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تقرير هام :اسباب قبول
او رفض طلب التأشيرة
السياحية لكندا

حتت عنوان «إن كان لك صديق اجنبي وكان ينوي السفر الي كندا
عليك بأخباره بالتالي» نشرت صحيفة «فانكوفر صن» تقريرا ً عن ملاذا
يتم قبول طلبات السائحني لزيارة كندا ويُرفض بعضها ،ويقول التقرير
يجب علي الزائرين الذين يحملون جوازات سفر من أي دولة غير الواليات
املتحدة واململكة املتحدة واالحتاد األوروبي واليابان وكوريا وهوجن كوجن
وإسرائيل وتايوان وأستراليا ونيوزيلندا وبعض دول الكاريبي  ،عليهم
التقدم لطلب تأشيرة سياحية قبل السفر الي كندا.
وعندما يقدم الزائر طلب التأشيرة الي أقرب سفارة أو قنصلية كندية
ينظر ضباط الهجرة الكنديون الي عدة عوامل قبل البت في منح
التأشيرات .وقد قدم ريتشارد كورلند وهو محامي هجرة في فانكوفر
طلبا إلى وزارة املواطنة والهجرة الكندية للحصول علي املعلومات
ملعرفة تلك العوامل .ويتم تلخيصها فيما يلي:
العوامل اإليجابية في التقييم:
أن يكون املتقدم مواطن في بلد اقامته املعتادة.
أن تكون بلد اإلقامة مستقرة سياسيا.
أن يكون لدي املتقدم وظيفة مستقرة وبأجر جيد (مطلوب إثبات في
شكل خطاب من جهة العمل يفيد بالراتب ،و التاريخ الذي بدأ العمل
ومدة العطلة).
أن تكون الزوجة أو األطفال غير مرفقني بالطلب.
أن يكون صاحب مشروع جتاري كبير (أن يكون املشروع مسجل واذا لزم
يطلب تقدمي بيان مالي عنه).
أن يكون الوضع املالي للمتقدم جيد (كما يثبت من حسابات البنك).
أن يكون املتقدم قد قام برحالت سابقة إلى كندا أو رحالت سابقة إلى
البلدان التي تشكل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيني (مثل الواليات
املتحدة ،فرنسا ،اجنلترا  ..الخ).
أن يكون لدي املتقدم ملكية عقارية في بلد اإلقامة.
أن يكون لدي املتقدم مضيف في كندا ذو وضع قانوني من حيث
االقامة (مواطن أو مقيم دائم ،طالب بتصريح دراسة  ...الخ).
العوامل السلبية في تقييم تطبيق:
أن يكون مضيف مقدم الطلب قد دخل كندا بطريقة غير قانونية.
أن يكون املتقدم غير متزوج (خاصة إذا كان شابا ً وكانت فرص جناحه في
بلد إقامته املعتادة ضعيفة).
أن يكون الوضع املالي للمتقدم ضعيفا؛ سواء كان يعمل بأجر قليل،
أو ال يعمل.
أن يكون مضيف املتقدم هو صديق أو من االقرباء علي درجة بعيدة.
غدم سفر املتقدم الي اخلارج في السابق.
أن يكون قد مت رفض منحه تأشيرة من قبل دولة أخرى.
أن التكون لدي املتقدم ممتلكات في بلد اقامته.
أن كان يود املتقدم زيارة خطيبته أو زوجته املقيمة في كندا.
أن يكون املتقدم مدرجا ً في قاعدة بيانات الهجرة بسبب مخالفة
سابقة ضد قانون االقامة في كندا.
واختتم التقرير أنه بالطبع ال يتم أخذ عامل واحد من العوامل االيجابية
أو السلبية السابقة بعني االعتبار دون االخر بل يستند القرار على
تقييم شامل جلميع العوامل .

إعالنات « »The new Egyptمتأل شوارع نيويورك

إنتشرت فى شوارع نيويورك اثناء وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك للمشاركة في الدورة رقم  69للجمعية العامة لالمم
منهجا لها .وحملت
املتحدة ،إعالنات تدعو للتنمية واالستثمار والسياحة فى مصر ،ومؤكدة أن مصر دولة سلمية وتتخذ من السالم
ً
اإلعالنات ،التى تكفل بها أحد رجال األعمال املصريني ،اسم « ،»The new Egyptوانتشرت فى الشوارع وعلى املبانى الرئيسية
فى نيويورك ،وخاصة مبنطقة منهاتن ،فمن
وحتديدا على مبنى
داخل ميدان تاميز سكوير
ً
«ناسداك» وضع إعالن فيديو متحرك به علم
مصر واألهرامات ،وبعض اجلُمل التى تؤكد
مستقبل مصر اجلديد .كما ُعلقت اإلعالنات
على أتوبيسات نيويورك ،والقت اهتمام
املارة فى شوارع الوالية األمريكية .وكان
السيسي قد القي خطبته وهتف فيها «حتيا
مثر» وهتف خلفه الوفد املصري املشارك ،
وبعده التقي باإلعالميني املتواجدين معه
بنيويورك وسط مظاهرات مؤيدة لثورة
 30يونيو باالالف في الوقت الذي فشل
فيه االخوان في احلشد ضد السيسي ،وجلأ
االخوان لإلعتداء علي اإلعالميني ومن بينهم
اإلعالمي الشاب يوسف احلسيني .

ت�صريح
علي طريق التنوير
ابرام مقار
�سعدت كثري�أ وانا ا�شاهد فيديو لقدا�سة
البابا توا�ضرو�س الثاين يف حوار مع ثالثة
�إعالميني من ثالث قنوات قبطية خمتلفة،
ويف معر�ض احلديث عن ا�سباب الطالق،
ورد ًا علي �س�ؤال احدهم « ماذا عن االيذاء
اجل�سدي للزوجة او تعر�ض حياتها للخطر
من قبل الزوج؟؟» فقاطعه البابا جميب ًا
«ت�ستوجب التطليق طبع ًا» ،وكرر كلمة
«طبع ًا» ثالث مرات  -ثم �أ�ضاف قدا�سته
«�أي �إ�ساءة من طرف لالخر  ،وغالب ًا تكون
�ضد املر�أة ،ب�أي �صورة من ال�صور ،ج�سدي ًا
 ،طبع ًا ت�ستوجب التطليق  ،وت�ستوجب ان
تتدخل الكني�سة» .وهو بالت�أكيد ت�صريح
هام وراقي وم�شرف ،ويقطع الطريق علي
املذايدين واملتم�سكني ب «حرفية الن�ص» ،و
«بروح الأية الواحدة»  ،والذي هو فكر غري
ارثوذوك�سي .واعتقد �أنه علينا الإ�ستفادة
من هذا الفكر والر�ؤية احلقوقية عند البابا
توا�ضرو�س والتي نحتاجها الأن �أكرث من
�أي وقت م�ضي .فالطريق امل�ستنري للكني�سة
القبطية والذي بد�أ يف منت�صف القرن املا�ضي
بدور �أكرب للمتعلمني والدار�سني من اخلدام
والرهبان ،والذي بد�أ بحبيب جرج�س
والراهب انطونيو�س ال�سرياين ،مرور ًا
ب�إن�شاء الكليات االكلرييكية  ،وانتها ًء ب�أن
يجل�س علي كر�سي مارمرق�س بابا حا�صل
علي الزمالة من اجنلرتا  ،يجب ان يتزامن
مع مراجعة يف قراءة الن�ص وتف�سريه �سواء
�سلب ًا او �إيجاب ًا مبا ينا�سب حق االن�سان يف
احلياة والتعاي�ش مع االخرين .والكنائ�س
يف املا�ضي واحلا�ضر قادت �شعوبها نحو
جمتمعات وحياة �أف�ضل .وحروب
الكنائ�س االميانية مل متنعها من خو�ض
حروب ًا ال تقل �ضراوة من �أجل حياة وكرامة
الب�شر ،فالكني�سة جلبت الدميقراطية ايل
بولونيا  ،وال�سالم �إيل افريقيا ،واحلريات
�إيل امريكا اجلنوبية والفلبني .وارتبطت
كنائ�س «امليثودي�ست» بالعمل لإجل
املجموعات امل�ضطهدة ،بل وكني�ستهم

مبقر الأمم املتحدة ،كان �أ�شهر مكان لتجمع
ال�شعوب يف مواجهة احلكومات املنتهكة
حلقوق االن�سان .كذلك كانت الكنائ�س
يف التاريخ الب�شري بجانب دورها مل�صدر
لالميان ،كانت اي�ض ًا م�صدر ًا رئي�سي ًا للتعليم ،
والرعاية ال�صحية  ،واخلدمات الإجتماعية.
و�إذا كان من ال�صعب علي الكني�سة القبطية
�أن تقود حروب ًا يف املجتمع الذي تعي�ش فيه
 والذي ي�ضطهدها  -فعلي االقل جاءالوقت �أن تعلي حق االن�سان بني ابنائها مبا
ي�صون كرامتهم وحقوقهم  ،والذي هو �ش�أن
م�سيحي ،فاملحللني الغربيني يعتربون تعاليم
امل�سيح م�صدر الهام للقوانني الغربية بل
ويعتربون مثل «ال�سامري ال�صالح» م�صدر ًا
مهم ًا ملفاهيم حقوق االن�سان .وطبق ًا لتعاليم
امل�سيح انحازت الكنائ�س الغربية حلقوق
االن�سان وورف�ضت العبودية وو�أد الأطفال
وتعدد الزوجات .والكني�سة القبطية لي�ست
اقل من ه�ؤالء ،وال �أت�صور �أن احد ي�سعد
بق�ص�ص علي �شاكلة قتل املر�شدة ال�سياحية
«�سماح بقطر» لزوجها وتقطيعه بال�ساطور
ب�سبب اخلالفات الدائمة بينهم وبعد ان�سداد
االفق يف اي تطليق �سواء كن�سي او مدين.
وتنتهي اال�سرة ،فالزوج ُقتل والزوجة مت
�إعدامها بينما يعي�ش طفليهما الأن يتيمني
االب والأم .وغريها بالقليوبية ،حيث قتلت
«ايفيت يو�سف» زوجها ب�سبب -ح�سبما
قالت يف التحقيقات -تعدي زوجها الدائم
عليها بال�سب وال�ضرب.
يف الدول املتقدمة يمُ نع الزوج من االقرتاب
مل�سافة حمددة من منزل زوجته �إذا �أعتدي
عليها فهل جنربها نحن علي التعاي�ش
معه  ،ال يليق �أن تكون القوانني الو�ضعية
اكرث رحمة من القوانني الدينية� .أعلم �أن
الكني�سة كما علمها امل�سيح �ستوظف الن�ص
ل�صالح �أن اجلميع يخل�صون وايل معرفة احلق
ُيقبلون ،واخلال�ص يحتاج ان يتحول البيت
ايل كني�سة  -كما يقول الكتاب  -و�سمة
الكني�سة احلب  ،واحلب ال يعرف االجبار

الستة مدن الكندية األعلي في جذب املهاجرين

تبعا لتقرير جديد أصدره «كونفرانس بورد اوف كندا» ،فأن هناك ست مدن كندية مازالت هي
األعلي في جذب املهاجرين املهرة اليها وهم كاجلاري و فانكوفر و أوتاوا و وترلو و ريتشموند هيل و
سانت جون .وقد صنف التقرير  50مدينة كندية علي حسب معايير تتضمن الصحة واالقتصاد،
والبيئة ،والتعليم ،واالبتكار ،واجملتمع ،واإلسكان .وجاءت «كاجلاري» علي رأس القائمة  ،لتحتل
املرتبة األولى في معياري االقتصاد واالبتكار .ولعل حتول النشاط االقتصادي نحو الغرب في كندا
في السنوات األخيرة جعل كاجلاري وهي أكبرمدينة مبقاطعة ألبرتا أكثر جاذبية للقادمني اجلدد.
ولكن علي جانب أخر فأن معدل النمو املتسارع في كاجلاري أدي الي حصولها علي نتائج أقل في
معايير أخري مثل ،نسبة عدد املعلمني إلى الطالب  ،وعدد أسرة املستشفيات لكل فرد.
أما العاصمة الكندية ،أوتاوا ،فقد كان أدائها جيدا في معايير اجملتمع و التعليم واالبتكار واجملتمع
واالقتصاد بشكل أهلها للمركز الثاني..
وجاءت في املرتبة الثالثة ضاحية ريتشموند هيل في تورونتو ،حيث تشكل األقليات نسبة كبيرة
من السكان .وقد سجلت ريتشموند هيل درجات عالية في التعليم واالبتكار واجملتمع والتنوع
الثقافي .كما أن لديها أكبر عدد من خرجي الهندسة والعلوم والرياضيات.
و بالنسبة الي فانكوفر فقد أهلتها جودة احلياة املرتفعة بها في احلصول علي نسب عالية في
البيئة العتدال مناخها ،وكذلك في معيار اجملتمع.
و جاءت ووترلو ،التي تعتبر موطنا لعدد كبير من الشركات الناشئة  ,في املرتبة األولى في معيار
التعليم ،وفي املرتبة الثانية في االبتكار ،وفي الثالثة في االقتصاد.
ورمبا كانت النقطة األكثر اثارة للدهشة في التقرير هي مدينة «سانت جونز» مبقاطعة
نيوفاوندالند ،والتي حققت نقاطا عالية بشكل استثنائي في مجال الصحة  ،كما سمحت
ثروتها النفطية لها أيضا بتحقيق نتائج جيدة في معيار االقتصاد.
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امللك الذي أسقط النظام!

سليمان جودة

فى عام  2011كانت حكاية الربيع العربى فى بدايتها،
ولم تكن أبعاد كثيرة فيها قد تكشفت بعد ،كما هو
األمر اآلن ،وكانت تبدو وقتها وكأنها تسونامى عنيف
يريد أن يغمر عاملنا العربى وأن يدمره ،وكنت منذ فترة
قد كتبت عما صار معروفا ً بيننا بالربيع العربى ،وقلت
ما معناه إن هذا الذى نشهده فى كل ركن من بالدنا،
إذا كان ربيعا ً ،فما هو بالضبط شكل اخلريف؟!
وإذا كنت أمتنى شيئا ً على الذين يتناولون ما حدث
حولنا ،منذ بدء ذلك العام ،إلى اليوم ،على أنه ربيع
فهذا الشىء هو أن ينتبهوا إلى أن التسمية ،حتى
إن صحت ،فإنها ليست لنا ،وإمنا جاءتنا من الغرب،
ثم تبناها بعضنا دون وعى ودون مراجعة ملا قد نردده
دون أن نعى أبعاده أو مضمونه أو حتى معناه! ...وقد
قيل إن الكاتب األمريكى املعروف توماس فريدمان،
هو صاحب مسمى «الربيع العربى» ...ولو تأكد لنا أنه
صاحبه حقا ً فعلينا أن نأخذه بحذر منذ اليوم على
مبرأ فى أغلب األحوال
األقل ألن «فريدمان» ليس
ّ
من الهوى وال من الغرض ،وعنده ارتباطات باإلدارات
األمريكية املتعاقبة عموما ً ،واإلدارة احلالية خصوصا ً،
وكلها ارتباطات تثير الريبة ،وتدعونا إلى االحتياط
فيما نأخذ عنه.
وليس أدل على ذلك إال أن أوباما عندما أراد أن يبعث
إلينا ،وإلى غيرنا رسائل محددة ،مؤخرا ً حول ما يدور
فى العالم ،بشكل عام ،وعندنا فى منطقتنا بشكل
خاص ،فإنه اختار «فريدمان» دون غيره من الصحفيني
األمريكان ،وأجرى معه حوارا ً نشرته «نيويورك تاميز»،
وانطوى على أكثر من رسالة كانت كلها تؤكد ما
قاله «تشرشل» ذات يوم عن أن اإلدارات األمريكية
احلاكمة ،إدارة وراء إدارة ،ال تصل إلى الطريق الصواب
إال بعد أن جترب كل الطرق اخلطأ!

أعود إلى «الربيع العربى» وأضعه بني أقواس ،لينتبه
كل واحد منا ،بكل ما عنده من قدرة على االنتباه ،إذا
ما تعرض لهذا املوضوع ،أو وجده معروضا ً أمامه ،أو
عليه فى أى حلظة.
وقتها وفى بدايات الربيع العربى ،وحتديدا ً فى 20
فبراير  2011قامت حركة شبابية صاخبة فى املغرب،
تدعو إلى أن يكون فى الرباط شىء مياثل أو يشبه ما
حدث قبلها فى تونس العاصمة ،يوم  14يناير عندما
هرب زين العابدين بن على إلى اخلارج ،أو فى القاهرة
يوم  11فبراير عندما تخلى حسنى مبارك عن احلكم.
وبسرعة أدرك امللك محمد السادس أن عليه أن
يستوعب هذا املوضوع ،وأن يجعله فى يده ،وليس فى
يد أى طرف آخر ،وأن يقوم بإصالحات يريدها أبناء بلده،
وأال يتأخر أو يتباطأ فى ذلك ،وهذا هو األهم!
ولم يكذب امللك خبرا ً ،فأصدر أمرا ً بتشكيل جلنة
تضع دستورا ً جديدا ً ،ووضعته هى بالفعل ،وكان
ملخص ما قامت به أنها أخذت من صالحياته كملك
للبالد ،ووضعت فى يد رئيس احلكومة مرة وفى يد
رئيس البرملان مرات.
وهدأت األحوال بالفعل ،وجنح محمد السادس فى
احتواء عاصفة كانت تتشكل فى األفق ..وفى وصف
ما جرى لم يكن هناك أجمل من املانشيت الذى
صدرت به «أخبار اليوم» املغربية فى اليوم التالى من
احتواء العاصفة.
كان املانشيت الذى ال أزال أحسد عليه توفيق
بوعشرين ،رئيس التحرير ،يقول« :امللك يسقط
النظام!» والبد أنه فارق كبير للغاية بني إسقاط
نظام حكم فى البلد ،أى بلد ،وبني إسقاط الدولة
وهو ما اليزال يراهن عليه بعض احلمقى عندنا هنا،
غير أنهم لن ينالوا غرضهم أبدا ً.
أسقط ملك املغرب النظام القدمي بدستوره اجلديد،
وباإلصالحات التى وضعها فيه ،فقطع الطريق كليا ً
على كل دعاة الفوضى الذين كانوا يختبئون وراء
الشباب ،كما يختبئ أمثالهم بيننا وراء رايات حتمل
شعارات اإلصالح!

كلنا ابناء داعش

سعيد شعيب

ليس العنوان هدفه اإلحباط ،ولكن التنبيه والتفكير .فقد اعتدي رجال شرطة على قرية جبل الطير بكل هذه
الهمجية ،وكان بعضهم يصرخ في األقباط «ياكفره» .والذين اختطفوا الطبيب املسيحي في العريش وطلبوا
عشرة ماليني جنيه ،كانوا يصلون الوقت بوقته .هؤالء مثلي ومثلك ابناء ثقافة دينية سائدة حتتقر اخملتلفني
عامة واخملتلفني دينيا بشكل خاص .فعندما كنت طفالً صغيرا ً كنت اغيظ زمالئي املسيحيني في املدرسة « يا
ابو عضمه زرقا» .وأنا ال اعرف ماذا يعني هذا ،لكني اعرف جيدا ً من احمليط الذي اعيش فيه ،أنها تضايقهم وحتقر
منهم .كما كنت اعرف يقينا ً أن «املسيحيني ريحتهم وحشه»و أنهم كفار يعبدون «الصليب» .وما زلت اتذكر
ايضا ً املعارك الطاحنة عندما اقام مسيحيني فقراء في شبرا اخليمة التي تربيت فيها ،الصالة في بيت احدهم.
وكيف انتفض بعض املسلمني وبنوا امامه مسجدا ً.
ما زلت اتذكر ايضا ً كيف تصببت عرقا ً من اخلوف وانا في املرجلة اإلعدادية عندما اعطاني جار لنا مسلم كتابا ً
عن املسيحية ألنني سألته عنها ،وكان غالف الكتاب عليه صورة السيدة مرمي.
ال اظن أن القارئ الكرمي يحتاج الى امثلة اخرى .فالثقافة الدينية التي اظن أن كل املسلمني تربوا عليها ،البد أن
تنتج الكراهية واإلحتقار والتكفير .وهذه الثقافة الدينية أظن أننا البد أن نعترف أنها نتاج خلطاب ديني منتشر
في التعليم وفي املساجد وفي البرامج التليفزيونية .أي في كل تفاصيل احلياة .واظن أنني كمسلم البد أن
اعترف ايضا ً أن هذا التكفير يستند الى نصوص دينية وأنه ايضا ً يستند الى احاديث ،بل ودعني ازيد أنه يستند
ايضا ً الى التاريخ اإلسالمي.
األمر ليس موجها ً فقط ضد املسيحيني ،وإن كانوا ألسباب كثيرة األكثر عرضه له .ولكنه موجه ايضا ً ضد اليهود
وضد أي مختلف حتى لو كان في املذهب ،ضد الشيعة واإلسماعيلية وغيرها من املذاهب اإلسالمية .وضد أي
اصحاب ديانة ارضية .وبالطبع ضد من ال يعتنق آي دين.
اعرف أن التكفير ال يخص املسلمني وحدهم ،وقد كتبت عن ذلك ( اإلرهاب املسحي )  .ولكن البد أن نعترف
أن املسلمني هم الذي يصدعون اآلن رأس العالم .وأن اإلسالم اصبح لألسف يتم النظر اليه باعتباره خطرا ً
داهما ً على اإلنسانية .وأظن أنه غير مفيد احلديث املكرر حول املؤامرة والعداء لإلسالم وهؤالء الذين ال نعرفهم و
يجلسون في مكان ما ال نعرفه ليتآمروا ضد اإلسالم واملسلمني.
املفيد أكثر هو أن نعترف بأن الذين يقودون اإلرهاب في العالم مسلمني وأن معظم اإلهابيني في العالم مسلمني،
واظن آننا البد أن نعترف أن معظمهم لألسف من الشرق األوسط .من الصعب أن جتد قياديا ً من ماليزيا أو من أي
بلد في آسيا .كما انه من الصعب أي ارهابي غير سني .أي أن معظمهم  ،إن لم يكن جميعهم من اهل السنة.
اخلطوة التالية أن نسأل  :ملاذا؟
امتنى من القارئ الكرمي أال يحدثني عن اخلطاب املعتدل ،فهو غير موجود في األزهر وال في مساجد األوقاف وال
في البرامج وال اإلذاعات وال احملطات الفضائية واألرضية التي تسيطر عليها احلكومة .كما ارجو أن نعيد النقاش
في أن اإلستبداد وحده هو الذي يولد اإلرهاب .فداعش وقبلها القاعدة كانت تضم مقاتلني من دول دميقراطية
ومحترمة مثل كندا والغرب بشكل عام ،حيث ال يوجد فقر وال يوجد قهر.
اقصد في النهاية أننا نحتاج الى اجابات جديدة ،مستندين على اسئلة جديدة ،تعتمد على اإلعتراف بأن داخل
كل منا داعشي ينتظر الفرصة.

ال�سي�سي وبني الق�صرين

								

ايليا مقار

ال أدري ملاذا ذكرتني زيارة السيسي للواليات املتحدة
بفيلم بني القصرين ،احد روائع ثالثية جنيب محفوظ،
خاصة املشهد الذي يشاهد فيه ياسني «املرحوم عبد
املنعم إبراهيم» وأخيه فهمي «املرحوم صالح قابيل»
والدهما احلاج سيد عبد اجلواد «املرحوم –أيضا ً -يحي
شاهني» وقد إصحطبه عسكر اإلجنليز عنوة مع رجال
احلي إلزالة األتربة وأجولة الرمال التي وضعها شباب
املقاومة في الشوارع .كان سيد عبد اجلواد ،أو كما
كانت تناديه «أمينة» ب «سي السيد» هو الرجل املتجبر،
الذي مينع عن أبناءه ما يتمتع به هو ،كان الرجل الذي
ميثل احلكمة والفضيلة صباحا ً ويرتاد بيوت الهوى ليال،
وكان ياسني «عبد املنعم إبراهيم» إبنه األكبر ،ورمبا غير املفضل ،النه من زوجته األولى وكان «سي السيد»
يعاير «ياسني» دائما ً ويستخف به ،ثم زاد األمر بأن رأى «ياسني» بإم عينيه أبيه الفاضل احملافظ بني أحضان
«سلطانة» الغانية ،فسقط من نظره لألبد.
في هذا املشهد الذي أشرت اليه ،يشاهد «ياسني» و»فهمي» والدهما يتم دفعه حلمل أجولة الرمل .فيسأل
فهمي أخوه ياسني ،أن كان يجب أن يذهبا ملساعدة والدهما ،فيقول ياسني والدموع تكاد تفر من عينيه» ال
سيبه ،ده ظالم ..مستبد ..يستاهل ..سيبه يقاسي مرة واحدة في حياته ..طول عمرة بيعذب فينا» .لم يحتمل
«فهمي» اإلبن األصغر فأسرع ملساعدة أبيه ،أما «ياسني» فتوقف للحظات» قبل أن تغلبه دموعه ،ويسرع
مهروالً هو األخر نحو والده ،الذي ألقى عليه جوال الرمل بعيون جامدة.
أما ملاذا تذكرت هذا املشهد مع زيارة السيسي لألمم املتحدة ،فهو الننى كنت –ومازلت -أرفض احلشد ملقابلة
الرجل أمام اإلمم املتحدة ،فالرجل ترك خلف القضبان عشرات من الشباب اجلوعى ،ومئات خارج السجون
إختاروا اجلوع كوسيلة وحيدة أمامهم إلعالن رفضهم للظلم الذي يتعرضون له ،شباب مت إغتيال حلمه
ثم بعد ذلك مت إغتيال حريته بأحكام قضائية فاجرة .الرجل ترك أيضا ً وراءه شرطة متجبرة مازالت متارس
عنصريتها ،فروعت قرية وسبت أقباطها وحطت من شأن دينهم ،وعذبوا شبابها ،كل هذا في مصر اجلديدة
القدمية التى تعصى على التغيير ،وكل هذا حدث لشعب ،اطلق عليه الرئيس السيسي يوما ً أنه «نور عينيه».
ترك السيسي أيضا وراءه إعالم ال يكف عن تصنيف املصريني الي أتباع للنظام أوخونة ،وعليك أن تختار في
أي معسكر تكون.
في وسط كل هذا اإلحباط ،مت التجييش واحلشد ملقابلة السيسى ومؤازرته في نيويورك ،وحشد اإلخوان أيضا ً
إلحراجه ،وعندما رأيت حشد اإلخوان وتطاولهم ،وتعديهم علي املصريني في نيويورك ،وجدت نفسي أمر
مبشاعر «ياسني» ،وتعاطفت مع سي السيسي ومتنيت أن تكون «حشودنا» أكثر من «حشودهم» ،هذا ما فعله
اإلخوان بنا ،أفسدوا ثورتنا ،واألن أفسدوا قدرتنا علي املقاومة .الشيء الهام هنا هو أن اإلعتماد علي تعاطف
املصريني «لوحده مش كفاية» ،وسينفض الكثيرون من حول السيسى الى أن يعيد للمصري كرامته ،ويعيد
للشباب حلمه وحريته وقد يجد نفسه في النهاية مضطرا ً حلمل جوال الرمل مبفرده.
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حكيما ..وت َل َذذ !
ُكن
ً

ذات وق ٍع سيئٍ
“اللذة” كلم ٌة سيئ ُة احلظ ..فهي ُ
على آذان الكثيرين ،ألنها تقترن ببعض سوء
الفهم في أذهانهم ،وهذا ألسباب قد تكون
متصل ًة مبوروثنا الثقافي وواقعنا الزاخر بالعقد
رأيت أن نظر ًة على الكلمة من
والتعقيدات ،ولهذا ُ
زاوية تاريخها وداللتها الفلسفية ،قد تساعد على
غموض
إنصافها ،وتصحيح بعض ما َعل ََق بها من
ٍ
والتباس.
يسبب
ما
وكثيرًا
االعتراف بالتو ِق إلى التلذذ خجلاً
ُ
ُ
شابه من مشاعر سلبية،
ما
أو
بالذنب
ا
شعور
أو
َ
ً
األمر الذي يدفعنا ،أحيانًا ،إلى جت ِّن ِ
ب مثل هذا
االعتراف ،ورمبا إلى استنكار ِه عندما يصدر ُ من
غيرنا.
ِ
مذهب
م
ل
كما
ظلم
ي
لم
ا
فلسفي
ا
مذهب
ولعل
ظُ
ُ
َ
ُ ْ
ً
ً
“اللذة” وكما ظُ لِ َم أشهرُ وأقدم فالسف ِته الكبار
ٍ
لسبب ،سوى سطحية الفهم والتسرع
(إبيقور) ،ال
في إصدار األحكام ،فعلى الرغم من أن كثيرًا من
ذهب إلى أن هذا الفيلسوف الكبيرَ كان
الباحثني
َ
شاع
التقشف،
إلى
أقرب
متواضعة،
ة
حيا
يعيش
ُ
ً
َ
َ
االنطباع اخلاطئ عن مذهبه باعتبار ِه دعوة إلى
ِ
دون
اإلباحية واإلفراط في التمت ِع
بامللذات احلسية َ
ٍ
ضابط أو رقيب.
مذهب اللذة الفلسفي في اليونان القدمية
تأسس
ُ
ِ
الفيلسوف اإلغريقي
وارتبط ،إلى ح ٍد كبير ،باسم
إبيقور ( ،)Epicurus) (343 - 270 B.Cوامتد
في الفلسفة احلديثة في صورة مذاهب اللذة
بعض الفالسفة األوروبيني
واملنفعة التي وضعها
ُ
البارزين من أمثال چيرمي بنتام(  (�Jeremy Ben
 )thamو چون ستيوارت مل ()John Stuart Mill
وچون لوك ( )John Lockeالذي عاش في الفترة
يجب أن
( )1704 - 1632وقال بأن “فكرة اخلير
ُ
عرف بأنها هي نفسها كلمة اللذة ،أو على األقل
تُ َّ
تعرف تعريفاً يردها إلى اللذة ،وعارض نظرية احلق
اإللهي ،وقال بأن االختيار هو أساس املعرفة”.
وميكن إجمال األفكار األساسية ملذهب إبيقور
في أن اللذة هي وحدها اخلير الذي ال يحتاج إلى
شر
سند إثبات من خارجه ،وأن
األلم هو ً
َ
أيضا ٌ
في ح ِد ذاته ،ألنهما ببساطة يُدرَكان باإلحساس

مقال يحيي عواره

ِ
البسيط املباشر ،وما السعاد ُة إال احلالة التي ترجح
فيها كفة اللذة على كفة األلم من حيث الدوام
والكثافة.
آالم العقل أقسى من آالم البدن،
ويرى إبيقور أن َ
ِ
اللذات تكمن في هدوء البال وطمأنينة
وأن خيرَ
النفس ،وأن هذا ال يتحقق إال باحلَ ِد من الرغبات
واحلاجات غير الضرورية ،وجتنب مسببات األلم التي
تع َّود
تنشأ من االضطراب املصاحب للحرمان مما َ
اإلنسان من ترف ،وكذلك من الفشل في
عليه
ُ
حتقيق الوئام بني اجلسد والعقل.
وقد اعتقد إبيقور بأن األلم اجلسدي ميكن حتمله
باستخدام العقل ،فتركيز الذهن على املتع التي
اختبِرت في املاضي وتلك املتوقعة في املستقبل،
ُ
ني املعاناة اجلسدي ِة
ميكن أن تساعدنا على تسك ِ
ُ
الراهنة.
أساس األخالق،
ويذهب إبيقور إلى أن اللذ َة هي
ُ
هدف اإلنسان في حياته ،وأن على من يسعى
وأنها
ُ
إلى السعادة أن يحرص على السلوك الفاضل
وعلى املعرفة التي تبصر بكيفية إقصاء األلم،
وجتنب كل ما يعكر صفو الذهن .ويرى إبيقور
يتطلع
أمر مركزي ملن
ً
ُ
أيضا أن دراسة الفلسفة ٌ
حليا ٍة سعيدة ،فهي أفضل وسيلة للتعامل مع
أهم اخملاوف اإلنسانية الشائعة ..الرهبة من املوت،
والقلق من القدر.
ووفقا ملذهب إبيقور ،فأن التجاوز َ في حتصيلِ
ً
يتسبب في العدوان على حقوق
الذي
للحد
اللذة
ُ
ردا منهم قد يسبب
اآلخرين ،سوف يستدعي ً
نقف عند
األلم ،ولهذا فإن احلكم َة تقتضي أن
َ
حدود حرياتِنا ،وقد جتاوز إبيقور في هذا إلى حد
البعد عن االنخراط
حب َذ
قد أراه
ً
َ
مبالغا فيه ،حني َّ
ب
جتن
ل
وفض
العامة،
والعالقات
األنشطة
في
َّ
ُ َ
ممكنا ،ولكنه
الزواج وممارسة اجلنس كلما كان هذا
ً
ِ
عالقات الصداقة التي رأى أنها تعود
دعا إلقامة
بالفائدة على أطرافها.
وكما نتبادل عبارات مثل “استمتع بوقتك !” و “كن
سعيدا !” ..دعني  -قارئي العزيز  -أدعوك بدعوة
ً
الفيلسوف إبيقور التي تعبر إلينا من حوالي ثالثة
حكيما ..وتل َذ ْذ !”
وعشرين قرنًا من الزمان“ :كُ ن
ً

«اعمل �شري»
شعر جورج عبد املسيح

�سياده الري�س
�إيه �أخبارك
�شربت القهوه
وخدت فطارك
�صباح اخلري
يف جبل الطري
الرجاله قاموا بواجب
عل�شان يفهم كل م�شاغب
ان بلدنا دي �شعبني
ازاي يعني ن�ساوي ما بني
�شعب ي�صلي جوه اجلامع
ودول كفار بي�صلوا يف دير ...
حتي لو كان دينه حمبه
ي�سامح حبه

قلبه ن�ضيف عمره ما عبا
وال جه مره داري وخبي
ملنا�ش دعوه �إحنا بالغري
الرجاله عملت خري
ح�سب الن�ص وخط ال�سري
لو �شفت ان ده عدل وفري «»fair
بال�ش الرد واعمل �شري «»share

حقيبة سفر

دوال أندراوس

لم يكن اجلو باردا ً كعادة جو كندا في أوائل سبتمبر
وبدايات اخلريف ،لكنني كنت أشعر بالبرد مع ذلك.
رمبا كانت البرودة تنبعث من داخلي فيما كنا نغذ
السير نحو املبنى الكبير الذي يلوح على مرمى
البصر .كان يسبقني بعدة خطوات وكنت أحاول
اللحاق به حتى أشبع ناظري منه في تلك اللحظات
القليلة املتبقية على وجودنا معاً .لكن خطواته
السريعة ،التي لم أدر أمن قلق كانت أم من تلهف،
لم متكنني من إدراكه ..فاكتفيت بتأمله من اخللف
وهو يشق طريقه بخطى حثيثة نحو االستقالل
واملستقبل.
رضيعا على طاولة
حبيبي طويل ..أول مرة وضعته
ً
الكشف عند طبيب األسرة قال لي :سيكون
طويالً كأبيه  ..ثم نظر نحوي وإبتسم قائالً وكأمه
أيضا ً .داعبتني الذكرى بحنينها فأدمعت -رغم كل
محاوالتي للتماسك -وأنا أستكمل مسعاي للحاق
به .كان قد وصل إلى املبنى املقصود وأمسك بالباب
مفتوحا في انتظار وصولي  ..تلك هي عادته مع
ً
األبواب منذ طفولته إذ كان يسارع بفتحها للغرباء
العابرين حيثما حللنا .ذكرتني وقفته بحكاية الدوالر
الذي احتفظ به في حافظتي منذ سنوات بعيدة..
كان عمره وقتها عامني وقد تاه مني في إحدى احملال
التجارية وبينما كنت أجري كاجملنونة باحثة عنه في
ممسكا
واقفا عند أحد األبواب
كل اجتاه ،وجدته أخيرًا
ً
ً
مفتوحا لزوجني مسنني كي يعبرا ..وبعد أن وجلا
به
ً
وقفت املرأة تشكره على حسن صنيعه معهما
وأخرجت من حافظتها دوالرًا ناولته إياه وهي تنظر
مليا في عينيه وتقول :إدخر هذا ملصاريف اجلامعة.
بعيدا وهو يقف اآلن على أعتاب
كم بدا ذلك اليوم
ً
املبنى اجلامعي حيث سيقيم .آه ما أصعب الفراق،
وما أغبانا وأضأل قدرتنا على تقبله واستيعابه ،رغم
أنه الدرس األول واألهم الذي ال تلبث احلياة ان تلقننا
إياه مرة بعد مرة ..حتى قيل أن على الدنيا أن تهدينا
مع القلب -حقيبة سفر عند امليالد .فمنذ حلظةامليالد يأخذ االنسان أولى خطواته نحو الفراق األخير
في طريق محفوف بكل أنواع االنفصال والترك
والتخلي ..انفصال باخلروج من الرحم  ..انفصال
بالفطام ..انفصال باالستقالل ..انفصال بالسفر
بالهٙجر ..وانفصال باملوت .ونحن في كل
 ..انفصال
ْ
ِ
نو ِّدعه..وكلما
الفراق
عند
منا،
ا
بعض
ع
د
عالقة نُو
ً
َ
كانت العالقة لصيقة ووطيدة ،كان اجلزء الذي
نفقده كبيرا ً ،ومن هذا نهرم.
استجمعت ما أملك من رباطة جأش وأخذته في
حضني للمرة األخيرة قبل الرحيل ..حاوطته بذراع
واحدة وباليد األخرى دسست الدوالر في جيبه
دفعا
تيمنا ..ثم دلفت إلى اخلارج وأنا أدفع نفسي ً
نحو الباب شاعرة بأنني جسد بال روح .وبينما كانت
السيارة تبتعد بنا ،ظل نظري مثبتا ً على املبنى
الهائل الذي إبتلع ابني ..في القلب غصة وفي العني
دمع ولسان حالي ال يكف عن الدعاء والتمني أن
يشمله القدير برعايته وحفظه وأن يفتح أمامه كل
األبواب كما كان يفعل هو مع اآلخرين.

كتابات ساخرة

سامح سمير

 lعكس أغلب الناس ،انا مش متضايق من
بان كي مون ألنه نسي اسم الرئيس السيسي،
وعاذره متاما ،اجلدع هيفتكر مني وال مني،احنا
بقينا بنغير رئيس كل سنة ،الراجل دماغه مش
دفتر
 lمع احترامي للنشطاء اللي نظموا وقفة
ملنع الرئيس السيسي من السفر ألمريكا حتت
شعار ،خايفني عليك ،لكن ده احلقيقة حل غير
واقعي ،ألن الرئيس أعلن خالص انه مسافر ودي
التزامات دولية مش لعب عيال ،وأدعو إلى اطالق
حملة بديلة حلمايته هناك حتت عنوان ،رجلنا على
رجلك ،وال احلوجة لطابور السفارة وذل الفيزا
بعد مئة يوم من حكمه ،ماهو تقييم
l
الرئيس السيسي للشعب وهل هو راضي عن
أداءنا كمواطنني أم ال
 lمش متفاجيء من كلمة أردوغان ومتفهم
حالته متاما ،أهم حاجة دلوقتي الرئيس السيسي
يبعد من سكته متاما و ما يتواجدش معاه في
مكان واحد ،ألنه بحالته دي ممكن ميد رجله يشنك
له وهو ماشي ،او ميال بُقه مية ويجري يرشها
عليه
وزير العدالة االنتقالية :تعديل قانون
l
جدا والتعديالت
ا
قريب
سيكون
مصر
في
التظاهر
ً ً
ستتالءم مع مطالب الشارع املصرياحلمدهلل ،
طاملا هتتالءم مع مطالب الشارع يبقى ضمنا
الغاء عقوبة احلبس والغرامة واستبدالها
باالعدام
خبير استراتيجي :ظهور قناة بنما على
l
طابع قناة السويس سببه انهما يستخدمان
نفس التردد
 lبعد االستماع الى التصفيق الذي ُقوبل
بها الرئيس السيسي بعد كلمته فى االمم
املتحدة أقدر أفول وانا مطمئن انه ليس هناك
داعي لالنتخابات البرملانية وال حاجة بنا للبرملان ،
اجلمعية العامة تقدر تقوم بالواجب وزيادة
 lاللي فهمته من خطاب الرئيس السيسي
ان مشكلة مصر تتلخص في انها محتاجة
من  ١٠٠ل ١٥٠مليار عشان حتل مشاكلها وده
مبلغ كبير صعب احلصول عليه لكنه مش
مستحيل ومفيش اي داعي للقلق ألن احلكومة
مش ساكتة ،ووضعت خطة واضحة ومحكمة
لتوفيره لكن تنفيذها هيحتاج من  ٢٠٠ل٢٥٠
مليار جنيه

سيدة «جبل الطير»
تعود بعد إختطافها 22
يوم وتتهم وزير الداخلية
«بالكذب»

عادت القبطية إميان مرقص صاروفيم 39 ،سنة ،ربة
منزل ،وتعيش «بجبل الطير» والتي مت اختطافها ملدة
 22يوم بأحدي املناطق مبحافظة السويس ،إال انها
جنحت في الهروب من خاطفيها وحتصلت على تليفون
زوجها واتصلت به ،حتى متكن من إعادتها ،دون تدخل
من األمن.
وكان وزير الداخلية «محمد إبراهيم» قد أعلن أن
«إميان» أشهرت إسالمها ،منذ  13يوما ،وهو ما نفته
أميان فور عودتها وقالت أن وزير الداخلية «كاذب» .
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سوق العقارات

تقرير سوق العقارات في تورنتو

اعلنت Toronto Real Estate Board
ان  7,600منزل مت املعاملة عليها من خالل
نظام  MLSخالل شهر أغسطس 2014
.باملقارنة  7,391منزل خالل شهر أغسطس
 2013و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 82.
في املائة باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها
خالل نفس الشهر عام  .2013ووصل إجمالى
املبيعات للسنة حتى نهاية شهر أغسطس
الى  65,454بزيادة قدرها  % 6.5لنفس الفترة
من العام املاضى .و لوحظ إنخفاض عدد
الوحدات املعروضة على الرغم من زيادة عدد
الوحدات املباعة مما تسبب فى منافسة بني
املشترين و أدى ذلك إلى زيادة أسعار السوق.
و طاملا إستمر العجز فى الكم املعروض للبيع
فمن املتوقع استمرار زيادة االسعار.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي
مثلت  36في املائة من املعامالت  ،وصل
 564,359دوالر
متوسط سعر املنزل
باملقارنة  516,334دوالرلنفس الشهر من
العام املاضى بزيادة قدرها  9في املائة .
و فى باقي ال  )»905«( GTAارتفع متوسط
سعر البيع الي  536,007دوالر باملقارنة
 493,681دوالر لنفس الشهر من العام
املاضى.
و في مجال الشقق اململوكة (Condo
 )Apartmentكانت املعاملة علي  1,871شقة

416.737.3121

خالل شهر أغسطس من  .2014استحوزت
تورونتو علي نسبة  72باملائة من اجمالى
املبيعات .وكان متوسط سعر البيع للشقق
السكنية في خالل الشهر من هذا العام
 352,942دوالر بزيادة قدرها  6.3فى املائة ،و في
مدىنة تورونتو فقط وصل متوسط السعر
الى  370,899دوالر بزيادة قدرها  4.1فى املائة .

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي
و التجاري و املكاتب املؤجرة ذكر ان 529,116
قدم مربع قد اؤجرت من خالل MLSو ذلك
بزيادة قدرها  8.4فى املائة لنفس الفترة في
العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة
 487,916قدم مربع .كان سعر االيجار قد
إرتفع للصناعي ليصل  5.79دوالر للقدم املربع
و ارتفع سعر االيجار للتجارى ليصل 15.82
دوالر باملقارنة  13.94دوالر للسنة املاضية .اما
بالنسبة للمكاتب فقد عانى من انخفاض ,
حيث وصل متوسط اإليجار الى  12.60دوالر
بانخفاض قدره  9.2فى املائة.
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,فقد
شهد تفاوت ملحوظ حسب اجملال ,ففى
اجملال الصناعى إرتفعت املبيعات مبقدار 14.3
فى املائة و إنخفض سعر القدم املربع مبقدار
 12.6فى املائة مقارنة بنفس الفترة من العام
املاضى ,ليصل الى متوسط  79.37دوالر .أما
فى اجملال التجارى فقد إنخفضت املبيعات
مبقدار  42.4فى املائة وتبعه ايضاٌ إنخفاض فى
أسعار املبيعات  11.6فى املائة .و فى مجال
املكاتب املباعة فقد إرتفعت املبيعات مبقدار
 100فى املائة وتبعه زيادة فى اسعار البيع
ليصل الى  107فى املائة مقارنة بنفس الفترة
من العام املاضى.
ونحن على أعتاب نهاية شهر سبتمبر ,فقد
لوحظ استمرار زيادة األسعارعن نفس الفترة
ُ
من العام املاضى .سوف نعرض تقرير مفصل
فى العدد القادم عن سوق العقارات خالل
شهر سبتمبر.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
 soarin.homes@ gmail.comو سوف
اجيب عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker
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عامل العقارات

�إعداد� :إدوارد يعقوب

بينت فى احللقات السابقة ان هناك نوعني من العالقات
بني مندوب بيع العقارات والعميل :األولى هى عالقة متثيل
(وكالة) والثانية عالقة تقدمي خدمات دون متثيل (وكالة)
للعميل وبينت تفصيال مالمح كل عالقة .سوف استطرد
فى اكمال هذه الدراسة التى تشرح كيفية التعامل مع
مندوب بيع العقارات.
من يعمل من أجلك؟
من الضرورى أن تعى طبيعة
اخلدمه التى يقدمها لك الوسيط
فكل من البائع و املشترى ميكن
أن يكون له املمثل اخلاص به مما
يعنى أن لكل واحد منها وسيط
عقارات ميثله .أو رمبا املشترى
يفضل أن يتصل مباشرة مبمثل
البائع دون ان يرتبط معه بعقد
متثيل ،فيكون وضع وسيط
العقارات ممثال للبائع اى ملتزم
نحو البائع بكل واجبات التمثيل
كما اوضحناها سابقا ولكنه يقدم
فقط “ خدمة عميل “ للمشترى
اى انه غير ملتزم بواجبات التمثيل
نحو املشترى .أما إذا كان وسيط
العقارات ممثال للبائع واملشترى
فى نفس الوقت فهذا ما يطلق
عليه “التمثيل املتعدد” Multiple

كيف تتعامل مع مندوب بيع
العقارات ()5

 representationويكون فى هذه احلاله ملتزم بواجبات
التمثيل لكل من البائع و املشترى .وفى هذه احلالة يكون
وضع وسيط العقارات حرج ويستلزم مراعاة احلذر الشديد
حتى ال يفشى ألى منهما بسر قد يضر مبصلحة األخر
نظرا لتضارب املصالح.
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عالج الكحة يتط ّلب بعض اخللطات الطبيعية!

هل هناك شعور أسوأ من السعال وخاصة
اجلاف الذي يالزمك ألسابيع؟ في بعض
األحيان ،ال يسعنا إلاّ اخلضوع لهذه احلالة
للحد
التدخل
ولكن ما ميكننا القيام به هو
ّ
ّ
شدتها واآلالم التي قد ترافقها .وغالبا ً ما
من ّ
تكون الكحة ناجتة من اإلصابة بعدوى «نزالت
أما إذا الحظت ظهور
البرد أو االنفلونزا» ّ .
املفضل أن
فمن
اللون
بلغم أصفر أو أخضر
ّ
ألنك على األرجح قد
تزوري عيادة الطبيب ّ
تتأخري
ال
كما
بكتيرية،
تكونني مصابة بعدوى
ّ
باستشارة طبيبك إذا ترافق السعال مع الدم.
أما لعالج السعال في املنزل فإليك العالجات
ّ
التالية:
يعد شاي الزعتر أحد العالجات
شاي الزعتر:
ّ
املهمة للتخلّص من السعال ،التهابات اجلهاز
التنفسي العلوي ،التهاب الشعب الهوائية،
والسعال الديكي ،وذلك لسبب وجيه:
حتتوي أوراق الزعتر الصغيرة على مركّ بات
الفالفونويد التي تساهم في تأمني اإلسترخاء
لعضالت القصبة الهوائية املرتبطة بالسعال
واحلد من اإللتهابات .ولتحضير هذا الشاي،
أخلطي ملعقتني صغيرتني من أوراق الشاي

غطي
املسحوقة في كوب من املاء املغليّ .
الكوب واتركيه ملدة  10دقائق قبل تصفيته
واحتسائه.
مشروب الفلفل األسود والعسل لعالج
يحفز الفلفل األسود الدورة
السعال الرطب:
ّ
أما العسل فهو مضاد
الدموية وتد ّفق اخملاطّ .
فعال للسعال .ولتحضير
لاللتهابات وعالج ّ
شاي الفلفل والعسل ،ضعي ملعقة صغيرة
من الفلفل األسود املطحون مع ملعقتي
طعام من العسل في كوب ،وبعدها أضيفي
وغطي الكوب واتركيه ملدة 15
املاء املغلي
ّ
دقيقة .قومي بتصفيته وارتشفيه حسب
احلاجة .مالحظة :هذا العالج ال يناسب
املصابني بالسعال اجلاف.
مزيج اللوز والبرتقال :وفقا ً للعالجات
احلد من مشاكل
التقليدية ،يساعد اللوز على ّ
الشعب الهوائية ،مبا في ذلك السعال.
وبإمكانك حتضير هذا العالج من خالل مزج
بضع مالعق صغيرة من اللوز املطحون ناعما ً
مع كوب من عصير البرتقال ،وشربه للتخلّص
من الكحة.
بعض النصائح اإلضافية :
جتنبي استهالك منتجات األلبان عند
ّ
ألنها ترفع من نسبة اخملاط.
بالسعال
اإلصابة
ّ
جتنبي تناول األطعمة الغنية بالسكر
كما ّ
يحد من عمل اجلهاز املناعي ويطيل
ألن ذلك
ّ
ّ
بالتالي فترة املرض.
 إشربي الكثير من املاء.تسبب لك احلساسية إذ
جتنبي أي مواد قد
 ّّ
إن السعال املزمن قد يكون ناجتا ً من حساسية
ّ
األنف.

طبق العدد

البطاطس احملمرة باجلنب

�إعداد� :أماين

املكونات واملقادير

ـ  4حبات بطاطس كبيرة
ـ  3مالعق زبد
ـ كوب متوسط من جنب شيدار املبشور
ـ علبة من الكرمية احللوة احلامضة
ـ ربع ملعقة من بودرة الفلفل احللو
ـ حفنة ثوم معمر مفروم
ـ ملح وفلفل اسود.

طريقة التحضير

 1ـ نظفي حبات البطاطس جيدا ،ثم اطبخيها ملدة ساعة في فرن تبلغ درجة حرارته  190مئوية ،واعملي
ثقوبا في وسطها بواسطة الشوكة لتنضج من الداخل
 2ـ قطعيها الى انصاف ثم استخرجي اجلزء االكبر من لبها ،وقطعي اجلزء امللتصق بالقشرة الى اجزاء
متوسطة .امسحيها بالزبد ،ثم رشيها باجلنب واعيدي وضعها بالفرن
 3ـ اتركيها تتحمر بداخله ملدة ربع ساعة ،وفي انتظار ذلك اخلطي الكرمية وبودرة الفلفل احللو والثوم
وامللح والفلفل االسود حسب الرغبة ،ثم قدمي هذه الصلصة مع البطاطس احملمرة.

Ghada Melek is an immigrant who came to
Canada 25 years ago, looking for a brighter future. She graduated with a Mechanical
Engineering degree from the University of
Windsor. Throughout her professional career,
Ghada worked in different areas of manufacturing & research, with a stint of her time
spent in the automotive industry
Facing difficulties in her early days as an immigrant, Ghada moved from
province to province to find
work before meeting her future
husband Adel and moving with
him to Mississauga 17 years
ago, where she started her
family and gave birth to her two
daughters Erin & Erika.
Between raising a young family
and working in a highly competitive industry, Ghada volunteered countless hours to support numerous community initiatives. She is now running
to become the next Councillor for Ward 6 and to bring her passion, skill, and leadership
to City Council.
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كندا ترسل معدات واقية
ملناطق «ايبوال»

أعلنت حكومة كندا عن التبرع مبعدات طبية
متخصصة حلماية العاملني في مجال الرعاية
الصحية والذين يتعاملون مع مرضي االيبوال في
غرب افريقيا قيمتها  ٢٫٥مليون دوالر .وقالت وزيرة
الصحة «رونا امبروس» أن معدات الوقاية الشخصية
والتي تعرف بي « بي بي أي» سوف تُعطي ملنظمة
الصحة العاملية للمساعدة في مكافحة فيروس
ايبوال  ،وفي بيان صحفي قالت الوزيرة اننا سنواصل
استكشاف طرق تكون فيها كندا قادرة علي تقدمي
مساهمة ذات فائدة لإلستجابة العاملية  ،ويأتي
هذا اإلعالن عن مساعدات إضافية من كندا عقب
خطاب الرئيس أوباما عن تفشي فيروس ايبوال،
وذكرت وكالة اسوشيتدبرس ان إدارة أوباما تستعد
ألرسال  ٣٠٠٠عسكري الي غرب افريقيا للمساعدة
في التدعيم الطبي واللوجستي ولزيادة عدد اسرة
العزل الطبي الالزمة ملعاجلة املرضي .وستسدد
املنحة الكندية من فائض العائد املالي لألسهم
والسندات املتاحة لوكالة الصحة العامة في كندا
ومن خالل احلساب املالي لوكالة الصحة الوطنية
للطوارئ في كندا وفرعها اخلاص بالشعوب االولي،
وقد قدمت كندا  ٥٠٠٠قناع طبي قوي حلماية
التنفس و ١٫٥مليون طقم من قفازات الفحص و٢٫١
مليون ستر واقي للوجه و ١٫٢٥مليون مالبس عازلة
و ٣٫٥٠٠طقم قفازات جراحية و ٥٠وحدة عزل تام.
وقال دكتور غريغوري تايلور ان حكومة كندا بتوفيرها
هذه االمدادات التي يحتاجها العاملني في املنطقة
املتضررة فهي متكن هؤالء العاملني في مجال الرعاية
الصحية من مواصلة اكتشاف املرض والتحكم في
انتشاره ،وقال دكتور روب مولر ان وجود امدادات ثابتة
ودائمة من معدات الوقاية الشخصية هو امر حيوي
نظرا الستنفاذ اإلمدادات العاملية.

كندا ترحب بنتيجة
االستفتاء في اسكتلندا

اصدر وزير الشئون
الكندي
اخلارجية
«جون بيرد» بيانا ً
قال بشان نتيجة
في
االستفتاء
قال
اسكتلندا،
صوت الشعب
فيه:
ٌ
االسكتلندي علي
البقاء داخل اململكة
املتحدة القوية وأحيي
الطريقة السلمية
املنفتحة والدميقراطية التي عوجلت بها وجهتي
النظر اخملتلفتني متاما  ،والتي تُعتبر جناح واضافة
لشعب اسكتلندا وحكومة اململكة املتحدة،
وترحب كندا بهذا القرار ،وكما قال رئيس الوزراء
«ستيفن هاربر» ان حكومة اململكة املتحدة تظل
دائما قوة إيجابية في العالم  ،وان كندا واململكة
املتحدة يشتركا في روابط تاريخية عميقة ويعمالن
عمالً هاما ً معا ً ونحن نتطلع الي تستمر هذه
الصداقة جيدة في املستقبل.

شركة طيران اير كندا تضيف  ٢٥دوالر
رسوم لكل حقيبة واحدة

أعلنت شركة طيران «اير كندا» أن
املسافرين على الدرجة السياحية
واالقتصادية داخل كندا ،واملسافرين
من والي الواليات املتحدة والكاريبي
واملكسيك ،سيضطرون لدفع  ٢٥دوالر
عن كل حقيبة معهم .وهذا اإلعالن جاء
بعد اإلعالن املماثل لشركة طيران «وست
جيت» .وتنطبق الرسوم اجلديدة فقط على
الزبائن الذين يدفعون احلد األدنى لثمن
التذكرة واملعروف بالدرجة السياحية ،واما
املسافرين على الدرجة االولي او درجة
رجال االعمال واالفراد العسكريني فلن
يتأثروا .وقال مدير الشركة ان الشركة
تطابق أسعار السوق وان حوالي % ٢٠
من عمالئها الكنديني سيتأثرون بالرسوم
اجلديدة ،وقال محلل ان الرسوم اجلديدة

ستجلب  ٥٠مليون دوالر إيرادات للشركة
في العام ،وان هذا جزء من اجتاه واسع
جلعل شركات الطيران متخصصة أكثر،
حيث يدفع املسافر للخدمات التي يريدها
ويحتاجها في رحلته بداية من املقعد
األساسي الي الفاخر واالكل واملشروبات
الكحولية وقسم النوم وتتقاضي معظم
شركات طيران أمريكا الشمالية رسوم
عن االمتعة.

داعش تهدد بقتل الكنديني ،
وهاربر يُعلن «لن تُرهبنا التهديدات»

بعد إذاعة التسجيل الصوتي اجلديد الذي
اطلقته تنظيم الدولة اإلسالمية في
العراق والشام «داعش»  ،والذي شجع فيه
انصاره علي قتل الكنديني ،ومت ترجمته الي
اإلجنليزية أبو محمد العدناني واستغرق ٤٢
دقيقة ،صرح رئيس وزراء كندا «ستيفن هاربر»
في مؤمتر صحفي أن وكاالت االمن الكندية
تتابع باستمرار وترصد التهديدات األمنية وأن
احلكومة تبحث في السبل الكفيلة بتعزيز
القوانني ،والتعاون مع احللفاء للتخفيف

من حدة التهديدات  ،وأن مساهمة كندا
العسكرية في التحالف الذي تقوده الواليات
املتحدة حملاربة «داعش» جزءا ً هاما ً في التصدي
لهذه اجملموعة املتطرفة  ،وأن التزام القوات
اخلاصة في البعثة اإلستشارية غير القتالية
واملساعدات اإلنسانية هم عناصر حاسمة
في القتال  ،وأضاف اننا نواصل حوارنا مع
احللفاء لتحديد الطرق التي ميكن ان تساعد
في االستجابة الي ما يشكل تهديدا خطيرا ً،
وفي وقت سابق قال مسئول من مكتب رئيس
الوزراء «ستيفن هاربر» أن كندا تعمل مع
حلفائها ملكافحة التهديد  ،وان «داعش» تمُ ثل
تهديدا ً ليس فقط لإلستقرار في منطقة
الشرق األوسط ولكن لألمن العاملي واننا
لن نرهب بالتهديدات بينما يعيش األطفال
األبرياء والنساء والرجال واألقليات الدينية
في خوف من هؤالء اإلرهابيني.

إرهابي من اوتاوا وبعد سنوات من سجنه
يعترف بانه مذنب
في حترك مفاجئ ،اعترف»علي زاده» وعمره
 34عام ويعيش في اوتاوا بانه مذنب
بحيازة متفجرات بهدف القيام بعملية
إرهابية في كندا .وقد ُقبض علي املتهم
في أغسطس عام  ، ٢٠١٠وضبطت معه
كتب واشرطة فيديو تدعو الي اإلرهاب
مع عشرات من لوحات الدوائر الكهربائية
محلية الصنع وأجهزة مصممة لتفجير
القنابل عن بعد ،وحكمت عليه احملكمة
بي  ٢٤عام في السجن .وقد ولد علي
زاده في ايران وهو من اصل كردي ودرس التكنولوجيا والهندسة الكهربائية في جامعة في
وينيبيج ،قبل ان ينتقل الي اوتاوا وحصل علي اجلنسية الكندية عام  ٢٠٠٧وقد اقر في
اعترافه انه سافر الي ايران في مارس  ٢٠٠٩وتسلل عبر احلدود الي أفغانستان حيث شارك
في معسكر تدريب إرهابيني يديره إسالميني وملدة شهرين وعند عودته الي كندا في يوليه
هرب معه  ٥٦لوحة دوائر كهربائية بهدف صنع متفجرات وكان علي وشك تشكيل
ٌ ٢٠٠٩
خلية إرهابية في اوتاوا،كذلك كان يرسل املال الي اخوه في ايران لشراء أسلحة  ،وبعد ادانته
وقضاء عدة سنوات في السجن قال «علي زاده» للقاضي أن هذه الفترة التي سجن فيها
فتحت عينيه علي واقع افعاله وانه لم يكن يدري انه يفكر في هذه الوسائل الشريرة واقر
بانه مذنب .وقال محاميه ان «زاده» كان لديه الوقت ليفكر في جتاربه في احلياة  ،وما الذي
ادي به الي هذه النقطة املظلمة في حياته وقد قبل مسئولية ما اقدم عليه  ،واليزال عليه
ان يقضي  ١٨عام خلف القضبان وقد وافق علي ان ال يتقدم بطلب ألطالق سراحه قبل
مضي  ٩سنوات علي األقل

للمرة الثانية :إعتراض كندي
لطائرات مقاتلة روسية فوق
القطب الشمال

اعترضت املقاتالت الكندية و االمريكية طائرات
حربية روسية عبرت القطب الشمالي في عمليتني
منفصلتني  ،وقالت قيادة الدفاع اجلوي في شمال
أمريكا ان الطائرات الروسية لم تنتهك اجملال اجلوي
الكندي او األمريكي في كلتا احلالتني ،حيث في املرة
االولي اعترضت املقاتالت االمريكية ستة طائرات
مقاتلة وقاذفات قنابل روسية واملرة الثانية اعترضت
مقاتلتني من كندا اثنتني من قاذفات القنابل الروسية
التي طارت علي بعد  ٥٠كيلومتر من ساحل بحر
بوفورت وجاء هذا بعد ساعات من القاء الرئيس
االوكراني خطابه امام البرملان الكندي ،وهذه الطائرات
التي مت اعتراضها بقيت في اجملال اجلوي الدولي وكانت
حتلق في منطقة تسمي منطقة الدفاع اجلوي التي
يشرف علي ادارتها السلطات الكندية واألمريكية
املدنية والعسكرية ،وهذه املنطقة معظمها في
أمريكا الشمالية ويطلب من الطائرات التي تدخلها
ان ترسل بالراديو معلومات لتعرف عن نفسها و عن
سبب الدخول ووجهتها حتي ال تعترضها الطائرات
احلربية  ،وقد رحلت املقاتالت الروسية عندما شاهدت
الطائرات احلربية الكندية  ،وقد جاءت هذه االحداث
بعد عدة أسابيع من قيام مقاتلتني روسيتني وطائرة
استطالع روسية بالتحليق بالقرب من سفينة حربية
كندية في حركات استفزازية في البحر األسود وطارت
واحدة منهم علي بعد  ٣٠٠متر من السفينة  ،وعلي
الرغم من ان هذا االستفزاز الروسي لم يكن له داعي
ولم يشكل خطرا علي السفينة او طاقمها ولكنه
يحمل خطرا من تصاعد التوتر  ،وتعمل هذه السفينة
احلربية الكندية الي جانب سفن اخري من منظمة
حلف شمال األطلسي وقال احد اخلبراء في البحرية
انه ليس من املستغرب ان ترسل روسيا طائرات حربية
الي البحر األسود ألنها تعتبره الفناء اخللفي لها.

السيسي لن يتدخل في قضية
مذيع قناة اجلزيرة الكندي

قال الرئيس املصري انه ال ميكن ان يتدخل في قضية
مذيع قناة اجلزيرة املصري الكندي املعتقل ،ففي
لقاء مع وكالة االسوشيتد برس قال عبد الفتاح
السيسي انه لو كان رئيسا ملصر في وقت اعتقال
فهمي وزمالؤه العاملني بقناة اجلزيرة اإلجنليزية لكان
سمح بترحيلهم بدال من اعتقالهم ،ولكن السيسي
الذي تولي السلطة في يونية يقول ان في مصر
هيئة قضاء مستقلة وان حكومته ال تقبل النقد
او التعليق على االحكام التي تصدرها احملكمة ،ولم
يقل إذا كان سوف يصدر عفوا عن الثالثة املعتقلني
بعد االنتهاء من عملية الطعن ام ال؟ وكان فهمي
يعمل مذيع حملطة االخبار الفضائية القطرية «اجلزيرة
اعتقل في  ٢٩ديسمبر املاضي مع
اإلجنليزية» ،عندما ُ
اثنني من زمالءه .وا ُتهم الثالثة بدعم جماعة االخوان
املسلمني احملظورة وأيضا باختالق لقطات تقوض
االمن املصري وقد نفي الثالثة جميع التهم املوجهة
إليهم وقالوا انهم كانوا يقومون بوظيفتهم وقد
حكم بالسجن علي فهمي بي  ٧سنوات وقال وزير
الشئون اخلارجية الكندي جون بيرد ان الدبلوماسية
لن تنجح في إطالق سراح فهمي ولكن كندا تتبع
السبل القانونية لألفراج عنه.
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املصري اليوم تطالب بحظر النقاب في مصر
في مقال للكاتب «محمد أمني»،
بعنوان «احلرب املؤجلة!!» تسائل عن
متي سيصدر قرار بحظر النقاب
في مصر؟  ..قال فيه :أجهزة األمن
تك ّثف اإلجراءات للبحث عن سيدة
منتقبة ،ادعت أنها مفتشة آثار،
واعتلت مئذنة مسجد أبوالعال،
وصورت املنطقة ،ثم حدث االنفجار
ليهز منطقة بوالق،
بعدها بدقائق،
ّ
ويثير الرعب فى وزارة اخلارجية..
قبلها بأيام ضبطت مباحث املترو
رجالً يرتدى النقاب ويتسول ..حني
خلع املالبس كان يرتدى حمالة
لسبك الدور ..النقاب
صدر نسائية
ْ
هو املتهم األول فى جرائم التسول
واإلرهاب!
هل تتصور مثلى أن احلرب
القادمة بعد داعش ستكون ضد
السلفيني؟ ..البد أن قرارا ً ما سوف
يصدر بحظر النقاب ..والبد أن هذا
القرار سوف يصدر من شيخ األزهر،
أو وزير الداخلية ..والبد أن دراويش
السلفيني سوف يثورون على القرار،
باعتباره ضرورة إسالمية ..احلرب
قادمة ولكنها مؤجلة ..السلفيون
هم اخلطر القادم ..جرائم املنتقبات
بال حصر ..من أول السرقة والتسول
وحتى الدعارة!
أعتقد أن املبادرة البد أن تأتى من

السلفيني ..خلع النقاب ال يضر
اإلسالم فى شىء ..احلجاب يكفى..
ال توجد امرأة أو فتاة فى احلج ترتدى
النقاب ..هل يعقل أن تنكشف على
املاليني فى أقدس بقعة ،ثم تغطى
وجهها حني تعود؟ ..إن نساء كثيرات
ال فائدة من نقابهن ..سيدات
فوق الستني ..ليس عليهن جناح
أن يضعن ثيابهن غير متبرجات
بزينة ..وفتيات غير جميالت باملرة..
وبعضهن يعانى من القشف!
ما أكثر اجلرائم التى ارتكبت حتت
النقاب ..عندك مثالً رجال استغلوا
النقاب للسرقة ..استغلوه فى
التسول ..استغلوه فى الهروب
من جرائم إرهاب ..فما معنى أن
نتمسك بشىء ،ليس من الدين فى
شىء؟ ..هؤالء السلفيون يستغلون
حياء السلطة ..يستغلون أنها ال
تستطيع أن حتظر النقاب فى بلد
إسالمى ..فكيف ال تكون املبادرة
منهم؟ ..كيف ال يتصرفون طبقا ً
ملنطق الضرورة؟ ..فكيف نحمى
بالدنا؟!
لو كان إمام مسجد أبوالعال قد
رأى وجه امرأة عادية ،ما كانت هناك
مشكلة ..اإلمام وقع فى مشكلة..
ال هو يستطيع أن يطلب رؤية
وجهها ،وال هو يستطيع أن يقول

لها أى شىء داخل املسجد ..هنا
كانت املصيبة ..لو سألها أى شىء
عن وجهها أو بطاقتها لقالت إنه
يتحرش بها فى املسجد ..لم يعرف
كيف يتصرف؟ ..تركها تصعد
املئذنة وتصور وهى فى أمان تام ،ال
لشىء إال ألنها امرأة ترتدى النقاب!
الدولة ينبغى أن تكون حاسمة فى
هذه املسألة ..النقاب هو اخلطر..
السلفيون هم املشكلة القادمة..
قرأت أن أحدهم قال احلرب على
داعش خيانة هلل والرسول ..ال
يرى فى الذبح معضلة ..وال يرى
فى التفجيرات مشكلة ..فكيف
عى أن النقاب
يفهم هذا
ّ
الد ُ
كارثة؟ ..كيف نطالبه بأن يوجه
نداء بخلع النقاب؟ ..املأساة أنهم
يكفرون
سيكفرون النظام ،وسوف
ّ
ّ
اجملتمع ..فهل نترك البالد حتت رحمة
السلفيني؟!
احلل ليس فى البحث عن هذه
املنتقبة ..هناك ماليني غيرها ال
تعرفهن ..هذه املنتقبة تعرف
جرميتها ،والبد أنها غيرت مالبسها،
وخلعت النقاب نفسه ..فالغاية
تبرر الوسيلة ..احلل حظر النقاب ..ال
هو فى شرطة نسائية ،وال هو فى
شرطة آداب أو
تسول ..مهم جدا ً أن
ّ
نستعد لهذه احلرب ..فإنها قادمة!

املونيتور» األمريكية:

إختطاف االقباط واالستيالء علي ممتلكاتهم
وسيلة جللب االمول للجهاديني»
حذرت صحيفة املونيتور األمريكية من أن حدود
مصر مع كل من ليبيا والسودان والتى تفتقر
للسيطرة احلكومية ميكن أن تكون قاعدة
للجهاديني احملتملني للقيام بأعمال تهريب وتعزيز
قوتهم .وقالت الصحيفة فى حتليل لها «إن هناك
مجموعة من املصريني الذين يحملون أفكارا
جهادية والذين يريدون املساعدة فى نشر داعش
فى مصر سيدركون أن هناك ثالثة أشياء مطلوبة
لتحقيق هدفهم ،وهم اجملندين واألموال واألسلحة،
وفى ظل حالة االستياء وخيبة األمل بني شباب
اإلسالميني فى مصر ،لن يكون من الصعب إيجاد
العناصر التى يتم جتنيدها ،ثم سيحتاج هؤالء إلى
املال للحصول على السالح ،ومبا أن داعش لن يرسل أموال ألى جماعة تدعى تبعيتها ،فيجب أن يجمعوا األموال
بأنفسهم وبنفس الوسائل التى يستخدمها داعش وهى االختطاف وطرد األقليات الدينية مثل االقباط واالستيالء
على أمالكهم ،وتهريب السالح .ومع األخذ فى االعتبار أن هذه الوسائل قائمة فى مصر اآلن « .وأضافت الصحيفة
إنه مع سعى الواليات املتحدة لتشكيل حتالف حملاربة تنظيم داعش ،فإن مصر رمبا تكون مهتمة بخوض معاركها
اخلاصة أو على األقل عدم فتح جبهات دولية جديدة ميكن أن تشتت قواتها املسلحة ،التى حتتاجها بالداخل ،لكن
الوقع أن اخلطوط األمامية ملواجهة داعش فى كل مكان» .فاستخدام داعش لوسائل اإلعالم االجتماعية له هدف
وغرض أكبر بكثير من مجرد مطالبة اجلهاديني بالهجرة إليها ،بل يهدف إلى دفع احملليني فى دول أخرى إلى التطرف
لبدء قتال حكوماتهم غير اإلسالمية أيضا ،وهناك عدة طرق جلعل دول أخرى تنضم إلى اخلالفة وهى ال تتسع فقط
فى األراضى احمليطة باحلدود اجلغرافية لداعش ،مثلما يحدث فى ليبيا .لكن املوقف ،كما تقول الصحيفة أكثر
تعقيدا عند األخذ فى االعتبار مببدأ البيعة الذى ال يتطلب أن تكون الدول جزءا من احلدود اجلغرافية لدولة اخلالفة
أو جزءا من هيكلها ،ولكنه مجرد اعترف متبادل باخلليفة كحاكم ،ومن ثم يعترف هم بهم كتابعني له ،ويكون
عدو اخلليفة عدوهم وأعدائهم أعداء للخليفة .وتابعت الصحيفة ،والسؤال يتعلق بأفضل األماكن لظهور موالني
لداعش فى مصر ،ورمبا تكون اإلجابة السريعة سيناء ،لكن اإلجابة الصحيحة هى الصعيد ،فهناك أسلحة بالفعل
فى الصعيد وكذلك هناك إسالميني متشددين وسيطرة حكومية قليلة للغاية.

واشنطن بوست:

دول عربية عرضت املشاركة عسكرياً مع
الواليات املتحدة ضد داعش

نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسئول رفيع باخلارجية األمريكية قوله إن دوال عربية
عديدة ،عرضت القيام بضربات جوية ضد املسلحني فى العراق إلى جانب جهود الواليات املتحدة
فى ظل سعى اإلدارة األمريكية إلى تعزيز موقفها ضد داعش .وقال مسئول اخلارجية األمريكية
فى باريس ،إن الكثير من املتعلق بهذا االمر ال يزال فى مرحلة النقاش ،إال أنه يريد أن يوضح أن
هناك عروضا سواء للقيادة املركزية األمريكية أو للعراقيني من دول عربية للقيام بتحرك أكثر
قوة ضد داعش .وأشارت الصحيفة إلى أن اجلانب العسكرى من احلملة املتسعة ضد التنظيم
اإلرهابى الذى يسيطر على مناطق بالعراق وسوريا يتم تنسيقها من قبل القيادة املركزية
عروضا مبشاركة فعالة فى
األمريكية ،ولم يحدد املسئولون األمريكيون أى الدول التى قدمت
ً
أرض املعركة أو عرضت القيام بـ «عمل حركى» باللغة العسكرية .بينما أدان رئيس احلكومة
البريطانى ديفيد كاميرون مقتل الرهينة البريطانى ديفيد هاينز على يد متطرفى داعش وتعهد
ببذل كل ما هو ممكن ملالحقة القتلى وتقدميهم للعدالة .وقالت واشنطن بوست إنه على الرغم
من أن كاميرون تعرض لضغوط داخلية لالنضمام إلى العملية العسكرية األمريكية فى العراق،
لكن يبدو من غير املرجح أن يتم اتخاذ أى قرار فى القريب العاجل.

فوكس نيوز:

اإلخوان جماعة منبوذة فى أغلب أنحاء الشرق األوسط
قالت شبكة «فوكس نيوز» اإلخبارية إنه على الرغم من أن اإلخوان املسلمني منبوذون فى أغلب
أنحاء الشرق األوسط ،إال أنهم قد يجدون الترحيب فى تركيا ،والتى برغم كونها عضوا فى حلف
الناتو لم تتأثر على ما يبدو بالضغوط اإلقليمية والغربية لتجنب اجلماعة .وقالت فوكس نيوز ،إن
اإلخوان بعد طردهم من قطر ،أصبحت وجهتهم التالية واضحة وتظل أجندتهم ،وهى اإلطاحة
بالزعماء العلمانيني فى دول الشرق األوسط كما هى ،حسبما يقول املراقبون .ونقلت فوكس نيوز
عن بنجامني وينثال ،الباحث مبؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات األمريكية ،قوله إن تركيا ستمنح
اللجوء لقيادات اإلخوان .وقد أعلن اإلخوان بالفعل وفقا للتقارير إنهم يخططون الستغالل وضع
الالجئني فى تركيا لزعزعة استقرار واحلكومة فى مصر واإلطاحة بها .وتابعت فوكس نيوز قائلة
إنه لم يتضح ما إذا كانت شبكة اجلزيرة القطرية الداعمة لإلخوان والتى ظلت منبرا للجماعة
بعد تصنيفها إرهابية ،ستواصل موقفها املؤيد لإلخوان اآلن ،فمع طرد قيادات اإلخوان من الدوحة،
أصبحت قطر بعيدة عن القضية بشكل متزايد .وكان الكاتب إريك ماندل قد كتب فى صحيفة
جيروزالم بوست اإلسرائيلية يقول إن قطر وتركيا قدما مالذا لإلخوان بعد اإلطاحة بهم من مصر،
ويدعمان اآلن كال من اإلخوان وحماس .بينما يتهم وينتال تركيا بأنها شريك ال يعتمد عليه ألمريكا
والغرب فى املعركة ضد التطرف .وقال إن أردوغان رفض االنضمام التى التحالف الذى تقوده أمريكا
للقضاء على داعش ،بينما تعد تركيا مركزا لتجنيد مقاتلى داعش .ومضت فوكس نيوز قائلة إنه لو
أدت الضغوط األمريكية الساعية إلى إعادة بناء عالقاتها مع مصر والتى تضررت بشدة جراء دعم
إدارة أوباما حلكومة محمد مرسى ،إلي جعل تركيا تُعيد النظر فى تقدمي مالذ للمطرودين من قطر،
فيتكهن اخلبراء بأن تكون ليبيا أو الكويت أو تونس أماكن محتملة يتجهون إليها ،كما أن هناك
أقاويل بأنهم قد يتجهون إلى بريطانيا.

وول ستريت جورنال:

مخالفات مرورية لبعثة مصر
بنيويورك بقيمة  2مليون دوالر

مبناسبة حضور عدد من رؤساء العالم ،فعاليات الدورة الـ 69للجمعية العامة لألمم املتحدة في
نيويورك ,أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» األمريكية أن عددا من دبلوماسيى  180دولة حول
العالم مدينون مبا يقرب من  16مليون دوالر لنيويورك كقيمة مخالفات لسياراتهم التى تقف فى
غير األماكن اخملصصة لالنتظار .وكشفت الصحيفة األمريكية أن مصر فى مقدمة هذه الدول
املدينة مببلغ يصل ل  2مليون دوالر وفقا ملا ذكرته إدارة مدينة نيويورك املالية.
وشعر مسئولو البعثات الدبلواسية باحلرج واالنزعاج عند إبالغهم بضرورة سداد ديون اخملالفات أثناء
املشاركة فى اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وأشار أحمد شرف ،املتحدث الرسمى لبعثة مصر لألمم املتحدة قائال « :لم أكن على علم بأى
تفاصيل عن موضوع اخملالفات» .وأوضحت الصحيفة أن وزارة اخلارجية األمريكية متنح السيارات
الدبلوماسية لوحات معدنية خاصة لكنها تعامل معاملة مخالفات السيارات العادية .ولكن بعد
سنني من انتقاد وضع هذه الديون ،بدأت إدارة مدينة بلومبرج األمريكية باتخاذ اإلجراءات الالزمة
ضد الدبلوماسيني املتهربني من سداد اخملالفات سواء مبصادرة اللوحات أو منعها من التجديد ومت
تعيني برنامج ملتابعة شأن هذه اخملالفات فى عام .2002
ونقلت « وول ستريت» عن أحد حراس العقارات بالقرب من مبنى األمم املتحدة أنه يؤكد أن السيارات
ذات اللوحات الدبلوماسية دائما ما تنتهك قوانني االنتظار ويضعون سياراتهم فى حارات انتظار
العجالت الرياضية وال أحد يستطيع معارضة ذلك ألنها سيارات دبلوماسية.
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البابا تواضروس :سمعنا كثيرا ً من البابا شنودة عن مسيسوجا وحبه لها وللخدمة بها

مظاهرة حب للقمص «اجنيلوس سعد» في اليوبيل الفضي خلدمته في كندا
البابا يكرم املرشحان املصريان «شريف سبعاوي» و «غادة ملك»

جود نيوز :استعرضنا في العدد السابق واخلاص
بالزيارة التاريخية لقداسة البابا تواضروس لكندا،
كل زيارات قداسة البابا الي يوم صباح اجلمعة،
الثاني عشر من سبتمبر احلالي ،واألن نبدأ من
مساء نفس اليوم حيث حتدث قداسة البابا عن
سعادته بتواجده مبدينة مسيسوجا وقال أنه
سمع كثيرا ً عن مدينة مسيسوجا من املتنيح
قداسة البابا شنودة الثالث وعن اخلدمة بها وعن
القمص «اجنيلوس سعد» وعن حب البابا شنودة
لهذه املدينة .بعدها بدأت مظاهرة حب للقمص
«اجنيلوس سعد» ،حني قام البابا تواضروس الثاني
بتكرمي القمص «اجنيلوس» مبناسبة مرور  25سنة
على رسامته وتأسيسه لعدة كنائس بكندا .وبهذه
املناسبة قام القس مكسيموس رزق اهلل ،أحد رعاة
كنيسة ميسيسوجا بإلقاء كلمة نيابة عن كهنة
كنائس ميسيسوجا وأوكفيل وميلتون على شرف
القمص اجنيلوس .إفتتح القس مكسيموس كلمته
بتحية احلضور ثم أثنى على مجهودات القمص
اجنيلوس الرعوية واخلدمية قائالً أنه ميثل عامود
إميان بالنسبة لكثيرين بسبب خدمته التي امتدت
شرقا ً وغرباً وشماالً وجنوبا ً و التي استمرت بنفس
الروح و الكثافة لسنوات دون أن تعوقها مسؤولياته
اجلمة .من ذلك تأسيسه لعدة كنائس في برامتون،
هاملتون ،سانت كاثرين ،أوكفيل وميلتون ..حيث

إزداد عدد اخملدومني من مائة عائلة إلى نحو ثالثة
آالف عائلة .وذكر القس مكسيموس أن القمص
اجنيلوس سعد جنح في حل العديد من املشاكل
األسرية واملادية املتعلقة ببناء الكنائس قائالً إنه لم
يعترف أبدا ً بكلمة مشاكل وامنا كان يعتبرها ظروفا
طارئة يبحث لها دائما ً عن حلول واختيارات من خالل
عالقاته و من خالل اصراره على إقامة القداسات
والصلوات اليومية .وفي نهاية الكلمة قام قداسة
البابا مع سائر األساقفة و الكهنة باهداء صليب
هدية للقمص اجنيلوس بهذه املناسبة.
كذلك شهد نفس اليوم تتكرمي قداسة البابا
للمهندسة «غادة ملك» املرشحة لعضوية اجمللس
احمللي عن الدائرة  6ملدينة  .ميسيسوجا ،واملهندس
«شريف سبعاوي» مرشح احلزب الليبرالي .وفي
صباح اليوم التالي توجه البابا الي كنيستنا
القبطية بجوالف لتدشينها وفي الظهر شارك
قداسة البابا في حفل جمعية االنبا ابرام اخليرية
ويوم االحد اقام البابا القداس األلهي بالكنيسة
الكبري ،وبعد الظهر وزع قداسة البابا  750كأسا ً
علي  750فائز من كل االعمار مبهرجان الكرازة ،وفي
املساء حضر قداسة البابا في حفل ا ُقيم علي شرف
قداسته حضره العديد من السياسيني الكنديني،
منهم عضوي البرملان «بوب ديكارد» و «براد بيت»
وعمدة مسيسوجا وغيرهم
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البابا تواضروس يجتمع باالباء الكهنة ويلقي كلمة لزوجات الكهنة بوادي «والدة اإلله»

جود نيوز :إجتمع قداسة البابا باألباء الكهنة في كندا وذلك في وادي «والدة األله» مبسيسوجا في صباح
يوم االثنني ،اخلامس عشر من سبتمبر وحتدث قداسته معهم عن اخلدمة واألبوة ،حيث حمل لقب «أبونا»،
الذي يعني األبوة ،وهي الفضيلة التي حتوي عشرات الفضائل فاألب يستر ويسامح ويصون وينسى
ضعفات الناس ،مؤكدا أنه ﻻ يليق أن يكون منبر الكنيسة للحديث عن الناس أو توبيخهم ،فالكاهن هو
مزيج من احلب واحلنان .وفي املساء إجتمع قداسته مع زوجات الكهنة وقال لهم يجب ان تعلمي ان اهلل
قد اختارك زوجه للكاهن منذ كنت صغيرة ويجب أن تكون حياتك فيها اتكال علي اهلل ولكي تكون حياتك
صحيحه يجب أن تتكلي علي الرب  ،واهلل عنده ابواب كثيرة  ،واهلل حاضر  ،اهلل قادر  ،اهلل فاعل  ...وأضاف
البابا مخاطباً زوجات الكهنة ،يجب عليكي أت تفعلي اخلير  ،فقد صار لك دور كبير في فعل اخلير بجانب
ابونا .وقال قداسة البابا أحيانا الكاهن يصاب باشياء حتزنه ماهو دورك يجب ان ياتي دورك املشجع  ،كوني
انسانة معمرة  ،كوني إيجابية  ،فكري مع ابونا بطريقة ايجابية وارعي االمانة  ،كما يقول الكتاب املقدس،
«كن امينا الي املوت»  ،عليكي أن تتحلي بأمانة الفكر  ،امانة عالقتك باالخرين  ،امانة التصرف  ،امانة في
امللبس  ،وتلذذي باملسيح الساكن في بيتك كذلك صلي كثيرا ً من اجل خدمة ابونا

البابا تواضروس في شالالت نياجرا

BAYVIEW
PHARMACY
Better Heath. Better Life

Free Delivery
Free Compliance Packaging
Home Health Care
Natural Products
Hallmark
Diabetes Programs
Free Consultation
& Meds Review
• Free Blood Pressure Check
• 15% Senior Discount Everyday

جود نيوز :في زيارة خاطفة وحسب اجلدول املعد لقداسة البابا تواضروس الثاني ،توجه قداسة البابا يوم الثالثاء
السادس عشر من سبتمبر احلالي الي منطقة «شالالت نياجرا» ،وقضي قداسته وقت قصير في تلك الزيارة،
حيث توجه بعدها قداسته الي املطار وسافر الي مقاطعة البرتا .ومن املعروف أن جدول البابا املزدحم جدا ً يبدأ
في السادسة صباحاً وينتهي منتصف الليل في كل يوم من أيام الزيارة

7355 BAyview Ave., Unit 4A & 4B, Thornhill, ON L3T 5Z2
Phone: 905.707.9393 Fax: 905.707.9392
bayviewida@hotmail.com
@BayviewIDApharm

•
•
•
•
•
•
•
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جرجس جرجس و عزة عبد النور

WELCOME

His Holiness Pope Tawadros II
118th Pope of Alexandria and
Patriarch of the See of St. Mark
To Canada

ونهنئ الشعب القبطي في كندا بإفتتاح كاتدرئية
مارمرقس الجديدة
وبركة تدشين هذا العدد من الكنائس
كما يهنئ
جرجس جرجس و عزة عبد النور
كهنة وشمامسة وشعب كنيسة مارجرجس واالنبا رويس
باليوبيل الفضي لتأسيس الكنيسة
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دوري شكلة حلو

سمير اسكندر

شوقي غريب يستقر على ضم العبني جدد
من األهلى والزمالك إلى معسكر بتسوانا

صالح ينتقل لهذا «توتنهام»
االجنليزي مقابل  13مليون إسترليني

إنطالق مسابقة الدورى بهذه القوة وهذا
العدد الوافر من األهداف مؤشر جيد لعودة
الكرة املصرية إلى مكانتها املعهودة ولكن

على مستوى املنتخبات الوطنية التى غابت
عن البطوالت االفريقية منذ اندالع ثورة
اخلامس والعشرين من يناير وبصفة خاصة

املنتخب القومى األول الذى لم يشارك
وألول مرة فى نهائيات األمم األفريقية لدورتني

متتاليتني وهناك تخوف عام أن تكون هذه

التصفيات هى محطته الثالثة فى االبتعاد

عن النهائيات فيكون هزاقدرناالوحيد فى

العالم الذى حصل على مثل هذه البطوالت
ثالث مرات متتالية ويغيب عنها ثالث مرات

أيضا!
متتالية ً

الشئ الغريب ان شوقى غريب املدير الفنى
للمنتخب صرح بعد مباراة السوبر بأنه سوف

يستعني بسبعة العبني جدد دفعة واحدة من

األهلى والزمالك والعبني آخرين من املسابقة

احمللية بعد أن ظهروا بقوة فى األسبوع األول

منها! هذا التصريح يؤكد أن شوقى غريب
لم يجد االختيار من قبل ومازال مستمرا فى
جتربة الالعبني ولم يستمع إلى نصائح خبراء
اللعبة فى ضرورة استقرار الفريق والتغيير

فى أضيق احلدود بالعب أو اثنني على األكثر!

استقر شوقى غريب ،املدير الفنى للمنتخب الوطنى ،على أن تكون العناصر اجلديدة التى لم تشارك فى
معسكر مباراتى السنغال وتونس قليلة ،خصوصا مع جاهزية العبى األهلى والزمالك ،وقدرتهم على
االنسجام سريعا مع باقى العبى املنتخب بسبب ضيق الوقت وقلة االختيارات من العبى أندية الدورى .
مميز خالل مبارياتهم مؤخرا ،وهو ما يجعل االختيارات مرتبطة
أكد غريب أن العبى القطبني ظهروا مبستوى ّ
باألهلى والزمالك أكثر ،مشيرا إلى عدم وجود عناصر جديدة بباقى األندية جنحت فى لفت األنظار.
واستقر غريب على مجموعة جديدة من الالعبني لضمهم إلى معسكر املنتخب استعدادا لبتسوانا،
مثل :على جبر وإبراهيم صالح وأمين حفنى من الزمالك ،بجانب ثالثى األهلى سعد الدين سمير ووليد
سليمان ومحمد جنيب ،مع منح الفرصة كاملة ملؤمن زكريا بعد ظهوره بشكل جيد مع الزمالك ،وعدم
حصوله عليها مع املنتخب خالل الفترات األخيرة التى انضم فيها ملعسكرات الفراعنة.

اقترب الدولي املصري محمد صالح من االنتقال
إلى توتنهام اإلجنليزي ،وذلك خالل فترة االنتقاالت
الشتوية املقبلة .
بحسب موقع «كوت أوفسايد» اإلجنليزى فإن إدارة
السبيرز رصدت  13مليون جنية إسترلينى للحصول
على خدمات صالح بداية من يناير املقبل.
جاء امتام الفريق اللندنى بالفرعون املصرى بعد
ماوريسيو بوتشتينو املدير الفنى للسبيرز فى
احلصول على خدماته حيث أقنع دانييل ليفى رئيس
النادى لضم الالعب.
ويعيش صالح أوقاتا ً غير سعيدة فى تشيلسى
حاليا ً مما قد يدفعة للرحيل عن صفوف البلوز لكثرة
جلوسه على مقاعد البدالء.

الثقه تعود للزمالك..

بعد سداسية الطالئع

ابدي املدير الفني لفريق الكرة االول بنادي الزمالك
«حسام حسن» رضاه عن نتيجة فريقه امس االول
امام طالئع اجليش في االسبوع الثاني من الدوري
والفوز الكبير بنتيجة  ..1/6وقال انها مباراة
وانتهت والبد وان يبدا الفريق في التفكير في
مباراته املقبلة امام احتاد الشرطة في االسبوع
الثالث من الدوري اخلميس املقبل ..واكد ان التركيز
البد وان يكون شعار الفريق خالل املرحلة املقبلة
للحفاظ علي املستوي واالداء الذي ظهر من مباراة
السوبر علي الرغم من الهزمية.
اضاف ان مشوار الدوري مازال طويل وان الفوز دفعه
معنوية جيدة اال ان الفريق االجهز هذا املوسم
فنيا وبدنيا هو الوحيد القادر علي حصد اللقب في
ظل خوض  38مباراة هي عدد اسابيع الدوري هذا
املوسم ..وقال ان الفرق االن ستعمل الف حساب
للزمالك مما يزيد من مهمة الفريق االبيض واجلهاز
الفني خالل املرحلة املقبلة.
علي صعيد اخر بدأ مؤمن زكريا هداف الزمالك
الذي تألق في لقاء الطالئع وصاحب الهاتريك،
بالضغط علي ناديه انبي ..من اجل االستمرار مع
الزمالك وعدم العودة النبي املنتظر ان يعود اليه
في يناير املقبل خالل االنتقاالت الشتوية بعد
انتهاء اعارته ..وتقدم االبيض بعرض لشراء الالعب
بشكل نهائي بقيمة  3ماليني جنيه ويريد الالعب
ان توافق االدارة البترولية علي العرض والبقاء مع
القلعة البيضاء في ميت عقبة.
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مائة يوم على حكم السيسى

جرت العادة فى الدول الغربية على التقييم األولى
للرؤساء فى احلكم بعد قضاء مائة يوم،وطبعا
هذه مدة قصيرة جدا للتقييم ولكنها فى النظم
الدميوقراطية تعتبر مؤشرا إلجتاهات األداء واخلطوط
العريضة لألفكار املطروحة من احلاكم،ومدى اجلدية
فى التحرك نحو تطبيق برنامجه األنتخابى .أما
فى دولة خارجة من ثورتني وفوضى زادت على ثالثة
سنوات ومازالت أثارها باقية فأن التقييم بعد مائة
يوم سيكون بكل املقاييس أقل موضوعية ،ومع
هذا فأننا نستطيع أن نلقى بعض الضوء على
مؤشرات التفكير للرئيس اجلديد ،وأيضا نعرض
مؤشرات األختبار احلقيقى حلكمه التى ستخضع
للتقييم الدورى من املتخصصني بعد كل عام من
رئاسته.
فى تقديرى هناك مؤشرات إيجابية وتوجسات
سلبية بعد مائة يوم من حكم السيسى.
بالنسبة للمؤشرات اإليجابية هناك حتسن
تدرييجى ملحوظ فى عودة األمن واالستقرار إلى
الشارع املصرى،وهناك جدية وسرعة وحماسة
فى حتركات الرئيس،وهناك طموح قومى يتمثل
فى طرح عدد من املشاريع العمالقة التى أمتنى
أن تكون قد مت دراستها من جميع جوانبها،وهناك
خطاب وطنى أكثر حميمية أرتفع بسقف اآلمل
لدى الشعب،وهناك احساس لدى املواطن بوجود

زعيم قوى وإرادة سياسية وطنية للتغيير،وهناك
أهتمام باحتياج مصر إلستشارة علمائها متثل ذلك
فى تأسيس اجمللس األستشارى لعلماء مصر،وهناك
اخلطوات الشجاعة التى اتخذت مثل رفع الدعم
جزئيا عن الطاقة وتنظيف وسط مدينة القاهرة
من الباعة اجلائلني ووضع سقف للحد األعلى
لألجور فى اجلهاز احلكومى ب  42الف جنيه شهريا
وأيضا التوجه نحو روسيا لفتح صفحة جديدة
توازن العالقات املصرية األمريكية،وكذلك دور مصر
الفاعل فى التعامل مع أزمة غزة .من اإليجابيات
أيضا حتسن تدرييجى فى أداء األقتصاد املصرى رغم
التحديات اجلسام التى تواجه مصر،وهناك لقطات
إنسانية اثلجت صدر الناس مثل زيارة الرئيس للفتاة
املغتصبة وبعض اللقطات اإلنسانية األخرى.
من الناحية املقابلة هناك توجسات ومخاوف
لدى الناس يتصدر هذه الهواجس اخلوف على
احلريات العامة والشخصية،وتوجس من ناحية
دولة القانون ،وتوجس من أرتفاع نغمة التخوين
الوطنى،وتوجس من أستمرار الفساد الضارب فى
عمق هيكل الدولة،واخلوف من عودة اإلستبداد،
وتوجس من عودة مافيا احلزب الوطنى،وتوجس من
سيطرة املؤسسة العسكرية على مقدرات البالد،
وتوجس من عودة التيار اإلسالمى عبر ما يسمى
باملصاحلات أو من خالل احالل السلفيني محل
األخوان أو عبر املزايدة الدينية من الدولة على التيار
الدينى كما كان يحدث فى عهد مباررك،وتوجس
من تقليص دور اجملتمع املدنى ،وخوف على
الدولة املدنية التى خرج املصريون فى  30يونيه
حلمايتها،وتوجس من عدم حتقيق حلم املصريني
فى العدالة االجتماعية وتوفير حد أدنى للحياة
الكرمية،وتوجس من عودة جهاز األمن وممارسات
الدولة األمنية عبر حزمة إجراءات وممارسات غير

دستورية تهني املواطن بدون مساءلة،وتوجس من
أستمرار تدهور ملف الوحدة الوطنية على نهج

السادات ومبارك،وتوجس من أستمرار سياسة
القوة والبلطجة واخلطف واألتاوات،وتوجس من
عدم القدرة على إصالح ملفى التعليم واخلطاب
الدينى.
هناك أيضا توجس من أن تكون توجهات النظام

مجدى خليل

اجلديد هى األعتماد على اقتصاد املعونات
والتبرعات على حساب تشجيع قطاع األعمال
وتذليل العقبات جلذب األستثمار األجنبى وتشجيع
األسواق وحتفيز النمو،أو أن يكون أجتاه النظام نحو
روسيا على حساب العالقات مع الغرب مما سيؤدى
حتما إلى اضرار بالغة على األقتصاد املصرى ووضع
مصر الدولى ،أو أن يتورط اجليش املصرى فى حروب
لصالح دول اخلليج التى تبرعت ملصر بسخاء من
آجل هذا الغرض.
رغم كل هذا فأن املائة يوم األولى من حكم الرئيس
السيسى تصب فى صاحله ،وقد ظهر ذلك جليا
فى تقبل الناس لقرار خطير مثل رفع دعم الطاقة
أو تكرار أنقطاع الكهرباء ،أو من خالل األقبال
الشعبى الكبير على االكتتاب فى مشروع قناة
السويس ،وأيضا متثل فى دعم السيسى املتواصل
فى مواجهة خصومه من االخوان..وأخير فى
أستمرار شعبية الرئيس املرتفعة بني املصريني فى
الداخل واخلارج.
الرئيس السيسى محظوظ ألنه يقارن برئيس
سابق متخلف وسيئ وهو محمد مرسى،وبفترة
حكم مجلس عسكرى فاشل ومتخبط،وبرئيس
مؤقت كان حذرا فى أتخاذ أى قرار قد يحسب عليه
وهو عدلى منصورِ .
نحن نتمنى أن يأخذ الرئيس توجسات املصريني
ومخاوفهم على محمل اجلد خاصة وأن الشعب
يؤيده ويسانده بقوة ،واجليش يقف خلفه،
ومؤسسات الدولة بدأت تعود للعمل فى
تناغم،وهذه كلها أمور جتعل ممارسة احلكم أسهل،
حيث حتولت األغلبية إلى ظهير سياسى يساند
احلكم اجلديد على آمل بناء مصر جديدة بعد
ثورتني تطلع املصريني خاللهم إلى التغيير اجلذرى
لبلدهم.
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أفقي

 -1سجن كان رمزا للطغيان والظلم كان يوم اقتحامه يوم العيد
الوطني تحتفل به فرنسا كل عام
 -2فراش (معكوسة)  oبمعنى حديث باالنجليزية
 -3احد الوالدين  oنابع عن الود والمحبة
 -4مزارع البرتقال في فلسطين
 -5بناء تحتي أسفل البناء األساسي  oنصف بلبل
 - 6من أجل  oنتبع نهجا  oسقيا األرض
 -7أسم اشارة مثنى  oغصن
 -8أعلى  oفي هذا المكان
 -9ملؤه اإلباء والشرف (معكوسة)  oحرف جازم  oاليوم السابق
 -10حوار للتسلية  oنبات يستخرج منه السكر

رأسي

 -1زخرفة اسالمية  oتضاريس بحرية تحتوي على المرجان
 -2دولة افريقية اسسها عبيد أميركيون محررون أرادو العودة إلى
أفريقيا  oيابسة
 -3حفظ حق الوالدين واحترامهما  oنصف رماد  oنضوب وانتهاء
 -4لغة وضعت من األمم المتحدة لتكون دولية ولكنها فشلت فشال
ذريعا
 -5الخطاط الوزير واضع أسس خط الثلث في الدولة العباسية
 -6تنتهي حياتها  oثلثا هام
 -7عنصر من عناصر مياه البحر تداوى به الجروح  oغير ناضج وغير
مشذب أو مهذب
 -8عنده  oوصف يطلق على كل من لديه موهبة يمكن تطبيقها في
عمل ما
 -9كلمة أصلها فارسي تطلق على مواد التلفزيون أو الجزء غير
المرئي من قدرات الكمبيوتر
 - 10مادة تفرزها البنكرياس لحرق السكر في الدم  oاذا تجاوز اثنين
شاع
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مطلوب مذيعات
ومقدمات برامج

ذوي خبرة او بدون وسيتم تدريبهم
للعمل بقناة احلرية املسيحية
لالستعالم:

416.262.2920

لوحة ال�رشف
خالد صالح

خالد صالح فنان سينمائي عبقري من مواليد القاهرة ،بدأ التمثيل
من خالل مسرح اجلامعة كما قام بالتمثيل في مسارح الهواة مثل
مسرح الهناجر في دار األوبرا املصرية لفترة طويلة ،ولم يكن في ذلك
الوقت متفرغا ً للتمثيل إذ ظل ميارس أعماله التجارية اخلاصة حتى
عام  ، 2000ثم تفرغ متاما ً للتمثيل وهو في سن السادسة والثالثني،
وملع جنمه سريعا ً حتى إعتبره النقاد أحد أهم فناني اجليل احلالي ،وكون
شعبية واسعة لصدقه في االداء وبراعته في أداء األدوار املعقدة.
من أهم أعماله السينمائية «تيتو»« ،عمارة يعقوبيان»« ،أحالم
حقيقية»« ،حرب إيطاليا»« ،إبن القنصل» و «هي فوضى» من إخراج
يوسف شاهني وخالد يوسف..باالضافة إلى املسلسالت الرمضانية
كمسلسل سلطان الغرام في ،2007وبعد الفراق في  2008وكانا
بطولة مطلقة له .توفي في اخلامس والعشرين من سبتمبر احلالي ،بعد معاناة مع املرض لم تدم طويالً ،وذلك بعد اجرائه عملية قلب
مفتوح في مركز الدكتور مجدي يعقوب بأسوان .كانت اآلالم قد بدأت تداهمه أثناء تصوير مسلسله الرمضاني األخير «حالوة الروح»،
فمكث في املركز لبضعة أيام حيث نصحه األطباء بضرورة إجراء جراحة في القلب .لكنه قرار تأجيلها حلني االنتهاء من تصوير املسلسل
وقضاء اجازة قصيرة مع أسرته.
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VOTE
Cozette Giannini

for City Councillor Ward 39
Scarborough Agincourt
on Oct. 27th
I was honored to have met His Holiness,

Pope Tawadros II

نهنئ اجلالية القبطية

بالزيارة التاريخية لقداسة

البابا تواضروس الثاني
الي كندا

Ward 39 - Scarborough-Agincourt
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As a proud Lebanese Canadian,
I am committed to being a strong
voice for
the Arabic and
Coptic Communities.
Help me with your vote on Oct 27.
To volunteer, call our campaign
office 647.739.2489
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Vote in Person

Vote during early voting period at any
location, or vote on election day at
your designated poll station. Remember to bring your photo ID. See your
Voter Information Package (VIP) or
www.MarkhamVotes.ca for details.
Please vote Sophia Sun for Regional
Councillo
Councillor.

...
...
Sophia SUN
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نفرح لأجل
يتقدم ماجد و رمي ملوك
بأجمل التهاني
إلي العروسني

ساندرا جرجس
و فادي جابريل

Sandra & Fadie
مبناسبة اخلطوبة
السعيدة
تهنئة خاصة ملدحت
و أمل جرجس
خالص التهاني بالزفاف السعيد للعروسني
سالي و رميون

تهنئة خاصة لالستاذ محفوظ واالستاذة باسمة داود  ،واالستاذ محيي واالستاذة مني
جرجس  ...متانينا القلبية للعروسني بحياة سعيدة

خالص التهاني بالزفاف السعيد للعروسني
ماريان و روبرت

تهنئة خاصة للدكتور كمال إبراهيم والدكتورة سامية برسوم  ،والدكتور مجدي نشأت
واالستاذة أميرة نشأت  ...متانينا القلبية للعروسني بحياة سعيدة
تهنئة خاصة من الدكتور مجدي سيف والعائلة للعروسني

البابا تواضروس يشارك في حفل
تنصيب السفير املصري اجلديد بكندا

جود نيوز  -اوتاوا :مت حتديد يوم اخلميس اخلامس والعشرين من سبتمبر ،يوماً لتنصيب السفير املصري اجلديد لدي
كندا« ،معتز منير زهران» والذي وصل منذ ايام وقدم اوراق اعتماده للمسئولني الكنديني خلفاً للسفير السابق
«وائل كمال ابو اجملد» .وشارك في هذا احلدث قداسة البابا تواضروس الثاني واملوجود في كندا األن لإلحتفال
باليوبيل الذهبي للكنيسة القبطية في املهجر ،وشارك في حفل التنصيب مع قداسة البابا من الضيوف رئيس
مكتب احلريان الدينية «أندروا بينيت» وعضو البرملان الكندي «ديفيد اندرسون» ،كذلك شارك ثمانية سفراء من
بينهم سفراء اجلزائر وقطر والسودان ،وحضر احلفل جميع طاقم السفارة والعشرات من املصريني ،ونيافة االنبا
مينا اسقف مسيسوجا وغرب كندا واباء كهنة من اوتاوا ومونتريال وتورنتو وسكرتارية قداسة البابا املرافقة
لقداسته .وفي بداية كلمته قال السفير «معتز زهران» أنه يعتز بوجود البابا تواضروس في هذا احلفل وعلي هذه
االرض املصرية الن السفارة تعتبر ارض مصرية وأن البابا علم من اعالم مصر ومشرف لها .وبعده القي قداسة
البابا كلمة جميلة قال فيها انه ايضاً سفير ملصر وأن كل مصري هو سفير ملصر وهنأ قداسة البابا السفير
اجلديد علي تنصيبه .والتقط اجلميع الصور التذكارية وغادر قداسة البابا مقر السفاره في الثانية ظهرا ً

Saturday, Sep. 27th, 2014 - Issue (22)

part2

Before he had even finished praying, Rebekah came out to the well with a large
clay jar on her shoulder. She was very
beautiful.
Rebekah went down to the spring and
filled her jar with water.
Abraham’s servant hurried to meet her.
He said to her, “Please give me a little
water from your jar.”
“Drink, my lord,” Rebekah said, and
quickly she lowered the jar to her hands
and gave him a drink.
And then she said, “I will draw water for
your camels too.” So she quickly emptied her jar into the trough, ran back to
the well to draw more water, and drew
enough for all his camels. Abraham’s
servant watched her without saying a
word.
Was this the one God had chosen to be
Isaac’s wife?
When the camels had finished drinking, Abraham’s servant asked, “Whose
daughter are you? Please tell me, is
there room in your father’s house for us
to spend the night?”
Rebekah answered, “I am the daughter of Bethuel, the son of Nahor.” Nahor
was Abraham’s brother! She was one of
Abraham’s own people, just as Abraham
had asked. “We have plenty of straw and
fodder, as well as room for you to spend
the night,” she said.
Abraham’s servant bowed down to the
ground and worshiped the LORD. “Praise
be to the LORD, the God of my master
Abraham! He has smiled on my servant
Abraham this day. He has guided me on
my journey and led me to the house of

my master’s relatives.”
And then he gave Rebekah heavy gold
bracelets for her arms and a golden ring
for her nose.
Rebekah ran back to her mother’s house.
When Rebekah’s brother Laban heard
Rebekah’s story, and saw the gold ring
and the golden bracelets, he ran out to
the stranger at the well.
“Why are you waiting out here!” Laban
said. “Come to my father’s house, you
who are blessed by the Lord! I have prepared a place for you, and for your camels too.”
The camels were unloaded and straw
was brought for them to eat. Laban
brought water for Abraham’ servant and
his men to wash their feet. And then he
brought a delicious meal and set it before
them.
“I cannot eat until I tell you why I am
here.” Abraham’s servant said.
“Please, tell us,” Laban said.
Abraham’s servant told Laban and his
family the whole story.
“Before I finished praying in my heart,
Rebekah came out, with her jar on her
shoulder. She gave me water to drink,
just as I had prayed. So, please, tell
me, is she the one for my master’s son
Isaac?”
Rebekah’s father answered, “This is from
the LORD! Here is my daughter; take her
with you, and let her become the wife of
your master’s son.”
When Abraham’s servant heard this, he
bowed down to the ground before the
LORD. Then he brought out more gold
and silver jewelry and other costly gifts
and gave them to Rebekah. And he gave
treasures to her brother and to her mother also.
The next morning Rebekah›s father
asked her, “Will you go with this man?”
“I will go,” she said.
And so they sent Rebekah on her way.
They blessed her and said to her,
“Our sister, may you increase
to thousands upon thousands;
may your offspring possess
the gates of their enemies.”

Hap p y B i r t h d a y N e l l y

Hot Air Balloon
Facts for Kids
The first human carrying flight technology was the hot air balloon.
While unmanned balloons have been around in some form for thousands of years, the first untethered flight with people on board was in
1782.
The large balloon on top is called an ‘envelope’. It holds hot air created by a heat source known as a burner.
The burner creates an open flame by burning a mix of liquid propane
and air.
Hot air balloons are buoyant because the hot air inside the envelope
has a lower density than the colder air outside.
Passengers typically stand in a wicker basket beneath the envelope.
While most envelopes have a standard balloon shape, others are
designed to look like animals, cartoon characters and other fun objects.
The top of the balloon usually has a vent which allows the pilot to
control the speed of ascent/descent (along with the burner).
Hot air balloons can fly to amazing heights, the world record is over
21,000 metres! (68,900 feet). It’s tough to breathe up there so oxygen is needed from around 5,000 metres (16,400 feet).
The temperature inside a hot air balloon is usually kept below 120
degrees Celsius (248 Fahrenheit).
A typical envelope is made from nylon with a melting point around
230 degrees Celsius (446 Fahrenheit).
Hot air balloon flights and festivals are popular in various destinations around the world. Well known locations include Cappadocia
(Turkey), Albuquerque (New Mexico, USA), Luxor (Egypt) and the
Serengeti (Tanzania).

Q: I’m tall when I’m young and I’m short when I’m old. What am I?
Q: Mary’s father has 5 daughters – Nana, Nene, Nini, Nono. What is the fifth
daughters name?
Q: In a one-story pink house, there was a pink person, a pink cat, a pink fish, a pink
computer, a pink chair, a pink table, a pink telephone, a pink shower– everything
was pink!
What color were the stairs?

Mira
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The Beatitudes:
Revilement and Persecution
We are all familiar with the Beatitudes, which
are a series of blessings that Jesus spoke of when
He was giving the Sermon on the Mountain. If
you take the time to slowly read and reflect on
these phrases, you will find great comfort. This
will be the focus on the next few articles: our
series on the Beatitudes.
First, why are these phrase important? If you
read these verses, you will find that Jesus lists
qualities of His children, and then states what
their rewards are. Now, think back to when you
were a child and cleaned your room or got great
marks at school. What did you look forward to?
A reward. It could be anything – money, candy,
a new toy, etc…or even just praise from your
parents. Even as adults, we like rewards. As humans, we have a need to feel appreciated and
praised. We want to be rewarded for the things
we do and accomplish. How beautiful then, is it,
that Christ gives us a glimpse of these rewards
in the Beatitudes?!
Let’s start with the first few verses (Matthew 5)
Blessed are the poor in spirit,

    For theirs is the kingdom of heaven.
are those who mourn,
    For they shall be comforted.
4 Blessed

are the meek,
    For they shall inherit the earth.
5 Blessed

Blessed are the poor in spirit – what does this
mean? It can be interpreted in many ways. Perhaps Christ meant those who are humble and
calm/ Jesus wants us to do great things, but not
to be boastful and proud. Remember that every
good thing we are and have is because of God.
Perhaps Jesus meant that those who are poor in
spirit are those who are calm and take the time
to bring peace and tranquility to others. The reward? The Kingdom of Heaven! How wonderful is this? God, in all His glory, will reward
us with His kingdom. He wants to share with
us this marvelous gift, simply for obeying His
words and for being poor in spirit.
Now, blessed are those who mourn. Does this
mean that God wants us to be sad and cry all
the time? No. So, what did Jesus mean? Perhaps Christ was referring to those who experience difficult times and are frustrated, tired,
and sad. We have all had times when we feel
like this. Difficult experiences cause us to feel
exhausted and distressed. In themselves, these
experiences may not feel to be blessings. So,
why is Christ promising us comfort? God wants

to let us know that when we feel sad or hurt,
He is there. God will not allow us to suffer and
not provide any means or source of comfort. In
these verses, Jesus is telling us that mourning
is quite expected – but that He will provide us
with comfort. Comfort may be in the shape of
a spiritual father, prayer, a supportive friend, a
solution out of bankruptcy, a promotion, etc. But
rest assured, God will provide us with comfort.
Although we often complain of our sufferings,
this verse tells us something special about challenges: although tough, they provide us with an
opportunity to seek God and to put our faith and
hope in Him. In turn, we will receive His comfort.
The third Beatitude, the meet, relates to the poor
in spirit. But meek also means being gentle,
something that we can struggle with if stressed,
angry, or in a rush. Here, Jesus tells us that the
meek will inherit the earth. Why? Because the
meek are humble and selfless. They are not selfish, and they remember that all they have is because of God. They are gentle and seek to provide peace to others. In return for being selfless,
Christ offers the meek the earth. You may ask,
what good is the earth if we are all to die and not

live here forever? Well, perhaps Christ did not
mean the earth in the literal sense. Maybe Jesus
meant that the meek will receive blessings and
that God will help them along their journey on
this earth. Maybe God meant that in return for
their selflessness, God would reward them by
responding to their needs and desires.
We can certainly learn a lot from the Beatitudeand we have just covered the first three! In between now and the next issue, I urge you to take
out your Bible and memorize these first three
verses of the Beatitudes. As you do, you will
start to see their value. You will remember these
promises of blessings and realize how wonderful and loving our God is. You will notice that
following God’s words has more blessings than
you can imagine. You will feel comforted when
you obey God and you will know that God will
never forget your selfless acts, faith, humility,
or obedience. I myself have started memorizing
these three verses: Matthew 5: 3-5. Make time
to read them at least once each day, and you will
see that you have already begun to memorize
them. And soon, you will start to feel the power
and comfort that Jesus; words of the Sermon on
the Mount can bring to your heart and life.

‘reasonable’ costs for moving, rent, food, and transportation.
Get government permission. You can request the permission of the Minister of Employment and Social Development Canada to exceed the $5,000 or $2,500 limits on
plan withdrawals. Make your request in writing and send
it in as early as possible
.
Avoid paybacks. If there is any money received remaining in your plan after your child’s post-secondary program has been completed, you may be required to refund
some of the CESG monies your plan had received. To
avoid any potential CESG paybacks, be sure to deplete
your plan’s earnings first.
Take advantage of left-over contributions. Any contri-

butions remaining in the plan after your student finishes
college or university are yours to use as you wish – transfer them to another child’s plan or withdraw them for
personal use.
Be tax-savvy. Remember that earnings withdrawn from
your plan will be taxed as part of your child’s income.
This could be a tax advantage if your child’s income is
low because these earnings could be effectively tax-free.
Education is expensive - and getting more so by the day.
An RESP vehicle is the vital foundation of a well-funded
post-secondary experience. But, there are other steps you
can take to ensure your financial stability and achieve a
debt-free education for your children. Your professional
advisor can provide a critical helping hand every step of
the way.

When college years collide with retirement years

Hany Ghattas, CFP, CIM

Your children are aiming at college or university and
you’re aiming at retirement. That’s not so unusual these
days, as more and more parents have chosen to delay
marriage and children until they (and their finances) were
more ‘mature’. If you’re in that growing group, you’ve
probably already initiated a savings plan for retirement but you may still need a plan to pay for that increasingly
costly post-secondary education. Here are a few tips to
ensure your future does not collide with your children’s
future:
Get registered
A Registered Education Savings Plan (RESP) is a terrific
way to save for an education and to save on taxes, too.
Though contributions are made with after-tax dollars, you
do not pay tax on the growth of investments held within
an RESP until money is withdrawn. If the growth is paid
to your child while attending an eligible post-secondary
education program, you won’t pay taxes on the growth;
your child will, and maybe in a low tax bracket.
The government will also kick in some money. Through
the Canada Education Savings Grant (CESG) program,
the first $2,500 you contribute each year into your child’s
RESP will receive a federal grant of at least 20% of your
contribution*. With the recent removal of the annual
maximum contribution limit and an increase in the lifetime maximum contribution amount to $50,000, it is now
easier to accelerate contributions into an RESP.
Get bonded
The Canadian Learning Bond can also help accelerate
your education savings plan. It is available to children
born in 2004 or later whose parents or primary caregivers are receiving the National Child Benefit Supplement.
Alberta residents may also qualify for the Alberta Centennial Education Savings Grant (ACES) which can add

up to $500 to your child’s RESP. Québec residents can
qualify for the Québec Education Savings Incentive,
which can provide an additional $250 each year to your
child’s RESP*.
Get flexible
With the education costs accelerating, it’s prudent to look
beyond RESPs. A Tax-Free Savings Account (TFSA)
could be a good choice to investments in. Other options
include trust accounts and life insurance.
Get retirement-ready
Develop a realistic retirement plan that includes the fact
that your children may still be completing their education
at that time. Your plan could include putting off extensive travel or exploring alternative work arrangements,
like phased retirement, so you can spend more time with
your children.

RESPs – more than tuition

You’ve saved and planned for this day, and it’s almost
here: Soon your son or daughter will be heading off for
their first year of post-secondary education. And now it’s
time to tap into the investments held in the Registered
Education Savings Plan (RESP) you diligently built for
so many years – and that should take some careful thinking because you have decisions to make about how you
withdraw your RESP funds to best take advantage and
get the full benefit of Educational Assistance Payments
(EAPs), which consist of the Canada Education Savings
Grant (CESG) , the Canada Learning Bond (CLB) and
the income you’ve invested in the investments within the
RESP.
Know your withdrawal options. Once your child is enrolled in an eligible program and as the plan subscriber,
you can withdraw plan contributions tax-free and use
them any way you wish – to support your child or even
for your personal purchases.
Know your limits. In most cases, the government restricts the withdrawal of plan income EAPs to a maximum of $5,000 in the first 13 weeks of your child’s
qualifying educational program. In some cases, the limit
may be $2,500 per 13-week period. EAPs must be used
to ‘further’ your child’s post-secondary education and can
include tuition, school/student fees, textbooks and even
1.
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Federal Report

By Costas Menegakis, MP

Canada’s response to
the crisis in Iraq

Canada condemns in the strongest possible terms ISIL terrorists’ repugnant killing of innocent civilians in northern Iraq,
including women and children,
Christian, Yazidi and other religious communities. On September 14, 2014 at the International Conference on Peace
and Security in Iraq, Minister
John Baird urged a united response from the international
community in the face of such
brutal barbarism.
We are supporting those on
the front line against ISIL with
the deployment of advisers
and the delivery of equipment.
Prime Minister Stephen Harper
recently announced that Canada would join a broad-ranging
international coalition against
ISIL by sending several dozen
Canadian Forces members in
an advise and assist capacity
to help Iraqi forces, including
Kurdish Peshmerga forces. Another $10 million has been allocated for non-lethal security assistance to provide equipment
such as helmets, body armour
and logistics support vehicles to

action with these commitments.
Indeed with one of the most generous refugee programs in the
world, Canada welcomes one
out of every 10 of all resettled
refugees globally, more than almost any industrialized country.
Terrorism is a threat to all of us.
Here at home, our government
passed the Combating Terrorism Act and introduced Canada’s first counterterrorism strategy - a four pronged approach
to prevent, detect, deny resources and respond to terrorist
activity and threats. Canada will
continue to stand by the people
security forces in Iraq combat- of Iraq in these difficult times.
ting ISIL and $5 million to sup- We will continue to work closely
port regional efforts to limit the with our allies to determine how
movement of foreign fighters we can best continue to support
into Iraq and Syria. The Royal the needs of Iraqi civilians, parCanadian Air Force has deliv- ticularly religious minorities.
ered almost 226,800 kilograms
of military supplies donated by
Protecting Aboriginal
our allies to Iraqi security forces.
Women and Girls
Our response to date also in- Our government is deeply concludes a commitment of more cerned about instances of famthan $28 million to respond to ily violence and violent crimes
the humanitarian crisis in Iraq. against Aboriginal women and
Of this amount, $18.8 million is girls.
for populations affected by civil It is our position that another
unrest and $9.6 million is for study, on top of the numerous
Syrian refugees. This funding is studies across the country that
helping meet the urgent health, have already been done, is not
shelter, protection and food needed. Rather, the time for acneeds of thousands of civilians tion is now! On September 15,
in Iraq, as well as providing re- 2014, the Government of Canalief supplies and contributing da tabled an Action Plan to Adto camp construction. In June dress Family Violence and Vio2014, Iraq was added to the list lent Crimes Against Aboriginal
of Canada’s development coun- Women and Girls. Together with
try partners.
other federal support for shelSince 2009, we have resettled ters, family violence prevention
more than 18,200 Iraqi refugees and increased economic and
in Canada. We recently made leadership opportunities for Aban additional commitment to original women, the action plan
resettle 5,000 refugees out of will result in a total investment
Turkey by 2018, the majority of by the Government of Canada
which are Iraqi. We were one of of nearly $200 million over five
the very first countries to take years. We have committed new

funding for the Family Violence
Prevention Program, which
supports shelters for women,
children and families living onreserve. These are important
for their safety and well-being in
family violence crisis situations.
Our government also committed more than $8 million over
five years towards supporting
a national DNA-based missing person’s index and passed
historic legislation to give Aboriginal women living on First
Nations reserves the same matrimonial rights as all Canadians,
including access to emergency
protection orders in violent situations.
Since coming to office, the
government of Prime Minister
Stephen Harper has passed
more than 30 criminal justice
and public safety initiatives, including tougher sentences for
murder, sexual assault, and kidnapping, and mandatory prison
sentences for the most serious
crimes. The Liberals and NDP
both voted against these bills.
As a government, we will continue working with all levels of
government, the justice system
and Aboriginal communities
and organizations to address
these terrible crimes. By working together, we can send a
strong message that these acts
of violence will not be tolerated
in Canadian society.
Costas Menegakis is the Member of Parliament for Richmond Hill and Parliamentary
Secretary to the Minister of
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