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تصاعد القلق في
كندا بعد احلادثتني
اإلرهابيتني االخيرين

تصاعد القلق بني الكنديني بعدأن قام
شخص مسلح ملثم بقتل أحد ضباط
احلراسة عند النصب التذكاري مببنى البرملان الكندي األربعاء .ثم حاول إقتحام
البرملان قبل أن يسقط قتيالً برصاص أحد الضباط .حدث هذا قبل العاشرة
صباحاً حيث كان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر يتحدث في املؤمتر احلزبي
وسمع إطالق نار خارج املبنى ولكنه جنا بسالم .وقال هاربر أن هذا هو ثاني حدث
إرهابي يقع في خالل أيام ولكنه لن يروع الكنديني .كانت كندا قد تعرضت
قبل أيام حلادث إرهابي آخر حيث قام أحد االرهابيني املتواطئني مع داعش بدهس
ضابطني كنديني بسيارته حيث قتل احدهما وأصيب اآلخر .ودعت داعش املوالني
لها إلى القيام باعمال انتقامية ضد الدول الغربية التي انضمت إلى الواليات
املتحدة في احلملة اجلوية ضد اجلماعة املتطرفة في العراق وسوريا ومن بينها
كندا .وقد حدد احملققون هوية القتيل املسلح البالغ من العمر  32عاما ويدعى
مايكل زهاف-بيبو .وقال هاربر إنه في األيام القادمة سيكشفون تفاصيل عن
االرهابي واملتواطئني معه .كما تعهد بان الهجمات «سوف تقودنا إلى تعزيز
عزمنا ومضاعفة جهودنا» للحفاظ على أمن البالد والعمل مع حلفائنا في
كندا حملاربة اإلرهابيني

حكومة هاربر تخفض نسبة التامني
ضد البطالة لدعم التوظيف

بداية من األول من يناير من العام القادم
 ، ٢٠١٥ستخفض احلكومة الكندية
أقساط التامني ضد البطالة التي يدفعها
العاملون .وقد أعلن وزير املالية الفيدرالي
«جو أوليفر» بأن أقساط التامني ضد
البطالة سوف تنخفض بنسبة  %١٥وهذا
سيوفر للشركات اكثر من  ٥٥٠مليون دوالر
علي مدي العامني املقبلني ،حيث سوف يدفع املوظف  ١٫٦٠دوالر عن كل ١٠٠
دوالر يحصل عليها خالل عام  ٢٠١٥وعام  ، ٢٠١٦وذلك بدالً مما يدفعه األن وهو
 ١٫٨٨دوالر عن كل  ١٠٠دوالر وهذا في محاولة للمساعدة في حفز التوظيف.
وكانت مجموعات من الشركات واألعمال التجارية قد دعت إلي خفض نسبة
التامني ضد البطالة حيث أن ارتفاعها يجعل من الصعب توظيف عمال جدد
 ،وقال الوزير أن أي شركة تدفع ملوظفيها تامني للبطالة يساوي أو اقل من
 ١٥الف دوالر سوف حتصل علي فائدة ضريبية  ،وأن حوالي  %٩٠من الشركات
ممن يدفعن هذه األقساط مؤهلني للحصول علي هذه الفائدة الضريبة  ،وأن
خفض هذه األقساط سيجعل من السهل علي أصحاب األعمال خلق فرص
عمل جديدة للكنديني ولقد أصبحت كندا مثال للنجاح االقتصادي بينما ال
يزال االقتصاد العاملي هشا  ،ولهذا فيحب أن نستمر في اتخاذ اإلجراءات كما
نفعل اليوم خللق فرص للعمل والنمو واالزدهار الطويل األمد.

منقبة تقاضي احلكومة الكندية ضد
خلع النقاب اثناء اداء قسم اجلنسية
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قامت “زونيرا إسحق” من مدينة مسيساجا ،برفع قضية علي احلكومة
الفيدرالية لتضررها -بحسب الدعوي -من السياسة التي متنع ارتداء النقاب
اثناء اإلدالء بقسم اجلنسية ،بحجة أن املنع ينتهك ميثاق احلقوق الكندي
ويفشل في استيعاب معتقداتها الدينية في املالبس.
وبحسب “ذا ستار” صرح احملامي “نسيم متهواني” محامي “زونيرا”،أثناء جلسة
استماع في تورنتو ،أن حظر النقاب من مراسم منح اجلنسية هو نتيجة لفرض
وزير الهجرة السابق “جيسون كيني” أيديولوجيته اخلاصة في فهم “القيم
الكندية” على العملية .وأضاف “متهواني” :إن الدافع احلقيقي لهذه السياسة
هو إجبار النساء املسلمات على التخلي ،ولو لفترة وجيزة عن االلتزام الديني.
فقد قرر كيني أن النقاب ال يتناسب مع املواطنني الكنديني  ،وتعتبر هذه
القضية أول حتدي ضد حظر النقاب في مراسم منح اجلنسية الكندية.
كان وزير الهجرة السابق جيسون كيني قد أعلن في ديسمبر  2011عن احلظر
في نشرة لم يسبقها تشريع قانوني .وجاء اإلجراء ضمن خطوات أخري بدأها
لتعزيز املواطنة الكندية مثل رفع درجات النجاح في اختبار اجلنسية وزيادة
متطلبات اإلقامة ومدي اإلملام باللغة .وقد صرح” جيسون كيني” وقتها معلقا
علي االجراء :إن التقاليد الثقافية تعكس وجهة نظر معينة حول النساء ال
نقبل بها في كندا .نريد أن تكون املرأة عضوا كامالً وأن تتمتع باملساواة في
اجملتمع الكندي ،وبالتأكيد عندما تؤدي اليمني للحصول علي اجلنسية فان هذا
هو املكان املناسب للبدء في ذلك”.
وكانت “زونيرا اسحق” قد بدأت في إرتداء النقاب في سن اخلامسة عشر ،وفي
عام  2008قدمت من باكستان الي كندا بكفالة زوجها .وتقول زونيرا أن النقاب
قد أصبح جزءا من هويتها و أنها قد علقت إحتفالها مبنح اجلنسية في يناير
نتيجة هذا احلظر ،وأنه ليس لديها مشكلة في إزالة النقاب في مكان خاص إذا
كان ذلك “ضروريا” ألغراض أمنية ،ولكن ليس أثناء حلف اليمني للحصول علي
اجلنسية في غرفة بها أناس أخرين يستطعيون النظر اليها
وعلي اجلانب األخر صرح “نيجار هاشمي” محامي احلكومة ،أن القضية حول
إيجاد “التوازن الصحيح” بني احترام االختالفات  ،واحلفاظ علي القيم الدميقراطية
األساسية الكندية.

ً
�سالما مل�صر و�شعبها ..
ً
�سالما لكندا و�شعبها

ابرام مقار

االربعاء املا�ضي كان يوم ًا من الأيام احلزينة
 ..حينما �إ�ستيقظنا علي �إنفجار قنبلة يف
ميدان النه�ضة باجليزة  ،خملفة �إ�صابة �ستة
من رجال ال�شرطة وعدد ًا من املدنيني ،
وبعدها ب�ساعات ،ويف كندا كانت حادثة
مقتل حار�س �شرف الن�صب التذكاري
ب�أوتاوا ،العريف «ناثان �سريلو» ،وهي
احلادثة الإرهابية الثانية بعد حادث
كيبيك ،حينما قام �شاب متطرف يدعي
«مارتن �أحمد رولو» بده�س �شرطيني نتج
عنه مقتل ال�شرطي «باتريك فان�سو»،
و�إ�صابة االخر .وب�صرف النظر عن �أمل
تلك احلوادث وما خلفته من �ضحايا،
�إال �أن االمر يعك�س خط�أ يف املعاجلة يف
تلك الدولتني .ففي م�صر يبدو �أن االمر
�سيظل كذلك انفجارات و�ضحايا،
وكل ما تقدمه الدولة هو زيارة امل�صابني
بامل�ست�شفيات وتقدمي التعازي الهايل
القتلي  ،وم�سئول ي�شارك باجلنازة ،
ولف النع�ش بعلم م�صر  ،وباقي االمور
الربتوكولية دون �أن جند حتقيق جاد من
ال�شرطة او البحث داخل ال�شرطة نف�سها،
يف ظل حديث عن �إخرتاقات لهذا اجلهاز
من قبل جماعة الإخوان وحلفائهم.
حادثة وراء حادثة دون حتديد موقف
وا�ضح للدولة من التيارات ال�سلفية،
والتي هي امتداد لتلك اجلماعة ،بل
واع�ضاء تلك التيارات هم �أنف�سهم اع�ضاء
اجلماعة� ،أمور جتعلك ت�شعر ب�أن اليد
مازالت رخوة .ويف كندا مل يكن االمر
اف�ضل حا ًال ففي حادث كيبيك االثنني
املا�ضي ،القاتل «مارتن رولو» اعتنق
افكار ًا الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام
 داع�ش .ومت منعه من ال�سفر ايل تركيامن قبل وكان رهن التحقيق واملراقبة �إال
انه مت الإفراج عنه يوم التا�سع من �أكتوبر
احلايل ،فقام بتنفيذ جرميته بحق ابرياء يوم
احلادي والع�شرين من هذا ال�شهر �أي بعد
اقل من �إ�سبوعني من الإفراج عنه .وهو
واحد من بني ت�سعني �شخ�ص لهم نف�س
التوج�س .الأمر املحري �أن ال�شرطة قالت
�أنها افرجت عن «رولو» لعدم كفاية الأدلة
 ،و�أنها ر�أت �أن اعتناقة لالفكار املتطرفة

لي�ست جرمية يف كندا! ،وها نحن دفعنا
ثمن تلك الأفكار املتطرفة  ،فما احلال
�إذن االن .وهل مازالت ال�شرطة تري ب�أن
هذه االفكار لي�ست جرمية! .ويف احلادث
الكندي الثاين والذي حدث يوم االربعاء
املا�ضي  ،كان القاتل هو «مايكل زيهاف»
وهو اعتنق افكار داع�ش منذ اكرث من عام
ومتورط يف ق�ضايا ن�صب وعنف وحيازة
خمدرات والتي مت ب�سجنه ب�سببها «�ستون
يوم ًا» فقط!� .أمور كثري يف م�صر وكندا
حتتاج للمراجعة و�إ�ستخال�ص الدرو�س
للم�ستقبل ،وكما قال �ستيفن هاربر بعد
احلادثة الأخرية «�أن هذه االحداث �سوف
تقودنا �إىل تعزيز قدرتنا وم�ضاعفة جهودنا
وجهود الأجهزة الأمنية  ،والعمل
مع احللفاء حول العامل ملحاربة هذه
التنظيمات الإرهابية» .
ولن نح�صل علي ذلك الأمان ما مل
جنفف املنابع �سواء يف م�صر او يف كندا،
وحما�صرة تلك االفكار القاتلة املتطرفة
ومنع �إنت�شارها ،فتلك الأفكار التي تدعو
للقتل هي جرمية بال �شك .وعلينا تتبع
حياة ه�ؤالء الإرهابيني ملعرفة �أين  ،در�سوا
من تقابلوا  ،وما هي دور العبادة
ومع ٌ
التي تعلموا بها تلك االفكار  ،والبحث
عن جمموعات وافراد لهم هذا الفكر
وحما�صرته �إينما ُوجد
يف م�صر نطالب ال�سي�سي بالتفوي�ض
الذي منحناه اياه  ،ويف كندا ،نطالب
رئي�س الوزراء «�ستيفن هاربر» مبا وعد
به ،ب�أن كندا لن تكون حتت تهديد و�أن
كندا �ستظل �أمنة  ،ولن تكون مالذ ًا
للإرهابيني .اما عن من ُقتلوا � ،شهدا ًء
للواجب والوطن ،يف م�صر ويف كندا
ف�سنظل نفخر بهم  ،و�سالم ًا الرواحهم ،
وتعزية لعائالتهم وحمبيهم ،وهم �أن كانوا
قد دفعوا حياتهم ثمن ًا الأن  ،فرمبا يدفعها
�أخرين غد ًا �إذا مل يتغري احلال وي�ؤخذ
الأمر مب�أخذ اجلدية .بالت�أكيد ال نطالب
بقمع او ب�إنتهاك حريات ،لكن نطالب
بتفعيل القانون وحزمه  ،والإ�ستفادة من
�أخطاء املا�ضي من اجل م�ستقبل �أمن لنا
ولأوالدنا.

أوباما يُبلغ هاربر تعازي األمريكيني
في حادث البرملان اإلرهابي

في أتصال تليفوني بني اوباما وهاربر بعد احلادث اإلرهابي والذي وقع االربعاء املاضي
مبحيط البرملان الكندي قدم اوباما تعازيه نيابة عن األميركيني لعائلة اجلندي الذي
ُقتل وجميع الكنديني.
وتعهد اوباما لهاربر بالوقوف جنبا إلى جنب مع كندا خالل هذا الوقت الصعب» .
وأكد اوباما أن كندا وامريكا ليسوا فقط حلفاء بل اصدقاء

4

ال�سبت  25اكتوبر  - 2014العدد الرابع والع�رشون

لو أحبنا العريان كما يحب ابنته

سليمان جودة

زمان ..كان الدكتور يوسف بطرس ،هو الذى
استقبل محمد العريان ،فى صندوق النقد الدولى،
فى واشنطن ،وكان الدكتور يوسف ،لسنوات من
عمله هناك ،هو الذى ساعد العريان زميالً له ،وهو
الذى سانده فى داخل الصندوق ،إلى أن صار األخير
صاحب االسم الكبير الذى نعرفه اآلن ،فى دنيا
االقتصاد بوجه عام!
فيما بعد ،عاد يوسف بطرس إلى القاهرة ليصبح
فى النهاية ،وطوال فترة حكومة أحمد نظيف،
مسؤوالً عن مالية مصر ،وفى الوقت نفسه ،كان
العريان قد بقى هناك ليدير شركة «بيمكو» التى
تخصصت فى إدارة صناديق السندات حول العالم،
ومبا قيمته  2تريليون دوالر!
وفى أيام حكم اإلخوان ،كنت قد كتبت فى هذا
املكان ،كالما ً حتت عنوان« :يوسف بطرس وزيرا ً ملالية
مرسى» ..وكنت أرى أن مرسى ،وقتها ،لو بحث عن
وزير مالية كما يقول الكتاب ،فلن يجد رجالً أفضل
من وزير ماليتنا األسبق ،وال يختلف األمر فى الوقت
احلالى فى شىء ،ألن الرئيس السيسى ،ومن ورائه
رئيس وزرائه املهندس محلب ،إذا أرادا وزيرا ً محترفا ً
للمالية ،مبعنى كلمة احتراف ،فلن يقعا على رجل
أفضل من يوسف بطرس.
الغريب ،بل املدهش ،بل احملزن ،أن رجالً كهذا يعيش
مطاردا ً فى وقتنا الراهن فى أنحاء األرض ،ال لشىء،
إال ألنه فكر ذات يوم ،فى أن يأتى بالسيارات احملجوزة
فى اجلمارك ،ويوزعها على املصالح احلكومية ،ليوفر
على احلكومة ،ومن بعدها خزانة الدولة ،تكلفة

شراء سيارات جديدة!! ولم يكن هذا هو السبب
الوحيد ملطاردته ،وإمنا كانت هناك أسباب أخرى،
ال بأس من أن نتسلى ،ونحن نسردها ،أو نعرضها،
فمنها ،مثالً ،أنه استخدم آلة تصوير مستندات فى
مكتبه ،حني كان وزيرا ً ،لتصوير أوراق كان يحتاجها
فى دائرته االنتخابية فى شبرا ،ومنها كذلك ،أنه
تعاقد مع شركة محددة لتوريد لوحات جديدة
للسيارات! فإذا رد أحد وقال إنه يجوز أن يكون قد
استفاد من وراء هذا التعاقد ،فسوف أرد أنا وأقول
لهذا األحد ما يلى :ما رأيك ،فى أن احلكومة ،فيما
بعد  25يناير ،جددت التعاقد مع الشركة ذاتها وال
تزال؟!
إن العريان ،رفيق درب «يوسف» فى مرحلة من
املراحل ،قد استقال من «بيمكو» ،ألن ابنته قد
لفتت انتباهه إلى أنه انشغل عنها بالشركة،
لدرجة أنه تخلف عن حضور  22مناسبة مهمة فى
حياتها!
استقال ،ألنه أحس بالذنب رمبا ،وبأن ابنته يجب أن
تتقدم فى حياته على عمله ،وبأنه يحب أن مينحها
وقتا ً ،وهو شىء البد أن نشد على يديه ،عليه ،لوال
أننا فى الوقت ذاته ،نطلب منه ،بل نرجوه ،أن يحب
بلده هنا ،كما يحب ابنته!
لقد وضعوه عضوا ً فى مجلس مستشارى الرئيس،
من كبار علماء مصر ،وكان هو االقتصادى الوحيد
بينهم ،ولم يحضر اجتماع اجمللس الوحيد الذى
انعقد مع الرئيس بعد تشكيله مباشرة ،ولم
نسمع بعدها أن الرجل قد جاء إلى مصر أصالً .أو أنه
قد أشار على رئيس الدولة بشىء ،وإذا كان قلبه قد
خال البنته وحدها ،أخيرا ً ،فإننا نريد ملصر أن تشارك
االبنة فيه ،والبد أنها تستأهل وتستحق ..البد ..إال
إذا كان للرجل رأى آخر!

ق�صه من وحي الواقع ...

الرجل الوقور

				

ايليا مقار

كانت أحد ليالي الصيف احلارة عندما إصطحبت قريب لي يعانى من مرض بالكبد
وزوجته الي القاهرة لزيارة الطبيب فى تلك املستشفى الواقعة بوسط القاهرة
عندما وصلنا الي املستشفى ،كانت حجرة اإلنتظار تعج باملرضى وأهاليهم،
كلٍ فى إنتظار دوره .كان اجلو خانقاً جدا ً بالداخل ولهذا قررت أن أخرج وأنتظر فى
احلديقة اجلميلة التى تقع أمام غرفة الطبيب مباشرة .كان يضيئ احلديقة فانوسان عتيقان على مسافتني متباعدتني .وباحلديقة
مقاعد خشبية متصلة على شكل مربع .كان اجلو هادئاً جدا ً على عكس احلال بداخل حجرة اإلنتظار.
ولم يكن يقطع هذا الهدوء سوي صوت رجلني يتحدثان بينما كان يجلس على املقعد املقابل لهما رجل مسن تظهر عليه عالمات
الوقار رغم كبر سنه .كان يرتدي بذلة سوداء إتسعت عليه بعد أن نحف جسده الهزيل بفعل الزمن ورباطة عنق رفيعة مثل تلك
التى نشاهدها فى أفالم اخلمسينات .كان على أن أختر مكانا ما قريباً من حجرة الكشف ألكون قريبا من أقربائي علهم يحتاجون
الي .وألني لم اشأ أن أتطفل على حديث الرجلني فقد أخترت أن أجلس بجوار الرجل الوقور ..إختيار أعتقد أنني كنت سأقوم به
ّ
حتى وإن لم يكن هناك رجلني فى الناحية املقابلة.
الي ولم يحرك ساكنا كأنه لم يرني أقترب .كانت يداه شبه مفتوحتان و
تأملت الرجل وأنا أقترب منه أما هو فلم يرفع نظره ّ
ملقاتان على رجليه فى إستسالم ونظره متجهاً الي األرض متفحصاً ال شيء .جلست على مقربة منه ونظرت الي السماء
الصافية وقد اطلقت العنان خليالي ألتخيل حال هذا الرجل منذ عشرون عاماً مثالً .الرجل يبدوا قبطيا للغاية .ولم أحتج لرؤية
هذا اخلامت الذهبي العتيق في أحد أصابعه ألتأكد من ذلك .ذلك الوجه الذي يجمع بني النبل والسماحة .هاتني العينني الصافيتني
القويتني التني جتبراك على إحترام صاحبهما وجتعالك تتوقع منه الصدق واألمانة .يا لهذا الرجل! لقد أعاد لي صورة القبطي الذي
الي ولكنه كان يتفحص هذا الشيء
كان يتولي املراكز التي تتطلب أمانة ودقة وإلتزام فى العمل .أحببت الرجل وودت لو يتحدث ّ
غير املوجود على األرض بعينني ال أعتقد أنهما كانتا ترمشان....
على الرغم من أنني لم أشاء أن أستمع الي حديث الرجلني إال أنه على مايبدوا كان لهما رأي اخر ،فقد إحتمي النقاش ووصل
إلينا دون عناء:
 يا عماد أنا قلتلك ده رزقنا ورزق عيالنا ومش إحنا اللي نسيب فلوس بابا وشقاه تروح لبيت غريب غريبة قوي يا توفيق ،هي دميانة أُختك بقيت حد غريب أل دميانة مش غريبة بس جوزها هو اللي غريب .يورث ليه فى بابا!!إتضحت الصورة اآلن ..كانا رجلني قبطيني يتحدثان عن والدهما املتوفي .ملاذا كل هذا التكالب على املال ..ال يبدوا لي أنهما فى
حاجة اليه على اإلطالق! هل بهذه الطريقة يخلدان ذكرى والدهما املتوفي .اال ينظران الى هذا الرجل اجلالس بجواري ليتعلما منه
أن احلياة قصيرة .اال يتعلما منه ذلك الوقار والهدوء ،ماذا حدث لنا!! لم أستطع أن أواصل تعجبي فقد كان حوارهما يزداد ضجيجا
ممزقا تأملي فى الرجل اجلالس بجواري:
هي دميانة عياد إبراهيم زي ما أنت توفيق عياد إبراهم .بنته زينا بالظبط وليها نفس احلقوق .يا أخي بالش
 يا توفيق يا حبيبي ّتفكر فى جوزها فكر فى والدها ،مش ليهم علينا حقوق.
 عماد إسمع عاوز تديها أنت إديها إمنا أنا همشي حسب الشرع شرع؟؟؟!! شرع إيه يا توفيق يا أخويا أوووه اقصد القانون .الراجل ضعف البنت .لو عاوز تديها من نصيبك أنت حر نصيبي؟! أنت عارف انا عندي التزامات قد إيه ومدارس الوالد و...كنت أمتني أن أخرج من هذا املكان بسرعة .كان حديثهما قد اصابنى بالغثيان .فحديثهما لم يخرجنى فقط من تأملي فى هذا
الرجل الذي ميثل الزمن اجلميل ولكن حديثهما أصابنى باخلوف على حالنا ومستقبلنا .ووددت لو إستطعت أن أُسكتهما أو أن
أسمع صوتاُ أخر يصرف إنتباهي عنهما .وها هي املمرضة املكتنزة اجلسم كانت أسرع من أمنياتي فقد خرجت وصرخت منادية:
 عياد إبراهيم جرس ...عياد إبراهيم...قام الرجلني من مكانهما وهما مازاال يتحدثان ..إجتها نحوي ...كان الرجل الوقور قد رفع يديه فى إستسالم قبل أن يصال إليه.
تأبط كل منهما ذراعاً وسارا به نحو حجرة الكشف وما برحا يتجادالن ..أما أنا...فقد إنعقد لساني ..ولم أستطع أن أُوقف دمعة
عيني....
إنسابت من
َ

هل نحتاج إلى كل هذه الصلوات؟

سعيد شعيب

ال أظن .وأقصد تصوير صالة الرئيس والوزراء في مختلف
املناسبات الدينية .ليس فقط صالة العيد ،ولكن أيضا ً مناسك
احلج ،وكان آخرها الصور التي مت نشرها لرئيس الوزراء ومعه وزير
الداخلية في احلرم أثناء تأدية شعائر احلج .دعني أصارحك أنني
أكثر انزعاجا ً من صور الرئيس عبد الفتاح السيسي في احلرم
املكي وفي صالة العيد.
ودعني أصارحك أكثر وأقول أنني لم أكن أتوقع ذلك من الرئيس.
السبب أن الصورة التي يبنيها الرجل لنفسه ،هي أنه متواضع
و»بتاع شغل» ،و»مش بتاع مناظر» .فما هي قيمة أن يؤدي
اإلنسان هذه الشعائر املقدسة وحوله كل هذه الكاميرات ،كيف يخاطب ربه وحوله كل ذلك ،وكيف يخلو إلى خالق
العباد وهو يعرف أن هناك من يصوره ،وهناك املاليني التي سوف تشاهد هذه الصور.
أعرف أن الرئيس السيسي ليس وحده من يفعل ذلك .فقد فعلها قبله عبد الناصر والسادات الذي كان يُطلق على
نفسه الرئيس املؤمن لدولة «العلم واإلميان» .وفعلها أيضا ً مبارك .ليس فقط أثناء الشعائر في بيت اهلل احلرام .لكن
أيضا ً في صالة اجلمعة وفي االحتفاالت الدينية .وبالطبع فعلها الرئيس السابق محمد مرسي ،فشرعيته لم تكن
فقط قادمة من جناحه «باحلركرك» في االنتخابات الرئاسية .ولكن ألنه رئيس يصلي ويحفظ آيات اهلل جل عاله.
ملاذا كل هذا االنزعاج من الصلوات؟
احلقيقة أن االنزعاج يأتي من أي مسؤول في الدولة ،أو من أي مشتغل بالعمل العام سياسيا ً كان أو غير سياسي،
من أن يصدر لنا مثل هذه الصور .ألنها في احلقيقة ال عالقة لها على اإلطالق مبهام وظيفته .وأظن أنك مثلي ال
يهمك كثيرا ً ما إذا كان موظف الشهر العقاري ال يترك سجادة الصالة أم ال .فالذي يهمك هو أنه البد أن ينجز عمله
على الوجه األكمل وبكفاءة.
بناء على أن أغلبية املصريني وظفوه في موقع الرئيس ليؤديها .واحلقيقة أنه
محددة
والرئيس ،أي رئيس ،له مهام
ً
ليس من بينها أنه يحج إلى بيت اهلل احلرام ،أو يصلي اجلمعة بانتظام ،أو يصلي من األساس .فهذا أمر بينه وبني ربه.
هو الذي يستفيد منها ساعة احلساب .ولن يستفيد منها الشعب في أي شيء.
صلوات املسؤولني والشخصيات العامة جزء من اخللط العام في بلدنا منذ عقود ،من أن شرعيتهم ال تستند فقط
إلى مهام وظيفتهم ،وال تستند في األساس للناس .لكن البد أن يضيفوا عليها صورة الرئيس املؤمن .وهذا خلط
استفادت منه في احلقيقة تيارات اإلسالم السياسي .فأصبح هناك تنافس على استخدام الدين ،وفي النهاية
هم من يكسبون .ألنهم يجرجرون اجملتمع كله ،ليس إلى التنافس على خطط التقدم ،ولكن التنافس على اللحية
واجللباب والذبيبة في اجلبهة .وهم من سيكسب بالطبع معركة اللحية واحلجاب واجللباب.
ال أظن أن املصريني بعد ثورتني ،وبعد كراهية أغلبيتهم ملن أرادوا حكمنا باسم الدين ،سوف يقبلون من أي رئيس أو
مسؤول أي شيء ،سوى أن ينجز مهام عمله بكفاءة.
االحتماء بالصالة وقال اهلل وقال الرسول لم تنفع من سبقوه.
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«املادية» و»املثالية»

بني األخالق والفلسفة )2( ...

مقال يحيي عواره

في محاولة إلزالة بعض الغموض الذي
يكتنف مفهومي «املادية» و»املثالية» في
عموما والفلسفة على وجه
مجال الفكر
ً
خاص وعلى غير ما قد ينصرف إليه فهمنا
في محادثاتنا اليومية الدارجة ،تناولنا في
مقال العدد السابق ،في عجالة مبسطة،
أهم ما مييز املذاهب الفلسفية املادية وما
يتفق عليه معظم فالسفتها.
وسنحاول أن نقوم هنا بتناول ما تشترك
فيه مذاهب املثالية ( )Idealismوبتعريف
مبسط بأهم فالسفتها ،مع التذكير مبا
ٍ
أشرت إليه في املقال السابق ،من
إدراك لتعذر ِ
التغطية الدقيقة الوافية في مثل ما هو
متاح هنا من مساحة والعتبارات أخرى.
على غير ما يراه املاديون من أن أفكارنا
وانعكاس
نتاج للمادة
وأحاسيسنا ما هي إال
ٌ
ٌ
عنها ،يرى املثاليون أنها ،هي نفسها ،املصدر
الوحيد ملعارفنا ،وأنها ليست مجرد انعكاس
للعالم املادي ،ولكنها املعطى الوحيد الذي
ميكن لإلنسان بلوغ مداه؛ فال معنى عند
املثاليني ألي وجود خارج ما يُدرَك باحلس،
وفقا ملذاهبهم الفلسفية -
وما العالم ً -
سوى ماندركه بأحاسيسنا ،وأي محاولة منا
لإلحاطة بأكثر مما يستطيع الذهن ادراكه ما
عبثي مستحيل أو ينطوي على
أمر
هي إال ٌ
ٌ
خدا ٍع أو ٍ
زيف من نو ٍع ما.
ببساطة واختصار… يذهب الفالسفة
عموما ،إلى أن حقيق َة الوجود ال
املثاليون،
ً
تعدو أن تكون أفكارًا وصورًا عقلية ,فالعقلُ ،
عندهم ،هو مصدر ُ املعرفة ،وما ال يدركه
عدما ،أو على األقل،
العقل ال يعدو أن يكون
ً
خارجا عن النطاق الذي ميكن
زيفا أو
عب ًثا أو ً
ً
إدراكه.
الفكر أو املثال (مبعا ٍن تتنوع بتعدد فالسفة
قدم واألصيل وذو األسبقية
املثالية) هو المُ َ
على الواقع املادي ،وهذا هو جوهر الفارق بني
هذين النوعني من املذاهب الفلسفية.
أما عن أبرز وأهم أصحاب املذاهب املثالية،
فيمكن ،من بني فالسفة اليونان القدمية؛

اعتبار أفالطون (  Platoمعني االسم :واسع
األفق) ( 427ق.م  347 -ق.م) ،تلميذ سقراط
مؤسسا للفلسفة املثالية
وأستاذ أرسطو،
ً
«الص َور املعقولة» أو
أسماه
بنظريته عما
ُ
«امل ُ ُثل» التي قال بأن العالم احملسوس ال ميثل
إال ظاللاً شبيه ًة لها.
أما في العصور احلديثة فلعل الفيلسوف
األملاني هيجل (Georg( )1831 - 1770
 )Wilhelm Friedrich Hegelيعتبر أشهر
وأهم فالسفة املثالية وأعمقهم تأثيرًا ،وقد
ارتبط اسمه بنظرية «اجلدلية املثالية» التي
حتلل تطور العقل باعتباره العنصر األصيل
في تطور الواقع.
أيضا الفيلسوف
املثاليني
الفالسفة
ومن أبرز
ً
األملاني إميانويل كانط ( )1804 - 1724الذي
وصف مذهب املثالية املتعالية للظواهر،
الذي ينسب إليه ،بأنه مذهب يعتبر أن
الظواهر هي متثالت ذهنية وليست أشياء
أمر غير
بذاتها ،ألن معرف َة األشياء بذاتها ٌ
ممكن.
أما يوهان فيشته ( )1814 - 1762فهو
ويقدم على أنه
أيضا،
فيلسوف أملاني
ً
َ
فيلسوف «املثالية الذاتية» ألنه جعل من
املثال مبدأ ً للوجود مع التأكيد على رد حقيقة
العالم اخلارجي إلى التمثالت الفردية.
كما يعتبر فرنسيس برادلي البريطاني
( ،)1924 - 1846أوكتاڤ هامالن الفرنسي
( ،)1907 - 1856وادموند هوسرل (1859
  )1938مؤسس «املثالية الظاهراتية» منأبرز فالسفة املثالية ،على اختالفات بينهم،
وذلك إلسهاماتهم املميزة والتفاقهم على
أسبقية وأصالة الفكر باملقارنة مع الوجود
املادي.
أود فقط أن أشير إلى أن ما دفعني لكتابة
هذا املقال وبعض سابقيه هو اعتقادي
بأهمية وضوح وتدقيق املفاهيم ،إذ بغير ذلك
تعرضا لسوء الفهم الذي يقود
نكون أكثر
ً
بدوره التخاذ املواقف غير املقصودة التي تؤدي
لنتائج غير مرجوة.

فيه �شم�س بت ّ�ش َرق

شعر جورج عبد املسيح

فيه �شم�س بت ّ�ش َرق
بتغرب
و�شم�س
َّ
ايام بنتالقي
وبكره نتفرق
و�سنينا م�شتاقه
ل�شم�س بتقرب
واهي دنيا دواره
وادينا بنجرب
جتمعنا
اقدار ّ
حلاجات ليها معني
من غري ما نتكلم
فيه حد ي�سمعنا
تلف دنيتنا

نتوه ونتغرب
ما�شيني يف �سكتنا
من غري ما ن�ستغرب
دنيا معاندانا
و متلي واخدانا
بني �شم�س بتفرق
و�شم�س بتقرب ...

الدور الرابع

دوال أندراوس

عرفت عنه احلكمة واحلصافة وحسن تدبير األمور.
كلما اعترضه موقف عصيب أجده وقد اتخذ
أنسب احللول وأفضل القرارات التي تعجل بحل
األزمة .سألته مرة عن سر هدوئه وإتزانه حيال
األزمات وعن قدرته علي إتخاذ القراراملناسب
بدون انفعاالت وبكل موضوعية ..فقال لي“ :في
مصر كنت أقطن في عمارة مكونة من سبعة
أدوار وكان مالك العمارة وزوجته شيخني طاعنني
بالعمر ..وقد اختارا إلقامتهما شقة بالدور الرابع
تطل علي الشارع من ناحية املدخل .وكنت كثيرا
ما أحملهما جالسني في الشرفة -عند مغادرتي
وأوبتي للعمارة -يتسليان مبشاهدة الرائح والغادي.
وكان السؤال الذي يحيرني ويلح علي كثيرا هو لم
اختارا الدور الرابع بالذات ليقيما فيه ولم يسكنا
في الدور األول مثالً حيث يتجنبا متاعب صعود
وهبوط الساللم كما يفعل معظم كبار السن..
وإذا كانت الساللم ال تشكل عائقا ً بالنسبة لهما
فلماذا لم يختارا الدوراألخير مثالً حيث املنظر
أجمل واجللبة والضوضاء أقل.
وفي أحد األيام وكان أول الشهر مرض الرجل ولم
يستطع املرور علي املستأجرين لتحصيل اإليجار.
فإتصلت بي زوجته وأخبرتني مبرضه وطلبت مني
أن أذهب أنا إليهما لدفع اإليجار .فكان أن هبطت
إلي الدور الرابع وطرقت بابهما ..فتحت لي املرأة
وبعد التحية والسالم ناولتها النقود ،وذهبت
لتأتيني باإليصال .وبينما أنا في انتظار خطر لي أن
علي ولكني لم
أسألها ذلك السؤال الذي طاملا ألح ّ
أعرف كيف أبدأ ..قالت وهي تقبل نحوي مبتسمة
وتناولني اإليصال“ :مع األسف لم يستطع زوجي
اجملئ بنفسه فهو يعاني من ألم شديد بالركبة
ال ميكّ نه من احلركة” .هنا وجدت الفرصة سانحة
للسؤال فبادرتها قائالً“ :أليس من األنسب أن
تنتقال لإلقامة بالدور األول حتي تسهل عليكما
احلركة؟” ..فأجابتني قائلة“ :أنت تعلم أنه نظرا ً
لسننا املتقدم يتعذر علينا الدخول واخلروج ..لذا
فإن تسليتنا الوحيدة هي اجللوس في الشرفة
ومشاهدة مايجري في الشارع ..وعندما انتقلنا
للعمارة اخترنا أن نسكن في منتصفها بالضبط،
فمن أعلي العمارة ال تستطيع أن تشاهد األمور
بوضوح وبالرغم من جمال املنظر إال أنه يعكس
لك صورة باهتة للحدث ..ال مالمح فيها وال
تفاصيل ،وعلي العكس من ذلك فإن اجللوس في
شرفة الدور األول يجعلك قريبا جدا من الناس
واألحداث والضجيج والضوضاء فتتداخل معهم
وكأنك جزء من املشهد مشتبك فيها وجتد بعض
املارة يحادثونك ويطلبون منك طلبات ويلتمسون
رأيك في األمور وفجأة جتد نفسك وقد حتولت من
مجرد مشاهد إلي مشترك في األحداث متأثر بها
وهذا شئ أردت جتنبه قدر اإلمكان”.
صمت الصديق برهة قال لي بعدها“ :لقد تعلمت
من هذه املرأة أن أواجه احلياة من الدور الرابع وكلما
صادفتني مشكلة أو أملت بي ضائقة هرعت إلي
غرفتي وأغلقت بابي وصعدت بذهني إلي الدور
الرابع ..فال أنا في الدور األول مندمج مع املشكلة
غارق في دائرتها وال أنا في الدور األخير منفصل
عنها تتعذر علي رؤية تفاصيلها وأبعادها..
هكذا أستطيع أن أكون عنها صورة واضحة غير
مشوشة وأحللها بحياد وموضوعية حتي أعثر
علي احلل املناسب”.

كتابات ساخرة

سامح سمير

 lبعد مظاهرات اجلامعات  ..غالبا اجمللس االعلى
للجامعات هيحتاج يتعاقد مع شركة امن جديدة
حلماية افراد شركة فالكون
القبض على طالب في جامعة القاهرة
l
وبحوزتهم طبلة  ،دليل قاطع على وجود مخطط
لهز االستقرار
 lتصريح حمدين بأنه “يجب أال نسمح بفشل
الرئيس السيسى ،والبد أن نسعى إلجناحه” ،،
هو عودة إلى قيم الزمن اجلميل  ،،فعالً املعارضة
األصيلة ملهاش غير بيتها ورئيسها
 lبعد سيل األختراعات املصرية بالصحف ،
سنجد قريبا ً خبر باليوم السابع يقول“ :طالب
جامعي لم يخترع شيئا ومبواجهته بتلك احلقيقة
انهار واعترف بانتماءه “لالخوان“
 lمن مذكرات كائن فضائي عائد من كوكب
األرض:
كانت رحلتي األخيرة إلى األرض من أخصب
التجارب التي عشتها في حياتي وأكثرها ثراءا ،فقد
تعلمت من اختالطي بأهل األرض كيفية التعامل
مع الشدائد والصمود في وجه احملن ومقاومة
اليأس واالنكسار ،واليوم كلما استبد بي اليأس
في مواجهة محنة أو مشكلة عويصة تستعصى
على احلل ،أتذكر رحلتي إلى اليابان فأجد األفكار
املبدعة واحللول غير التقليدية تنهال علي ،وأتذكر
رحلتي إلى أملانيا ،فتشتد عزميتي وأنفض عني
اليأس والقنوط ،وأتذكر رحلتي إلى الصني فأجدني
قادرا على التعامل املبدع مع السلبيات والنقائص
وحتويلها إلى ايجابيات ،وأتذكر رحلتي إلى مصر
فتختفي املشكلة وتتبخر في احلال كأنها لم
تكن ويحل محلها شعور بالرضا الكامل واالمتنان
الشديد ألنني أفضل حاال من سوريا والعراق
 lحوار بني حمدين ومذيعة
أستاذ حمدين ،الدنيا مقلوبة على تصريححضرتك اللي قلت فيه انك لن تسمح بفشل
السيسي وستسعى الجناحه
يا سيدتي الفاضلة ،كالعادة كالمي مت اجتزاءهه وفصله عن سياقه،ما قلته بالظبط هو اننا لن
نسمح بفشل السيسي وسنسعى الى اجناحه مبا
ال يتنافى مع اهداف ثورة يناير
اه متام ،كده واضح ،لكن السؤال ،ماذا لو فشلالرئيس السيسي في حتقيق اهداف يناير
في احلالة دي الوضع هيختلف متاماازاي؟سنكون له باملرصاد ونعارضه مبنتهى القوة ولننسمح له باهدار أهداف الثورة
فان لم يستجب؟”ساعتها سندعوه الى اجراء انتخابات رئاسيةمبكرة ،وهاترشح قدامه بنفسي و”لن اسمح له
بخسارتها
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سوق العقارات

ضرائب زيادة رأس املال ()Capital Gain

كتبنا فى أعداد سابقة عن ضرائب زيادة رأس
املال وكيف أن ملكية اكثر من عقار سوف
يؤدى الى احملاسبة على هذه النوعية من
الضرائب .و سوف نستعرض عدة امثلة لشرح
املوقف الضريبى. .
إيجار جزء من امللكية
إن تأجير جزء من امللكية ( ) basementأو
احدى الطوابق باملنزل قد يتسبب فى فقدان
اإلعفاء الضريبى على مكسب رأس املال هذا
املوجر اكثر من  %50من امللكية.
إذا كان اجلزء ً
و ميكن للمالك أن يخصم قيمة اإلهالك على
اجلزء املؤجر وفى هذة احلالة يُحاسب على أن
اجلزء املؤجر كدخل وبالتالى يفقد ميزة ضرائب
زيادة رأس املال.
إذا كنت متلك  duplexمثال وتقيم فى إحدى
هذة الوحدات وتؤجر الثانية ,فإن الوحدة التى
تقطنها سوف تتمتع بإعفاء عن ضرائب زيادة
رأس املال و يقع النصف األخر فى إطار ضرائب
زيادة رأس املال.
إهداء املمتلكات
كثير من اآلباء يعتبرون إهداء امللكية إما عند
املوت أو قبله وذلك بإضافة األوالد البالغني
على حجة امللكية ،و هى طريقة جيدة لنقل
امللكية وجتنب الوصايا للقصر وغيرها من
الضرائب ,.ألن في كندا ،ميكنك إعطاء هدايا
ألحبائك لتجنب الضرائب املترتبة (كندا ال

416.737.3121

متلك ضريبة هدية ،مثل الواليات املتحدة) .قد
تكون هذه الطريقة جيدة لتجنب ضرائب زيادة
رأس املال إذا كان العقار سكن رئيسى للهادى
للمهدى إليه ,أما
وسوف يكون سكن رئيسى ُ
خالف ذلك فسوف يُقدر قيمة العقار وقت
اإلهداء و حتسب ضرائب زيادة رأس املال حسب
قيمة العقار وقت البيع.

املمتلكات الدولية
في كندا يطلب منك تقدمي تقرير الدخل
اخلاص بك ،واألصول في جميع أنحاء العالم.
يتم احتساب أي أرباح مستحقة من بيع
املمتلكات األجنبية بنفس طريقة امللكية
لإلقامة غير الرئيسية التي تباع في كندا.
إذا كنت متلك عقار فى الواليات املتحدة ،فى
فلوريدا ,مثالً ,فيمكنك أن تضع امللكية (into
 ,) a trustففى هذة احلالة يكون ال trust
مسئول عن دفع الضرائب فى الواليات املتحدة
تدفع ضرائب فى كندا
وفى هذة احلالة فقط ال ُ
لقد قمت بإعطاء امثلة لنقل امللكية وتأثيرها
على ضرائب زيادة رأس املال وذلك إلتساع
املدارك ،ولكن تذكروا أن  :هذه املقالة ال تشكل
نصيحة قانونية أو محاسبية ,برجاء الرجوع
الى محاميك أو محاسبك القانونى.
 .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

كيف تستثمر فى مجال
العقارات ()2

�إعداد� :إدوارد يعقوب

هناك انواع كثيرة من األسنثمار العقارى وسوف اركز
فى دراستى هذه على األنواع التى لى بها خبرة جيدة
وليس فقط من خالل دراساتى فى مجال األستثمار .من
محل يونيــو  - 2014العدد الرابع عشر
السبت 7
ابسط انواع األستثمار العقارى هو مجرد متلك
السكن ورمبا ال يعرف الكثيرين من اصحاب البيوت
انهم يعتبرون فى مصاف املستثمرين .فقيمة البيوت
فى ارتفاع منتظم على املدى البعيد وتدل على ذلك
األحصاءات على مدى املائة سنة املاضية والتى متثل
العالقة بني قيمه العقارات بالنسبة للزمن التى تظهر
قريبة من خط مستقيم مييل الى الصعود املنتظم
الذى قد يتعرض فى بعض اجزاء صغيرة منه الى
النزول (عند نزول اسعار العقارات) ولكنه ال يلبث ان
في فترة الشتاء وفي حالة حدوث
يعوض هذا األنخفاض ويصعد مرة اخرى ليلحق ب
امليل املنتظم الى اعلى .ومن جهة اخرى فان املالك
إنقطاع كهربائي في املنزل ،وهو عادة
بسببسكنة يوفر ما يعتبر خسارة (وهى ربح املالك) كان
يحدث نتيجة عاصفة ثلجية أو حملل
وحسب
سكنة،
سيتعرض لها لو انه يستاجرمعمحل
وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكل
الصيف
قدوم
شدة الرياح والتي تتسبب في حدوث
تعبير احد رجال األعمال املشهورين “ ان كل خسارة
165 Main Street North Markham, ON. L3P 1Y2
بخترقBusiness : 905.471.2121
Office Fax: 905.471.0832
الطبقة العازلة للماء
اخلارجى للبيت جتعل املاء
السقف
عطل بخطوط الكهرباء.
يستغل الرهن
فى كثيرة
تتجنبها تعتبر ربحا” .وفى احيان
يعيد
الحظتحيث
فأذااألستثمار
العقارى او القرض العقارى فى
تشرخ الطالء او وجود بقع فى
او
احلائط
ورق
تقشر
ونحن نحتاج الكهرباء لتدفئة املنزل
ناجـي جرجـ�س Nagi Girguis
املالك استثمار هذه األموال فى مشاريع او جتارة هو
Sales Representative
التى تساقط قطرات من املاء عبر السقف الداخلى،
الداخلى او
السقف
سواء كانت التدفئة داخل املنزل عن
نسبة الفائدة
ماهر فيها و بنسبة ربح اعلى من
جميع اخلدمات العقارية
استثماريا يعادل
املنزلإيجار
سقفإ�ستثمار-ا
الفرق ألصالحبيع�-رشاء-ا
اخلارجى .و فى أحسن
حاجة األن
 Professional Real Estate Servicesيقترض بها .وبذلك يحقق ربحافأنت فى
بني مجمل الربح الذى حققة وقيمة الفائدة التى
عقارات جتارية و�سكنية خربة  -ثقة  -اف�سل اخلدمات
Bus: 905-731-2000
فقط الى اصالح جزء من السقف ولكن فى أسوأها
حتتاج
االحوال رمبا
Ashraf Messiha
بضمان
القروض
تكلفها على القرض .ومن املعروف ان
Fax: 905-886-7556
Broker, M. Sc. Arch.
Cell: 416.953.9416
messiha@rogers.com
416-846-9450
منخفضة.
عليها
الفائدة
نسبة
تكون
العقارات
nagi.girguis@century21.ca
nagigirguis.comان
كل |األحوال يجب
قد تغيركلبالطات السقف ( .)shinglesعلى
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ال

اعداد :ادوارد يعقوب

8854 Yonge St., Richmond Hill, L4C 0T4

* Independently Owned and Operated

Buying, selling or leasing houses or condos

Buying or selling Pharmacies, Dental Clinics or Medical Buildings
بيع وشراء االعمال التجارية

بيع ،شراء وتأجير العقارات السكنية منازل وشقق

بيع وشراء الصيدليات  ،عيادات األسنان ،والعيادات الطبية

Buying، Selling and Leasing
Residential, Commercial & Investment
بيع ،شراء وتأجير
استثماري جتاري سكني

Designed by Good News Journal

Buying or selling business

The Toronto Real Estate Board

azzaabd2014@gmail.com

Gguirguis2014@gmail.com

Member of

تستشير احد املتخصصني فى اصالح األسقف مع العلم بأن:
* أن السقف يحتاج الى تغيير البالطات العازله ( )shinglesكل 20
–  30عاما .
* البحث عن مصدر التسرب و أصالحه رمبا ميثل احيانا حتديا صعبا
8000 Yonge st
فإن تغييره بالكامل يكون اوفر
حتى للمتخصص وفى هذه احلاله
Thornhill, on l4J 1w3
فى التكلفة.
Office: (905) 889-9330
889-5822
Fax:السقف اخلارجى و السقف
)(905بني
املوجود
* التهوية اجليدة داخل الفراغ
الرطوبه
تسببها
تقى من الكثيرمن املشاكل التى
 Abdellnourان
الداخلى ميكن
Guirguis
Guirguis
Azza
Direct:
(647) 296-4696
Direct:
(416) 625-8027
السقف.
الصيانه الدوريه قد تطيل من عمر
فالفحص و
لذلك

8

ال�سبت  25اكتوبر  - 2014العدد الرابع والع�رشون

د .شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

�أخطاء يف حق ب�شرتك

 – 1التعرض للشمس ملدة طويلة يؤدي الي ظهور
التجاعيد حيث يحدث تكسير لل Elastism
مما يؤدي إلي ظهور مبكر للتجاعيد باإلضافة إلي
زيادة حدوث اإلصابة بسرطانات اجللد
 – 2عدم إستخدام ال  Sun screenاملناسب
وبكميات مناسبة  ،والتأكد من وجود ال
 UVB/UVAولهذا يفضل إستخدام املنتجات
الطبية لضمان جودتها
 – 3إستعمال ال  Tanning bedsوذلك
إلحتوائها علي أشعة ال  Ultravioletوهي
األشعة املسئولة عن حدوث السرطانات ،وايضا ً
تكسير ال  Elastismمن اجللد
 – 4التدخني من أكثر العوامل التي تُضعف
اجللد وجتهده  ،ولهذا يبدو املدخنني أكثر سنا ً من
غير املدخنني
 – 5منظفات الوجه  ،وعليكي أن تختاري النوع
املناسب لنوع البشرة ،إذا كانت جافة أو دهنية ،
ألن هذا يُسبب أضرار تظهر اعراضها بعد فترة
 – 6عمليات التقشير املنزلية ودعك الوجه
املتكرر بطريقة غير سليمة  ،تؤدي إلي ترقق في
طبقة اجللد واحيانا ً لتغيير في لون البشرة
 – 7عصر «البثور» يسبب تندب البشرة ،ويفضل
إستخدام  Salisylic Acidأو Benzoyl
 peroxideأو اللجوء لطبيب مختص

 – 8احلالة النفسية وال  Stressيسببان زيادة
“حب الشباب” والصدفية وبالطبع في مثل هذه
الظروف يحدث إهمال في العناية بالبشرة
 – 9كثرة العالجات مثل ال  Chemical pealو
Microdermabrasion
 – 10االفراط في األكل  ،والسمنة ثم خسارة
الوزن  ،يجعل اجللد مترهالً  ،وكذلك عدم شرب
املاء بكميات كافية يسبب جفاف اجللد
 – 11قلة النوم ،حيث يتم جتديد البشرة اثناء
النوم
 – 12االهمال في مالحظة أي تغييرات ،ففي
حالة حدوث أي  Skin lesionأو  Moleيجب
إستشارة الطبيب لتجنب حتولهما الي
سرطانات بسبب إهمال العالج

كيف تزيل رائحة العرق الدائمة؟

تعرق أجسامهم وما ينتج
كثيرون ّ
منا يعانون من ّ
عنه من انبعاث روائح كريهة ،فحياتنا اليومية
والتكدس فى وسائل
التى ال تخلو من الزحام
ُّ
املواصالت تساعد أجسامنا على فرز كميات
أكبر من العرق ومن ثم تنتشر هذه الرائحة.
منطقة اإلبطني من أكثر املناطق عرقا فى
جسم اإلنسان
تعر ًقا
املناطق
أكثر
من
اإلبطني
تعتبر منطقة
ُّ
فى جسم اإلنسان ،حيث إنها مسؤولة عن أغلب
روائح اجلسم ،وتكون مصدرًا للروائح الكريهة
بسبب إهمال النظافة واالستحمام ،أو بسبب
فرط إفراز العرق لزيادة نشاط الغدد العرقية فى
بكتيرية أو فطرية.
هذا املكان ،أو لوجود عدوى
ّ
طرق للتخلص من رائحة العرق الكريهة
أوال :االستحمام اليومى واستعمال صابونة
ُسبب
طبية مقاومة للبكتيريا التى تُعتبر امل ّ
مرة
الرئيسى لرائحة العرق ،استعمال املنشفة ّ
واحدة فقط ،وذلك ألنك بعد أن تجُ ِّفف بها جميع
أجزاء جسمك ستصبح مليئة باخلاليا امليتة ،وهو
ما يجعلها بحاجة إلى الغسيل والتنظيف قبل
أن تستعملها مرة ثانية.

ثانيا :اختيار املالبس املالئمة ،حيث إن أفضل أنواع
ً
املالبس هى القطنية التى متتص رائحة العرق
وميكنك مبجرد وصولك للمنزل تغييرها بأخرى
أبدا ارتداء مالبسك نفسها
نظيفة ،وال تكرر ً
مرتني متتاليتني دون غسيل.
ّ
ثالثا :حقن البوتكس ( ،)Botoxفهى عالج فعال
التعرق ،وتدوم
وآمن ملن يعانون من مشكلة فرط
ُّ
فاعلية هذا احلقن ملدة  6أشهر أو أكثر ،وليست
لها ّأية آثار جانبية على اإلنسان.
رابعا :النظافة الشخصية ،فمن أهم ما
يساعدك على التخلّص من رائحة العرق هو إزالة
مرة فى األسبوع على
الشعر الزائد حتت اإلبطني ّ
األقل ،ألنه يعتبر بيئة خصبة لنمو البكتيريا
املسببة للرائحة ،كما أنه يقلل من فاعلية مزيل
العرق ،ولن يكلفك األمر أكثر من دقائق معدودة.
خامسا :استخدام مزيل العرق ،وهو منتج عطرى
خاص باجلسم يُستعمل إلضافة رائحة عطرية
طبيا ،ويتوافر
حتت اإلبطني ،واستعماله آمن
ًّ
بأنواع وأسعار عديدة ،لكن عيبه أنه ال يقدم
احلماية الكافية لعدد من الساعات أو ملن يعانون
التعرق.
من فرط
ُّ

عصير الصبار خلفض الوزن والكوليسترول والتخلص من السموم

انتشرت في اآلونة األخيرة ظاهرة شرب ماء جوز الهند على إعتبار أنه مرطب للبشرة ،ولكن يبدو أن
هناك صيحة جديدة في عالم املشروبات الصحية ،فعصير الصبار أو ما يعرف بـ  .aloe veraيدعي
بعض اخلبراء بأن له فوائد كثيرة؛ من بينها أنه يقلل الكوليسترول ويساعد في تخفيض الوزن ويحسن
عملية الهضم ويخلص اجلسم من السموم ويعزز من وظيفة اجلهاز املناعي.
كما أنه يحتوي على مجموعة واسعة من املواد املغذية التي تصل إلى مئتي نوع ،فهو غني
بالفيتامينات مثل فيتامني أي وبي وسي وإي ،وباملعادن أيضا مثل الكالسيوم واملغنيسيوم والزنك
والسيلينيوم والصوديوم واحلديد والبوتاسيوم.
ويحتوي أيضا على األحماض األمينية والدهنية املفيدة في التغلب على عسر الهضم.
مهدئ للجسم في حالة اإلحساس
وأفاد خبراء في الصحة بأن للصبار قدر ًة على مقاومة املرض ،وبأنه
ٌ
بعدم الراحة ،ويفيد كذلك في احلفاظ على صحة اجللد.
ويستخدم الصبار كذلك في عالج أعراض متالزمة القولون العصبي ،وثبتت أيضا فائدته في التخلص
من ارجتاع حموضة املعدة.

طبق العدد

�إعداد� :أماين

طريقة عمل اجلمبري املقلي

الكمية تكفي 4 :أشخاص
وقت التحضير 60 :دقيقة
وقت الطهي 20 :دقيقة
املقادير :كيلو جمبري متوسط عدد  1بيضة مخفوقة  3مالعق كبيرة عصير ليمون مقدار زيت

للقلي كوب دقيق كوب بقسماط  2معلقه صغيرة كمون  2معلقه صغيرة ثوم مدقوق مقدار ملح و
فلفل
التحضير :يغسل اجلمبرىجيدا ً باملاء ويصفى  ،ويتبل بالثوم وعصير الليمون والكمون وامللح والفلفل
 ،ويترك في التتبيلة ملدة ساعة أو ساعتني.
توضع البيضة اخملفوقة في وعاءوالدقيق في وعاءو البقسماط في وعاء ثالث.
يغمس اجلمبري في الدقيق ثم في البيض اخملفوق ثم في البقسماط و يغطى جيدا ً.
الطبخ :يسخن الزيت على نار عالية في مقالة متوسطة .
يقلى اجلمبري حتى يصبح لونه ذهبي و يصفى على ورق المتصاص الزيت الزائد  ،ويقدم ساخنا ً

www.drbouloscosmetics.com
Tel: 905.868.8000
16945 Leslie Street, Unit 25,
Newmarket, Ontario L3Y 9A2

Special
Promotions

Four Laser Hair Removal Treatments
)(Bikini and Underarm)............................. $199 (reg. $750
Three Diamond Microdermabrasion
)Treatments.............................................. $199 (reg. $375
)Three Chemical Peels ............................ $249 (reg. $375
Three IPL Photorejuvenation
)Treatments.............................................. $499 (reg. $750

Present this coupon
to get a free
chemical peel with
the purchase of
injectables (Botox
)and fillers

Present this
coupon to
get 15% off
skin products

9
وزارة الصحة تطلب من
الكنديني عدم شراء دواء من
األنترنت يسمي (أم – أم – أس)

طلبت وزارة الصحة الكندية من الناس االمتناع
عن شراء دواء يسمي «ميركل مينيرال سلوشن» من
علي األنترنيت والتوقف عن استخدامه فورا  ،ألنه
غير مصرح له بالبيع حسب قانون بيع األدوية واملواد
الغذائية في كندا .وهو يباع علي األنترنت كعالج
ألمراض خطيرة مثل السرطان ،ولكنه يشكل خطرا
علي صحة األنسان عند امتصاصه في اجلسم ألنه
يحتوي علي كلوريد الصوديوم وهو مادة كيمائية
تستخدم أساسا في تبييض األنسجة وتطهيرها من
اجلراثيم ،وقالت وزارة الصحة أن هذا الدواء يباع علي
شكل أقراص ومنه نوع يسمي (سي -دي – أس) وهو
يشكل خطرا مماثال وتنصح الوزارة أي فرد يستخدم
املنتج أن يري الطبيب فورا ويرسل تقريرا إلي الوزارة
عن أية مشاكل صحية وقد صادرت الوزارة هذا املنتج.

املوافقة ملضيفات «اير كندا»
و «وست جيت» على ارتداء

قفازات واقية من فيروس ايبوال

استجابت شركة طيران «اير كندا» لطلب املضيفات
بارتداء قفازات واقية علي منت الرحالت اجلوية للمساعدة
علي حماية انفسهم من للتعرض لفيروس ايبوال .وقالت
الشركة أنها ليس لديها اعتراض في ظل هذه الظروف
علي ارتداء القفازات شرط أن يواصل طاقم الطائرة اتباع
مبادئ الصحة العامة وعلي وجه التحديد ،مثل غسل
األيدي املتكرر ،واال تكون القفازات سبب لتجاهل نظافة
اليدين .وكذلك سمحت شركة طيران «وست جيت»
ملوظفيها بارتداء القفازات ،وقالت املضيفات أنهن يردن
املزيد من تدابير السالمة إلي جانب ضابط احلجر الصحي
الذي يبحث عن عالمات املرض واحلمي بني املسافرين.
وتعتقد املضيفات أنهن ميكن أن يكونوا ُعرضة لإلصابة
النهم باستمرار يتعاملن مع األكواب وأدوات املائدة التي
قد تكون مغطاة باللعاب امللوث من الركاب  ،وأن إرتداء
القفازات امر صحي ،وتدبير مينع االتصال بالسوائل
ُ
اجلسدية .وتريد املضيفات أيضاً أن يكن علي علم عند
وصول ركاب قادمني من بالد متضررة مبرض االيبوال علي
منت الطائرة  ،وأن يكون هناك ضمان عن طريق تبليغ
جميع العاملني علي الطائرات من موظفي متوين الرحالت
وموظفي النظافة بوجود مصاب باملرض علي منت
الطائرة.

هاربر :مضاعفة اإلعفاء الضريبي
للياقة البدنية لألطفال

أعلن “ستيفن هاربر” في التاسع من أكتوبر احلالي ،أن
احلكومة سوف تضاعف اإلعفاء الضريبي للياقة البدنية
لألطفال من  ٥٠٠دوالر إلى  ١٠٠٠دوالر فورا .وفي بيان القاه
رئيس الوزراء مبناسبة اليوم الدولي للفتيات قال إن كندا
ملتزمة بتوفير أساسا قويا للفتيات للنجاح في احلياة،
وقال إن احلكومة تعزز حقوق الفتيات في عدة نواحي مبا
فيها الدفاع عن النفس لرد العنف واالستغالل اجلنسي
وجرائم األنترنت ومواقع التواصل االجتماعي .وقال أيضا
أن كندا تواصل تقدمي مساهمات كبيرة لدعم اجلهود التي
توفر للفتيات احلصول على خدمات تعليمية متقدمة
وخدمات صحية وغذائية ،وأن هناك كثير من الفتيات في
كثير من األماكن حول العالم ال يزالوا يحرمون من مواصلة
تعليمهم ومن خدمات صحية وغذائية وان كندا تعتبر رائد
عاملي في مجال صحة األم والوليد والطفل ،وكان “هاربر”
قد صرح بأنه يتطلع إلى االجتماع مع “ماالال يوسفزاي”،
الفتاة الباكستانية التي تقاسمت جائزة نوبل هذا العام
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شركة في أوتاوا تدفع  8000دوالر غرامة
لرفضها توظيف شخص بسبب لونه

قامت شركة في العاصمة أوتاوا بدفع ٨٠٠٠
دوالر مع فوائد لشخص قدم طلب للعمل
بها في يونيه من عام  ٢٠١٣وذلك لتعصبها،
حيث أرسلت له عدة رسائل تقول فيها «نحن
نوظف فقط البيض البشرة» .وقال احملكمة
أن الشركة سخرت من مقدم الطلب بسبب
العرق واللون ومكان املنشئ وأنه ُحرم من
العمل استنادا ً علي هذا األساس  ،وقال مقدم
الطلب «ماليك بوراوي» أنه بعد أن قدم طلب
التوظيف ،تلقي مكاملة هاتفيه من رجل
يدعي جيسي وطلب منه معلومات عن لونه
وبلدة األصلي وبعد فترة قصيرة تلقي رسالة
أخري من جيسي يقول له فيها حاول أن تتعلم
اإلجنليزية وسوف يكون لك حظ أفضل ونحن
ال نوظف أجانب  ،فقط نوظف ذوي البشرة
البيضاء  ،ورد عليه ماليك قائال سوف أتقدم
بشكوي ضدكم  ،فرد عليه جيسي قائال أنا
لم أقل أي شيء عنصري ضدك فتوقف عن
مضايقتي وانه ليس هناك جرمية فيما قلت

فهناك حرية للتعبير في كندا وكان ميكنك
أن تعرف هذا لو كنت كنديا وأرجوك ال تضيع
وقتي .ثم عاد جيسي وارسل رسالة أخري
ملاليك تقول أذهب وتقدم بشكوي فعلي
األرجح أن يكون متلقي الشكوى رجل أبيض
ويقول لك أذهب بعيدا ،وبعد أن تقدم ماليك
بالشكوى  ،تلقي مكاملة هاتفية غاضبة
من جيسي مهددا له وناصحا ً له بسحبها ،
وبالرغم أن املكاملة كانت قصيرة والرسائل
ليست عنصرية ولكنها مسيئة كما تقول
احملكمة فقد قررت محكمة حقوق األنسان
في أونتاريو بتغرمي الشركة  ٨٠٠٠دوالر مع
الفوائد لصالح ماليك.

حكومة احملافظني تخطط إلعطاء «االستخبارات الكندية»
مزيدا من السلطات لتعقب اإلرهابيني في اخلارج

أعلن وزير السالمة العامة في كندا «ستيفن
بالني» أنه سيسمح قريبا لوكالة االستخبارات
األمنية الكندية بتعقب الكنديني احملتمل
إنضمامهم إلى اإلرهابيني في اخلارج ،وقال إن
احلكومة ستمد الوكالة مبزيد من الصالحيات
التي سيصدر بها تشريع قريبا ً .وقال أن وكالة
االستخبارات الكندية ال بد أن يكون لديها
األدوات التي حتتاجها للتحقق من التهديدات
التي متس أمن كندا ،وان هناك علي األقل
 ١٣٠كندي يعيشون في اخلارج لهم اتصاالت
بنشاط إرهابي ،وانه في اطار القانون احلالي
من الصعب علي وكالة االستخبارات أن
تتعقب هؤالء وتتحقق مما يفعلون ،ولهذا
فالتعديل املقترح علي قانون االستخبارات
األمنية هو استجابة لقرارات احملكمة األخيرة
بوضع قواعد للعمل والبحث للوكالة  ،حيث
أن احملكمة الفيدرالية كانت قد انتقدت
الوكالة الستخدامها شركاء تسميهم
العيون اخلمسة وهم أفراد من أستراليا

وبريطانيا ونيوزيلندا والواليات املتحدة لرصد
ومتابعة حتركات املواطنني الكنديني املشتبه
بهم وقالت احملكمة أن هذا يضع الكنديني
في خطر التعرض لإلحتجاز في ارض اجنبية.
ومن ناحية أخري ال متلك وكالة االستخبارات
الكندية أية نوع من احلماية الشاملة التي
يتمتع بها مخبري الشرطة وحتميهم عندما
يريدون امر بالتفتيش أو التصنت علي
اخلطوط الهاتفية ونتيجة لهذا ظلت وكالة
االستخبارات مترددة في تبادل املعلومات مع
الشرطة الفيدرالية خوفا علي مصادرها ممن
ميدونها باملعلومات والذين ميكن أن يرغموا
علي األدالء بشهاداتهم أمام احملاكم .و قبل
أسبوعني ،صرح مفوض الشرطة الفيدرالية
الكندية «بوب بولسون» للجنة السالمة
العامة أن هناك  ٦٣حتقيق جاري ألكثر من ٩٠
من املتطرفني املشتبه فيهم الذين أما لديهم
خطة لإلنضمام إلى األنشطة اإلرهابية في
اخلارج ،أو الذين عادوا إلى كندا.

توزيع حبوب مضادة لألشعة لسكان املدن
اجملاورة للمحطات النووية

سيتم توزيع حبوب مضادة لألشعة النووية ملئات األالف من
الكنديني ،الذين يعيشون بالقرب من محطات الطاقة
النووية في مقاطعة أونتاريو ،وهذا مبوجب التشريع اجلديد
الصادر من الهيئة التنظيمية النووية في كندا .وحالياً
يتم االحتفاظ بهذه احلبوب احملتوية علي يوديد البوتاسيوم،
«كي أي» في الصيدليات ومراكز التجمعات للسكان الذين
يعيشون ضمن مسافة  ١٠كيلومتر من احملطات النووية في
«بيكرجن» و «دارلينجتون» و «بروس» .ولكن جلنة السالمة النووية في
كندا قامت بتحديث لوائحها هذا الشهر ،وطالبت بأن توزع هذه احلبوب
علي جميع السكان والشركات واملؤسسات داخل منطقة التعرض لإلشعاع ويتم هذا قبل حلول
ديسمبر  .٢٠١٥ويحاول املسئولني أن يحددوا بالضبط كيفية توزيع احلبوب علي كل فرد يعيش في
حدود  ١٠كيلومتر من املفاعالت النووية  ،وهذه احلبوب تعمل علي حماية الغدة الدرقية من اليود
املشع اذا وقعت حادثة  -وأن كان هذا من املستبعد  -وتسربت أشعة نووية .وقال «نيل كيلي» من
محطة توليد الطاقة في أونتاريو أن جمع األطراف واملرافق العامة والبلديات ومقاطعة أونتاريو
واجلهات املنظمة للقوانني تعمل معاً لتنفيذ هذا القانون في املوعد املقرر  ،وأن جميع محطات
الطاقة النووية ،سواء اململوكة للحكومة كاملفاعالت في بيكرينج ودارلينغتون وكذلك محطة
بروس التي يديرها القطاع اخلاص ،سيكونوا مسئولني عن شراء ما يكفي من حبوب «كي أي»
لكل شخص يعيش بالقرب من هذه احملطات ،كذلك ستكون في عهدة البلديات املسئولة عن
توزيعها للسكان .وسط توقعات لتكاليف كبيرة لتوزيعها لوجود الكثير من االتصاالت وحمالت
التوعية باإلضافة إلي تكاليف توصيلها إلي كل فرد في املنطقة املعنية.

كندا جتدد التزامها بزيادة األمن
الغذائي في جميع انحاء العالم

أصدر وزير التنمية الدولية «كريستيان براديس» بيانا ً
قال فيه :مبناسبة يوم الغذاء العاملي ،نوجه اهتمامنا
إلي ماليني الناس في جميع أنحاء العالم ،الذين
ليس لديهم ما يكفي من الغذاء والذي يشار اليه،
«بالقاتل الصامت» ويتأثر باجلوع األشخاص األكثر
ضعفا مثل النساء واألطفال والرجال الذين ليس
لهم القدرة علي توفير حياة افضل لهم ولعائالتهم ،
ومع أن اجملاعة العاملية قد انحصرت قليال في السنوات
األخيرة ،فأن  ٨٠٥مليون فرد  ،أي بنسبة واحد من كل
تسعة أشخاص ال يزالون يحتاجون إلي تأمني غذائي
 ،وهذا واحدا ً من أهم األولويات التي تتبناها كندا
للتنمية ،ألننا نعلم انه بدون احلصول علي اإلمدادات
الغذائية  ،تُصبح التنمية مستحيلة وهذا ما يدعو
حكومتنا إلي تعضيد املبادرات التي تعمل علي توفير
اإلحتياجات الفورية للغذاء والتي تساعد املزارعني
أصحاب أحليازات الصغيرة علي أنتاج أطعمة مغذية
اكثر وزيادة دخلهم وكذا تعزيز البحوث الزراعية
والتكنولوجية ملسايرة معدالت النمو البشري والتغير
في املناخ والتدهور البيئي  ،وتعتمد كندا في احلاالت
الطارئة واألزمات اإلنسانية علي شركائها الرئيسيني
وهما برنامج األغذية العاملي في األمم املتحدة ،
والبنك الدولي الكندي للحبوب .وأضاف «براديس»،
أن مساهماتنا ساعدت حوالي  ٨٢٫٢مليون نسمة
في  ٧٥دولة العام املاضي  ،وتُركز كندا بشكل خاص
علي التغذية السليمة نظرا ً ألن املاليني من أشد
الفئات ضعفا ً في العالم ،ال يحصلون علي ما يكفي
من احلديد  ،واليود  ،وفيتامني ( أ)  ،وحمض الفوليك
 ،والزنك في وجباتهم مما يؤدي إلي املرض والعمي
واالضطرابات العقلية وزيادة خطر الوفاة .وقد ركزت
كندا جهودها علي التغذية الصحيحة للحد من
وفيات األطفال حديثي الوالدة واألمهات واألطفال
دون سن اخلامسة  ،وختم البيان أنه في هذا العام كان
موضوع االجتماع هو تنمية مزارع األسرة والتغذية
في العالم والعناية باألرض ،والذي سلط الضوء علي
املزارع الصغيرة وأصحاب احليازات الصغيرة في حتقيق
األمن الغذائي الدائم والنمو االقتصادي في البلدان
النامية  ،وافضل مثل لهذا هو تدعيم وتامني البرامج
الغذائية في غانا وأثيوبيا والسنغال ملساعدة صغار
املزارعني علي زيادة اإلنتاج  ،ففي دولة السنغال علي
سبيل املثال  -حسبما يقول البيان  -ساعدت كندا
 ١٠٢الف مزارع نصفهم من النساء علي زيادة إنتاج
األرز .وفي يوم الغذاء العاملي تؤكد كندا من جديد
التزامها بزيادة األمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.

منح الفتاة الباكستانية احلاصلة على

جائزة نوبل اجلنسية الكندية الفخرية

الفتاة الباكستانية
ماالال صاحبة السبعة
عشر عاما ًً ،واملدافعة
عن حق الفتيات
في التعليم  ،والتي
اقتسمت جائزة نوبل
هذا العام ،سوف
تتلقي رسميا اجلنسية
الكندية الفخرية هذا الشهر ،تنفيذا ً لألمر الذي تعهد به
رئيس الوزراء الكندي «ستيفن هاربر» في العام املاضي .و
«ماالال» هي سادس شخص يحصل علي اجلنسية الكندية
الفخرية .و قصة ماالال تتلخص في أن مسلحي طالبان
اطلقوا عليها الرصاص قبل عامني في طريق عودتها من
املدرسة إلي املنزل ونقلت إلي إجنلترا للعالج وذهبت معها
عائلتها بعد أن تعهد املسلحني الباكستانيني بقتلها اذا
عادت ،وفي خالل أسابيع من محاولة اغتيالها قام مبعوث
األمم املتحدة اخلاص بالتعليم العاملي بنشر قصتها واطلق
عريضة حتمل اسمها ملتمسا من األمم املتحدة أن تواصل
أهداف التنمية لألجيال اجلديدة والتي تتعهد بان يكون
جميع األطفال والفتيات قادرين علي إكمال التعليم
االبتدائي  ،وقد و ٌقع اكثر من ثالثة ماليني فرد علي العريضة
مما دفع باكستان إلي مترير قانون احلق في التعليم  ،وحتلم
«ماالال» بالعودة إلي باكستان لتصبح رئيسة وزراء حتي
تستطيع أن تخدم بلدها.
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هيومان رايتس:اوكرانيا استخدمت
اسلحة محرمة دوليا في دونيستك

اتهمت منظمة هيومان رايتس
ووتش الدولية أوكرانيا باستخدام
القنابل العنقودية في مناطق
مأهولة بالسكان في منطقة
دونيستك التي تسعى لالنفصال
عن البالد.
وقال املنظمة املعنية بحقوق
االنسان إن أدلة قوية جتمعت
لديها باستخدام اجليش االوكراني
ملثل هاذ النوع من القنابل احملرمة
من قبل العديد من الدول في
العالم.
يذكر أن اوكرانيا لم توقع على
االتفاقية الدولية لتحرمي استخدام
القنابل العنقودية والتي انشأت
عام .2008
إال أن ناطقا باسم إدارة العمليات
نفى
األوكرانية
العسكرية
استخدام “اسلحة محرمة” أو
قصف مناطق مدنية.
وقال املنظمة ،التي تتخذ من
نيويورك مقرا لها ،إن استخدام
القنابل العنقودية شهر نوفمبر/
تشرين الثاني اجلاري في دونيستك
كان على نطاق واسع.
واضافت املنظمة في بيان أنها

اجرت حتقيقا استمر اسبوعا في
شرقي أوكرانيا حيث قتل أكثر
من  3700شخص في املعارك
التي بدأت في ابريل /نيسان وانها
وثقت استخداما واسع النطاق
للقنابل العنقودية.
واوضح التقرير أنه “بينما كان من
الصعب حتديد املسؤولية بشكل
قاطع عن كثير من الهجمات ،إال
أن الدالئل تشير إلى مسؤولية
قوات احلكومة االوكرانية للعديد
من الهجمات بالقنابل العنقودية
في دونيستك”.

ونشب نزاع مسلح بني قوات
احلكومة االوكرانية ومسلحني في
بعض املناطق الشرقية في البالد
عقب املظاهرات العنيفة التي ادت
في النهاية إلى االطاحة بالرئيس
املنتخب املوالي لروسيا فكتور
يانوكوفيتش.
وسعت حركة العصيان املسلحة
املوالية لروسيا في منطقتي
إلى
ولوهانسك
دونيتسك
االنفصال عن احلكم املركزي
الوكرانيا ،عقب ضم موسكو
روسيا لشبه جزيرة القرم اليها.

مصدر إسرائيلي :إسرائيل ال تنوي السماح لليهود
بالصالة في باحة املسجد األقصى

أعلنت إسرائيل ،األربعاء ،إنها ال تنوي السماح لليهود بالصالة في باحة املسجد األقصى في القدس الشرقية ،التي
ضمتها إثر احتاللها ،وذلك في محاولة لوضع حد ألنباء مماثلة أثارت قلقا في العالم اإلسالمي.
وصرح عضو في حكومة االحتالل اإلسرائيلية ،رافضا الكشف عن هويته« :ال نية لتعديل الوضع القائم على جبل
الهيكل» ،وهو االسم الذي يطلقه اليهود على باحة املسجد األقصى.
وقد أعادت التوترات املتنامية في األشهر األخيرة في القدس إحياء اخملاوف التي ال تزال قائمة لدى املسلمني من أن
تقوم إسرائيل بتغيير القواعد املعمول بها في باحة املسجد األقصى ،وهذا القلق تعزز أخيرا بسبب نشر مقاالت
حول إصدار تشريع جديد في هذا املعنى.

جتميل أم تشويه

أثارت رينيه زيلويجر ،النجمة احلائزة على
«أوسكار»،اجلدل أثناء حضورها حفل مجلة
 Elleالفرنسية برفقة صديقها ،ولفتت
انتباه جميع الصحف واملواقع العاملية
باالختالف الواضح في مالمح وجهها ،إذ
ظهرت وكأنها شخص آخر متاما ،مثيرة
التساؤالت حول ما أدى بها إلى هذا الشكل.
وذكرت صحيفة «اندبندنت» البريطانية ،أنه
بالرغم من تصريحات «زيلويجر» أكثر من
مرة في السابق بعدم خضوعها جلراحات
جتميل ،إال إن عددا من التقارير الصحفية قد نقلت شكوك بعض أطباء التجميل حول خضوعها لعمليات باجلفنني
والشفتني واخلدين ،واستخدامها للبوتكس من أجل إخفاء التجاعيد ،وهو ما بدل مالمحها متاما إلى األسوأ.
الطريف أن رينيه ترجع سبب التغير في شكلها إلي السالم الداخلي الذي تتمتع به اآلن.

AP

نافذة على �صحافة العامل

داعش تدعي سيطرتها

على مخبأ أسلحة أمريكية

قال نشطاء أن مقاتلي جماعة الدولة اإلسالمية سيطروا على مخبأ واحد على األقل
من األسلحة التي مت اسقاطها جوا من قبل قوات التحالف بقيادة الواليات املتحدة ،والتي
كانت تهدف إلى تزويد امليليشيات الكردية باسلحة حتارب بها املتطرفني في بلدة حدودية.
وبحسب ما جاء في فيديو مت حتميله من قبل وسائل اإلعالم املوالية للجماعة
الدولة اإلسالمية ،تضمن اخملبأ قنابل يدوية وذخائر وقاذفات قنابل صاروخية.
بدا الفيديو حقيقيا ً ومتفقا مع تقارير وكالة أسوشيتد برس للحدث .وقد قال
املرصد السوري حلقوق اإلنسان ومقره بريطانيا الذي تستند معلوماته على
شبكة من الناشطني على االرض ان املتشددين ضبطوا مخبأ واحد على األقل.
مت إسقاط اخملابئ من اجلو في وقت مبكر يوم االثنني لألكراد في بلدة كوباني السورية التي
تقع بالقرب من احلدود التركية .وقد تسببت محاوالت اجلماعة املسلحة لالستيالء على
املدينة ألكثر من شهر اآلن ،في نزوح حوالي  200،000شخص إلى تركيا .وفي حني يقاتل
األكراد على األرض ،يستهدف التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة املسلحني من اجلو.
وقد قام املوالون للدولة االسالمية بتوجيه رسالة شكر ساخرة على وسائل االعالم
االجتماعية إلى الواليات املتحدة ،مبا في ذلك صورة تقول «فريق الواليات املتحدة األمريكية».
لكن ضياع األسلحة كان في احلقيقة موقفا ً محرجا أكثر منه خسارة استراتيجية .فالدولة
اإلسالمية متتلك بالفعل أسلحة أمريكية تقدر مباليني الدوالرات كانوا قد استولوا
عليها من اجلنود العراقيني الفارين من العراق في االجتياح املفاجئ في يونيو حزيران.
وقد صرحت نائب املتحدث باسم وزارة اخلارجية ماري هرف بان الواليات املتحدة
شاهدت الفيديو ولكنها لم تستطع تأكيد دقته وتسعى للحصول على مزيد من املعلومات.
كما قالت القيادة املركزية االمريكية أن القوات العسكرية األمريكية قامت بأربع غارات
جوية قرب كوباني دمرت فيها موقعا ً ومبنى ووحدة قتالية تنتمي للدولة االسالمية
وقد قامت احلكومة السورية بغارات جوية على بلدة يسيطر عليها املتمردون
تقع على احلدود اجلنوبية للبالد مع األردن ،مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على األقل.
ومن املالحظ في األسابيع األخيرة ،أن قوات احلكومة السورية تقوم بعمليات قصف مكثفة
تستهدف مناطق املتمردين ..في حني يقوم التحالف بقيادة الواليات املتحدة بشن غارات جوية ضد
متشددي الدولة اإلسالمية في أي مكان بسوريا
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يونيسيف :العنف يقتل طفال كل خمس دقائق في العالم

حذرت مؤسسة خيرية من أن أعمال العنف التي يشهدها العالم تقتل طفال كل خمس دقائق،
ودعت إلى العمل على انهاء جميع أشكال االعتداء بحلول عام .2030
وقالت املؤسسة ،وهي الفرع البريطاني ملنظمة األمم املتحدة حلماية األطفال (يونيسيف) ،في تقرير
لها إن غالبية هذه الوفيات تقع خارج مناطق احلرب.
وأوضحت أن ماليني األشخاص أقل من  20عاما ال يشعرون باألمان في منازلهم ومدارسهم أو حتى
في مجتمعاتهم .ووجهت اللوم بصورة أساسية إلى ارتفاع معدالت البطالة بني الشباب والتوسع
احلضري السريع وتصاعد انعدام املساواة مما ينتج عنه مخاطر كبيرة.
وأكدت يونيسيف بريطانيا أنها نشرت تقريرها بعنوان  ،أطفال في خطر :العمل على انهاء العنف
ضد األطفال ،كبداية إلطالق حملة األطفال في خطر.
وحذرت من أن العام القادم قد يشهد وفاة حوالي  345طفال حتت سن العشرين يوميا جراء العنف،
إذا لم تتحرك احلكومات حول العالم .وتشير الوثيقة إلى أن نشاط أدمغة األطفال ضحايا العنف
يشبة إلى حد بعيد نشاط أدمغة اجلنود الذين شاركوا في املعارك ،كما أن  30في املائة منهم
معرضني لتطور أعراض طويلة األمد الضطرابات ما بعد الصدمة .وقالت أيضا إن هؤالء الذين
يعيشون في فقر أكثر عرضة للعنف ،فالولد املراهق في أمريكا الالتينية معرض للقتل  70مرة
أكثر من نظيره في بريطانيا .وقال ديفيد بول ،املدير التنفيذي ليونيسيف بريطانيا “نريد أن يحصل
األطفال الذين يعيشون في خوف على فرصة للشعور باألمن واألمان” ،مضيفا إن الهدف العاملي
من شانه أن يشجع على التحرك جلعل العالم آمن لألطفال .وحتى اآلن اتخذت  41دولة فقط حول
العالم اجراءات ملنع العنف ضد األطفال .لكن التقرير البريطاني يقول أنه ال يوجد مجال للتهاون
في البلدان األكثر ثراء ،لكن ال متتلك أي دولة حتى اآلن القدرة على منح االطفال احلماية الكاملة
التي يحتاجون إليها.

اجلارديان

شكوك حول طبقية القضاء املصري

اثيرت مخاوف حول حيادية القضاء املصري بعد أن رفض مسؤولون إرجاع وكالء النيابة الذين مت
فصلهم من وظائفهم الن ابائهم وأمهاتهم ال يحملون شهادات جامعية .حيث متت إقالة 138
معاون نيابة بعد شهر من تعيينهم عقب قرار من اجمللس األعلى للقضاء الذي فصل بان حق
األلتحاق بالنيابة يقتصر على املولودين من أبوين يحمالن درجة علمية جامعية .وبعد fshl elghaa
 alqrar fiاحملاكم طلب املعاونون تدخل الرئيس السيسي الذي لم يلتحق أبوة باجلامعة .وقال أحد
املعاونني املفصولني محمد كمال الدين أن هذه األزمة تعد كارثة على العدالة االجتماعية .املفترض
أن القضاة هم حرس العدالة ومن العبث أنهم اشترطوا هذا الشرط .حاولت اجلارديان التواصل
مع وزارة العدل غير أن طلبها قوبل بالرفض .وقد قال أحد القضاة اخملضرمني دفاعا ً عن القرار أنه
يهدف للتمسك بكفاءة القضاء حلساسية هذا املنصب .هذا النزاع يعد األحدث في سلسلة من
القضايا التي تلقي باالنتقادات على نظام القضاء املصري .منها االعتقاالت التعسفية للسجناء
السياسيني والقضية املشهورة بحكم االعدام الذي صدر على مئات األشخاص في يوم واحد .فيما
تصر احلكومة املصرية على نزاهة القضاء واستقالل القانون   .
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د .حازم الببالوي رئيس الوزراء السابق

تقاريــــــر

يروي اسرار مرحلة ما بعد مرسي في حوار ل «جود نيوز»

عدلي منصور هو من كان يقوم بدور الرئيس وليس
السيسي
لم نتأخر في قرار إعتبار األخوان جماعة إرهابية
هذه اسباب تاخر فض اعتصامي رابعة والنهضة

جود نيوز ـــ جرجس ابراهيم:
هو واحد من اشهر اخلبراء اإلقتصاديني في مصر
ومفكر وكاتب  ،ورئيس الوزراء املصري السابق  ،و
له باع طويل في العمل السياسي و االقتصادي
مما اهله ليشغل عدة مناصب كان اخرها ،منصب
املديرالتنفيذى لصندوق النقد الدولى الذي فاز
به مؤاخر  ،ولد حازم عبد العزيز الببالوي في 17
أكتوبر .1936
وهو مستشار صندوق النقد العربي بأبي ظبي
واختير في  16يوليو  2011نائباً لرئيس مجلس
الوزراء ووزيرا ً للمالية في وزارة عصام شرف و
تقدم باستقالته من منصبه  11أكتوبر 2011
بسبب أحداث ماسبيرو ،وقد ًقوبِلت بالرفض
التام من املشير محمد حسني طنطاوي ،وعاد
إلى مكتبه في ذات اليوم و قال أن االستقالة
جاءت بسبب خالف بني الببالوى وعصام شرف
رئيس الوزراء وباقى أعضاء احلكومة فى كيفية
التعامل مع أزمة ماسبيرو ،وذكر الببالوي فى نص
اإلستقالته «أنه على قناعة بأن احلكومة عليها
توفير األمن واألمان للمواطنني ،وأنها حتى لو
لم تكن مسئولة  ،ولم يقع من جانبها خطأ فى
هذه األحداث فإن عليها حماية املواطنني» .وتولى
رئاسة الوزراء بعد عزل الرئيس االخواني محمد
مرسي العياط عن رئاسة مصر ،إلى أن قدم
استقالة حكومته حتت ضغط إضرابات عمالية
في  24فبراير.2014 ،
س ــــ اسباب تاخر فض اعتصام رابعة السابيع
من بدء االعتصام ؟
اوال مت عزل محمد مرسي في  3يوليو  2013و
ادي اليمني الدستورية املستشار عدلي منصور
كرئيس مؤقت للبالد في  4يوليو وكُ لفت بتشكيل
احلكومة في  9يوليو و اداء اعضاء احلكومة اليمني
القانونية امام الرئيس عدلي منصور في يوم 16
يوليو ،و بعد اداء احلكومة لليمني  ،كان اعتصام
رابعة و النهضة بدء في ممارسة العنف ضد
املواطنني السلمني و كانت تبث منه التحريض
و التهديد ضد الشعب املصري و كان في هذه

االيام هو بداية شهر رمضان املبارك فرفضنا فض
االعتصام خالل شهر رمضان بالقوة و اعطينا
فرصة للمفاواضات و احللول السلمية النه كان
من الصعب فض االعتصام اثناء شهر رمضان
و فرض حالة الطورئ و حظر التجول مما دفعنا
لالنتظار حلني انتهاء التفاوض مع قادة االعتصام
و عندما فشل التفاوض و انتهاء شهر رمضان
فض االعتصام بقوة القانون.
س ـــ هل كان عدلي منصور يدير املرحلة
االنتقالية بعد  30يونيو ام املشير السيسي كما
اشيع؟
هذا كالم غير سليم باملره  ،اثناء تولي مسئولية
رئاسة احلكومة  ،كان كل اعضاء اجلهاز التنفيذي
بالدولة يقوم بدورة ابتداء من رئيس اجلمهورية
املستشار عدلي منصور و حتي اصغر موظف
في اجلهاز االداري بالدولة  ،و الرئيس السيسي
كان يقوم بدوره فقط كنائب رئيس للوزراء للشؤن
االمنية .
ـــ ملاذا تاخر قرار اعتبار االخوان جماعة ارهابية؟
القرار لم يتاخر  ،و لكن كان البد من انتهاء بعض
االجراءت اوالً حتي نستطيع اصدار مثل هذا
القرار
ــ ما تقييمك للوزير محمد إبراهيم و جهاز
الشرطة عموماً ؟
وزارة الداخلية في مصر مرت بظروف صعب بعد
ثورة  25يناير و السيما بعد اقتحام مقر جهاز
مباحث امن الدولة في شهر مارس  ، 2011و
بعدها صدر قرار بحل اجلهاز وهو «مخ الشرطة «
و حتويلة الي جهاز االمن الوطني و لغاء شعبتي
مكافحة النشاط الديني و السياسي و استمر
هذا القرار حتي قيام ثورة  30يونيو التي اعادة
هذان القسمان الي اجلهاز مره اخري و لكن
بعد عودتهما اكتشفنا ان هناك تنظيمات
ارهابية ظهرت في فترة اختفاء دور اجلهاز و
ان هناك اشخاص لم يكون مسجلني للجهاز
انضموا الي هذه التنظيمات وهو ما ادي الي
ظهور هذه العمليات االرهابية و اشعرنا بوجود

ن�صلي لأجل
خدام وخادمات كنيسة مارمرقس بسكاربوروا يقدمون
خالص التعازي في انتقال االستاذ /عادل غالي
عزاء لالسرة وكل محبيه

فجوة في االمن و لكن كل يوم تكشف خيوط
جديدة تساعد في كشف هذه اخلاليا اإلرهابية
 ،و الداخلية كل يوم في حتسن مستمر  ،اما
اللواء محمد ابراهيم فقد تولي املسؤلية في
ظروف صعبة في ظل وجود االخوان في السلطة
و ولكن بعد  30يونيو بدءت الداخلية في العودة
تدرجيا لدورها الطبيعي واتوقع قريبا عودة االمن
بقوة للشارع املصري .
س ــ ما اهم التحديات التي واجهتك في املرحلة
االنتقالية؟
يضحك ويقول  ..كان هناك الكثير من الصعاب

و التحديات في املرحلة االنتقالية منها االمني
و االقتصادي و السياسي فعلي الصعيد
االمني كانت بعض احملافظات مثل املنيا تخلو
من وجود للشرطة و الذي كان ميثل علينا عبئ
كبير ،اما التحديات السياسية فكانت تتمثل
في االعتصامات املوجودة في رابعة و النهضة و
التي كان العالم ينظر لها علي انها تظاهرات
سياسية  ،كما كان الوضع االقصادي في تدهور
مستمر منذ ثورة  25يناير و وصلنا الي وضع
اقتصادي متازم للغاية و لكن استطعنا عبور
هذه املرحلة احلرجة في وقت قياسي.
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Touring
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WAGON
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2008 BMW 335i
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سمير اسكندر

األمل مطلوب والفرحة حلوة ولكن ليس
لدرجة أن منوت من  السعادة جملرد الفوز علي
اقل املنتخبات
الن احلقيقة نحن في مصر عندنا تسعون
مليون مدرب ومثلهم ناقد رياضي
 بعض الذين هاجموا شوقي غريب وطالبوا
بإقالته لم يكن يعنيهم من األمر سوي
تصعيد احدي املدربني لقيادة املنتخب األول
اما الفن والهندسة اصبح فريق بال كفاءات
وكفاءات بال فريق مازال الزمالك يبحث عن
ذاته وانتصاراته وبطوالته
> قمة العجب في دولة بحجم مصر أن يتم
اختزال العالقة بني اللجنة االوليمبية ووزارة
الشباب والرياضة في بند الـ   8 سنوات رغم
تأكيد احلكومة أن القانون مفيهوش الرحمة
والمجامالت
مصر دولة القانون ام دوله اي كالم والسالم
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اإلعالم السعودى يشيد بالظهور
األول لعبد الشافى..

ويؤكد :إدارة األهلى أحسنت االختيار

أشادت تقارير سعودية بالظهور االول حملمد عبد
الشافى  ،مع فريقه اجلديد اهلى جدة ،مؤكدة
أنه أظهر مستوى الفتا ً النظر ليؤكد حسن
اختيار ادارة النادى السعودى .
وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية أن االختبار
األول لعبد الشافي كان األصعب من خالل
مواجهة أمام النصر وهو ما كان يحمله ضغطا
كبيرا ومع ذلك جنح عبدالشافي في جتاوز
االمتحان ووضع بصمته منذ الدقائق األولى
للمباراة.
وتابعت «األمر الذي طمأن جماهير األهلي على
خانة الظهير األيسر التي شكلت هاجسا لديها
بعد إصابة منصور احلربي واملستوى املتذبدب
لكامل املوسى».
وكان االهلى السعودى قد فاز على النصر حامل
اللقب  ،فى املباراة التى اقيمت بينهم باالمس
ضمن منافسات دورى احملترفني السعودى .

النقطة « »6ملنتخب مصر العب ينجو من حكم االعدام
ليتألق في الدوري اإلماراتي
أعادت الثقة فى التأهل
الفوز الذى حققه املنتخب الوطنى على بتسوانا
للمرة الثانية على التوالى وحصد  6نقاط فى
مشوار التأهل ألمم أفريقيا العام القادم ،جعل
املدير الفنى شوقى غريب يضع حسابات وتفاصيل
أخرى لباقى املباريات حيث يالقى السنغال
بالقاهرة ويختتم املباريات باجملموعة بيزنس ملالقاة
منتخبها فى آخر املشوار .وعقب الفوز قال شوقى
غريب :تخطينا مرحلة صعبة فى حتقيق النقطة
السادسة ..وأعتبرها عنق الزجاجة ألن املباريات
الباقية لها حسابات وتفاصيل أخرى ..وكان األهم
واألجدر هو الوصول للنقطة السادسة ..وهذا
الشىء مت حتقيقه على األقل نفسيا ..وبالتالى
األداء فى لقاء السنغال ينعكس هذا باإليجاب
على الالعبني واجلماهير واجلهاز الفنى .لقد بدأنا
ومهما من
ندخل فى املنافسة وهذا كان ضروريًا
ً
أجل باقى املباريات.
وعلق شوقى غريب على أداء الالعبني وقال :الروح
العالية التى أدى بها الالعبون هى مفتاح الفوز،
باإلضافة إلى الدفعة املعنوية التى حصل عليها
الالعبون وااللتزام بأداء األدوار املطلوبة.
وطالب شوقى غريب اجلميع بضرورة الوقوف خلف
املنتخب من أجل تخطى باقى مشوار البطولة
وقال :كرة القدم ال تعترف إال بالتوفيق وبذل أقصى
اجلهد من أجل الوصول إلى أمم أفريقيا .والباب مازال
مفتوحا ولن نغلقه أمام أى العب يسعى لنيل
ً
شرف اللعب للمنتخب الوطنى .واملباريات القادمة
حتتاج إلى االنتصار النفسى واملعنوى من أجل
تخطى عقبة السنغال وتونس.

لم يكن الالعب الدولي
السابق في منتخب
اإلمارات ونادي الشارقة،
فايز جمعه يتوقع أن
يعود مجددا إلى املالعب
بعد أن صدر عليه حكما
باإلعدام في عام  2008م.
وكانت احملكمة االحتادية
في العاصمة أبو ظبي قد
أصدرت عقوبة اإلعدام بحق العب نادي الشارقة،
«فايز جمعة» ،بتهمة جرمية القتل العمد بحق شاب
مواطن ،في أعقاب مشاجرة نشبت بينهما عام
 ،2008حيث كان الالعب وشقيقه موسى جمعة
بني أطرافها وبرفقتهما ستة من أصدقائهم،
واستخدمت فيها أسلحة بيضاء.
وجنحت جهود الوساطة بعد ثالث سنوات متواصلة
مع أسرة القتيل من أجل التصالح في الوصول الى
صيغة تفاهم ،قدمت على أثره أسرة الشاب القتيل
التصالح للمحكمة ليفرج عن الالعب بعدما قضي
داخل السجون ثالث سنوات.
وفور صدور احلكم بإخالء سبيل الالعب تلقى اتصاال
من إدارة نادي الشارقة تعرض عليه العودة من جديد
الى املالعب شرط أن ينال مستواه قناعة املدرب
البرازيلي باولو بوناميجو .وكانت املفاجأة أن قدم
الالعب مستوى الفت خالل فترة التحضير للموسم
اجلديد نال على أثارها ثقة املدرب الذى وضعه ضمن
التشكيلة االساسية للفريق في دوري اخلليج
العربي .واستمر تألق فايز جمعه في مباريات الدوري
احمللي خصوصا في املباراة االفتتاحية أمام االهلي،
وكان اداء فايز جمعة كان محل تقدير من اجلميع.

17

ال�سبت  25اكتوبر  - 2014العدد الرابع والع�رشون

أمريكا وداعش

كجزء من التفكيرى التأمرى الذى يعشعش فى
عقول شعوب الدول العربية واإلسالمية تنتشر فى
هذه الدول مقولة يقولها الرجل البسيط واملثقف
فى آن وأحد وهى أن داعش صناعة أمريكية،وعندما
تقول لهم ما هى الدالئل أو القرائن أو حتى مجرد
املنطق وراء هذا الكالم جتدهم يصدرون نظرية أخرى
منتشرة فى هذه الدول يفسرون بها كل شيئ
أسمها “أبحث عن املستفيد” وأمريكا مستفيدة هى
وإسرائيل من وجود داعش،وهى نظرية مضحكة ولو
مت تفسير بها ما يحدث فى العالم ستكون البشرية
كلها متورطة فى جرائم وحروب،فاملستفيدون
كثيرون فى كثير من احلروب فهل هم صناعها؟،وإيران
مثال هى أكبر مستفيد من احلرب األمريكية ضد
صدام فهل هى التى حركت إدارة بوش لشن هذه
احلرب؟،وكراهية البعث السورى للبعث العراقى
تفوق كراهية كليهما إلسرائيل،فهل كان األسد هو
احملرك للحرب ضد صدام؟.ويتفلسف البعض اآلخر
ويقول اليست أمريكا هى التى ساهمت فى صناعة
اجملاهدين ضد السوفيت فى أفغانستان؟ .واألجابة
نعم ومؤكد ألنها كانت حتارب حربا عاملية باردة مع
االحتاد السوفيتى ووجدتها فرصة إلضعافه،كما أن
دعم أمريكا للمجاهدين بطريقة غير مباشرة عن
طريق اخملابرات الباكستانية ،التى كانت تدير كل شيئ

وقتها ،كتب عنه العشرات داخل أمريكا ونشرته وزارة
اخلارجية نفسها على موقعها وحتدثت عنه وزيرة
اخلارجية هيالرى كلينتون أمام الكوجنرس،إذن هذا
معروف ومتداول وكان ذلك قبل ماسأة  11سبتمبر
وقبل احلرب األمريكية على اإلرهاب .أما اآلن فال
يستطيع مسئول أمريكى سواء كان الرئيس أو رئيس
اخملابرات املركزية ذاتها أن يتورط فى مساندة أو حتى
تشجيع أو التلميح مبساندة أى من هذه املنظمات
اإلرهابية وخاصة اإلسالمية منها ألنه سيعرض
نفسه للمحاكمة ولن يفلت ابدا من هذه احملاكمة
سليما.كما أن كل شيئ تقريبا مكشوف فى أمريكا
وهناك تسريب ملاليني الوثائق السرية عن طريق
اختراق جهات حساسة ولم نسمع فى أى من هذه
الوثائق عن مسئول أمريكى تورط باالتصال فى أى
منظمة مصنفة إرهابية فى الواليات املتحدة .داعش
ومثيالتها مصنفني كمنظمات إرهابية،والقانون
واضح ويجرم مجرد االتصال بهذه املنظمات .ورغم
رغبة أمريكا فى إسقاط نظام بشار إال أنها لم
تدعم أى من املنظمات اإلسالمية التى حتاربه.
فقط ملن يريد أن يعرف احلقيقة داعش هى صناعة
إسالمية سنية بأمتياز ناجتة عن إرهاصات احلرب
الشيعية السنية التى تدور رحاها فى املنطقة
حاليا ،وهناك كالم جدى عن تورط قطر وتركيا
والسعودية واألمارات واألردن فى مساندة املنظمات
التى حتارب بشار األسد ومنها داعش .وهناك مئات
املنظمات اإلسالمية املتطرفة واإلرهابية املنتشرة
فى معظم أركان الكرة األرضية هى أيضا صناعة
إسالمية بامتياز،وهناك تاريخ طويل ملئ بهذا
العنف موجود فى الدول اإلسالمية قبل أن تظهر
دولة أمريكا،وهناك موجات من هذا العنف تظهر
وتخبو عبر التاريخ،ونحن نعيش أحدى هذه املوجات
التى سميت بالصحوة اإلسالمية والتى نتج عنها
عشرات املنظمات اإلرهابية حول العالم.

الم يعترف القرضاوى نفسه بأن ابو بكر البغدادى
كان عضوا فى جماعة االخوان املسلمني مثله مثل
الظواهرى،الم يصدر عشرات العلماء من السنة
بيانا يدعم داعش ويرفض أى حرب عليها،الم يعلن
القرضاوى رئيس االحتاد العاملى لعلماء املسلمني
رفضه احلرب الدولية على داعش..إذن الذين صنعوا
داعش هم السنة ملواجهة بشار األسد،وقد أتضح
ذلك بعد أن اشترطت تركيا والسعودية تدريب
عناصر من اجليش السورى احلر قبل املشاركة فى
احلرب على داعش،ورضخت أمريكا لهذا الطلب
وهناك خمسة آالف شخص من اجليش السورى احلر
يتدربون ويسلحون فى تركيا اآلن استعدادا للحرب
ضد األسد معظمهم من االخوان املسلمني،مما جعل
السيناتور األمريكى املرموق تيد كروز يصرح قائال بأن
ما يتم تدريبهم فى تركياهم إرهابيني وأن إدارة أوبا
خضعت لشروط ضد مصالح أمريكا،وأن عناصر
اجليش احلر ستنضم لداعش فى النهاية أو هى مبعنى
أوضح داعش جديدة.
واملقولة األخرى املنتشرة فى نفس هذه الدول أن
أمريكا ليست جادة فى محاربة داعش،وهذه مقولة
نسبيا صحيحة .أمريكا ترفض أن تتورط فى حرب
ستدفع هى ثمنها من اقتصادها وأبناءها من آجل
منظمة إرهابية تبعد عنها آالف األميال حتى ولو
كانت متثل خطرا محتمال عليها فى املستقبل.
الدول السنية تريد من أمريكا أن حتارب لها إلسقاط
بشار فى زحمة احلرب على داعش ،وكأن أمريكا

مجدى خليل

أسقطت صدام لتستولى إيران عمليا على العراق
ويريدون منها إسقاط بشار لتستولى تركيا عمليا
على سوريا ،فهل يقبل أى شخص عاقل فى أمريكا
هذا السيناريو؟،كما أن نور املالكى الذى خرب العراق
وأضطهد السنة بتعليمات إيرانية ورفض توقيع
أتفاقية أمنية مع أمريكا بتعليمات إيرانية ،رغم أن
أمريكا هى التى انقذت الشيعة من قبضة صدام،
نور املالكى هذا بعد أن خرب العراق صرخ ألمريكا
لكى تنقذه من داعش ،فهل يقبل شخص أمريكى
عاقل أن يحارب حروب هذا الديكاتور الفاشل التابع
حلكم والية الفقيه؟ ...والسؤال املنطقى إذا كانت
دول املنطقة تخشى داعش ،وتعلم أن أمريكا ترفض
دخول قوات برية من جنودها إلى هذه الدول حاليا
فلماذا ال تتدخل جيوش هذه الدول بريا إلسقاط
داعش؟ ،وهل هم يرغبون فى احلرب حتى آخر جندى
أمريكى؟.
لقد تدخلت أمريكا ألغراض إنسانية بعد التطهير
العرقى التى مارسته داعش ضد املسيحيني
واليزيديني فى املوصل وأيضا حلماية حلفاءها األكراد
فى كردستان،وما زالت تشارك فى احلرب بضربات
جوية حتتاج إلى دعم أرضى حتى حتقق نتائجها..
والكرة فى ملعب الدول املتضررة إذا كانت فعال تريد
مواجهة داعش...وأى مسئول أمريكى سيتورط فى
حرب أخرى فى هذه املنطقة سيكون غبيا وسيضر
بلده ..ونتمنى أن ال يظهر هذا املسئول الغبى .

جود نيوز تنفرد بنشر مذكرات الرسام
العاملي هاني املصري
ذكريات املغامرة األمريكية

«البدايات» احللقة االولي.

ناس كتير بتسأل « :إشتغلت في «ديزني» إزاي..؟»
كان بقي لي حوالي تالت سنني في امريكا ..و كنت
مقيم مع مراتي و ابني ـ اللي كان في الوقت ده عمره ٦
سنني ـ في مدينه صغيرة في نيوچيرسي علي بعد ٤٥
دقيقة بالباص من منهاتن في نيويورك ..و كان كل اللي
باعمله شغالنات صغيرة ..و بارسم «حكايات الف ليلة
و ليلة» جمللة العربي الصغير في الكويت ..و دخلي كله
علي بعضه ما يتعداش  ٢٠٠٠دوالر في الشهر .عشان
بس يبقي عندكم فكرة عن االسعار ..ايجار الشقة
اللي كنا قاعدين فيها كان  ٧٠٠دوالر في الشهر .يعني
مزنقة شويتني !..و في يوم ..القيت اعالن
مستورة ..بس ّ
في اجلرنال انه مطلوب «رسام»  illustratorيشتغل في
ديزني في فلوريدا ..فقررت ابعت لهم سابقة اعمالي و
شوية عينات شغل .و بعدها بتالت اسابيع ..وصلني الرد..
رد مؤدب و مطول ..بالرفض .و كانت اول مرة يبقي في
ايدي رسالة من ديزني ..عليها ميكي ماوس ..فقريتها
اكتر من مرة…و الحظت ان الست اللي كاتباها ..و لسه
فاكر اسمها  :ليديا دورمان  ..فعال بصت علي شغلي..
النها كانت بتتكلم علي تفاصيل انا عارفها ..امنا لسبب
ما  ..ما اقتنعتش بيه .و كان ممكن انسي املوضوع متاما..
امنا بقي املخ الصعيدي ! فقررت اكلمها ..و بصيت في
اسفل الورقة ..فالقيت مجموعة ارقام تليفونات .فنقيت
منرة منهم و اتصلت بيها… و طلبت اكلم «مسز دورمان»..
ردت عليا ليديا ..ففكرتها بنفسي ..فقالت لي انها فعال
بصت علي الشغل و ملا سألتها ليه رفضته ..ردت «الن ما
فيهوش اي شخصيات من ديزني ..و انه ده هو اللي حا يبقي
مطلوب مني اتعامل معاه !» فقلت لها علي طول« :انا
عارف ان شخصياتكم مسجلة ..و انا ماقدرش ارسمها
من غير إذن مباشر منكم »!..فردت« :يعني انت تقدر ترسم
الشخصيات..؟» فقلت «طبعا» ..فقالت« :خالص ..مافيش
مشكله ..ورينا تقدر تعمل ايه »!..فسألت «عندكم وقت..؟
يعني ممكن آخد كام يوم ؟» فردت «زي ما انت عاوز ..اسبوع
كويس ؟» فقلت لها «كويس جدا ..قبل اسبوع حا يكون
عندك حاجة »..و قفلت معاها و انا دماغي ابتدت تزن ..و
بافكر اعمل ايه… قررت ارسم التالت شخصيات الرئيسية
 :ميكي و دونالد (بطوط) و جوفي (بندق) و هم بيرسموا
بعض..و بيلونوا بعض  ..علي طريقة الفنان االملاني «م.س.

إيشر»  M.C. Escherولونتها بااللوان املائية و عملت لها
غالف جيد ..و اخدت مني اربع ايام ..و بعتتها بالبوسطة…
كلمت ليديا بعدها بيومني عشان اتطمن انها وصلت..
فردت عليا بظرف و الفة ..و قالت لي انها عجبتها جدا ..امنا
ان املدير الفني املسؤول طلب انه يشوف لي شخصيات
اكتر ..فسألتها «اكتر قد ايه…؟» فقالت «قد ما تقدر ..مش
انا اللي اقول لك» ..و حسيت في كالمها بتشجيع ..فقلت
لها« :طيب  ..ممكن آخد شهر مثال ؟» فقالت «قوي ..حا
استني منك حاجة في خالل شهر !»
كنت ايامها باشتغل في شركة صغيرة في نيوچيرسي..
بتطبع رسومات و زخارف علي كوبيات عصير مختلفة..
و كان حصل بيني و بني صاحب الشغل خالف  ..ساهم
فيه بشكل كبير زمالئي في املكتب الفني ..من منطلق
اني اجنبي و كامت علي انفاسهم في الترقيات ..فسبت
الشغل و كنت باقبض اعانة بطالة ملدة  ٦اسابيع..
فسمحت لي ظروفي اني اتفرغ متاما للقطعة اللي
كنت حارسمها عشان ابعتها لديزني… و فعال فكرت
في موضوع ..عبارة عن صورة كبيرة ..فيها حوالي ٦٠
شخصية من ديزني ..كلهم ماشيني في مسيرة ..و
شايلني ادواتي ..كل شخصية شايلة األداة املناسبة لها..
و واخدينها لالستوديو ..يعني مثال  :ميكي شايل القلم
الرصاص (الن اي تصميم بيبتدي به) و بلوتو ـ الكلب
بتاعه ـ شايل األستيكة ..و عم دهب شايل اللون الذهبي..
و عبقرينو شايل البرجل  ..الي آخره… و اصريت ان يكون
فيه داميا عالقة بني كل شخصية و احلاجة اللي شايالها..
و ده يوري الناس هناك اني فاهم جوهر الشخصيات و
دارسها كويس… املهم ..اخدت احلدوته دي حوالي  ٢٥يوم
من الشغل املتواصل ١٥ ..الي  ١٨ساعة في اليوم ..و
التلوين كله بالصبغات و اقالم االلوان ..شغل كله علي
ميه بيضة !..و بعتتها لليديا… يومني و كلمتها كالعادة
عشان اتطمن علي وصول الشغل ..فالقيتها بتستقبلني
استقبال االبطال… و قالت لي انها عمرها ما شافت
اجلمال ده ..و ما اليه من حتويل البحر للطحينة !..و قالت
لي انهم حا يبتدوا يعملوا لي االوراق الالزمة عشان اتنقل
لفلوريدا ..و ابتدي الشغل !..طبعا فرحت قوي  ..و بقيت انا
و مراتي و شريف بنحلم باننا حا نودع ايام الضنك  ..و حا
نتنقل في مكان اجلو فيه الطف من جو الشمال الشرقي
املثلج في الشتا””
(البقية العدد القادم)
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أفقي

 -1كلما كثر غال وكلما نقص رخص  -شخص يرى عدوه وصديقه بعين
واحدة.
 -2لوصف اللون بأنه شديد السواد  -أخضر في األرض وأسود في
السوق وأحمر في البيت
 -3نصف مغري  -مجموعة الحيوانات التي نمتطيها
 -4نفير  -من المعجنات التي نأكلها
 -5تكلمت حتى بانت رغوة فمها (معكوسة)  -نصف وخيم
 -6حرف يقترن باللغة العربية ويوصف بها  -ال يغرق
 -7نصف دواء  oاختالف لون الجلد بعد تعرض للشمس  -ليس اختي
وال أخي ولكن ابن أمي وأبي
 -8يخشي هللا  oاسم الجزء العلوي من الكسر في الرياضيات.
 -9يقع في المنتصف بين األرض و القمر
 -10خارج عن المألوف وفيه حداثة وتجديد  -له اربعة ارجل وال
يستطيع المشي

رأسي

 -1محال كسره  -قيظ
 -2صغار الجراد  -هجم في الحرب (معكوسة)
 -3امتنع عن المغريات احتراما للنفس  -قضم وقرط  -يحول إلى فتات
 -4نهض  -خير جليس في األنام
 -5بالغ النبوغ والذكاء (معكوسة)  -يكتب بكل لغات العالم ولكنه ال
يستطيع قراءة كلمة
 -6ابعد ونحى وأزاح  -قليل باالنجليزية.
 -7فلسطيني من مدينة يافا  -نصف هواك
 -8ال يمكن تناوله عند الفطور أو الغداء  -صف من الناس في االنتظار
 -9نصف واحد  -شخصية خيالية من شخصيات الرسوم المتحركة
(معكوسة).
 -10يغطي الطير  -أفكاري الصغيرة المتناثرة
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حل العدد السابق

لوحة ال�رشف

جان-بول سارتر
فيلسوف وروائي وكاتب مسرحي وناقد وناشط سياسي فرنسي.
بدأ حياته العملية استاذا ً .كان يدرس الفلسفة إبان احتالل أملانيا
لفرنسا خالل احلرب العلمية الثانية مما أدى إلى انخراطه في صفوف
املقاومة الفرنسية السرية .عرف سارتر واشتهر لكونه صاحب
الفلسفة الوجودية ولكونه كاتبا غزير اإلنتاج .ويأتي في املقام
الثاني التحاقه السياسى باليسار املتطرف .كان سارتر رفيقا دائما
للفيلسوفة واألديبة سيمون دي بوفوار وتأثرا ببعضهما البع حتى
أطلق عليها اعداؤها السياسيون «السارترية الكبيرة».
أعمال سارتر األدبية غنية باملوضوعات والنصوص الفلسفية مثل
الوجود والعدم  ،والكتاب اخملتصر الوجودية مذهب إنسانى ،ونقد
العقل اجلدلي وأيضا النصوص األدبية في مجموعة القصص
القصيرة مثل احلائط أو رواياته مثل الغثيان والثالثية طرق احلرية .كما كتب سارتر أيضا في املسرح ومن اعماله في
هذا اجملال الذباب ،الغرفة املغلقة ،العاهرة الفاضلةوالشيطان واهلل الصالح ومساجني ألتونا .وفي فترة متأخرة من
عمره حتديدا في عام  1964أصدر سارتر كتابا يتناول السنوات االحدى عشر األولى من عمره كان بعنوان الكلمات.
باإلضافة إلى ذلك فقد أصدر دراسة كبيرة عن جوستاف فلوبير في كتاب بعنوان أحمق العائلة وأيضا دراسات عن
سير العديد من الكتاب .كان سارتر يرفض دائما التكرمي بسبب عنده وإخالصه لنفسه وألفكاره ومن اجلدير
بالذكر انه رفض استالم جائزة نوبل في الدب في نحو هذا الوقت عام .1964

�إعالنـــــــات
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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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التــــــغيـــيـر

جتديد و تغيير  ,قد يكون األمر مؤملا
تناولنا التغيير في مقال سابق حيث
عندما يخلصني اهلل من أشياء
كان الذهن هو مفتاح التغيير  ,و كيف
تعطل انطالقي
ننجح في تغيير الفكر العام الغير
لألبديه لكن في كل األحوال هي يد
مسيحي و الغير كتابي من
اهلل احلانيه اخليره  .لقد فهمت اآلن
خالل اآليه الكتابيه للقديس بولس
كيف جتدد كالنسر شبابي .
الرسول ألهل روميه ( “ )2:12ال
 +مزمور(  ) 66يبارك و يسبح اهلل علي
تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن
اعماله العجيبه و يتكلم عن طرق
شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا
التغيير “ .باركوا الهنا يا ايها الشعوب
ما هي اراده اهلل الصاحله املرضيه
وسمعوا صوت
الكامله “.
تسبيحه .اجلاعل انفسنا في احليوه
 +نتناول التغيير هذه املره بطريقه
بقلم :مرفت روفائيل و لم يسلم ارجلنا الي الزلل  .النك
أخري  ,جميعنا يشتاق الي التغيير
جربتنا يا اهلل  .محصتنا كمحص
و منل من تكرار األمور  ,و لكن الي أي
الفضه  .ادخلتنا الي الشبكه .
شئ نتغير ؟
جعلت ضغطا علي متوننا  .ركبت أناسا علي رؤوسنا
و كيف نتغير ؟ وما هي طرق التغيير ؟
 +كيف نتناول موضوع التغيير و ال تكون الطبيعه  .دخلنا في النار و املاء ثم اخرجتنا الي اخلصب ”.
لنا مرجع  ,فالرب أعطي القدره للطبيعه أن جتدد  +جربتنا يا اهلل  .محصتنا كمحص الفضه « كما
ان الفضه متحص بالبودقه في النار  ,كذلك النفس
نفسها بنفسها  ,فالشجر من حولنا
يتغير  ,تسقط اوراقه في اخلريف و ينتهي به األمر تتنقي باملواقف الصعبه و التجارب
الي عود يابس و متر الشهور ليورق من جديد .فالذي و يعلق القديس أغسطينوس علي كلمات املرتل
قائال (لنتغير و ال نخف ! ليخف التنب من النار  ,لكن
اعطي الطبيعه أن تتجدد كيف
ماذا تفعل النار للذهب ؟!
ال يهبنا هذه النعمه .
 +أكذوبه  ,أن ينظر اإلنسان لنفسه علي انه ال ال تكن النار بالنسبه لنا كما بالقش  ,و امنا كما
يستطيع التغيير و انه يضع طاقاته اجلسديه و بالفضه  .باستخدام النار ال تتحولوا الي رماد  ,بل
تغتسلوا من الدنس (القديس أغسطينوس)
النفسيه و الروحيه في قالب  ,فكما ان
مدرسه الطبيعه تعلمنا ان هناك جتديد  ,فكم  »+أدخلتنا الي الشبكه  .جعلت ضغطا علي متوننا
باحلري اإلنسان اخلالد الذي ميتلك فكر و اراده و ميلك « يسمح اهلل أحيانا ألوالده أن يدخلوا في الشبكه
التي ينصبها العدو و ان يثقل عليهم ,
الروح القدس الذي يجدد و يغير
و لكن الي حني الجل التنقيه.هذا ما حل بالشعب
وجه األرض .
 « +الذي يشبع باخلير عمرك فيتجدد مثل النسر قدميا حني خرج من مصر  ,فتبعهم فرعون وجيشه
شبابك « ( مز  . )5:103قد يكون التغيير مؤملا كما .وجد الشعب نفسه كما في الشبكه
فالبحر امامهم و اجلبال عن ميينهم و يسارهم ,
سنعرف من حياه النسر
يعيش النسر حتي السبعون عاما و لكن حتي و فرعون و جيشه خلفهم  ,و كأن ال مفر لهم ».
يعيش النسر لهذا العمر  ,عليه ان يتخذ قرارا صعبا ضغطا علي متوننا « اجلميع يشعر
بالضغوط في هذه األيام  ,هذه الضغوط هي التي
 ,عندما يبلغ أربعون عاما تعجز
أظافره التي كانت تتميز باملرونه من اإلمساك تصنع املعادن النفيسه  ,هي الفرق بني الفحم و
بالفريسه و هي مصدرغذائه و يصبح منقاره القوي املاس  ,الضغوط هي التي صنعت
يوسف الصديق.
احلاد معقوفا شديد اإلنحناء و بسبب
تقدمه في العمر  ,تصبح إجنخته ثقيله بسبب  »+ركبت اناسا علي رؤوسنا “ مبعني سلطهم علينا
ثقل وزن ريشها و تلتصق با لصدر و يصبح الطيران علي خالف إيرادتنا و لقد ارانا اهلل عجائب من قلب
فرعون القاسي .
في غايه الصعوبه بالنسبه له .
هذه الظروف تضع النسر أمام خيارين  :اما ان « +دخلنا في النار و املاء ثم أخرجتنا الي اخلصب “
يستسلم للموت او ان يخضع نفسه لعمليه تغيير إن كان اهلل يسمح بنيران التجارب و مياهها  ,فهي
تؤول الي إكليلنا
مؤمله تستمر مائه و خمسون يوما .
تتطلب العمليه ان يقوم النسر بالتحليق الي قمه كقول اهلل في نبوه أشعياء النبي “ إذا اجتزت في
جبل حيث عشه  ,يقوم النسر بضرب منقاره علي املياه فأنا معك  ,و في األنهار فال تغمرك  ,و إذا
مشيت في النار فال تلدغ ,
صخره وبشده حتي تنكسر مقدمته
املعقوفه و عند اإلنتهاء من كسر مقدمه املنقار و اللهيب ال يحرقك ألني أنا الرب إلهك قدوس
ينتظر النسر حتي ينمو املنقار من جديد ثم يقوم إسرائيل مخلصك “(إش .)3-2:43
 +ربي يسوع ...ها انا حتت يديك الطاهرتني منتظرا
بعد ذلك بكسر مخالبه ايضا و وبعد ان
تنمو مخالب النسر  ,يبدأ في نتف ريشه القدمي و مشرطك اإللهي لتستأصل مني كل ما تريدني أن
بعد خمسه أشهر يطير النسر في رحلته اجلديده و اتركه  ,لن أتأوه لن اشتكي
لكنني سأشكر عنايتك اإللهيه احلانيه .
كأنه ولد من جديد و يعيش ثالثون
و إللهنا اجملد الدائم الي األبد آمني.
سنه أخري  .فال ننزعج عندما يخضعنا اهلل لعمليه

البابا شنودة ..وسنوات مع اسئلة الناس

ملقصود بصعود السيد املسيح إلى السماء واجللوس عن اليمني؟

اإلجابة :املقصود بصعود ربنا يسوع املسيح أنه صعد باجلسد ألن الالهوت
اليصعد وينزل ،فهو موجود فى السماء واألرض وما بينهما  ،مالئ الكل  .إمنا
الصعود باجلسد وهذا ما رآه التالميذ يوم الصعود « أع . « 9:1
ومن جهة اجللوس  ،اهلل ليس له ميني ويسار  .عبارة ميني ويسار تقال عن أى كائن محدود بيمني ويسار  .أما اهلل
فهو غير محدود .
ومن ناحية أخرى اليوجد فراغ حوله يجلس فيه أحد  ،ألنه مالئ الكل وموجود فى كل مكان  .وكذلك لو جلس
االبن إلى جواره  ،لكانا متجاورين  .وهذا ضد قول االبن « أنا فى اآلب  ،واآلب فى « « يو. « 11:14
إمنا كلمة ( ميني ) ترمز إلى القوة والعظمة والبر كما نقول فى املزمور « ميني الرب صنعت قوة  ،ميني الرب
رفعتنى  .ميني الرب صنعت قوة  ،فلن أموت بعد بل أحيا « « مز . « 117ومثل وقوف االبرار عن ميينه  ،واالشرار عن
يساره فى يوم الدينونة «مت . »25فكون املسيح عن ميني اآلب أى فى عظمته وبره  .لذلك قال لرؤساء الكهنة
« من اآلن تبصرون ابن اإلنسان عن ميني القوة « « مت« 64:26

الكلمة نيوز

هل مازال الهالل يعانق الصليب؟؟

أحمد عبد ربه

منذ الصغر نشأت وفى فصلى املدرسى
ثالثة طالب مسيحيني ،يجلسون بجانب
بعضهم البعض ويغادرون الفصل فى حصة
الدين .لم يكن لديهم حصة دين فى الواقع،
فقط لدينا نحن ،أما هم فيغادرون إلى الفناء
ورمبا إلى حجرة مجاورة حتى تنتهى احلصة
فيعودون مجددا .لم نكن ندرك وقتها معنى
العنصرية أو االضطهاد ،لكننا كنا ندرك
معنى االختالف .فهمت عقولنا الصغيرة
أننا لسنا نفس الشىء ،فهم غير مسلمني
ويذهبون إلى الكنيسة ،بينما نذهب نحن إلى
املسجد ،يضعون صلبانا على معاصمهم
بينما ال نفعل نحن!
فى الثانوية العامة ترعرع شعور «االختالف» بني
الزمالء وحتول إلى شعور وسلوك «اضطهادى»
بأشكال متنوعة ،أتذكر ذلك العراك الذى قام
ذات مرة بني طالب مسلم وآخر مسيحى ،فتطوع
آخر لتوجيه ضربات خلسة إلى املسيحى فقط
ألنه مسيحى! أتذكر أن إحدى النكات السائدة
فى عصرنا كطلبة مراهقني ،يدخل أحدهم على
مجموعة وال يلقى السالم فيبادله اآلخرون «انت
داخل على كنيسة؟!».
وفى اجلامعة ،كانت العنصرية تبلغ مداها ،أتذكر
وأنا فى عامى اجلامعى الثانى وقد وزعت علينا
استمارات الستبيان آرائنا السياسية كطلبة ،وكان
أحد األسئلة يقول« :هل تقبل أن يتولى من هو
على غير دينك منصبا مهما فى الدولة؟» فكانت
اإلجابة لـ ٪٧٠من الطالب مسلمني ومسيحيني
هى «ال»! فى اجلامعة كان (وما زال) هناك شلل
للطالب املسيحيني حتى إن البعض أصبح يسمى
بعض األماكن فى احلرم بـ«حارة الكفاتسة» فى
إشارة إلى املسيحيني وجتمعاتهم!
حينما تخرجت فى اجلامعة وعينت بها فى ٢٠٠١
أتذكر جيدا املوقفني التاليني ،أما األول فكان حني
جاءتنى إحدى الطالبات املسلمات تشتكى من أن
بعض زميالتها تعايرها بأنها تصاحب مسيحية! أما
اآلخر ،فكان حني جاء صديقى املسيحى يزورنى فى
املكتب ليبارك لى على تعيينى وقد تصادف وجود
مهندس احلاسب إلصالح عطل طرأ على جهازى،
وبسبب تقارب السن فقد طلب منى أنا وصديقى
«املسيحى» أن نستمع إلى نكتة ،فإذا بها نكتة
سخيفة تسخر من «القساوسة» ،قطعا لم يعرف
هذا املهندس أن زميلى مسيحى ،فهو يفترض أن
اجلميع مسلمون من حيث املبدأ!
•••
لم أكن أدرك طوال حياتى فى مصر عمق األزمة فأنا
«مسلم» و«نحن» أغلبية لم أشعر بشعور األقلية
إال عند السفر خارج البالد من أجل الدراسة ،ذهبت
بعيدا إلى حيث أنا أقلية ،وهنا كانت دروس احلياة
املهمة التى أعتبر نفسى محظوظا لتعلمها فى
هذه السن املبكرة .فهمت معنى أن تكون أقلية،
لم أكن مواطنا ،ولكنى حصلت على كل حقوقى
كاملة ،اعتقد كما أشاء وأمارس عقيدتى متى
أشاء ،ال يسألنى أحد وال يضطهدنى أحد ،ما بينى
وبني اآلخر هو القانون وال شىء غيره.
تعجبت أشد العجب وأنا أرى بعض املسلمني
فى البلد التى أعيش بها ومعظمهم من حاملى
شهادة الدكتوراه ،وهم فرحون بافتتاح مسجد
جديد فى املدينة الصغيرة التى نعيش بها ،والتى
رمبا ال يقطنها سوى عشرات املسلمني ،بينما
يتجادلون حول حق املسيحيني املواطنني فى بالدنا
فى بناء كنيسة ألن بها صلبان ضد معتقداتنا!
الغريب أن معظم هذا اجلدل كان يدور بني املسلمني
العرب ،ولم أسمعه أبدا بني املسلمني اإلندونيسيني
أو املاليزيني وال أعرف حتى اللحظة السبب.
خذ عندك أيضا عشرات األسئلة التى تطلب من
الشيخ أن يفتى لها إن كان السالم على مسيحيا
ينقض الوضوء! أو تلك الفتوى السنوية ،والتى
أصبحت طقسا مقدسا يصدر عن البعض بعدم
جواز تهنئة املسيحى بأعياده ألن فى ذلك موافقة
ضمنية وتشجيع له على االعتقاد اخلاطئ اخملالف
لديننا ،حسنا املرة املقبلة سأقول له« :عيد غير
سعيد فديانتك خاطئة ..أراك فى جهنم!».
•••
ال أعلم قطعا إن كنت فى حل أن أذكر عشرات
األمثلة عن فتاوى عدم جواز ترشح غير املسلم
ملنصب الرئاسة أو غيره من املناصب املهمة ،ثم
بعد ذلك جتد من يتشدق بالدين قائال ملن هم على

غير دينه« :شريعتنا
األمان
تعطيكم
وحتثنا على حسن
معاملتكم»! وكأن
املواطن غير املسلم
من العبيد الذين
ينتظرون الهبات! هل أنا فى حل أيضا من احلديث
عن ردود الفعل جتاه بناء الكنائس وما يصاحبها من
فنت طائفية تودى بحياة العشرات إن لم يكن املئات
سنويا؟ هل نضيف إلى كل ذلك عشرات إن لم
يكن مئات حاالت العقاب اجلماعى (مبا فيه الطرد
والتهجير القسرى) لبعض األسر املسيحية هنا
وهناك؟
الحظ أننى فى كل ذلك لم أشر إلى احلوادث
اإلرهابية التى ارتكبت بحق األقباط املصريني من
قتل وترويع وخطف واالستيالء على محالت الذهب
كغنائم ..إلخ فقط أشرت إلى عشرات السلوكيات
واألفكار الطائفية العنصرية ،التى تفرق بني أبناء
الوطن الواحد متخذة من الدين ستارا ملمارسة
عالقات القوة فى ظل مفاهيم رجعية عن
«األغلبية» ضد «األقلية»!
•••
قطعا أعلم أن هناك الكثير والكثير من الوسطيني
هنا وهناك ،لكن تزايد وترسخ األمثلة التى
قصصتها سابقا توضح بعمق حقيقة األزمة،
التى نعيشها بخصوص قضية املواطنة ،وهى
فى تقديرى أزمة ثالثية األضالع ،أما ضلعها األول،
فيتمثل فى هذا اجلهل الرهيب بحقائق تطور الدولة
القومية احلديثة التى جتاوزت عصر اإلمبراطوريات
وفكرة اخلالفة ،دولة قوامها شعب وأرض وحدود
وسيادة .الرابط األساسى بني مواطنيها هو رابط
الوطن ومن ثم املواطنة احملددة بواجبات وحقوق
ينص عليها الدستور ،يرأسها موظف أعلى ال
خليفة وال إمبراطور ،حق املواطن امللتزم بالقانون
أيا كان دينه ال مساومة عليه ،حقوق هذا املواطن
مكفولة بالدستور ال بشريعة هذا الدين أو ذاك،
ألمنة وال هبة من األغلبية إلى األقلية أو العكس.
بينما الضلع الثانى متمثل فى تلك الثقافة التى
طرأت علينا من بيئات وثقافات مغايرة لنا جاءت
متمسحة فى الدين ،بينما هى باألساس اجتهادات
بشرية تطورت عبر عقود من تطورات تاريخية
مغايرة لتلك التى مررنا بها فى مصر ،فرضت علينا
أشكاال معينة من امللبس واملظهر وطريقة الكالم
وليست بالضرورة مناسبة لنا.
ثم يأتى الضلع الثالث واألخير واملتمثل فى هذا
اخللط العجيب بني الدين كرسالة سماوية راقية
خاصة بالعالقة بني العبد وربه ،تضع أساس وقوام
للعالقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية،
بينما تترك البشر لالجتهاد والتطور مبا يناسبهم
ويناسب تطور عصرهم وعقلهم وحضارتهم طاملا
حافظوا على هذا القوام ،وبني الدين كأداة اخضاع
وسيطرة فى ظل عالقات القوة بني مؤمنني وغير
مؤمنني ،أو كأداة حشد خلف برامج سياسية
أو حزبية ،أو كأداة تأثير وصناعة للرأى العام
من خالل خلق أيقونات مقدسة إليهام البشر
وتكتيلهم .تعرف الدول احلديثة وتقبل وترحب بدور
الدين الوعظى والروحى واالجتماعى والثقافى
واالقتصادى ،لكنها ترفض حتول الدين إلى أدوات
إخضاع أو حشد أو تأثير ،وما زلنا فى مصر ال ندرك
هذه احلقيقة البسيطة.
•••
فى مصر يكثر الكالم عن عناق الهالل للصليب،
عن تلك العالقات الودية التى تغلف العالقات
بني املسلمني وغير املسلمني ،هذا صحيح ولكن
تطورات كثيرة حدثت خالل العقود املاضية تكاد
أن تفسد العالقة ،خاصة مع اإلصرار على التعامل
مع غير املسلمني كرعاية أو «أهل ذمة»! عفوا هذه
مصطلحات ال تناسب التطورات البشرية احلديثة،
فلماذا نحمل أنفسنا بتطورات تاريخية مغايرة
لطبيعتنا احلديثة؟
لن تنهض مصر أو تتطور قبل أن يعود الدين إلى
لعب دوره الروحى بعيدا عن استغالله بواسطة
رجال يحتكرون احلديث باسمه ،أو رجال سياسة
يستخدمونه كأداة للحشد أو التعبئة أو التأثير ،أو
حتى بواسطة مؤسسات دينية أضحت تتخطى
الدور الروحى ،لتصبح دولة داخل الدولة تأمر وتنهى
وحتتجز وتفرج! أثق أن مصر ستتجاوز هذه الرجعية،
لكن متى وبأى تكلفة ..يظل هذا سؤال مفتوح.

21

ال�سبت  25اكتوبر  - 2014العدد الرابع والع�رشون

15

السبت  6سبتمرب  - 2014العدد العشرون

تبدأ في تنفيذ
اليابان
الكلمــــات
اطعــــــة
الي الفضاء
املتقمصعد

منوعات جود نيوز

جــود تاميــز

زوجة أمريكية تخلع زوجها
املواد الكاوية في إنتظارك
الشرف
لوحـة
السعودي عن طريق اإلمييل
إن لم ترتدي احلجاب في إيران
أصابهن بالذعر
العز احلريري
ألقى مجهولون ،أحماض كاوية على عدد من السيدات في أصفهان اإليرانية؛ ما أبو
واخلوف ،وانتشرت شائعات تفيد أن السيدات املصابات لم يحترمن شروط ارتدء احلجاب ،وفق ما ذكرته

أعلنت الشركة اليابانية املتخصصة في أعمال
البناء «أوبافاشي» ،عن مخططها لبناء مصعد
فضائي يسافر قرابة ال  100ألف كيلومتر من األرض
إلى الفضاء  ،وتشغيله بحلول عام .2050
وذكرت صحيفة «واي ديلي نيوز» ،أن املصعد الضخم
سيتم استخدامه لنقل رواد الفضاء وشحنات
املعدات الضخمة في تكلفة أقل بكثير من بناء
املركبات واملكوكات الفضائية بعد أن بات إنتاجه
ممكنا ً مع التطور الكبير في مجال الكربون النانو
تكنولوجي.
وتبلغ التكلفة احلالية لنقل كيلوجرام واحد إلى
:
:
الفضاء  22ألف دوالر ،بينما تنخفض مع بناء
يتحمل العطش
فقط،صغير
دوالرحيوان
نووية o
لكارثة
روسية
 1مدينة
وسيكون
200
تعرضت إلى
الفضائية
املصاعد
 1عسكري في سلك تنظيم حركة
اجلمل
أكثر من
قادرا ً على حمل  30شخصا ً وستستغرق
املصعد
السيارات في املدينة
أيام..
الفضائية 7
األرض
عالقةمن
الرحلة
التقاء الشمس
خفيف
احملطةذو سقف
إلى oمكان
الدولة
برأس
 2له

وسائل إعالم إيرانية أمس.
وأعلن قائد الشرطة اإليرانية اجلنرال حسني اشتري ،عن إصابة  4سيدات تعرضن للهجوم عليهن
موضحا إلقاء القبض على عددا من املشتبه بهم ،واليزال التحقيق مستمرًا ،وفق
باألحماض الكاوية،
ً
ما نقلته وكالة األنباء اإليرانية الرسمية.
وأكد أشتري ،أن النساء املستهدفات لسن من طبقة اجتماعية معينة أو تابعني إلي جماعة بعينها.
فيما انتشرت شائعات تفيد أن عدد الضحايا يتراوح بني  6إلى  13ضحية ،تعرضن للهجوم عليهن
وبناء على ذلك وصلت حتذيرات لكل النساء
باألحماض الكاوية أثناء قيادتهن السيارة دون ارتداء احلجاب،
ً
حتى يغلقن نوافذ سيارتهن ،وفق ما ذكرته «سكاي نيوز»

•من مواليد االسكندرية عام  ، 1946دخل
مجلس الشعب شابا ً وكان من أصغر األعضاء
في برملان  .1976اعتقله السادات في  5سبتمبر
عام  1981مع  1531من الشخصيات الوطنية
من جميع القوي السياسية ،بعدها عاد إلي
البرملان مرة أخرى عام  2000مع اإلشراف
القضائي علي االنتخابات كممثل لدائره
كرموز .ومارس جميع حقوقه الدستورية في
موافقة
وتسلحعلى
التنفيذية ،حتصل
السلطةأمريكية أن
استطاعت زوجة
بحقه في
انتقاد
من محكمة في مقاطعة «ليكومينج» األمريكية
وطلبات
أسئلة
البرملانية من
األدوات
إرسال
طريق
السعودي عن
زوجها
استخدامبخلع
تسمح لها
ً
النظام
فساد
ا
كاشف
واستجوابات
قرارإحاطة
احملكمة باخللع عبر البريد اإللكتروني «اإلمييل»
 3دولة في وسط آسيا فيها أطول سد في العالم وأكثر من  %80من  2شخصية نسائية إجرامية في السينما
الثالثة
أطفالها
باختطاف
له
اتهامها
بعد
وذلك
السابق واحلزب الوطني .ودخل في العديد من
معمر القذاقي بجمل كثيرة
املصرية oالليبي
اشتهر الرئيس
الراحلاخلروف
ياسني  oمن
رؤيتهم.
املعاركمن
وحرمانها
سكانها مسلمون
أثارت جدال كبيرا ملا حتمله من معاني متناقضة أو غريبة لم
اشتبك مع أحمد عز في بداية
معهم
ووفق ما ذكرته صحيفة «باتريوت نيوز» األمريكية،
مدينتني يابانيتني القت عليها
من
مدينة
3
 4اختالط األمر في موضزع ما
يعتاد عليها الناس ومنها:
العديد
احملكمةفقدم
فإنصعوده،
االستجوابات لها من
علىمنالطلب املقدم
وافقت
نووية
قنبلة
أميركا
أنثى.
أو
ا
ذكر
كانت
سواء
ح
الترش
حق
_1للمرأة
البرملان
وأحيانا
واجلامعة
اجلامع
بناء
في
عادة
 5خصلة حسنة  oتوجد
ً
ّ
ً
احلكومة
بالتواطؤ مع
حديد
فيأحمد عز كاشفا ً وفاضحا ً استيالءه علي شركة
الكهرباء جللسنا نشاهد التلفازضد
ليصبحفي
القاطنة
«جيسيكا»
الدخيلةالثالثة
األطفال
والدة
لوال
الشعب..
_2أيها
 6توقف في امليناء  oمادة تدخل في بياض األبنية
 4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما  oبداية
وإمنافي
رغبتها
ورجالهعلى
الوطنيالطلب
ويشمل هذا
نيوجيرسي،
احملتكرين
بنقده احلزب
احملتكر األول للحديد ،ويتحكم في أسعار احلديد .لم يكتف
 7جتدها في البحر وقد حتتوي على ما يتخذ كمجوهرات
الظالم .ضوء النهار
التغيير،له
إرسال رسالة
عبر
اخللع
قرار
السعودي
زوجها
إبالغ
سأعتقلسياسات حزب التجمع الذي ينتمي إليه ،رافضا ً أي تنازل عن سياسة احلزب الداعية إلي
_3أنا لست ديكتاتورا ً ألغلق الفيسبوك  ..لكنني انتقد
على «اإلمييل» بعد أن حاولت الزوجة محاوالت عدة
 8ارتفاع في جانب الطريق  oغشيم  oعبودية
عليه.صغير (مبعثرة)  oكثير  oخاص بي
يدخل كتاب
5
من
التحالف
ولكنهاتأسيس
الثورة في
تصلبعد
ساهم
وانتقد
عليه،
حزبالعثور
فشلت في
لزوجها
تخرجواصفقات احلزب مع احلزب الوطني واحلكومة.حتى
 9ذو مكانة خاصة وذات احترام  oمتشابهان
 _4قال للشعب الليبي تظاهروا كما تشاؤون ولكن ال
وامليادين .عليه العاملون في صناعة
ما يتسابق
6
نيوز».اثناء الفترة اإلنتقالية.
العسكري
طنطاوي
واجمللس«سكاي
ما ذكرته
الشعبي االشتراكي .وكان شديد الهجوم علي وفق
إلى الشوارع
للمعلومات
 10مكان مفتوح يحوي حياة برية o
عامليا
مرضا
قرصعد
استالم
أدلة تثبت
للمحكمة
قدمت
فى ليبيا إلى أن أموت أو يوافيني األجل .كأن مرشح حزب التحالف اإلشتراكي علي منصبوكما
اإلعالم
ً
انتشر مؤخرًا مرض إيبوال الذي يُ
ضخمة ضد
معارك
الزوجة ثم قاد
اجلمهورية.
رئاسة
ً
_5سأظل
خطيرًا ،والذي يواصل انتشاره دون السيطرة عليه
زوجها لوثائق رسمية سابقة وصلت له عبر البريد
تعني «أدميو الكراسي»
اإلخوان أثناء حكمهم وتعرض لألعتداء علي ايدي مليشياتهم ،وكان قد ادلي بتصريحات سياسية
_6الدميوقراطية oاقعد
 7معاتبة
حتى اآلن.
اإللكتروني.
_7أنا قائد الثورة مش قائد البلد.
«دولة مدنية»
هامة لصحيفة «جود نيوز» منذ اشهر قليلة انتقد فيها
وحسب موقع «العربية» ،انتشرت مؤخرًا تدوينة
السعودي
وعبارة للزوج
الدستوراعتقال
ديباجةمذكرة
تعديلصدرت
كانت قد
معرفة
في
العادية
غير
احلواس
من
حاسة
8
 _8سنزحف باملاليني لتطهير ليبيا شبر شبر ،بيت بيت ،دار دار ،زنقة زنقة وفرد فرد» ،فبدأ «التطهير
مثيرة للجدل على موقع التواصل االجتماعي
الثالثةوثورة
األطفالاالخوان
ضد جماعة
اتهامه الثورة
«احلريري» في
وعدم
باختطاف
واعتبرها جاءت إرضا ًء حلزب النور السلفي .وشاركبسبب
األشياء الظاهرة
خلفثورة».
ما ثورة،
إلي األمام
«تويتر» ،تعود إلى عام  2007ومفاداها حتذير من قدوم
لقوانني
وذلك يعد
احلالي إلى
إعادتهم
انتهاكاأيام
إستمرت عدة
أمريكاصحية
بعد أزمة
الثالثني من يونيو ،ووافته املنية في الثالث من سبتمبر
اإلسرائيليني أغبياء.
_9الفلسطينينيoأغبياء و
استخدمه
متفجر
مسحوق
للسؤال
9
مرض «إيبوال» ،وكُ تبت التدوينة باللغة اإلجنليزية
احلضانة املمنوحة لألم األمريكية
 _10أي مسلم في كل العالم اإلسالمي يتعامل مع سويسرا هو كافر
«»preparing for Ebola to arrive
في األصل الصينيون

أدم بيندر

عامودياً
أشهر اجلمل التي قالها
«القذافي»

افقياً

جدل شديد علي تويتر
بسبب تويته تعود الي
 2007تتنبأ ب «إيبوال»

حــــــــل
مســـا بقة
العــــــدد
بواسطة مستخدم يدعي
«»paigevieyra
السابــــق
والالفت أن هذه التدوينة هي الوحيدة على هذا

مطلوب

 10ذات حركة خفيفة وجمال  oفعل مبعنى
جتعله قويا

احلساب منذ ذلك الوقت.
واختلف نشطاء «تويتر» حول سر هذه التدوينة،
فمنهم من يرى أن صاحب هذه التدوينة هو السبب
في انتشار املرض ،فيما استشهد مغرِّد آخر بخبر
منشور على صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية
في نفس العام الذي كُ تبت فيه التغريدة ،يتناول
ظهور تسع إصابات مؤكدة مبرض «إيبوال» الذي
وصفته بـ»املميت» ،مح ِّذر ًة من انتشاره في العالم
في السنوات املقبلة.
واجلدير بالذكر أن املرض ظهر عام  1976في الكونغو
بالقرب من نهر يدعى «إيبوال» وظهرت بعض احلاالتقلبه « بوصلة الفرح
ُحقبآ
املرضية عام  2007في الكونغو ولكن لم يتو َّقع أنعادلت أعوامآ أو
يتحول هذا املرض إلى كابوس كما هو األن.

ومحللي أخبار
مذيعي
«جود نيوز»
األديبة «أمرية الوصيف» تنضم لكتاب جريدة

اجلنسني للعمل
من
أذكريين !!
عزيزتي نوبل ..
قصة قصرية بقناة فضائية عربية
كتبتها  /أمرية الوصيف
ملن يريد اإلتصال بـ

905-459-2323

« للحظات
بأكملها !!

« أن يُصافح قلمي مالئكة اإلنسانية خير لي من أن
أحصل علي وسام صوري من أحفاد الشياطني «!!

نفرح لأجل

بهج
؛ قفزت عبارته تلك الي ذهنه كبهلوان ُم ِ
أراد اعادة السعادة في نفسه بعد أن أنسته اياها
كلمات املوظف الهدامة اململؤة بروائح ال َع َفن !
« ال توجد أرض ُمحايدة بني « اإلفتعال « و « اإلبداع
« ؛ اذا افتعلت عمآل يليق بفخامة السلطان

معها رحلة
خالصذهني خاض
كانت عاطفتك  ,إال أن
لالستاذ
التهاني
كل ما عليك فعله هو أن متنح ذاتك لقب « قرد
باهتة في التخبط بني مفرداتك عن احلرية و
جمال جليل ومدام
عايدةذكي « لكنك لن تصبح أبدآ « أديب نقي « !
حقوق اإلنسان !  ,وكأن أوطانك قبور !! و أنت
رسل « !!
نوار  ،واالستاذ محسن فاألديب ُيَجده شعوره و حضوره ال أبواق حاكم
نبيها امل ُ َ
غايت ت َبصق في آذان املُستمعني نفاقآ و عبثآ «
نانسيالكبير في
موظف الدولة
بحمية إنتقادية صرخ
ومدام
بنفي
اجلائر
قراره
رآ
د
ص
م
؛
سك بتالبيب أعمدة
وجه الروائي املُشاغب ُ ِ
كلماته النورانية تلك تركها متُ ِ
السعيد
بالزفاف
روايته عن « سموات نوبل األدبية « !
مكتب املوظف األكثر قربآ من احلاكم !
للعروسني
وبلهجة تقترب من الشجار عن احلوار أكمل
ومضي ثائرآ علي تلك البرودة الشرسة ؛ التي
« كقرص الشمس ب َ َدت لي روايتك  .و كحرارتها

َعجبآ  « :ألشد ما
املوظف األثري صراخه ُمت ِ
صمويل
و مثلك أبجديات
شيري أديب
يُدهشني أن تغيب عن
يالها من برودة أذابت كل حرارة إبداعية  ,و أضاعت
يتحدث بها كل من يتلك زمام األمور في بالده !

يبارك حياتهما
الرب
أذنيه !
صفير املفاجأة
بلغ َ

اللعبة األكثر جدآل بعوالم األدب « !

بدمع يَنُم عن مرارة داخلية  ,وفقد
وملعت عيناه
ِ

كل دفء فكري ُحر !

بل يالها من برودة تفوقت علي تلك الناجمة من «
القطب اجلنوبي «
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Jacob steals the blessing!

He was bent over. The hair he had left
on his head had turned white. And he
could no longer see. He knew he would
die soon.
And so he called his son Esau.
“Here I am,” Esau answered.
“My son, before I die, I want you to take
your bow and your arrows and go out
hunting. When you come back, cook the
meat you have caught. Make one of your
delicious meals, the kind I like so much,
and bring it to me. And then I will bless
you.”
Now, Rebekah just happened to hear all
of this from the other room (the walls of
tents aren’t very thick!).
As soon as Esau left, Rebekah took Jacob by the arm and said to him, “Your father has sent Esau away to hunt. When
Esau gets back, he is going to fix your
father’s favorite dinner, and your father is
going to give him his blessing.
“Quick! Do what I say! Go out into the
fields and bring me two young goats, and
I will make your father’s favorite dinner
from them. Bring it to him, and your father will think you are Esau, and he will
bless you instead.”
But Jacob said, “Esau is all hairy, and
I am not! If my father feels me, he will
know I am trying to trick him, and he will
curse me instead of blessing me!”
“Let the curse be on me,” Jacob’s mother
said, “Just do what I say.”
And so Jacob did.
When Jacob had brought the two goats,
Rebekah prepared a delicious meal.
Then she took some of Esau’s clothes

Daniel Habashy

part3

and had Jacob put them on. She took
the skins from the goats and put them on
Jacob’s arms and the back of his neck
so that he would be hairy like his brother.
Wearing the disguise his mother had
made, Jacob took the steaming hot meal
in to his father.
“Who is there?” his father asked.
“It is your first born son Esau,” Jacob
said. “I have brought your favorite dinner, just like you asked.”
“How did you do it so quickly?” his father
asked.
“Your God was with me, and he gave
me success,” Jacob answered. “Eat, and
then you can give me your blessing.”
“You don’t sound like Esau,” Isaac said.
“You sound like your brother Jacob.
Come here. Let me touch you.”
Isaac felt the fur on Jacob’s neck and
arms. And then he said, “The voice is Jacob’s, but the arms are Esau’s.”
He was about to give his blessing when
he asked again, “Are you really my son
Esau?”
“Yes, I am,” Jacob lied.
And so Isaac ate the meal he thought
Esau had brought him. When he was
finished he said, “Come here, my son,
and kiss me, and then I will give you my
blessing.”
So Jacob came near his father and
kissed him. Isaac could smell the smell
of Esau’s clothes, and so he said,
“The smell of my son is like the smell
of open country the Lord has blessed.
May God give you the dew of heaven,
and the richness of the earth,
corn and new wine in plenty!
Let nations and peoples serve you.
May you rule over your brothers,
and may they bow down to you.
Let anyone who curses you be cursed,
but blessed be anyone who blesses you!”
And so Isaac gave Jacob his blessing.
But he thought it was Esau.
Jacob had barely left when his brother
Esau came in from his hunting. He fixed
his father’s favorite meal, just as his father had asked him to. He brought it in
to him, so that he could get his blessing.

Q: Throw away the outside and cook the inside,
then eat the outside and throw away the inside.
What is it?
Q: What travels around the world but stays in one
spot?
Q: What occurs once in a minute, twice in a moment and never in one thousand years?
Q: What has 4 eyes but can’t see?

Daniel and David
Nashed
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Reality

Interview Between Sophia Sun & Fr. Marcos Marcos

Poem by: Nada Bakhoum

A Brighter Future for Markham

Sophia Sun, Markham Councillor
Candidate.
Fr. Marcos Marcos, Hegumen
(Priest) at St. Mark Cathedral in
Markham

By: Ayman Tanyos
Sophia Sun is running for Markham Regional Council elections on October 27th,
2014. She has the proven records of strong
leadership and management skills.
Sophia Sun is the president of Canada
China Investment Association; she also is
a board director of Flato Markham Theatre.
Sophia said,” it is a pleasure and honour
for me to meet the Coptic Canadian Community, the most amazing religious people
that I have ever met. They are really strong
spiritually and are very close to God.
I had the pleasure to attend the grand opening of St. Mark Cathedral on Sunday, September 7th, 2014-Nassii 2, 1730 (Coptic
year), and meet with His Holiness; Pope
Tawadros II and also with Fr. Marcos, the
first Coptic priest to come to North America, exactly 50 years ago and started the
ministry for the Coptic Community.

Friends always come and leave
Sophia asked FR. Marcos during the interview with him, how can I help the Coptic
community and the church?
Fr. Marcos answered: We have had the
pleasure to know you and meet with you,
and we would like to thank you so much for
attending our church opening and celebrating the 50th year anniversary of our ministry in Canada.
The most important thing is to let the other
communities know about our church and
our culture as diverse communities. They

can learn how our love to God and others is,
and how this makes us come closer to God.
Sophia said, how benevolent and dedicated Father Marcos is, and she promised to
help and support the church anytime. She
also talked about her goals and plans for
Markham City:
1. Alleviate Traffic Congestion
2. Keep taxes low
3. Improve public transit
4. Comprehensive seniors services
5. Manage Markham’s Growth

Money and marriage

In their place, they leave a grief
No matter what happens in brief
God is always ready to relief
He will stand by your back
Guide you on the right track
Always keep calm
Cause your name is engraved on his
palm
Blessings are yet to come
And all this you will overcome.

Guess who #2

Theodora Guirguis

Hany Ghattas, CFP, CIM

financial to-do’s before saying “I do”

One of the wonderful mysteries of
marriage is how two, often very
different people, can learn to live
as one – and stay that way through
thick and thin, the inevitable ups and
downs, for many, many years. It all
comes from having a strong foundation of love, mutual respect, and
understanding of your new financial life together. So for couples just
starting out, here are some essential
financial tips to consider.
Build a financial foundation that
matches the life you want to build
together:

Be clear on the ground rules right
from the start. Decide how you’ll
handle shared expenses – especially if one spouse has a greater
income than the other. Will you
split expenses evenly or pay a
portion according to each partner’s income? Consider whether
to use a joint bank account or
keep individual accounts.

Budgets, bills and savings
- Set a budget, decide who

will be responsible for paying the bills, how to divide
payments, and how much
you should each set aside to
save and/or invest.

Check your financial baggage at
the door:
When it comes to your credit history,
full disclosure is a must. A partner’s
bad – and unshared – credit history
could cause some unpleasant surprises if you decide on a joint credit
card or jointly apply for a loan.
Build from shared financial goals:
Agree on how you’ll approach major goals like buying a home or starting a family. If you have children,
get started on an RESP as the accumulations of your savings in addition to the government grant will
help save for their education.
Expect the best – but plan for the
unexpected:
If something were to happen to either of you, how will you take care
of each other? Not a happy thought
– but it could happen. Disability insurance can provide a steady income
stream for your family if you become disabled and unable to work.
In the event of your death, life insur-

ance can provide a lump sum to your
beneficiaries. Mortgage insurance
can help pay off some or all of that
large debt.
Make your life less taxing:
Reduce your tax bill by taking advantage of all available deductions
and income-splitting opportunities
like spousal RRSPs and pension income splitting. Use other tax-planning and investment strategies that
will deliver immediate and longterm retirement benefits.
Where there’s a will, there’s a
way:
Except in Québec, marriage usually
voids all earlier wills – so update
yours. Make sure it spells out exactly how you want your assets distributed. Don’t forget to also update
your Power of Attorney, in which
you indicate who can make decisions on your behalf if you are still
alive but unable to make financial
decisions. The Power of Attorney
could be general or limited to specific situations.
Be sure your financial foundation is
as strong and enduring as your love
for each other – talk to your professional advisor about the plans and
strategies that make the most sense
for your unique union.

“Oh that you would bless me
and enlarge my territory!
That your hands may be with me
and keep me from evil
that I may not cause pain.”
These were the only words
written of me in the Bible
God granted my request
and no longer let me tire
Who am I?
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Phrases of
Pope Shenouda III
Have you ever been so down and frustrated that you knew you were angry, but you
weren’t quite sure who you were angry at?
Just sort of angry at ‘life’ in general? I know
I’ve felt that way before – especially during
the time I was admitted to the ICU.
I felt hopeless and tired. I remember how
weak I was; how pathetic I felt. I felt frustrated with life and wanted it to end. I didn’t
know if God was ever going to get me out
alive, and at times, I actually didn’t want to be
alive. I was angry with myself. But more so, I
was angry that life had been so harsh on me.
I didn’t understand why this was happening.
All I knew was that this was the ‘last straw’.
I was breaking down, losing hope, and losing
faith.
During that time, my parents would often
comfort me and support me with three quotes
from the late Pope Shenouda III (1923-2012).
I’ll never forget those three statements that
my family always said when they came to see
me: “’this too will end soon”, “God is here”,
and “all is for the good”.
Three short statements, but the power and
hope they instilled within me was incredible.
THIS TOO WILL END SOON
Such an encouraging phrase. Don’t worry.
Don’t give up. Don’t lose faith or hope. It’s
a reminder that each struggle or trial or obstacle WILL PASS. We get so caught up in
our troubles that we forget that it will end one
day. Yes we’ll see suffering in this world but
our suffering will NOT be forever; it will one
day come to an end one day.
“In this world you will have trouble. But take
heart! I have overcome the world.” (John
16:33).
-GOD IS HERE
Since we were little kids, we have been taught
that God is everywhere and always with us.
But for some reason, as we age and encounter
difficulties, we seem to forget that it still applies!
In every pain, struggle, challenge, and obstacle, God is with us. He never leaves us alone
and is always aware of our situation. And yet,
we forget to talk to Him and ask Him to guide
us. We try to take control of our own lives
without considering that praying to God may
be just what we need to do to get through the
struggle.
If we remember that God is always with us
in every moment, maybe we wouldn’t feel
so hopeless or distraught. We would be comforted that though this life is hard, we are
not alone. God is with us and that will never
change.
“And lo I am with you always, even to the end

of age.” (Matthew 28:20)
-ALL IS FOR THE GOOD
What does this mean? Perhaps it encompasses our willingness to accept that God is in
control of our lives. It means realizing that we
may not always get what we want in life – but
this only means that God has a different and
better plan for us.
We are human and can only see things within
the present; but God can see all things. He
knows what is best for us and He has a plan
for each of us. So, when things don’t go our
way, we msut remember that this is all for the
good. Not because we are trying to be happy
to fill our disappointment; but rather, because
we are confident that God has a purpose for
everything.
We may not understand it now and maybe not
for a long time! But one day, we will. And
when we understand how things worked out,
we will see how God truly planned things for
our success.
“For I know the plans I have for you…plans
to prosper you and not to harm you, plans to
give you hope and a future.” (Jeremiah 29:11)
In times of worry, distress, or trouble, I always think of these three phrases from Pope
Shenouda and I am immediately comforted.
It feels as though God is speaking directly to
me through these phrases.
It’s as though God is telling me to “be anxious
for nothing, but in everything by prayer and
supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God; and the peace
of God, which surpasses all understanding,
will guard your hearts and minds through
Christ Jesus’ (Philippians 4:6-7).
And from my experience – especially in the
ICU – God never fails. He always comes
through in the end. Our job is to stay hopeful
and faithful and remember these things:
This too will end. God is always here. And
everything happens for the good.

Canadian Leadership is
Improving Lives Around the World
By Costas Menegakis, MP
Our great nation of Canada is built upon generations of families who, through war and
peace, struggled to preserve a free and open
society–a society that provided an opportunity for all to advance, regardless of race,
religion or economic status. As Nobel Prizewinning economists have concisely summarized, development is freedom. By increasing
personal freedoms we remove barriers to innovation and ingenuity and lay the foundation
for healthy communities, accountable governments, and respect for the rule of law. Only
with these conditions in place will we achieve
sustainable economic growth and permanently
reduce poverty.
Around the world, as many as 2.4 billion people are living on less than $2 per day and millions are affected by war and conflict in countries like Syria, Iraq, Ukraine and other parts
of the world. These numbers are large and we
often have trouble relating to them. Instead we
can relate to a mother trying to feed her starving child, or a father giving up everything he
owns to lead his family out of a war-torn country to a refugee camp.
That is why Canada works with developing
countries, other donors, Canadian non-governmental organizations, multilateral institutions
and the private sector to improve the lives of
people in developing countries. Our efforts
focus on increasing food security, securing a
future for children and youth, stimulating sustainable economic growth, ensuring security
and stability, and advancing democracy. In this
way, we are helping that mother to feed her
child and we are providing support to the refugee camp where that father has led his family.
But because our Government believes in the
importance of empowering families both in
Canada and abroad, improving the health of
mothers, newborns and children around the
world is our top development priority. This is
an extension of the work we have done in Canada to improve the lives of families by providing parents with the tangible means to improve
the lives of their children.
This is why Prime Minister Harper announced
that Canada would provide $3.5 billion between now and 2020 to further our work on
maternal, newborn and child health. This
builds on Canada’s initial investments of $2.85
billion since 2010 when the Prime Minister
made maternal and newborn health the marquee commitment of the G-8 Summit in Muskoka. Non-governmental organizations, the
United Nations and heads of state around the
globe have praised Canadian leadership on this
important issue.
Canada’s approach is simple: first, we are
strengthening health care systems for women
and children by increasing the numbers of
doctors and nurses as well as the local govern-

ment’s ability to monitor progress by improving civil registration and vital statics; second,
we are supporting nutrition by encouraging
breastfeeding and ensuring essential micronutrients are available; and third, we are reducing
the burden of disease through the provision of
vaccinations.
Our Government is working with over 70 Canadian partners in 125 countries. Some of the
impressive results achieved to date include:
180 million children under five receive two
doses of vitamin A each year–a key nutritional
element for the immune system to protect the
body from disease; over 1.9 million pregnant
women receive iron and folic acid supplements
to ensure healthier pregnancies; over 5.8 million children receive life-saving vaccinations;
and there are now 75,000 more health care
workers trained in developing countries.
However, more work needs to be done. The
United Nations notes that since 1990 maternal
deaths have decreased by 45 percent. The goal
for 2015 was to decrease maternal deaths by 75
percent. Since the Muskoka Initiative began in
2010, the number of deaths of children under
five decreased from 6.9 million to 6.3 million
in 2013. That’s 600,000 children who would
have died without our collective efforts. But,
if current trends persist, the world will only
meet Millennium Development Goal 4—to reduce the under-five mortality rate by two thirds
between 1990 and 2015—by 2026. We must
sustain the global effort to end the preventable
deaths of mothers and children.
This is why Canada has made it our greatest
priority in the Post-2015 process to ensure that
there continues to be a stand-alone goal related
to maternal, newborn and child health. As a nation of families, we relate on a personal level
to the struggles of mothers and children living in poverty. Canadians can be proud of the
leadership of our Government in reducing the
tragedy of preventable maternal, newborn and
child deaths. We will continue to work with
our humanitarian partners, to help save lives
and alleviate suffering.
Costas Menegakis is the Member of Parliament for
Richmond Hill and Parliamentary Secretary to the
Minister of Citizenship and Immigration. He can
be reached by phone at 905-770-4440 or through
his website at www.costasmenegakis.ca.

