت  التي  تلك 
 ،1957 لسنة   152 رقم  بالقانون  الزراعي، 
التي يُشترط  أراضي األوقاف اخليرية  وكذلك 
من  وألبنائه  لنفسه  النظر  الواقف  فيها 
األوقاف  أراضي  عن  فضالً  واحدة،  طبقة 
أوقاف  هيئة  عليها  تشرف  التي  اخليرية 

األقباط األرثوذكس.
طلعت  يوسف  املستشار  صرح  جانبه  من 
جلسات  في  اإلجنيلي  الكنيسة  ممثل 
األوقاف  هيئة  قانون  تعديل  حول  االستماع 
طالبت  اإلجنيلية  الكنيسة  إن  املصرية، 
بتعديل القانون وطالبت بإنشاء هيئة أوقاف 
األوقاف  بهيئة  أسوة  للطائفة  مستقلة 
األرثوذكسية، على أن تؤول إليها كل األوقاف 
إذ  املصرية،  األوقاف  هيئة  إدارة  حتت  التي 
متتلك الطائفة الكثير من األوقاف، التي تتبع 
الطائفة  ولدى  اإلجنيلية،  الطائفة  كنائس 

حصر كامل بتلك األوقاف.
النواب  مجلس  مع  نسعى  »نحن  وأضاف: 

قانون  إلصدار 
هيئة  بتشكيل 
اإلجنيلية،  األوقاف 
مرحلة  في  ونحن 
حول  مناقشة 
القانون  تعديل 
داخل البرملان، ولم 
إلى  التوّصل  يتم 
لعالج  أمثل  حل 

تلك النقطة«.
للطائفة  القانوني  املستشار  وأضاف 
اإلجنيلية، أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر 
أن مطلب  إلى  باألمر نفسه، مشيراً  تطالب 
الكنيستني واحد، لكن كل كنيسة تتعامل 

على حدة، وتطالب بهيئة مستقلة بها.
 

وتظل خطوة تشكيل هيئة األوقاف 
القبطية خطوة صحيحة على طريق 

املواطنة كنا في حاجة إليها لالستفادة من 
ريعها خلدمة البيعة وان كان ينقصه هيئتان 
مماثلتان للكنيستني اإلجنيلية والكاثوليكية، 

ولكن ال أحدا ينكر إنها إجناز يحسب 
للرئيس السيسي في خضم انشغاالته 
وإجنازاته املتعددة انه تذكر أوقاف األقباط 
وأمر بتشكيل هيئة مختصة بها وإعادة 

تفعيلها من جديد.  

بعد انتظار دام 14 عاما... تشكيل هيئة األوقاف القبطية بقرار رئاسي )2-2(
ما هو دور اللجنة املشتركة بني وزارة األوقاف واالوقاف القبطية

مطالبات من الكنائس اإلجنيلية والكاثوليكية بتسلم أوقافهما إسوة باألرثوذكسية
أموال األوقاف ال تدخل ميزانية الكنيسة... وريعها مراقب من املركزي للمحاسبات

حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــــــارير
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واستقر  رحالته  في  ابراهيم  عمه  لوط  رافق 
امالكهما  زادت  وملا  كنعان.  ارض  في  معه 
 ..« افترقا:  انهما  األرض  بهما  ضاقت  بحيث 
اذ كانت  ان يسكنا معا  ولم حتتملهما األرض 
.. فرفع لوط عينيه وراى كل  امالكهما كثيرة 
دائرة االردن ان جميعها سقي قبلما اخرب الرب 
سدوم وعمورة كجنة الرب كارض مصر حينما 
جتيء إلى صوغر. فاختار لوط لنفسه كل دائرة 
عن  الواحد  فاعتزل  شرقا  لوط  وارحتل  االردن 
االخر. ابرام سكن في ارض كنعان ولوط سكن 
في مدن الدائرة ونقل خيامه إلى سدوم. وكان 
أهل سدوم اشرارا وخطاة لدى الرب جداً » )تك 

.)13
ووردت حادثة افتراقهما في تاريخ الطبري )جـ1، 
»فلما  هكذا:  التكوين  في  هي  كما  صـ217( 
كثر مال إبراهيم ومواشيه احتاج إلى السعة 
في املسكن واملرعى وكان مسكنه ما بني برية 
مدين فيما قيل واحلجاز إلى أرض الشأم وكان 
لوطا  ماله  فقاسم  معه  نازال  لوط  أخيه  ابن 
فأعطى لوطا شطره فيما قيل وخيره مسكنا 
به  هو  الذى  املنزل  غير  ينزله  ومنزال  يسكنه 
نازل فاختار لوط ناحية االردن فصار إليها وأقام 

إبراهيم عليه السالم مبكانه«. 
وذكر الكتاب تناهي ألفحشاء في أهل سدوم 
الرجالن  أين  له  وقالوا  لوطا  »فنادوا  وعمورة: 
إلينا  اخرجهما  الليلة  اليك  دخال  اللذان 
لنعرفهما. فخرج إليهم لوط إلى الباب واغلق 
اخوتي..  يا  شرا  تفعلوا  ال  وقال  وراءه.   الباب 
فضرباهم  البيت  باب  على  الذين  الرجال  واما 
بالعمى من الصغير إلى الكبير فعجزوا عن ان 

يجدوا الباب »)تك19(.
وعن فساد أهل سدوم قال ابو الفدا في اخملتصر 
أهل  إلى  لوطاً  تعالى  اهلل  وأرسل   « صـ29(:   (
لوط  ودام  وفاحشة،  كفر  أهل  وكانوا  سدوم، 
يدعوهم إلى اهلل تعالى، وينهاهم فلم يلتفتوا 
إليه ... وكان قطعهم للطريق انه إذا مر بهم 

وكان  اللواط،  فيه  وفعلوا  أمسكوه،  املسافر 
لقلب  املالئكة  اهلل  فأرسل   ... ينهاهم  لوط 
أربعمائة  بسدوم  وكان  اخلمس،  وقراها  سدوم 
وعمرة.  صبعة،  فهي  قراها  وأما  بشري،  ألف 

وأدما، وصبومي. وبالع«.
أهل  في  إبراهيم  شفاعة  النبي  موسى  وذكر 
وعمورة  سدوم  صراخ  ان  الرب  “وقال  سدوم: 
فتقدم  جداً..  عظمت  قد  وخطيتهم  كثر  قد 
عسى  االثيم.  مع  البار  أفتهلك  وقال  إبراهيم 
ان يكون خمسون بارا في املدينة .. فقال الرب 
املدينة  في  بارا  خمسني  سدوم  في  وجدت  ان 
فاني اصفح عن املكان كله من اجلهم. فاجاب 
وأنا  املولى  اكلم  اني قد شرعت  وقال  إبراهيم 
خمسة  بارا  اخلمسون  نقص  رمبا  ورماد.  تراب 
ان  اتهلك كل املدينة باخلمسة فقال ال أهلك 
وجدت هناك خمسة واربعني .. فقال ال يسخط 
املولى فاتكلم هذه املرة فقط عسى ان يوجد 
هناك عشرة فقال ال أهلك من اجل العشرة .. 

“)تك 19(. 
حديث  ان   – الصواب  جانبني  ورمبا   – واعتقد 
الذات  مع  وليس  الرب،  مالك  مع  كان  ابراهيم 
ان  باعتبار  الرب  الى  اخلطاب  ونُسب  االلهي، 

املالك رسوله واملتكلم بكالمه. 
 )92 صـ  الكامل)جـ1،  في  األثير  ابن  واورد 
وساطة إبراهيم في القوم الظاملني وفق ما جاء 
في النص السابق، وانتهاء االمر بهالكهم وجناة 
القصة  وذكر  زوجته.  خال  فيما  واسرته  لوط 

أيضاً ابو الفدا في اخملتصر) صـ29( هكذا:
مبا  اخلليل  إبراهيم  أعلموا  قد  املالئكة  »وكان 
لوط،  بقوم  به من اخلسف  تعالى  أمرهم اهلل 
أرأيت  له:  وقال  فيهم،  جبريل  إبراهيم  فسأل 
فقال  املسلمني؟  من  خمسون  فيهم  كان  ان 
نعذبهم،  ال  خمسون  فيهم  كان  ان  جبريل: 
قال  وأربعون،  قال:  وأربعون؟  إبراهيم:  فقال 
حتى  وكذلك  وثالثون،  قال:  وثالثون؟  إبراهيم 
وعشرة،  جبريل:  فقال  وعشرة؟  إبراهيم:  قال 

فقال إبراهيم: ان هناك لوطاً، 
نحن  واملالئكة:  جبريل  فقال 
وصلت  فلما  فيها.  مبن  أعلم 
قومه  هم  لوط  إلى  املالئكة 
فأعماهم  بهم،  يلوطوا  ان 
جبريل بجناحه ... فلما خرج 
للمالئكة:  قال  بأهله،  لوط 
فقالوا  الساعة،  أهلكوهم 
أليس  بالصبح،  إال  نؤمر  لم 
كان  فلما  بقريب؟  الصبح 

اخلمس  وقراها  سدوم،  املالئكة  قلبت  الصبح 
فقالت:  الهدة  لوط  إمرأة  وسمعت  فيها،  مبن 
اهلل  أمطر  فقتلها،  حجر  فأدركها  واقوماه، 
احلجارة على من لم يكن بالقرى، فأهلكهم«. 
وجاء كالم أبو الفدا موافقا ملا ورد بشأن سدوم 
وعموره في أشياء كثير منها انه ذكر في نسب 
لوط انه ابن هاران اخي إبراهيم وهو يوافق ما 
ورد في سفر التكوين)تك11 : 27(. وانه خرج  من 
اور مع جده تارح وعمه إبراهيم، الن أباه كان قد 
مات في اور، كما حدثنا السفر املذكور)تك11 : 
31( فذهب ابرام كما قال له الرب وذهب معه 
ملا  سنة  وسبعني  خمس  ابن  ابرام  وكان  لوط 
خرج من حاران )تك12 :4، 5( ونزل لوط مع عمه 
إلى مصر كما ذكر أبو الفدا تصديقا ملا ذكره 
أخذ  ومن  الفدا  أبو  مولد  قبل  النبي  موسى 
ابرام من  عنهم بأكثر من ألفي عام » فصعد 
معه  ولوط  له  كان  ما  وكل  وامراته  هو  مصر 
النبي  موسى  وذكر   .)1  : »)تك13  اجلنوب  إلى 
وعمورة،  سدوم  اهل  وهالك  وبنتيه  لوط  انقاذ 
لك  من  للوط  )املالكان(  الرجالن  “وقال  بقوله: 
أيضاً ههنا اصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك 
في املدينة اخرج من املكان. الننا مهلكان هذا 
املكان اذ قد عظم صراخهم امام الرب فارسلنا 
اصهاره  وكلم  لوط  فخرج  لنهلكه.  الرب 
هذا  من  اخرجوا  قوموا  وقال  بناته  اآلخذين 
املكان الن الرب مهلك املدينة فكان كمازح في 

اعني اصهاره. وملا طلع الفجر كان 
قم  قائلني  لوطا  يعجالن  املالكان 
املوجودتني  وابنتيك  امراتك  خذ 
واذ   .. املدينة  باثم  تهلك  لئال 
اشرقت الشمس على األرض دخل 
لوط إلى صوغر. فامطر الرب على 
من  ونارا  كبريتا  وعمورة  سدوم 
عند الرب من السماء. وقلب تلك 
سكان  وجميع  الدائرة  وكل  املدن 
املدن ونبات األرض. ونظرت امراته 
إبراهيم  وبكر  ملح.  عمود  فصارت  وراءه  من 
في الغد إلى املكان الذي وقف فيه امام الرب. 
ارض  كل  ونحو  وعمورة  سدوم  نحو  وتطلع 
كدخان  يصعد  األرض  دخان  واذا  ونظر  الدائرة 

االتون “)تك19 : 1 - 29(.
التاريخ، جـ1،  في  )الكامل  في  األثير  ابن  وذكر 
كما  القصة  جوانب  كل  أيضاً   )93  ،92 صـ 
اإلختالفات  بعض  مع  التكوين  وردت في سفر 
القوم،  فساد  إلى  فأشار  العرض.  طريقة  في 
وسعيهم لاليقاع بالوافدين، وضربهم بالعماء، 
وهالكهم وانقالب مدنهم، وجناة لوط فيما خال 

زوجته.
لوط  قصة  في  الصلت  ابي  ابن  امية  وقرض 

وخراب سدوم شعرا قال فيه: 
ثم لوطا اخو سدوم اتاهـــا  ...

  اذ اتاها برشدها وُهداهـــا
راودوه عن ضيفه ثم قالــوا ...  

  قد نهيناك ان تقيم قراهـــا
عرَّض الشيخ عند ذاك بنـات ...  

كظباء بأجُرع ترعاهــــا  
    غِضب القوم عند ذاك وقاـلوا ... 

أيها الشيخ ُخطبًة نأباهــــا  
اجمع القوم امُرهم وعجــوز ... 

خيب اهلل سعيها ورجاهــــا  
ارسل اهلل عندذاك عذابـــا ...   

جعل األرض ُسفلها اعالهــا  

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار )24(

قصة لوط

اإنتقل اإيل الأجماد ال�صماوية

املهندس االرشدياكون جمال تكال أسعد

املرحوم زوج ال�صيدة �صوفية كامل جرج�س و والد املهند�س ا�صرف ا�صعد زوج املهند�صة 

نيفني ن�صر  بفلوريدا والدكتورة اإيرين ا�صعد حرم املهند�س وجدي يو�صف بتورونتو. 

وجد الأ�صتاذ  داين ا�صعد زوج الدكتورة اأوليفيا مرتي بنيويورك وال�صيدة �صاندرا ا�صعد 

حرم الدكتور مينا اقالديو�س بنيويورك والأ�صتاذ بيرت يو�صف املدير بنيكون كندا زوج 

ال�صيدة نيقول بتورونتو والآن�صة كارولني يو�صف القت�صادية با�صبانيا. 

�صتقيم الأ�صرة قدا�س الأربعني علي روحة الطاهرة يف متام ال�صاعة التا�صعة �صباح ال�صبت املوافق 1٣ يوليو 201٩ 

بكني�صة القدي�س العظيم ماري مرق�س مبونرتيال كندا. 

والأ�صرة تتقدم مبزيد ال�صكر لكل من وا�صانا من البا الكهنة والأ�صاقفة �صوا باحل�صور او الت�صال يف فقيدنا يف م�صر 

، كندا و امريكا. بركة �صالتكم فلتكن مع جميعكم وجميعنا امني.  نيابة عن الأ�صرة وجدي يو�صف. 

تقـــــــــــارير
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يحررها سمير اسكندر 

مي�صي يتهم اإحتاد اأمريكا اجلنوبية لكرة القدم بالف�صاد

اإلسباني  برشلونة  جنم  جدد 
على  هجومه  ميسي  ليونيل 
احتاد أميركا اجلنوبية لكرة القدم 
»الفساد  منتقداً  »كومنيبول«، 
السبت،  طرده  بعد  واحلكام« 
املاضي السادس من يوليو احلالي، 
لبطولة  الثالث  املركز  مباراة  من 
بالده  أحرزته  الذي  أميركا  كوبا 

األرجنتني بفوزها على تشيلي 2-1 في ساو باولو.
البرازيل  ضد  النهائي  نصف  مباراة  في  للتحكيم  ميسي  انتقاد  كان  وإذا 
الفيديو  بعد مطالبة  املضيفة )صفر-2( بسبب عدم االحتكام إلى تقنية 
األرجنتني مرتني بركلة جزاء، قابل للنقاش فإن طرده في مباراة السبت لم 

يكن مبرراً إلى حد كبير بحسب ما أظهرت اإلعادة.
وقّرر احلكم الباراغوياني ماريو دياز دي فيفار طرد ميسي وقائد تشيلي غاري 
2-صفر،  متقدمة  األرجنتني  كانت  حني  املباراة  من   37 الدقيقة  في  ميديل 

بسبب احتكاك حصل حلظة خروج الكرة من امللعب في منطقة تشيلي.
وأظهرت اإلعادة أن ميسي دفع ميديل بعض الشيء حني كان األخير يحاول 
على  تهجم  إذ  عنيفاً  تشيلي  قائد  رد  فكان  الكرة،  إلى  الوصول  من  منعه 
جنم برشلونة ودفعه أكثر من مرة دون أي رد فعل من أفضل العب في العالم 

خمس مرات.
إن على كان  الثاني فقط في مسيرة ميسي  الذي كان  الطرد  ميّر هذا  ولم 
الصعيد الدولي أو مع فريقه برشلونة، واألول يعود إلى عام 2005 في بداياته 
مع املنتخب الوطني ضد املر في مباراة ودية، مرور الكرام عند قائد األرجنتني 
الناس من االستمتاع  الذين يحرمون  واحلكام  “الفساد  املباراة  انتقد بعد  إذ 

بكرة القدم ويفسدون اللعبة إلى حد ما«.
النهائي  نصف  مباراة  بعد  القاري  لالحتاد  سابقاً  وجهه  الذي  االنتقاد  وفي 
احلديث  بالده تعرض لظلم و”سئمت  أن منتخب  رأى  ميسي  البرازيل،  ضد 
كانت  “البرازيل  موضحاً  أميركا”،  كوبا  من  النسخة  هذه  في  الهراء  عن 
البلد املضيف وهم يديرون الكثير في “كومنيبول” هذه األيام، مما يجعل األمر 

معقداً” على املنتخبات األخرى.
وكشف ميسي الذي رفض تسلم ميدالية املركز الثالث، أنه “قبل بدء املباراة، 
قال احلكم أنه يفضل التحدث مع الالعبني عوضاً عن توجيه االنذارات وأمل 

أن نخوض مباراة هادئة، لكنه طردني في أول حادثة احتكاك«.
أن  اعتبر  الذي  “كومنيبول”  احتاد  لدى  الكرام  مرور  ميسي  كلمات  متر  ولم 
اتهامات جنم برشلونة “غير مقبولة”، موضحاً في بيان “من غير املقبول أنه 
نتيجة حوادث معينة في البطولة )...(، أن تطلق اتهامات ال أساس لها من 

الصحة، بعيدة عن احلقيقة وتشكك بنزاهة كوبا أميركا”.

قرر هاني أبو ريدة رئيس االحتاد املصري )السابق( 
لكرة القدم إقالة املكسيكي خافير أجيري املدير 
الفني ملنتخب مصر على خلفية اخلروج من دور 
مدرب  عن  البحث  رحلة  الفراعنة  ليبدأ   16 الـ 

أجنبي جديد.
 2019 األفريقية  األمم  كأس  بطولة  وشهدت 
وانتهاء  البطولة  من  املنتخبات  بعض  خروج 
املدرب  يبرز  فيما  الفنيني  املديرين  بعض  عقود 

احمللي لينافس على خالفة املكسيكي :

ديسابر
املدير  ديسابر  سيباستيان  الرحالة  الفرنسي 
واألسبق  أوغندا  ملنتخب   - السابق   - الفنيي 
لإلسماعيلي خطف األضواء بالعمل الذى قدمه 
مع املنتخب األوغندي بفلسفة وفكر مختلفني 
اإلفريقية كاسم  الساحة  ليفرض نفسه على 
األولى  اخلطوات  نفس  على  يسير  فرنسي 
للمغرب  الفني  املدير  رينارد،  الفرنسي  ملواطنه 

وزامبيا السابق.
الفرنسي الشاب الذي يبلغ من العمر 42 عاماً 
خبير في صناعة الفريق واملنتخابات أحيا فريقاً 
ووضحت  أقل،  بتدعيمات  اإلسماعيلي  فى 
التكتيكية  ومفاجأته  التدريبية  بصمته 
للخصوم، ليضع الدراويش فى أفضل مراكزه فى 
8 أعوام املوسم املاضي من بطولة الدوري وكرر 
نفس األمر مع املنتخب األوغندي الذى قدم معه 
كرة ممتاز وتصدر مجموعته في تصفيات أفريقيا 

بـ 4 انتصارات وتعادل واحد.
الفريق  مع  واضحة  كانت  الفرنسي  فلسفة 
األصفر، لكل مباراة رجالها، ولهذا جاء تشكيل 
اإلسماعيلي متغيراً خالل 16 مباراة فى الدوري 
ومحمود  وكالديرون  عواد  محمد  باستثناء، 
أعمدة  حسن  وإبراهيم  مجدي  وبهاء  متولي 
الفرنسي، الكل طاله التغيير .اجلدير بالذكر أن 
ديسابر يتقاضى 18 ألف دوالر مع أوغندا وهو أقل 
بنحو 90 ألف دوالر من راتب أجيري مع املنتخب.

رينارد

الرغم من خروج منتخب املغرب املفاجىء  على 
من بطولة أمم أفريقيا إال أن اجلميع وقف احتراًما 
وخانه  رائعاً  أداء  قدم  الذي  األطلسي  ألسود 

التوفيق أمام السناجب البنينية.
 ،2016 فبراير  في  املغرب  منتخب  تسلم  رينارد، 
بعد إقالته من تدريب فريق ليل الفرنسي بسبب 
سوء النتائج، منتخب املغرب وقتها كان يعاني 
وبعد جدال طويل  وتغيير مدربني،  إخفاقات  من 
امللكية  للجامعة  رئيًسا  لقجع  فوزي  تعيني  مت 
وحتت  القدم”،  لكرة  املغربي  “االحتاد  املغربية 
ضغط جماهيري مت تعيني بادو الزاكي مديرًا فنًيا 
املنتخب  حققه  إجناز  آخر  كان  حيث  للمنتخب 
إلى  بالوصول   2004 عام  قيادته  حتت  املغربي 

نهائي أمم أفريقيا واخلسارة أمام تونس 1-2.
التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا، كان إجنازًا ملنتخب 
املغرب بعد غياب لفترة طويلة، ولكن مشوارها 
املباراة  في  مصر  منتخب  فوز  بعد  يستمر  لم 
بأداء  البطولة  منافسات  األطلس  أسود  ليودع 
بالتأهل إلى مونديال روسيا  جيد توج بعد ذلك 

بعد غياب دام 20 سنة.
التي  الطريقة  نفس  هي  رينارد،  لعب  طريقة 
مصر  منتخب  مع  وكوبر  أجيري  عليها  اعتمد 
في  اجلمود  بعض  هناك  كان  األخير  مع  ولكن 
مراكز الالعبني. اجلدير بالذكر أن رينارد يتقاضى 
80 ألف دوالر مع املغرب وهو أقل بنحو 28 ألف 

يورو من راتب أجيري مع املنتخب.

البديل احمللي
مصري  فني  مدير  مع  التعاقد  خيار  يبقى 
السابق  للمنتخب  الفني  املدير  ألجيري  خلفاً 
للمنتخب وارداً فى حالة عدم التوصل التفاق مع 
مدير فني أجنبي ولكنه يبقى احتماالً ضعيفاً. 
اذ يطرح اسم حسام حسن بقوة على الساحة 

احمللية

بعدما حمل آمال منتخب مصر للفوز بلقب 
صالح  محمد  أصبح  بلده،  في  أفريقيا  أمم 
هدفاً لسهام املنتقدين بعد خسارة الفريق 
البطولة.  من  وخروجه  أفريقيا  جنوب  أمام 
تراجع  فقط  ليس  له  يغفر  لم  من  هناك 

مستواه بل هناك من فرح بخسارته.
قيادة  ظل  في  مصر  منتخب  كان  أن  وبعد 
حسن شحاته يسمى “منتخب الساجدين” 
تويتر  املاضية على  األيام  في  أطلق مغردون 
كان  املتحرشني”،  “منتخب  اسمه  هاشتاج 
من أعلى الوسوم املتداولة على موقع تويتر 

في مصر. 
ووجه كثير منهم سهام االنتقاد إلى النجم 
محمد صالح، بسبب ما قيل إنه دعم عمرو 
استبعده  بعدما  للفريق  العودة  في  وردة 
املسؤولون باملنتخب. واعترف وردة نفسه في 
اعتذارا  وقدم  خطأ  بارتكاب  فيديو  مقطع 
ويشارك  الفريق  صفوف  إلى  ليعود  عنه، 
ألول مرة في الشوط الثاني من لقاء جنوب 

أفريقيا.
اعتمد  وردة  لعمرو  صالح  دعم  عن  احلديث 
تدوينة كتبها  أهمها  املقدمات  بعض  على 
فيها  قال  املموعات  مرحلة  خالل  صالح 

إلى  ثانية..نحتاج  بفرصة  نؤمن  أن  “نحتاج 
اإلرشاد والتعليم أما الَتَجّنب فليس هو الرد.

ورغم أن صالح سبق ذلك بتدوينة أكد فيها 
درجات  بأقصى  املرأة  معاملة  “وجوب  على 
االحترام” ورغم أن رامي عباس، وكيل صالح، 
نفى أن يكون جنم ليفربول تدخل لدعم وردة 
لم  له  اللوم  توجيه  أن  إال  املسؤولني  لدى 
جنوب  أمام  اخلسارة  بعد  خصوصا  يتوقف 

أفريقيا.   
التواصل  مواقع  على  البعض  وتندر 
اإلجتماعي على حال صالح في مصر مقارنة 

مع حاله في ليفربول 
جعل  الذي  “األوالد”،  منتخب  آخرون  وحيا 
قد  صالح  وكان  العطلة.  إلى  يذهب  صالح 
خسر  طويالً  موسماً  ليفربول  مع  خاض 
لصالح  نقطة  بفارق  اإلجنليزي  الدوري  فيه 
بدوري  الريدز  مع  توج  ثم  مانشستر سيتي 
وعليه  توتنهام.  حساب  على  أوروبا  أبطال 
اجلديد.  للموسم  استعدادا  جيدا  يرتاح  أن 
وكتب بعضهم “شكرا جنوب أفريقيا على 
الفوز، اآلن بإمكان مو أن يذهب إلى العطلة”. 
ولقد أصاب من قال إن مصائب قوم عند قوم 

فوائد!

Egyptian Artisan Bakery
2 vacancies for 2 bakers.

Perm/FT. Wage $16 to $18/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

من يقود منتخب م�صر خلفًا 
لأجريي؟

في أعقاب اخلروج املهني ملنتخب مصر:

مغردون »ي�صمتون«  يف �صالح... وجماهري ليفربول �صعيدة بخ�صارته
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Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

تعتبر أسنان األطفال والفك لديهم أكثر سهولة في إعادة 
لتدابير  حتتاج  التي  البالغني  أسنان  عكس  على  تشكيلها 
زائدة باإلضافة إلى املعاناة من األلم بشكل أكبر، وتبرز أهم 

فوائد تركيب تقومي االسنان لالطفال مبكرا كاآلتي:
منع منو وتطور عيوب الفك واألسنان وحدوث اضطرابات في 

مفصل الصدغ الفكي.
منع احلاجة للتدخل اجلراحي مستقبال.

توفير الكثير من النفقات مستقبال.
إزالة االزدحام بني األسنان وضبط املسافات.

احملاذاة بني الصفني العلوي والسفلي لألسنان.
التصحيح من وضع األسنان وأماكنها. 

األسنان  تلف  احتمالية  من  التقليل 
البارزة.

تعزيز جمالية الوجه. 
نتائج أكثر فاعلية ومخاطر أقل والتقليل 

من فرص االنتكاس.

التقومي  ما هو أفضل سن لتركيب 
لألطفال ؟

تقومي  استخدام  أن  من  بالرغم   
في  يكون  أن  ميكن  كعالج  االسنان 
سنة   13 أو   12 سن  أن  إال  سن  أي 
السن، هذا  في  مرونة  أكثر  أسنانهم  تعتبر  حيث  التقومي  لتركيب  األنسب  السن   هو 

متى يحتاج طفلك لزيارة طبيب األسنان ؟
 إذا كان طفلك ال يعاني من مشاكل سابقة فسيكون سن 6 أو 7 سنوات مناسب لزيارة 
الطبيب، أما إن كان مت الكشف عن حاالت خاصة أو مشكالت فيفضل تركها حتى يكبر 
طفلك قليل، فالكثير من األطفال الذين يعانون من مشكالت مع األسنان سواء بروزها او 

اجتاهها للداخل تقوم بإصالح نفسها تلقائيا مع منو طفلك بني سن 8 و 10 سنوات.

تقومي االسنان )2(

اخلرشوف

تعددت أسماؤه بني الكنكر واألرضي شوكي واخلرشوف. 
موطنه األصلي حوض البحر املتوسط. واخلرشوف نبات 
عشبي معمر، جتود به تربة مصر واجلزائر وتونس وفرنسا 
بطعمها  الزهرية  اخلرشوف  نورات  تعرف  وإيطاليا. 
غني  فاخلرشوف  الغذائية.  قيمتها  وارتفاع  الشهي 
باحلديد والفوسفور واملنجنيز. كما يحتوي على فيتامني 
سلطة،  أو  حساء،  صورة  في  اإلنسان  ويتناوله  ب.  أ، 

مطهوة أو محشوة.
الروماتيزمية  اآلالم  تخفيف  في  شوكي  األرضي  يفيد 
والكبد.  بالكليتني  االلتهاب  آالم  تخفيف  في  وكذلك 
وهو يعمل على خفض ضغط الدم املرتفع. ويستخدم 
للمعدة  مطهر  واخلرشوف  الشرايني.  تصلب  عالج  في 
واألمعاء. ويدخل في صناعة األدوية اخلاصة بعالج أمراض 
اخلرشوف،  لنبات  اخلضري  املموع  أما  واملرارة.  الكبد 

فيستخدم كطعام للماشية أو سماد للتربة.

عشر نصائح إلنقاص الوزن الزائد

ضعي  جائعة.  وانت  الغذائية  السلع  تتسوقي  ال   .1
الئحة مبا حتتاجني اليه والتزميها
 2. ال تأكلي أي شيء بعد الغداء.

3. تناولي احللوى في نهاية االسبوع فقط، انها طريقة 
أن حترمي نفسك  دون  الشهية من  للحد من مشكلة 

كلياً.
4. أبعدي عن مطبخك املآكل املغرية التي ال تناسبك، 
الوحدات  ذات  الهش  والكعك  والثمار  اخلضر  واختزني 
واللنب  )الطماطم(  البندورة  وعصير  القليلة  احلرارية 

واجلنب املقشود.
أكواب  و8   6 تناولي ما بني  املاء.  5. عودي نفسك شرب 
يومياً. القهوة والشاي قد يسببان لك عصبية الكافيني. 
الغازية حتوي  العادية حتوي سكراً، واملشروبات  املرطبات 

مادة الصوديوم.
6. في الطهو استعيضي بالتوابل واألعشاب عن امللح.

7. قللي من تناول السكر. استخدمي بدائله في القهوة 
الطيب  وجوزة  القرفة  اعتمدي  الطهو  في  والشاي. 

والليمون احلامض وعصير الفاكهة.
العادية  فالتبدالت  أسبوع،  كل  مرة  نفسك  اوزني   .8

اليومية في الوزن قد تسبب لك خيبة.
9. كافئي نفسك على جهودك - وليس على النتائج - 

بأي شيء غير الطعام.
 10. ابدأي التمارين اآلن.

 6    أكواب من القهوة 
تضعك في دائرة اخلطر

من  أكواب   6 تناول  إن  جديدة  استرالية  دراسة  نتائج  قالت 
القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  يزيد  اليوم  في  أكثر  أو  القهوة 
للوفاة  األول  السبب  القلب  أمراض  والتزال  باملائة.   22 بنسبة 
حول العالم، وفقاً لتقارير منظمة الصحة العاملية، في الوقت 
الذي ميكن جتّنب العوامل غير الوراثية املسببة ملشاكل القلب.

أال يصل  اليوم شرط  أي وقت من  الكافيني آمن في  استهالك 
الدراسة  ونُشرت  واحد  يوم  في   6 إلى  القهوة  أكواب  معدل 
اجلديدة في “أمريكان جورنال أوف كلينيكال نيوتريشن”، وأّكدت 
نتائجها أنه عند معّدل معني من الكافيني يرتفع ضغط الدم 

ويدخل األمر في دائرة اخلطر.
وأجابت نتائج الدراسة بذلك على سؤال: كم مقدار الكافيني 
الذي يعتبر خطراً؟ واعتمدت الدراسة على البيانات الصحية لـ 

347 ألف شخص أعمارهم بني 37 و73 عاماً.
وتوصلت الدراسة التي أجريت في مركز استراليا لألبحاث إلى 
أن استهالك الكافيني آمن وفي أي وقت من اليوم شرط أال يصل 

معدل أكواب القهوة إلى 6 في يوم واحد.

كيف تؤثر أساليب التربية على منو الطفل؟

التي  الطريقة  تؤثر 
للطفل  بها  تستجيب 
سلوكه  بضبط  وتقوم 
منوه  على  وتوجيهه 
واالجتماعي.  الذهني 
التي  العوامل  وتتعدد 
الصغير  معها  يتفاعل 
خالل هذه الرحلة ما بني 
احمليطة،  والبيئة  األفراد 
للتأثير  نظراً  لكن 
يصبح  لألبوين،  الكبير 
لطريقة التربية احلصة 
له  يتعّرض  فيما  األكبر 

الطفل من مؤثرات.
الكامل  التعاون  أطفالهم  من  اآلباء  يطلب  النمط  هذا  في  املتسامح.  غير  األسلوب 
واالستماع إلى التوجيهات بدقة، وعدم مخالفة أية قواعد. ويؤدي ذلك إلى حتقيق الطفل 
درجات مرتفعة في الدراسة، لكن يؤثر سلباً على النمو االجتماعي لألطفال وقدرتهم على 

التعبير عن آرائهم، ويشعرون باخلوف من التسبب في خذالن اآلباء.
الطفل  متتع  من  والتأّكد  باحلرص  التربية  من  النمط  هذا  في  اآلباء  يقوم  احلازم.  األسلوب 
مع  أبنائهم  وبني  بينهم  مفتوحاً  احلوار  ويكون  جيداً،  الطفل  منو  ويتابعون  جيدة،  بصحة 
متابعة تطبيق القواعد وعدم مخالفتها. ونظراً للتواصل اجليد بني اآلباء واألطفال يشعر 
التقّدم  جانب  إلى  االجتماعية  عالقاتهم  تنمية  على  ذلك  ويساعدهم  بالراحة،  الصغار 

الدراسي.
األسلوب املتسامح. في هذا النمط يحرص اآلباء على أن بناء صلة الصداقة مع أبنائهم، 
ويكون التواصل واحلوار بني األب أو األم وبني الطفل قوياً. ويشعر الطفل الذي ينمو وفق هذا 
النمط التربوي بالثقة في نفسه، وينّمي مهاراته االجتماعية جيداً، ويكون لديه درجة أقل 
من اإلحباط واالكتئاب مقارنة باألطفال اآلخرين. لكن قد يتأخر إحساس الطفل باملسؤولية 

والنضج وفق هذا النمط.
عدم املشاركة. هذا النمط التربوي ليس شائعاً، ففيه ال يشارك األبوان في متابعة وتوجيه 
ورمبا غياب  التوجيه،  لغياب  احلدود نظراً  أو  بالقواعد  دون إحساس  الصغير  وينمو  الطفل، 
حضور األبوين اليومي النشغالهما باألعمال أو السفر. ونتيجة نقص املشاعر والدفء الذي 
يحتاجه الصغير يتأخر النمو النفسي للطفل، وقد يتأثر منوه املعرفي والذهني سلباً أيضاً.
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اأقوال

قطتي  سرقت  »عندما 
أحسست  اجليران؛   دجاجة 
وفي  محترف،  لص  أنني 
كل  كانت  الطريق  زحام 
العيون تقول. هذا هو الرجل 

الذي لم يطعم قطته!«
ألنه  ليس  اهلل،  أخاف  »أنا 
ألنه  بل  العقاب،  شدید 

رحيم، ورحمته تخجلني«

من الأمثال

الذنوب  من  العفو  طلب 
خير من اخلوف والهروب.

احلقيقة تفنح 

الباب!

داخل  إلى  اللص  تسلل 
خرج  أن  بعد  البيت 
ينصرف  أن  وقبل  أصحابه، 
فوجئ  املسروقات  حامالً 
في  يتحرك  املفتاح  بصوت 
باب البيت، واضطرب اللص 
للمفاجأة وركع عند قدمي 
الرجل الوجيه الذي اقتحم 

عليه البيت!
سامحني  اللص:  قال     
ياسيدي، لقد أخطأت إليك.
كيف  الرجل:  وقال 
اللص  أيها  اسامحك 
الناس؟  أقوات  سارق  املرم 

سأسلمك للشرطة حاالً.
قال اللص: ال داعي للشرطة 
سامحنى،  سيدي  يا 
على  ألتوب  فرصة؛  وأعطي 

يديك!
   قال الرجل: إن أمثالك من 
التوبة،  يعرفون  ال  املرمني 
وال يستحقون الرحمة البد 

أن أبلغ الشرطة!
وبكى اللص... 

يرق  لم  الرجل  قلب  لكن 
دموع  هذه  قال:  بل  له، 
اخملادع  أيها  التماسيح 

الشرير!
اللص مزيداً  يقدم  أن  وقبل 
سمع  التضرعات  من 
في  يتحرك  آخر  مفتاحاً 

الباب!
الوجيه  الرجل  نظر  وهنا 
نهرب  هيا  وقال:  اللص  إلى 
ال  فانني  الزميل،  أيها 
اآلن  أخدعك  أن  أستطيع 
فاحلقيقة  املزيف،  مبظهري 

تفتح علينا الباب!

دعاء
أكون  أن  وفقني  ربي،      
اآلخرين،  أخدع  ال  صادقاً 
خطوات  تترصد  فاحلقيقة 
اخملادعني، وتكشف زيفهم!

ال�صحك خري دواء .. اخلبز

فرد  الثمن!،  غالي  أصبح  قد  الدقيق  إن  لألحمق:  قالوا     
أستخدمه  ال  فأنا  الدقيق،  غالء  أمر  يهمني  ليس  األحمق: 

في البيت، بل أشتري خبزي من السوق!

الطفيلي

   دخل طفيلي على قوم يأكلون، وسألهم عن نوع طعامهم. 
فقالوا له وهم يتمنون أن يذهب:

»إن  يقول:  وهو  يهتم  أن  دون  يأكل  فجلس  ُسما!«،  »نأكل 
احلياة ال تطاق بعدكم. فأعطوني مما تأكلون!«

للرجال فقط!

نحو  عمرك  من  تقضي  أنك  الرجل،  عزيزي  تعلم  هل     
شهرين كاملني في حالقة ذقنك؟!..
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احدى  في  ايام  ثالثة  املاضي  األسبوع  قضيت 
األرض.  على سطح  املوجودة  السحرية  البقاع 
 La ville(  كانت هذه االيام في مدينة كيبيك

 ) de Québec
كم.   255 حوالي  مونتريال  عن  كيبيك  تبعد 
حتويه  ملا  اجلمال،  رائعة  مدينة  أنها  رأيي  في  و 
من أماكن أثرية، ناهيك عن جمال ورقة الناس 
هناك، فقد تشعر أن األرض استضافت عندها  

قطعة من السماء.  
كنيسة   دخلت  حينما 
S a i n t e - A n n e - d e -
كنيسة  اي    Beaupré
والدة  حنة  القديسة 
جمال  أبهرني  مرمي،  العذراء 
إلى  باإلضافة  الكنيسة، 
روحيا  شعورا  شعرت  انني 
عجيبا، تصعب أن حتده في 
كلمات!! أبهرتني  التماثيل 

جدا، وهنا سرحت بعض الشيء وتساءلت: إن 
على  وهي  اجلمال،  بهذا  الكنيسة  هذه  كانت 
األرض، فيا ترى ما هو جمال ملكوت السموات؟ 
االبدية؟... في  سنفعل  وماذا  االبدية؟  هي  وما 
وهنا وقد نسيت أمر الكنيسة، وأخذت أغوص 
على  للرد  االسخاتولوجي  الالهوت  بحر  في 
وقد  وهنا  ويتساءل.  يتساءل  أخذ  الذي  عقلي، 
بدأت أحتاور مع عقلي واستطعت أن أجيب على 

جميع اسئلته. فقلت له:     
في  باهلل  االحتاد  هو  املسيحية  احلياة  هدف  إن 
خالل  من  وذلك  املسيح،  يسوع  إبنه  شخص 
املسيح  من  يأخذ  الذي  القدس  الروح  عمل 
اخلدام  بعض  يصر  لألسف  لإلنسان.  ويعطي 
والوعاظ على تثبيت فكرة أن هدف اإلنسان أن 
مكان  مجرد  االبدية  وكأن  السماء.  إلى  يذهب 
ننجو فيه ونتخلص فيه من مخاطر وضيقات 

األرض. ابدا لم يكن هذا هو هدف اإلنسان!! 
والتعليم  الروحي  الوعظ  أغلب  يتجه  لآلسف 
الكنسي إلى فكرة اخلطوات. أي ما هي اخلطوات 
الى السماء؟  يتبعها اإلنسان لكي يصل  التي 
فكما  ابدا.  كتابيا  روحيا  تعليما  ليس  انه 
شخص  في  باهلل  االحتاد  هو  الهدف  أن  ذكرت 
القدس.  الروح  عمل  خالل  من  املسيح  يسوع 

من  السماء  خلت  فإن 
جحيما  اصبحت  اهلل، 

أنها  سابقا  ذكرت  فقد  االبدية،  أما  يطاق.  ال 
معرفة اهلل، فيذكرنا معلمنا يوحنا احلبيب مبا 
قاله ربنا يسوع املسيح في صالته لآلب: “وهذه 
االله  هو  أنت  يعرفوك  أن  االبدية  احلياة  هي 
احلقيقي وحدك ويسوع املسيح الذي ارسلته.” 

)يوحنا 17: 3(. هذا هو مفهوم احلياة االبدية.
محيرا،  سؤاال  يظل  ولكن   
بسؤالي  عقلي  قام  وهنا 
سنفعل  ماذا  مستفهما: 
ليال  أسنسبح  األبدية؟  في 
سنتكلم  لغة  أي  ونهارا؟ 
بها؟ أهناك لغة معينة يجب 
األرض  على  هنا  أتعلمها  أن 
أسبح؟؟  أن  استطيع  لكي 
هناك  كان  إن  سنفعل  وماذا 
بعض الناس ميلون ويضجرون 

من عملية التسبيح املستمر؟
طمأنت عقلي وأجبته، في الواقع،  أن السؤال 
خطأ يا عقلي احلبيب، فليس هناك بعدا وظيفيا 
انطولوجيا  بعدا  هو  باألحرى  بل  األبدية  في 
في  ماذا سأفعل  السؤال  يكون  ال  أي  وجوديا!! 

األبدية؟ بل من سأكون في األبدية؟؟ 
في  اهلل  بنوة  فيها  تتحقق  كائنات  سنكون 
نتعدى  قد  اننا  العجيب  بل  لها،  صورة  أكمل 
حدود هذه البنوة. فيقول معلمنا يوحنا احلبيب 
نحن  اآلن  األحباء،  “آيها  االولى:  رسالته  في 
أوالد اهلل، ولم يظهر بعد ماذا سنكون.  ولكن 
نعلم انه إذا أظهر نكون مثله، الننا سنراه كما 
نعم  مثله!!!  سنكون  نعم    .)2  :  3 )1يو  هو.” 
سنراه كما هو!!  فإن كنا سنكون مثله وسنراه 
كينونة  في  النقلة  تلك  فتحدث  هو،  كما 
اإلنسان  هذا  فم  من  تخرج  فحينئذ  اإلنسان، 
تلقائية  بصورة  هلل  والتماجيد  التسابيح  كل 
نتيجة هذه النقلة. اننا لن نحقق كياننا إال في 
شخص يسوع املسيح. وبينما كنت مستغرقا 
واحلوار  النقلة،  هذه  في  والتأمل  التفكير  في 
صديقي  وجدت  احلبيب،  عقلي  مع  الشيق 
 !!! ده  التمثال  اوي  “عجبك  قائال:  لي  يبتسم 

حتب أصورك صورة حلوة ؟”

حينما تستضيف االرض قطعة من 
السماء!!

بقلم: رامز أرمانيوس
قصة غريبة وعجيبة تالقيها موجودة في سفر ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

طلب  عجب.  كالم  السادس.  االصحاح  يشوع 
ابواق امام  ربنا من يشوع ان يحمل 7 كهنة 7 
تابوت العهد ووراهم كل اجليش وان يلفو حول 
اسوار مدينة اريحا العالية 7 ايام - كل يوم لفة 
اما   - تام  هدوء  في  و  سلمية  -مسيرة  كاملة 
 - كاملة  مرات   7 يلفو   - بالذات  السابع  اليوم 
برضو مبنتهي الهدوء - وبعد سابع لفة ودي اخر 
السبعة  باألبواق  السبعة  الكهنة  يزمر   - لفة 
وتبويق عالي وطبل وان يطلق اجلنود دوي هتاف 

 - صوتهم  باعلى  النصرة 
ويدخل  اريحا  اسوار  فتنهار 
جنود يشوع ويحتلوا املدينة . 
نفذ يشوع واجليش والكهنة 
امر ربنا بالكلمة واحلرف. وقد 
 - ربنا وعد  كان... متاما زي ما 
وانتصروا في احلرب وامتلكوا 
اريحا  اسوار  سقطت  اريحا. 
رصاصة  ضربة  وال  غير  من 

واحدة!
ارجوك الحظ ....

خطة  دي  بقي  دي؟  العسكرية  اخلطة  ايه  1ـ 
حرب؟ مني في الدنيا يلف 7 لفات؟ وسابع يوم 7 
لفات كمان؟ ده كالم غريب! ده اجليش ها يدوخ 
طب  الكهنة؟  ذنب  اية  طب  ويعطش!  ويجوع 
كتافهم؟  على  التابوت  اللي شايلني  واجلماعة 
تالقيهم ماتوا من التعب! خطة حرب ال يوافق 
عليها اي قائد او حتى عسكري - لكن اقولك~ 
هي دي طرق ربنا - طرقه حلل املشاكل واالزمات 
البشري  العقل  تفوق  داميا  حياتك  في  الي 
بيفهموها  ما  عمرهم  العالم  اهل  وحكمة 
ـ  واساليبه  بربنا  بيتسخفوا  كتيرة  وساعات 
االجنيل بيقول داميا في سفر اشعياء ان افكاره 
وكمان  طرقنا  غير  وطرقه  افكارنا  من  اعلي 
مكتوب في املزامير انه عند الرب السيد للموت 
للموت  كده-  بقولك  ما  زي  صدقني  مخارج! 

مخارج!
والكهنة  واجليش  يشوع  اوي طاعة  2- عجيب 
لربنا - مع ان اخلطة وموضوع اللف 7 مرات ده 
للغايةـ  ضعيفة  احلربية  اخلطة  وتبدو  غريب 
ونفذوها   %  100 كاملة  كانت  طاعتهم  لكن 
باحلرف- بدون اسئلة وال مناقشة - علشان كدة 
كسبوا ووقعت االسوار ~ طاعة جاية من اميان 

لو  حتى   - ربنا  امر  في 
حتى   - مقتنعني  مش 
بس   - فاهمني  مش  لو 
ربنا  اؤامر  انها  كفاية 

بتاعتك  الطاعة  اخبار  اية  انت  بقي-  قولي   -
للوصية؟ اية اخبار ثقتك في وعود ربنا املكتوبة 

في االجنيل؟
كان  الي  اريحا  شعب  على  باستعجب  انا   -3
شايف كل اللف ده! اكيد كان بيستهزء على 
العلم  اهل  حال  دا  اسرائيل-  وشعب  يشوع 

الكنيسة  ونروح  ونصوم  بنصلي  بيشوفونا  ملا 
معني  فاهمني  ومش  غالبة   - ونعترف  ونتناول 
تكون  اوعي  الصالة.  قوة  عارفني  وال  ربنا  عبادة 

انت واحد منهم.
اقولك  االسوار؟  وقعت  ازاي  انت  قولي  4- طب 

يا سيدي~
اوال- االميان- صدقوا وعد ربنا وخطته

ثانيا- الطاعة وتنفيذ كلمة ربنا باحلرف
ثالثا- املثابرة- دول قعدو يلفوا مرة ورا التانية ورا 
التالتة للسابعة بدون وقوف وال تذمر وال كسل
مثال  عالي-  بصوت  والتبويق  البوق  ثالثا- 

للتبشير وبدون خوف.
في  كان  التابوت  ان  تنسى  اوعى  ---ارجوك 
وسطهم طول الوقت- انت كمان شيل يسوع 
تشوف  عايز  لو  اليوم  طول  وفكرك  قلبك  في 

االسوار الي مقيدك بتقع.
طلب  حر،  وانت  اقولهالك  نقطة  ---اخر 
املشوار  في  معاهم  يكونوا  الكهنة  ان  ربنا 
ويشاركوهم في اللف - ويكونوا قدام في الوش 
اللي كهنة كنيسته قريبني  الواحد  يا بخت   -
منه ومن عيلته ومن شعب كنيسته - حاسني 
نفسه  بخالص  ومشغولني  ومبشاكله  بيه 

....ومن له اذنان للسمع فليسمع

وسقطت اسوار اريحا.....
د. ياسر بطرس

كرمت قمة املرأة العربية للتميز بكاجلاري، مرشحة حزب احملافظني عن دائرة »مسيساجا - ستريتسفيل«، 
الكندية من أصل مصري املهندسة »غادة ملك«، وذلك لدورها القيادي في املال اإلجتماعي والسياسي 
سواًء في املتمعات املصرية والعربية أو في املتمع الكندي بصفة عامة، حيث تعتبر ملك هي أول مصرية 

مبقاطعة أونتاريو تترشح للبرملان الكندي الفيدرالي في اإلنتخابات القادمة في شهر أكتوبر هذا العام.
هذا  منظمي  »ملك«  شكرت  جانبها  ومن 
حسابها  على   ، عليه  والقائمني  احلفل 
اإلجتماعي  التواصل  موقع  على  الرسمى 
داليا  للدكتور  »شكرًا  قائلة:  »فيسبوك«، 
مصطفى، والقمة على اجلهد الكبير الذي 
»غادة  وجهت  كما  احلدث«  لتنظيم  بذلته 
السياسيني  من  الشكرللحضور  ملك« 
واملصرية  الكندية  العامة  والشخصيات 

واإلماراتية.  

تكرمي مرشحة حزب احملافظني »غادة ملك« في القمة العربية للتميز بكاجلاري 
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شركتنا في املسيح من خالل سر املعمودية

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )95(
إلهي  فعل  أول  هي  املقدسة  املعمودية 
بروحه  اإلنسان  في  اهلل  يتممه  سرائري 
املعمودية  وفي  الكنيسة  في  القدوس 
الذي  الصليب  موت  في  املؤمن  يشترك 
بهذا  باجلسد.  اهلل  ابن  املسيح  جازه 
املسيح  مبوت  إمياننا  أن  املعمودية  تكشف 
جمعة  في  مت  حدٌث  ليس  الصليب  علي 
الصلبوت العظيم منذ أكثر من ألفي عام 

ولم يتبقى منه سوى الذكرى.
األبد.  وسجله  الزمان  في  مت  حدٌث  ولكنه 
الصليب  على  املسيح  ذبيحة  دميومة  إن 
التعبير  بهذا  املقدس  الوحي  يصفها 
العجيب واململوء سراً عن املسيح الكاهن 
في  قائماً  اليزال  أنه  والذبيحة  والذبيح 
قبولنا  في  يشفع  اإللهي  العرش  وسط 
»ورأيت،  نفسه  بدم  السماوي  اآلب  لدي 
فإذا في وسط العرش … خروف قائم كأنه 

مذبوح..«) رؤيا5:6(
موت  فعل  هي  املسيحية  فاملعمودية   
التي نتوارثها  للطبيعة البشرية العتيقة 
أباً عن جد بالتناسل منذ عصيان أبينا آدم، 
كنا  كما  بقاؤنا  استحال  بسببه  والذي 
القدوس.  ألنه  اخلالق  اهلل  حياة  مجال  في 
مهما  فيها  موتها  حتمل  طبيعتنا  صارت 
طالت سنواتها على األرض، ليس بالضرورة 
الستحالة  كنتيجة  ولكن  كعقوبة 
استمرار الشركة بني طبيعة اهلل وطبيعة 
اإلنسان بعد السقوط “ألنه أية خلطة للبر 
الظلمة؟”  مع  للنور  شركة  وأية  واإلثم؟ 
كور6. وبغيابنا عن مصدر احلياة دخل املوت 

ب فيه منذ أن يُولَد  إلى طبيعة اإلنسان يدُّ
وحتى خامتته حيث العدم أي الفساد.

استمرت البشرية في هذه احللقة امُلفرغة 
للموت  مهَيئة  بشرية  طبيعة  وراثة  من 
أي  أسبابه،  نحو  فتنجذب  نحوه  ومتجهة 
اإللهي  القداس  نقول عنه في  الذي  الشر 
اإلنسان  اشتياق  وطال  املوت”.  “امُللٍبس  أنه 
الزمن  دورات  اكتملت  حتى  مخلص،  إلى 
متجسداً  اإلله  املسيح  فُولَِد  ملؤه.  وجاء 
وخلَّص اإلنسان من أسر حلقة إبليس التي 

يسود بها العالم: املوت، اخلطية، املوت .
الكتاب  من  آيات  القارئ  عزيزي  وإليك 
املقدس تشرح ما سبق قوله، وتوضح كيف 
بحسد  وفساده  املوت  طبيعة  تسللت 
وكيف  كله.  العالم  ثم  آدم  إلى  إبليس 
احلياة  مصدر   - اهلل  ابن  املسيح  بتجسد 
 . اإلنسان  موَت  الرُب  اقتحم   - وموجدها 
حيث  )الشيطان(  القوي  بيت  اقتحم  ثم 
يسود باملوت على اإلنسان. لذلك كان البد 
أن ميوت املسيح ابن اإلنسان على الصليب. 
وإال كيف، وأين كان سيقابل املوت ويغلبه؟  
ليس  الصليب  على  االبن  مات  لذلك 
على  قبض  لذلك  البار.   ألنه  بل  كخاطئ 
الشرير وأمسك به ولم مُيَسك منه )ونهب 
متى  )إجنيل  في  –اإلنسان-كما  أمتعته( 
األولى  رتبته  إلى  اإلنسان  فأعاد   .)29  :12
إبليس  في مجال حياة اهلل: “لكن بحسد 
احلكمة  )سفر  العالم”  إلى  املوت  دخل 
واحد  بإنسان  كأمنا  ذلك  أجل  “من   .)24:2
العالم، وباخلطية  إلى  )آدم( دخلت اخلطية 

املوت، وهكذا اجتاز املوت إلى جميع الناس، 
قد  “فإذ   .)12:5 )رومية  اجلميع”  أخطأ  إذ 
تشارك األوالد في اللحم والدم اشترك هو 
أيضا كذلك فيهما، لكي يبيد باملوت ذاك 
الذي له سلطان املوت، أي إبليس” )عب2(.  
“ألنه إن كان بخطية الواحد قد ملك املوت 
بالواحد، فباألولى كثيراً الذين ينالون فيض 
النعمة وعطية البر، سيملكون في احلياة 
 .)17:5 )رومية  املسيح”  يسوع  بالواحد 
أن  مُمِكًنا  يَُكن  لَمنْ  إذ  املوت،  أوَجاَع  “ناِقًضا 

مُينَْسَك ِمنُه” )أع 2(
خطية  األبناء  وراثة  نفسه  الرب  نفى  وقد 
وذلك  تُورُّث.  ال  األفعال  ألن  اآلباء،  فعلها 
عندما سألوه عن السبب في أن شاب يُولَد 
أعمي منذ والدته بدون مقلة العني” وفيما 
والدته،  منذ  أعمى  إنساناً  رأى  مجتاز  هو 
فسأله تالميذه قائلني: يا معلم، َمن أخطأ: 
هذا أم أبواه حتى ُولَِد أعمى؟ أجاب يسوع: 
أبواه، لكن لتظهر أعمال  ال هذا أخطأ وال 
اهلل فيه.” ) يوحنا 9(.  وأعلن أنه لهذا أتي 
لإلنسان.  اهلل  خالص  ليتمم  العالم  إلى 
املوت  دخول  في  اإلنسان  مسئولية  وعن 
في  إميانهم  األقباط  يردد  طبيعته،  إلى 
صالة القداس اإللهي قائلني “أنا اختطفت 
لي قضية املوت”. فاملوت لم يكن لإلنسان 
اهلل  خلقة  عن  غريب  هو  بل  األساس  من 

لإلنسان.
وقد يتساءل البعض عن أهمية التوضيح 
أن اإلنسان يرث )طبيعة( املوت وليس )فعل( 
اخلطية. واإلجابة من شقني. أوالً: أن اإلنسان 

بأن  جرماً  فعل  أباه  ألن  السجن  يدخل  ال 
سرق مال اآلخرين ليلعب به القمار. ولكنه 
الثروة  ضياع  من  أبويه  أفعال  نتيجة  يرث 
املسيح  يسوع  الرب  كان  إن  ثانياً:  والعدم. 
قد جاء لكي يخلصنا من اخلطية املوروثة 
وليس   - ويعلِّمون  البعض  يقول  كما   -
طبيعة املوت، فكيف املسيح إذن خلَّصنا، 
حتى  اخلطية  في  نقع  زلنا  ال  نحن  بينما 
اآلن؟ ولكن بحسب تعليم اإلجنيل وإميان آباء 
الكنيسة نقول إن رب املد قد غلب املوت 
ولم يعد له متلك علينا حتى لو أخطأنا، ألن 
ثانية تغسل اخلطايا  التوبة هي معمودية 
أننا  أما  لنا.  املسيح  خالص  باستحقاقات 
ال زلنا نضعف ونسقط فألننا الزلنا نلبس 
الطبيعة العتيقة التي آلدم بعد السقوط، 
والتي  الشيطان.  إغراءات  إلي  متيل  والتي 
ثانيًة  املد  يأتي رب  نهائياً حني  سنخلعها 
جسدنا  ولبس  جتسد  فاملسيح   .)15 )1كو 
نلبس  ونحن  الصليب،  على  به  ومات 
الطبيعة اإلنسانية اجلديدة التي أسسها 
لنا املسيح في ناسوته الذي أخذه منا في 
جتسده ثم يهبنا إياها مبرراً – على مستوى 
الروح -في املعمودية “كلكم الذين اعتمدمت 
في )وليس ب( املسيح قد لبستم املسيح” 
غل3. وجنوز مع املسيح موت صليبه “عاملني 
هذا أن إنساننا العتيق قد ُصلب معه” رو6. 
واملسيح لم يدخل القبر بدوننا بل إننا “دُفنَّا 
معه باملعمودية” رو6. هنا يلزم التوضيح أن 

هذا املوت البن اإلنسان.

اهم  ويعد من  الصوم هو صوم مقدس  هذا 
االصوام على وجة اخلصوص وذلك النه صوم 

اخلدمة.
ما معنى صوم اخلدمة؟

اليومية  حياتنا  فى  يسوع  الرب  علمنا  لقد 
ان كل ما نطلبه فى الصالة مؤمنني باسمه 
لقد  ولكن  لنا،  ويفعله  له  يستجيب  فأنه 
الصالة  حياة  باستدامة  يسوع  الرب  اوصانا 
للصعود  الروح  جناحى  هما  اللذان  والصوم 

إلى السمو االلهى.
لقد علمنا الرب يسوع فى الصوم االربعينى 
من  البد  باخلدمة  العمل  قبل  ان  املقدس 
مجهزة  الروح  تكون  لكى  صوم  تخصيص 
للسمو الروحى وميكن ان نسبح فى النعيم 
تبرحوا  ال  يسوع  الرب  قال  لذلك  االلهى، 
عليكم،  القدس  الروح  يحل  حتى  اورشليم 
يصوموا  العلية  فى  التالميذ  ظل  ولهذا 
ان  نالحظ  وايضا  واحدة،  بنفس  ويصلون 
االباء  رسامة  مواعيد  حددت  الكنيسة 
عيد  يوم  في  األوقات  اغلب  في  االساقفة 

حلول الروح القدس اى يوم عيد العنصرة.
ما هو صوم الرسل؟

صوم الرسل هو صوم خدمة الكنيسة وهى 
حسب  كله  العالم  نحو  للكرازة  تنطلق 
تالميذه  لكل  األخيرة  املسيح  السيد  وصية 
)مت  »اذهبوا«  األزمان  وكل  األجيال  كل  فى 

 .)1:28
أوالً: إرسالية ثالثية : 

لهم  املسيح  السيد  إرسالية  كانت  لقد 

ثالثية املهام كما يلى:
وهذه  وغرباً:  شرقاً  األمم  جميع  تلمذوا   -1
مسيحية  شخصية  تربية  هى  التلمذة 
كاملة أو باألحرى مشاركة فى احلياة واملصير 
بناء  ألنها  األولى  بالدرجة  روحى  عمل  وهى 

واعداد روحى متكامل.
القدس:  والروح  واإلبن  اآلب  باسم  2- عمدوا 
وهذه  اجلديد.  للملكوت  اجلديدة  الوالدة  أى 
املعمودية قائمة أساساً على اإلميان بالثالوث 
القدمية  امليتة  األعمال  عن  والتوبة  القدوس 
ولهذا  كبيراً(،  إنساناً  املعمد  كان  )إذا 
احلياة  ومدخل  األسرار  باب  هى  فاملعمودية 

املسيحية.
3- علموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم 
اليومية  العملية  هو  هنا  والتعليم  به: 
وهى  اجلديدة  املسيحية  للحياة  املصاحبة 
والنبع  والفعالة،  احلية  اهلل  باألساس كلمة 

الدائم حلياة اإلنسان املسيحي.
ثانياً: فرحة ثالثية:

عندما شرع السبعون رسوالً فى إرساليتهم 

املسيح،  السيد  إلى  بفرح  عادوا  وخدمتهم 
ولكن فرحتهم هذه كانت ثالثية األبعاد كما 
)لو  اإلجنيل  فى  الرسول  لوقا  القديس  يقرر 

: )20-17:10
اإلجناز  فرح  هو  وهذا  باخلدمة:  فرح   -1
والشعور بتحقيق املهام التى اوكلت إليهم 
من قبل السيد. وهذا يبني مقدار حماسهم 

ونشاطهم ومحبتهم وتعبهم...
الثانى حيث  البعد  وهو  بالسلطان:  فرح   -2
اإلنتصار  عادوا بفرح من خدمتهم وهو فرح 
بحيث  لهم  املعطى  والسلطان  والغلبة 
يضركم  »وال  العدو  من  أذى  أى  يصيبهم  ال 

شئ«.
األهم  البعد  هو  وهذا  بامللكوت:  فرح   -3
الذى يكمل فرحتهم، أى فرح املصير األبدى. 
املكافأة..  ونأخذ  تنتهى  سوف  فاخلدمة 
ولكن  النصرة..  وننال  تنتهى  سوف  وحربنا 
يبقى نصيبنا السماوى وفرحنا األبدى »وكل 
من لم يوجد مكتوباً فى سفر احلياة طرح فى 

بحيرة النار« )رؤ 15:20(.
ثالثاً: مواهب ثالثية:

القدس  الروح  مواهب  الرسل  نال  أن  وبعد 
فى يوم اخلمسني، يتكلم القديس بولس عن 
اهلل  مينحها  والتى  العظيمة  العطايا  هذه 
لكنيسته، ويربط بينها وبني األقانيم الثالثة 
)1كو 4:12- رائعة فيقول فى  إميانية  بصورة 

:)6
1- »أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد

2- أنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد

3- أنواع أعمال موجودة ولكن اهلل واحد
4- الذى يعمل الكل فى الكل«. 

 - اخلدم   - )املـــواهب  كلهـا  وهـذه 
املسيـح  عطايـا  هـى  األعمــــال( 
وكرازتها  عملهـا  لتكميـل  لكنيستـه 

وانتشارها.
رابعاً: ثمار ثالثية:

وعلى نفس هذه الصورة املدهشة تبدو ثمار 
الروح القدس وكأنها شجرة لها ثالثة فروع، 
وفى كل فرع ثالث ثمار كما نقرأ عن ذلك فى 

)رسالة غل22:5،23( :
1- الفرع األول: محبة، فرح، سالم: وهى ثمار 
ومصدرها  مصدرنا،  اهلل  نحو  نظرنا  توجه 
الوحيد حلياتنا، ومنه نفيض بها على اآلخرين.
صالح:  لطف،  أناة،  طول  الثانى:  الفرع   -2
نحو  وخدمتنا  أفكارنا  توجه  ثمار  وهى 
عالقتنا  أساسيات  تشكل  وكأنها  اآلخرين 

اإلجتماعية.
وهى  تعفف:  وداعة  إميان،  الثالث:  الفرع   -3
لنحفظها  ذواتنا  نحو  نظرنا  توجه  ثمار 
من  ومننعها  بالوداعة،  وجنملها  اإلميان،  فى 

الشهوات بالتعفف.
خامساً: والبركة الرسولية ثالثية:

ففى نهاية صلواتنا يختم األب الكاهن كل 
خدمة بهذه البركة الثالثية.

محبة اهلل اآلب.	 
نعمة اإلبن الوحيد.	 
شركة موهبة عطية الروح القدس. تكون 	 

مع جميعكم

تامالت في صوم الرسل
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد- مونتريال
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It’s mid July, and we are knee 
deep in what some communities 
would consider to be wedding 
season. For people like me, we are 
often invited to (and are a part of) 
many weddings during this time 
of year. So I decided to compile a 
list of tips and tricks to help you 
get through the wedding season 
that I’ve learned in my years as a 
guest, a groomsmen, and a semi-
professional belly-dancer (only at 
weddings).
For the Guests: Don’t buy a gift, 
just give them a cheque and a 
card. A nice card, that’s personal-
ized. Unless the bride and groom 
specifically ask for a gift, or they 
have a registry, then they would 
probably prefer money. At this 
point they’ve spent a ridiculous 
amount on flowers, cake, music 
and whatever else, that they’re 
deep in the red. Following that 
thought, if you’re going to a re-
ception, give at least the price of 
your plate. I live in Toronto, and 
it’s currently 2019, so the average 
price of a plate from what I hear 
is about $110-$130. The general 
rule of thumb (once again, go-
ing on what I’ve directly asked 
people who have been recently 
married) is to cover the cost of 
the plate and give $20-$30 more. 
Unless you really want to make 
them feel loved, then go ahead 
and splurge.
For the Bridal Party: Your job is 
to make the wedding day as easy, 

smooth, and entertaining as you 
can for the bride and groom. The 
rest doesn’t matter. If the bride 
wants you to wear funky dresses, 
you say yes. If the groom wants 
you to wear superhero socks, you 
agree. And you keep those socks 
forever. Because those sound 
awesome.
For the Guests: If you’re in cer-
tain communities where you are 
invited to several weddings a 
year, learn how to say “no”. You 
don’t have to go to every wed-
ding you’re invited to, and most 
parties assume that 20% or more 
of the invited guests won’t show. 
This is particularly important if 
you don’t want to drop over $100 
every time you have to go to a 
wedding.
For the Bride & Groom: Wedding 
planning is hard. It will bring out 
the worst in you. Just remember 
one thing: you’re on the same 
team. It’s not about who has the 
most guests, or in whose church 
you have the ceremony, or who 
throws the best party. It’s always 
important to remember that it is 
not you vs your spouse. It’s you 
two vs the problem, whatever that 
problem is.
And finally my most important 
advice for everyone this wed-
ding season: if you’re going to 
be drinking, have someone drive 
you home. A cab, an Uber/Lyft, or 
a friend who’s sober. Arrive alive 
people, and enjoy the season.

Surviving Wedding 
Season:
A Beginner’s Guide

Morcos 
Abdel Messeh

R I D D L E  T I M E

What is greater than God, more 
evil than the devil, the poor have it, 
the rich need it, and if you eat it, 
you’ll die?

Answer for the last issue:
Roosters don’t lay eggs

By: 
Philo Girgis

As parents we want to ensure 
that we can give our children 
the best.  Many of us have 
stepped out of our comfort 
zone and left our homeland in 
search for a better future for 
our children.  Parents are will-
ing to deny themselves a lot if 
it means granting their children 
something they would have oth-
erwise not be able to give. We 
often worry about the future and 
hope and pray that only the best 
comes their way.  Their well be-
ing is a priority.  Did you know 
that you could gift your child 
insurance that would ensure that 
they are protected into adult-
hood? Desjardins’ health priori-
ties child policy allows you to 
make monthly payments over 
20 years.  In the event that the 
child is diagnosed with a cov-
ered critical illness, a tax free 
lump sum is paid to assist you 
in taking care of your child dur-
ing this time and help you with 

the extra bills that may arise. In 
all likelihood, your child will re-
main healthy and so after the 20 
years are over, with no claims 
being made. You can choose to 
receive a refund of the premi-
ums you’ve paid.  You can then 
use this amount to help pay for 
your child’s education, provide 
a down payment for their first 
home or even fund a business 
they may want to start up.  But 
what this incredible policy also 
offers you is the chance to trans-
fer ownership of this policy to 
them and this means that they 
have valuable lifelong coverage 
that you have already paid for!  
They have no more payments 
to make and will automatically 
have coverage without having to 
go through medical tests unless 
they would like to increase their 
insurance amount. There is so 
much more that this policy also 
offers.  Get in touch with me to-
day to learn more about it. 

A future full of possibilities
By: Dalya Tadros

Canadians know that 
when it comes to 
the environment, the 
Liberals are not as 
advertised.
Justin Trudeau’s 
Carbon Tax gives big 
polluters a special deal 
and forces families 
to pay more to drive 
to work, to heat their 
homes, and purchase 
groceries.
However, simply paying a tax will 
not rescue our planet.
On June 19th, Andrew Scheer 
revealed his visionary plans 

in protecting our 
environment. One of the 
guiding principles of the 
plan is “Green technology, 
not taxes.” Canada’s 
Conservatives believe that 
the best way to reduce 
emissions is to invest in 
green technology and to 
encourage the adoption 
of green products – not 
to impose new taxes on 

Canadian families. 

The plan includes a Green Homes 
Tax Credit to help Canadians pay 
for energy-saving renovations. 

Canadians will be eligible to 
receive a 20 percent refundable 
credit on their income tax for 
green improvements of over 
$1,000 and up to $20,000. This 
saves Canadians up to $3,800 on 
renovations every year.
For many Canadians, the cost of 
making their home energy efficient 
is out of reach. There are plenty of 
energy-saving options for home 
improvement, but like any new 
product, it takes a while for these 
to become the go-to option at an 
affordable price. That is where our 
Green Homes Tax Credit comes 
in. 

Home improvements 
don’t just save energy 
and lower emissions, 
they can also save 
money through lower 
home energy costs 
in the long term. A Real Plan to 
Protect Our Environment supports 
Canadians, so we can each play 
a role in the fight against climate 
change.

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member of Parliament 
for Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Green TechnoloGy for The environmenT – noT carbon Tax 
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Write It Out!
 

I love to write. I also love to journal. Writ-
ing down about my vacations, school 
year, or even just my day is fun for me. 
I like to look back on my journal and 
read through what I did two or three 
years ago - it is quite nostalgic for me! 
We’ve talked before about how shar-
ing or expressing our emotions is im-
portant. When we talk about our feel-
ings and label them, we feel better. We 
are better able to cope with our experi-
ences and to handle difficult emotions. 
What about writing down our emotions? 
Does this have any effect? Well, some 
studies actually show that writing down 
our emotions can actually have important 
effects on our mood and functioning. In 
this study, participants were about to take a 
math test. Half the group were given a piece 
of paper and pen and told to write about 
how they felt before the test. The other half 
didn’t write about their emotions. Interest-
ingly, the group that did not write about 
their emotions (but were anxious) showed 
a relationship between their anxiety and 
marks. In other words, anxiety without 
writing about it was related to lower marks. 
BUT, those who wrote down about their 
worries did not show a relationship to their 
mark. So, those who wrote about their study 
performed as they normally would 
have, regardless of their anxiety. 
What does this mean? In simple 
terms, it means that when we write 
down our emotions, we do not al-
low them to control us or to screw 
our experiences and perceptions. 
We are able to identify our emo-
tions and move on. However, when 
we don’t express our feelings (for 
example, through writing), we 
get bogged down, and this affects 
our functioning and experiences. 
So, does this mean you must write 
down every single emotion you 
experience? No, not at all. In fact, 
even just verbally speaking about 
your emotions is helpful. But it 
does serve an important to be able 
to write down about how we feel. If 

you can, try getting a journal (or even use 
an app on your phone!) and begin writing 
about your day and your feelings. When 
you are encountered by tough situation, 
take time to write about it and identify your 
emotions as they are. I guarantee that you 
will realize a big difference in how you 

are able to cope with the emotion and the 
entire experience. You will be able to un-
derstand what exactly you are feeling, why 
this situation is making you feel that way. 
Then, you can ride through the emotion 
and take steps to make the experience less 
distressing/difficult for yourself. Similar-
ly, writing about the experience after it is 
over can help you reflect and realize what 
you learned from it, how you dealt with 
the whirl of emotions, and what you can 
do differently next time.  Even if it is ONE 
WORD such as ‘ANGRY!”, you will still 
feel some relief in identifying the emotion. 
Try it today! Grab a pen and paper (or your 
finger and your phone....), and try writing 
down how you feel!

Quebec›s Bill 21 has been a 
major topic of conversation 
recently, both in Quebec and 
across the country. The bill 
bans the wearing of religious 
symbols by public servants 
in the province. Effective-
ly, many Sikh men, Jewish 
men, and Muslim women 
would be barred from work-
ing in Quebec›s public service. That may not be 
the bill’s intent, but it certainly is the bill’s effect. 
This ban is advanced in the name of secularism. Sec-
ularism implies that the state is neutral on questions 
of religion; and, I do not think very many people in 
Canada would disagree with that as a general prin-
ciple. In this case the proponents of the bill posit that 
having a visibly religious person in the public service 
contradicts the religious neutrality of the state. The 
idea is that if I see a government employee wear-
ing a kippa, for example, then the state is projecting 
a religious preference through that visible symbol.  
In my opinion, though, this argument misunder-
stands what many religious symbols are. They are 
external signs of an individual’s personal religious 
beliefs, but they are not some public declaration of 
bias for or against people of a particular faith. They 
may be publicly visible, but that’s not the main 
point. When a person’s faith obliges them to wear 
a religious symbol, they wear it based on their un-
derstanding of their own obligation to God, not as 
a way of projecting some stance or proselytizing to 
others. Allowing public servants to wear religious 
symbols is not about allowing them to promote their 
faith. Instead, it is simply about allowing them to 
be true to their conscience, while continuing to do 
their job.
We would expect every public servant to treat 
those they interact with in a fair and neutral way, 
regardless of their philosophical commitments. 
Everybody has philosophical commitments, so 
why does it really matter if someone happens 
to have an external sign of those commitments? 
Whatever the intentions, the practical impact of a ban 
on religious symbols in the public service is a form 
of separation. Members of certain faith community 
will no longer be able to serve in the public service. It 
is a dangerous thing for young people from minority 
communities to grow up knowing that opportunities 
are denied to them because of their faith. It does not 
serve anyone for them to feel the resulting alienation. 
In this context, people will sometimes say, 
“If they choose to come to our country, then 
they should abide by our rules.” But protec-
tion of religious liberty has always been one of 
“our rules”. That principle must protect mem-
bers of all faiths if it is to mean anything at all. 
The courts will ultimately decide whether Quebec’s 
law is constitutional, but I would strongly oppose 
any effort by anyone to introduce similar rules at 
the national level.  The leader of my party has been 
equally clear about this. We must be clear in our 
commitment to defending the fundamental freedoms 
of conscience and religion.

BILL 21

Garnett Genuis 
Member of Parliment 
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PROMOTION PERIOD: JUL 12TH TO JUL 18TH, 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

Zabiha Halal Brand - 450g
CHICKEN WIENERS

HALAL SALAMI
Reg: $4.99/ea
One World Brand - 450g

CRISPY FRIED ONIONS
Reg: $2.59/ea
Handi Brand - 400g

Handi Brand - 750g
GINGER & GARLIC PASTE SERIES

DEEP FRIED BREADED FISH
Reg: $8.99/lb
International Bu�et

SPECIAL
57$ /EA1.

99$
/ EA2.

REGULARSPECIAL

99$
/EA1.

99$
/ EA3.

REGULAR

SPECIAL
77$

/EA2.

SPECIAL
99$ /EA3.

SPECIAL
99$ /LB5.


