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كوالي�س ال � 48ساعة قبل الإفراج عن ال�صحفي «حممد فهمي»
رئيس الوزراء« ،هاربر» يُرسل رسالة للرئيس السيسي
السفير الكندي بالقاهرة يتقابل مع النائب العام

جود نيوز :قبل اإلفراج عن الصحفي الكندي من
أصل مصري« ،محمد فهمي» صباح يوم اخلميس،
الثاني عشر من فبراير احلالي ،بكفالة  40الف دوالر
 ،كثفت احلكومة الكندية مساعيها لإلفراج عنه،
حيث تدخل رئيس الوزراء الكندي «ستيفن هاربر»
في األمر وبعث رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح
السيسي ،إلخالء سبيل «محمد فهمي» .وقال
بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء :أن رئيس الوزراء
هاربر اتصل بالسلطات املصرية ،وبعث برسالته
إلى “السيسي” ،مساء االربعاء احلادي عشر من
فبراير احلالي ،ولم يصدر عن الرئاسة املصرية أي
إعالن عن تلك الرسالة وقتها.

احلالي ،واستعدت لعقد مؤمتر صحفي في مطار
“بيرسون” بتورنتو ،عقب وصول «فهمي»  ،ولكن
هذا لم يحدث في اإلسبوع املاضي

سفير كندا بالقاهرة يلتقي
النائب العام

وأضاف البيان :أن هذه هي املرة األولى التي يتدخل
فيها رئيس الوزراء الكندي إلخالء سبيل (فهمي)،
الصحفي بشبكة (اجلزيرة) القطرية ،رغم
مطالبات (فهمي) ،وأسرته بتدخله منذ بداية
حبسه عام .2013
وتابع البيان الكندي والذي صدر قبل اإلفراج بأن
هناك وزراء كنديني أيضا يعملون من جانبهم
على إخالء سبيل الصحفي املوقوف .وكانت
أسرة «فهمي» ،أطلقت حملة مؤخرا ،على مواقع
التواصل االجتماعي من أجل إخالء سبيل ابنها.

وأُبلغت األسرة بشكل غير رسمي أن سبيل
سيخلى السبت ،السابع من فبراير
فهمي كان
ُ

هام للمصريني املقيمني بكندا

كذلك وقبل اإلفراج بيوم واحد التقى املستشار
هشام بركات ،النائب العام املصري ،بالسفير
الكندي بالقاهرة ،والذى حضر إلى دار القضاء
العالي بصحبة وفد من السفارة الكندية ،وقالت
مصادر قضائية إن الزيارة كانت لدراسة املوقف
القانوني من اتخاذ إجراءات إخالء سبيل الصحفي
محمد فهمى ،املتهم بقضية خلية املاريوت.

والذى تنازل عن جنسيته املصرية ،وأبقى على
اجلنسية الكندية من أجل االستفاده بالقانون
الذي يسمح لرئيس اجلمهورية بترحيل املتهمني
األجانب .وأطلقت سراح الصحفي األسترالي
املتهم في ذات القضية «بيتر جريستي» ورحلته
من سجن طرة إلى بالده.
كانت محكمة اجلنايات قد عاقبت محمد فاضل
فهمي بالسجن املشدد  7سنوات ،ووكانت محكو
النقض قد ألغت احلكم وتبدأ محكمة جنايات
مختلفة محاكمة املتهمني.

WANTED

We need a lady
Live in Care Giver
for an elderly blind lady
as a personal care attendant
and a home support worker.
Must be able to speak Arabic
(Egyptian Dialect ).
Must be able to Plan and prepare meals.
Administer personal
care such as ambulation, bathing,
personal hygiene.
Please email your resume to

rafemployer@hotmail.com

إعالن لإلستثمار اجلاد

مصنع بالقرب من مطار برج العرب الدولى
املساحة الكلية لالْرض  1940متر مربع واملبانى  312متر مربع
املصنع مزود بكل اخلدمات من كهرباء ومياه وصرف صحى
املصنع مسجل ومشهر عنه بكل املقومات بالشهر العقارى
باملركز الرئيسى باالسكندريه
لالْتصال باالمييل

marowmina@hotmail.com
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Kids program available 4-14 years old

www.smsv.ca
Email: hosanna@smsv.ca

تغيرات في حكومة احملافظني بعد استقالة
“جون بيرد” وزير اخلارجية

أعلن رئيس وزراء كندا “ستيفن
هاربر” عن تغيرات في حكومته بعد
استقالة وزير اخلارجية“ ،جون بيرد”
املفاجئة فعني روب نيكلسون الذي
كان يعمل كوزير للدفاع ليحل مكان
جون بيرد لوزارة الشؤون اخلارجية
 ،بينما أحتل جاسون كيني والذي
كان يعمل وزيرا للعمل والتنمية
االجتماعية ،بوزارة الدفاع مكان روب نيكلسون  ،كذلك حل مكان جاسون كيني
بيير بويليفري وهو وزير اإلصالح الدميقراطي والذي سيقوم األن بالوظيفتني معا ً.
كذلك سيظل جاسون كيني مسؤوال عن التعددية الثقافية التي كانت ضمن
مهامه السابقة .وقال هاربر في إعالنه هذا أن حكومتنا حتقق نتائج حقيقية
للكنديني في النمو االقتصادي وجعل اجملتمعات احمللية اكثر أمانا ً وتقف بجانب
القيم الكندية داخليا وخارجيا ً.
ومن ناحية أخري منع حزب احملافظني عضوة البرملان عن احلزب ،النائبة “أيف أدام” من
الترشح في االنتخابات القادمة عن منطقة أوكفيل في شمال برلينجتون بسبب
مواضيع خاصة بخطيبها ،مما دفعها لترك احلزب واالنتقال إلى احلزب الليبرالي
بزعامة “جاسنت ترودوا” والذي رحب بها في مجموعته وقالت “إيف” أنها تعبت من
سياسة حزب احملافظني  ،وان قيمها لم تتعد تتمشي مع سياسة
احلزب التي قالت عنها أنها ال تعود بالفائدة إال على األغنياء.

�أطفالنا ..
واجلن�س
ابرام مقار

هذا لي�س مقال �إجتماعي يحذر من خطورة
«اجلن�س» علي �أطفالنا  ..ولكن للإ�سف اخلوف
علي �أطفالنا ،نحن املقيمني مبقاطعة �أونتاريو من
هذا الأمر ،قد جتاوز جمرد «املخاوف» لي�صبح
«حقيقة»  ،وحتول من جمرد «�صدفة»  -قد
حتدث �أو ال � -إيل «واقع»� ،أقرته حكومة الليربال
ب�أونتاريو ،عرب وزيرة التعليم« ،ليز �ساندلز»،
ب�إعادة طرح م�شروع «تدري�س مناهج جن�سية»
لطالب مدار�س الإبتدائي مبقاطعة �أونتاريو
بداية من اخلريف القادم  ،ذلك امل�شروع الذي
 60مليون دوالر مساعدات كندية ملصر في
تقدمت به «كاثلني وين» عام  ، 2010حني
كانت وزيرة التعليم وقتها ،ومت الرتاجع عنه
عام 2015
بعد رف�ض الكثريين له ،تعيد «وين» التقدم بهذا
كشف السفير الكندي بالقاهرة“ ،تروي لولشينك” ،أن كندا ستقدم مساعدات
امل�شروع مرة �أخري--- ،بعدما ---تر�أ�ست
ملصر بقيمه  50مليون دوالر خالل عام  2015بغرض التنمية  ،باالضافه الي 10
ً
احلزب الليربايل ب�أونتاريو خلفا ل «ماجنتي»
ماليني دوالر يتم ضخها في مجال التعاون االمني بني البلدين .
امل�شروع يق�ضي بتدري�س املثلية اجلن�سية ،
وأشار السفير الكندي خالل مؤمتر دعم دور املنشأت متناهيه الصغر والصغيره
والزواج من نف�س اجلن�س يف العام «الثالث»
واملتوسطه إلي أنه سيتم ضخ  5ماليني دوالر خالل  2015لتوفير فرص عمل
الإبتدائي ، 3 Grade ،كذلك احلديث عن
للشباب وتقليل معدالت البطاله باالضافه الي  15مليون دوالر لتمكني املراه
البلوغ والعادة ال�سرية يف العام «ال�ساد�س»
وكذلك  10.6ماليني دوالر للتدريب املهني والتكنولوجي في محافظة أسوان،
ومتويل برامج التعليم االساسي والتغذيه املدرسيه بقيمه  10ماليني دوالر .
الإبتدائي ، 6 Grade ،بالإ�ضافة �إيل تدري�س
املساعدات
اوضح ان العالقه بني مصر وكندا متتد منذ عام  1976وتصل قيمه
مناهج تتعلق مبمار�سة اجلن�س من اخللف ،
منوها الي انه مت التركيز
التي قدمتها كندا ملصر منذ ذلك التاريخ نحو مليار دوالر،
ً
واجلن�س الفموي ،يف �إطار احلديث عن منع
خالل املرحله االولي للتعاون علي متويل البنيه التحتيه عام  ،1976ثم متويل
انتقال الأمرا�ض اجلن�سية يف العام ال�سابع،
القطاع اخلاص عام  ،1980ومتويل مشروعات خللق فرص عمل عام  1990وتطوير
7 Grade
التعليم االساسي عام  2001ودعم النمو االقتصادي والتنميه املستدامه عام
مشددا علي استمرار الدعم الكندي ملصر الحداث تغيير يشعر به املصريون
،2009
العام الثالث وال�ساد�س وال�سابع الإبتدائي تلك
ً
الأعمار والتي و�صفتها الوزيرة «ليز» بالقول �إنها
«�أعمار منا�سبة»  ،دون �أن تقول لنا �سيادة الوزيرة
السيسي وبوتني أعطوا رسالة هامة للغرب
من �أين اتت باملعرفة �أن تلك الأعمار ال�سنية
منا�سبة لتعلم تلك الأمور وهذه املو�ضوعات
في لقائهم بالقاهرة
اجلن�سية ،وهل قامت «ليز» ب�أبحاث ملعرفة هل
قامت صحيفة “تليجراف” البريطانية
ميكن له�ؤالء الأطفال يف تلك الأعمار �إدراك مثل
بتسليط الضوء على حفاوة استقبال الرئيس
هذه الأمور �أم ال  ،الي�س هناك عالقة وطيدة بني
املصري “عبدالفتاح السيسي” لنظيره
املعرفة وبني القدرة علي الإدراك والإ�ستيعاب
الروسي “فالدميير بوتني” خالل زيارة األخير
 ،و�إال فلماذا ننتظر علي املراهق حتي قبل ال
إلى القاهرة مؤخرًا ،معتبرة أن كال الطرفني
يريدان من وراء هذه الزيارة إرسال رسالة للغرب
 16عام ب�أ�شهر قليلة لتعليمه القيادة  ،هل ميكن
مفادها أنه لديه حليف قوي ،وال يحتاج إلى
تعليم مراهق القيادة يف عمر �أقل؟
الغرب.
هل قامت حكومة الليربال باونتاريو ب�أجراء
واعتبرت الصحيفة أن الترحيب املبالغ فيه الذي تلقاه بوتني في القاهرة عالمة
درا�سات و�أبحاث عن �أهمية تعليم �أطفال هذا
على حرص السيسي على إظهار عدم إدانة مصر بالفضل والوالء للغرب ،وكذلك
الأمور من عدمها  ،ويف حالة ما �إذا مل يكن
تبدو زيارة بوتني رسالة محسوبة للمجتمع الدولي على أنه ال يزال لديه حلفاء
هناك درا�سات او �أبحاث علي خطورة تدري�س
أقوياء ،السيما بعد أن وجدت روسيا نفسها معزولة عامليا في اآلونة األخيرة
بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا.
مثل هذه املو�ضوعات من عدمها يف تلك
ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الروسي فالدميير بوتني أهدى نظيره املصري
الأعمار «ال�صغرية» ،ف�سنقوم نحن مبلء هذا
عبدالفتاح السيسي خالل الزيارة سالحا من طراز كالشنكوف  ،في حني أن األخير
الفراغ و �أمدادها ببع�ض املعلومات التي نتجت
كان يبتسم بفخر وهو يتسلم إحدى البنادق األكثر شهرة في العالم ،التي يُقدر
عنها حماوالت مماثلة  ...فعلي �سبيل املثال
بأنها تقتل نحو رُبع مليون شخص سنويا.
ال احل�صر ،ما ن�شرته �صحيفة «الأندبندنت»
القاهرة،
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وأضافت الصحيفة أن السيسي أقام حفل
PROOFREADING
----الربيطانية يف نوفمرب من العام املا�ضي ،عن تلك
حتى يتمكن الرئيس الضيف من مشاهدة مختلف معالم القاهرة ،كما انتشرت
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استقبال
احمللية التي تديرها الدولة
«ويلز» ب�إجنلرتا  ،حيث وبعد ح�صة للتثقيف
وكان الرئيس الروسي قد وصل القاهرة مساء االثنني  9فبراير وسط ترحيب شعبي
ورسمي كبير ،وتعد زيارة بوتني إلى مصر هي األولى منذ  10سنوات.
التواصل االجتماعي من أجل إخالء سبيل ابنها.

«داعش» تقتل ال  21قبطياً احملتجزين لديها بليبيا

وجريدة «جود نيوز» ماثلة للطبع  ..قالت مجلة “دابق” الناطقة باسم
تنظيم “داعش” اإلرهابي ،إن “جنود والية طرابلس” ،قاموا بإعدام 21
شخصاً “ذبحا” من األقباط املصريني اخملتطفني فى ليبيا منذ أواخر العام
املاضى .ونشر تنظيم “داعش” اإلرهابي ،اليوم ،صور إعدام  21مصريا،
والذين كان يحتجزهم التنظيم منذ عدة أسابيع هناك .وكان التنظيم
قد ربط بني هذه العملية وبني التفجير الذي استهدف قبل  5سنوات
كنيسة “سيدة النجاة” في بغداد ،وأودى بحياة العشرات من مسيحيي
العراق وقتها ،قائال إن الهجوم كان “ثأرا لكاميليا شحاتة ووفاء
قسطنطني وأخوات أخريات» زعمت اجمللة أنهم ُعذبن داخل الكنيسة
القبطية في مصر” .وبرر التنظيم استهدافه ملسيحيي العراق وقتها
بأنه كان بعيدا عن مصر ما منعه من تنفيذ هجمات ضد األقباط ،غير
أن تغلغله في ليبيا وسيناء حالياً “سهل عليه تنفيذ هجمات انتقامية
ضد مسيحيي مصر” وفقا ملا أوردته اجمللة  .يذكر أن كافة العمال
اخملتطفني ينتمون حملافظة املنيا ويعملون بالتشييد والبناء ،ومت خطفهم
من قبل التنظيم في أواخر العام املاضي في مدينة سرت الليبية ،كـ
“أسرى صليبيني” كما وصفهم التنظيم.

اجلن�سي ،قام طالب بريطاين عمره « 13عام»
ب�إ�ستدراج زميلته يف الدرا�سة �إيل مكان منعزل،
وطلب منها �إقامة عالقة جن�سية معها  ،وبعد
�أن رف�ضت الطالبة زميلته ومل تُفلح حماوالته
ب�إقناعها ،القي بها �أر�ض ًا و�أغت�صبها  ،فالقت
ال�شرطة بالقب�ض عليه ،و�أودعته «دار رعاية»
مبقاطعة �أخري ملدة � 12شهر  ،مع احلكم ب�إجباره
على الأخطار عن مكان اقامته ملدة عامني
ون�صف بعد خروجه من دار الرعاية  ...فهل
هذا هو امل�ستقبل الذي تريده حكومة «كاثلني
وين» البنائنا؟  ،تلك احلادثة التي ت�ؤكد ما
�أ�شارت اليه «جوين الندولت» ،نائبة رئي�س
منظمة «  ،»Women of Canadaب�أن
تعليم مثل هذه الأمور لأطفال �صغار �إمنا هو مبثابة
موافقة �ضمنية علي قيامهم بهذه املمار�سات
اجلن�سية يف تلك املراحل العمرية ال�صغرية.
يدعي �أ�صحاب هذا امل�شروع� ،أنهم يريدون
تعليم الأطفال هذه املو�ضوعات اجلن�سية خوف ًا
عليهم من تعلم هذه الأمور من م�صادر �أخري
غري موثوقة  -بح�سب تعبري الوزيرة �ساندلز -
 ،وال�س�ؤال هو ،من ي�ضمن لنا �أن كل معلمي
تلك املو�ضوعات اجلن�سية �سيكونون م�صادر
موثوقة للمعلومات� ،أمل تف�صل ال�سلطات
التعليمية الربيطانية ،املعلمة «كيلي �أن ماري»
بعد ان عملت  26عام ًا بالتعليم وال�سلطات
التعليمية الأمريكية ف�صلت املعلمة «جينيفر
فيجيل» ب�سبب �إنحرافات جن�سية «لكل منهما
مع طالبها؟  ،وهل انتهت حكومة «وين»
من تطوير كل املناهج  ،والربامج الدرا�سية ،
وتطوير املدرا�س  ،وبرامج التغذية  ،ومل يتبقي
لنا �إال تدري�س الأطفال ،العادة ال�سرية  ،والزواج
من نف�س اجلن�س  ،واملثلية اجلن�سية ؟
يف عام  2010وقف املب�شر العظيم «ت�شارلز
ماكفيتي» وعدد من القيادات الدينية وقتها،
�أمام هذا امل�شروع وهذه املناهج وجنح يف �إجبار
حكومة «ماجنتي» الليربالية علي �سحب
هذا امل�شروع  ،والأن يحتاج كل من يرف�ض
تدري�س هذه املو�ضوعات لهذه الأعمار ال�سنية
لأبناءه و�أحفاده� ،إيل التن�سيق مع ًا والأن�ضمام
ملعار�ضي هذه املناهج قبل العام الدرا�سي
القادم  ،وامل�شاركة معهم يف التظاهرة والتي
تقودها منظمة « Parents as first
 ، »Educatorsوالتي �ستقام يوم الثالثاء
املوافق  ٢٤فرباير بني ال�ساعة � 11صباح ًا �إيل 2
ظهر ًا ب�ساحة «كوينز بارك».تعد التظاهرة جزء
من حملة خماطبات وتوقيعات لرئي�سة حكومة
�أونتاريو  ....فال ترتد فالأمر يحتاج من العمل
الكثري بل والكثري جد ًا

!IMPORTANT
MORTGAGES

Hosanna Bible Study Meeting
2 Hour Tusedays 6:30 - 8:30 pm
at the Church of Saint Luke
3200 Bayview Ave., N. York,
Finch & Bayview
Pick-up Service available
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َ
التشرنُق !
نظرية

الشيخ اإلماراتي  ..والوزير الكوري

سليمان جودة

ماجي ماجد الراهب

التشرنُق « فاملوضوع الذي سوف يُطرح للمناقشة
عذرا ً علي ضخامة املصطلح «
َ
التشرنُق « وملن يدقق في
يستدعي أعمق املعاني وأشدها صعوبه  ..فمصطلح «
َ
معناه يجد أن مصدره يرجع إلي مرحله متر بها دودة القز في طور من أطوار حياتها
للتحول من كونها دودة أرضية إلي فراشة حتلق بالسماء ....
وأتصور أن هناك مغالطة كبيره يقع فيها كثيرين فعندما يذكر مصطلح التشرنق لوصف الفعل اإلنساني
يتبادر إلي الذهن مباشرة أن تشنرق الشخص هو اإلنعزال واإلنطواء واإلنغالق علي الذات ولكننا نريد ان
نتناول الفكرة من زاوية مغايرة متاما ً ملا هي علية او باألحري من منظور إيجابي بعيدا عن معناها السلبي .
فمن منا لم مير بتلك احلالة في حياتة ؟ من منا لم يوضع حتت وطأة التجارب والصعوبات والتحديات التي
أعادت تشكيل وجوده مرة آخري .
الننسي نيوتن صاحب قوانني احلركه وقانون اجلذب العام الذي رسب في جميع املواد في مرحلة تعليمة
اإلبتدائي والذي مع ذلك لم يتواني حلظة في ان يثبت لنفسة اوالً وللعالم ثانيا ً مدي الكم الذي يحملة
بداخلة من صخب فكري إستطاع بة ان يُحول مسار علم الفزياء من حال إلي حال فشرنقة نيوتن أنه
أستقبل الفشل وعمل علي نفسة حتي سطر اسمة بحروف من نور في تاريخ البشريه كواحد من العلماء
البارزين ! .
«فالنجاح هو ان تنتقل من فشل إلي فشل دون أن تفقد حماسك!»
جملة قالها السير «ونستون تشرشل» وهو يعد علي األرجح رئيس الوزراء الوحيد الذي حصل علي جائزة نوبل
في األدب رغم تلعثمه أي إضطرابه الشديد في مسألة اخلطابة التي كانت جزء ال يتجزء من شخصية بارزة
بحجم تشرشل يسعي اجلميع جتاهها إلي جانب مهارتة السياسية واحلربية التي جعلتة واحدا ً من أعظم
مائة بريطاني في التاريخ  .فالفشل في حد رؤية تشرشل هو طاقة إيجابية أكثر من كونها سلبية حيث
تُشكل القوة الدافعة لإلنسان والتي جتعله دائما ً شاخصا ً أمام ناظرية هدفة الذي من أجلة يتحدي العقبات
ويتحمل املشقات ويصر علي بقاءه حتي وأن سقط في الطريق أكثر من مره !
« أنا مقتنع ان من يفصل نصف رجال األعمال الناجحني عن غير الناجحني هو املثابرة املستمرة “ من خالل
هذه العقيدة إستطاع أن يثبت “ستيف جوبز “ الرئيس التنفيذي السابق إلحدي اكبر الشركات شهره في
مجال اإللكترونيات أن النجاح ال يأتي صدفة لإلنسان فمن يبحث في حياة ستيف جوبز يجد أنها قصة
كفاح طويلة مليئة بالصعود والهبوط ومليئة باملشاكل واإلخفاقات التي لوالها ما كان أستطاع ان يُكون
خبرته احلية وأن يكون من اشهر رجال العصر !
وكما قال احد املتصوفة العظام «جالل الدين الرومي» « ال جتزع من جرحك وإال فكيف للنور أن يتسلل إلي
باطنك ؟ « الفشل ليس هو إال شرنقة يعاد فيها تشكيل وجودك كي تكتسب من خاللها خبرات عميقة
تساعد علي منو حياتك  .فاأللم ! هو ذلك اخلزاف املاهر الذى يصيغ وجودى بأنامل قاسية هو من يوصل
كينونتى اإلنسانية إلى حد األحتراق! بأفران احلياة لتكتسب أبعادا ً أكثر ثراء و رؤى أكثر عمقا ً ! يعيد تشكيلى
كليا ً نحو مدى آخر لم ألتفت إلية البتة ! ولكنة يصبح فيما بعد شبع سكونى اخلاص ورمبا هذا ما يعنى
بحق (إعادة التكوين اجلوهرى)!

Mississauga Central

وإذا كنا نتكلم دوما ً فى مصر عن أن التعليم هو
مدرسة ومنهج مقرر ومدرس ،فالوزير الكورى
«املدرس املؤهل» هو العنصر األهم فى
يرى
ّ
هذه العناصر الثالثة ،فبدونه ال ضمان لتعليم
حقيقى ،ولذلك فإن تخريج هذه النوعية من
املدرسني ،ميثل هما ً لهم وشاغالً على الدوام!..
فأين نحن من هذا كله؟! إنه سؤال البد أن يظل
يؤرق كل واحد فينا ،ثم مسؤولينا أكثر!

مذكرات الرسام العاملي هاني املصري

Innovative Solutions to help you grow your business.
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عندى عدة أسباب جعلتنى أترقب ُمسبقا ً
ما سوف يقوله «هواجن ووى» وزير التعليم فى
كوريا اجلنوبية ،خالل كلمة له ألقاها فى القمة
احلكومية الثالثة املنعقدة حاليا ً فى دبى.
أول األسباب ،أنه يحلو لكثيرين أن يقارنوا بيننا
وبني كوريا ،وكيف أننا كنا معا ً ،ذات يوم ،نقف
على أرض واحدة ،ولم يكن ذلك فى وقت بعيد،
على كل حال ،وإمنا كان فى مطلع ستينيات
القرن املاضى ،فإذا بهم اآلن ،حيث هم ،وإذا بنا
نحن ،حيث نقف! .فما الذى جرى بالضبط وكيف
ميكن أن نتدارك أسباب الفجوة وبسرعة؟!
والسبب الثانى ،أنه ما من مرة جاء فيها كالم
عن سر ارتقائهم بهذه الصورة املدهشة ،إال
وكان التعليم هو املبتدأ ،وهو املنتهى ،فهو ال
غيره الذى ارتفع بهم ،وهو أيضا ً ال غيره أبدا ً ،هو
الذى هبط بنا!
وثالث األسباب ،أن هذه القمة احلكومية التى
وقف الوزير الكورى متحدثا ً فيها ،تنعقد للمرة
الثالثة ،وأمامها هدف واحد ،تبحث فى كل
السبل للوصول إليه..
انعقاد جديد عن أسرع
ُّ
الهدف هو :كيف يكون املواطن أسعد حاالً مما
هو عليه؟! ثم كيف يكون الدور األهم فى حتقيق
هذه السعادة فى حياته ،واقعا ً على احلكومة دون
سواها؟! ..وماذا عليها أن تفعل ملواطنيها؟!
قبل أن يتحدث الوزير الكورى ،كان الشيخ محمد
ولى عهد أبوظبى ،قد سبقه فى الطريق
بن زايدّ ،
ذاته ،حني قال أمام القمة نفسها ،إنهم فى دولة
اإلمارات يجعلون من االستثمار فى التعليم
أولوية أولى ،ال تنافسها أولوية أخرى ،ألنهم على
يقني من أن استثمارا ً كهذا ليس مهما ً ،وفقط،
وليس ضرورة وفقط ،وليس حقيقة عصرية
وفقط ،وإمنا ألنهم متأكدون من أنه هو البديل

اآلمن لنضوب النفط ،حني يأتى وقت نضوبه.
والبد أن الشيخ محمد ليس هو أول مسؤول
خليجى كبير يدرك هذه احلقيقة ،ثم يذهب إليها
من أقصر طريق ،فمن قبل أدركت السعودية
ذلك جيدا ً ،فأرسلت  15ألف طالب يدرسون
حاليا ً فى أرقى جامعات الدنيا ،وعندما أنشأ
امللك الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز ،يرحمه اهلل،
مدينته الشهيرة للعلوم ،فى أعقاب مجيئه إلى
احلكم مباشرة ،قال إن فكرة املدينة ظلت تراوده
 25عاما ً كاملة ،وإنه عاش زمنا ً على أمل أن
يحول الفكرة التى فى رأسه ،إلى كيان حى على
ّ
األرض ،وهو ما كان!
الوزير الكورى ،من ناحيته ،كان وهو يتكلم يعزف
اللحن نفسه ،وراح فى كل كلمة ينطق بها ،ينبه
كل حاضر يسمعه إلى أن بالده إذا كان لها موقع
فى الوقت احلالى ،بني األمم ذات الشأن ،فإن ذلك
يرجع إلى شيئني من بني أشياء كثيرة أولهما
أن األسرة الكورية تنظر إلى التعليم ألبنائها
باعتباره واجبا ً مقدسا ً ،ال مجال للنقاش فيه،
وال للمساومة حوله .وثانى الشيئني أن احلكومة
من جانبها تبادل األسرة نظرتها ،وترى أن حصول
كل مواطن كورى على تعليم عصرى ،إمنا هو حق
مكتسب ال كالم فيه!
تطور ،على حد تعبيره ،فى
وقد ظلت حكومته
ّ
نظرتها إلى هذا احلق ،حتى إنها تفكر اآلن فى
«مدارس بال امتحانات» لعل الطالب يتفرغ ملا هو
أهم من فكرة االمتحان ،وهو االبتكار ،واإلبداع،
والتطوير املستمر!
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ذكريات املغامرة األمريكية

«البدايات» احللقة الثامنة

كان بقي لي شهر باشتغل في “امياچينيرجن” ..طبعا
مريت مع زمايلي اجلدد بأسبوعني كاملني من التعريف
بالشركة ..ونظامها ..واقسامها اخملتلفة ..زي الفنان
اللي بيتعرف علي عدته اجلديدة ..و درجات االلوان في
الباليته بتاعته ..عشان يعرف يشتغل… و ابتديت كمان
اتعرف علي اهم الناس اللي بتشتغل هناك ..و إفتكرت…
إفتكرت اني ايام املدرسة في ثانوي ..كنت باقضي
ساعات كتيرة في مكتبة مدرسة الچزويت ..مكتبه
مهيبة ..واخدة نص دور في املبني الرئيسي ..قاعة
مرعبة ..عرضها حوالي  ١٢متر في طول حوالي  ٣٥متر..
سقفها علي ارتفاع  ٧متر ..والكتب واصلة من االرض
للسقف ..وعلي ارتفاع ٤متر ونص بلكونه خشب دايرن
داير القاعة لها سلم خشب جانبي  ..عشان الواحد
يوصل للكتب اللي فوق خالص ..ده غير االرفف املنصوبة
في التلتني اخللفيني من القاعة… مكان سحري ..له ريحة
التاريخ و العلم ..املكتبة قوامها حوالي  ١٨٠الف كتاب..
منهم نسخة اصلية (نابوليونية  -طبعة اولي) من
“كتاب وصف مصر “٢٨ “ Egypte ‘Description de l
كتاب نصي و  ١١كتاب رسوم… محطوطني في دوالبهم
االصلي… غير عشرات من اخملطوطات و املصاحف
و االناجيل املذهبة من عصور مختلفة ..و كنوز من
املعرفة في كل اجملاالت ال تقدر بثمن… و في يوم  ..وقعت
علي كتاب عن فن الرسوم املتحركة..كانت اصدرته
شركة “والت ديزني” بعد ظهور فيلم “االميرة النائمة”
 Sleeping Beautyسنة  ..١٩٥٩و بعد ما تصفحته..
و بدل ما ارجعه علي الرف ..حطيته في شنطتي! ..
كده من سكات ..سرقته! و فضل الكتاب معايا طول
عمري بعد كده ..قريته ميت مرة ..و اتعرفت بيه علي
كل الناس اللي كانت مهمة في االستوديو ..وحسيت
ان بيني وبينه عالقة غريبة…وهو الكتاب الوحيد اللي
اخدته معايا امريكا ملا سافرت سنة  ..١٩٨٦افتكرت… ملا
القيت نفسي عمال اتعرف شخصيا علي الناس اللي
كانوا في الكتاب ..واحد ورا التاني“ ..چون هينش” John
 Henchو”أولي چونستون”  Ollie Johnstonو”مارك
ديفيز”  Mark Davisو “والت پيريجوي” Walt Peregoy

واشتغلت معاهم كلهم ..خصوصا االخير  ..اللي بقي
صديق عزيز و اب روحي والزلت علي اتصال دائم به ..و
كأن الكتاب ده ..اللي بقي مالزمني من سن  ١٥سنه..
كان مكتوب فيه مستقبلي كله ..غريب!… و ملا فيلم
يحكي قصة من النوع ده ..يسموها “خيال علمي”!!!..
نهايته ..طبعا الشغل كان جميل ..و كانت اول شغله
تصميم مطعم كبير مفروض يتبني في “ديزنيالند
طوكيو” و مفروض اعمل له تصميم مبدئي عشان
يقتنع بيه اليابانيني  ..الن مدينه املالهي بتاعة اليابان
هي الوحيدة اللي مش ملك شركة ديزني ..امنا ملك
شركة يابانية و ديزني بتشرف عليها بس ..فقعدت
اشتغل علي التصميم ده حوالي شهر ..و عملت منظور
واحد  ..ضخم ..طوله حوالي  ٢متر و نص  ..في عرض ٧٠
سنتي  ..بيشرح االجزاء الداخلية و اخلارجية في نفس
الوقت ..و عجب رؤسائي في الشركة ..و اقنع اليابانيني
جدا ..فقرروا بداية التنفيذ فورا ..واللي ما كنتش اعرفه..
انه قبلي حاول تالت فنانني تانيني ـ من العيار التقيل
ـ انهم يعملوا تصميمات للمطعم نفسه ..و ما
قدروش يقنعوا بيه اليابانيني ..لسبب او آلخر !..فزادت
شهرتي في الشركة ..و توالت املشاريع .و قررت االدارة
انها تسند لي التفكير في جزء جديد من “ديزنيالند
طوكيو” بيوصف مدينة اسمها “مدينة ميكي ” �Mick
 eyvilleمبنية علي طراز اوروبي من القرون الوسطي…
فابتديت اشتغل عليها ..و عملت لها رسوم كتير… امنا
لالسف ..قرر اليابانيني انهم يؤجلوها مؤقتا ..و حصلت
حاجة غيرت تفكيرهم و بنوا حاجة تانية ! في الوقت
ده ..زارني زميل من فريق تاني ..إسمه “چو النزيسيرو”
 Joe Lanziseroوكان جاي من قسم الرسوم املتحركة
في الشركة… واتفرج علي شغلي ..فجات له فكره
انه يعرض علي االدارة فكرة مدينة  Toon Townفي
ديزنيالند اللي عندنا في كاليفورنيا ..فوافقت االدارة ..و
ملا وقف الشغل علي فكرتي االصلية ..عرض عليا فريقه
اني اشتغل معاهم علي الفكرة اجلديدة ـ املستوحاة
من فكرتي االصلية .
(البقية العدد القادم)
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خناقة « اإلسالم الصحيح»
ألسنا نقول إن اإلرهاب ال دين له ،وإن اإلرهابيني
مع كل مذبحة ترتكبها جماعات اإلرهاب
فلم إذن نحدث
املسلح في العالم اإلسالمي أو خارجه ضد
ليسوا من اإلسالم في شيء؟ َ
ولم جنادلهم بدين
األبرياء واملدنيني ،تخرج علينا السلطات
القتلة عما ال شأن لهم به؟ َ
نرى أنهم لم يتبعوه من األصل؟
واملؤسسات الدينية الرسمية ،لتهدد
يخرج علينا سفاحون من كتب التاريخ ،يزعمون
القتلة وتتوعدهم مبزيد من حمالت التوعية
أنهم أرقى منا ،وأن اهلل اصطفاهم وفضلهم
لنشر «اإلسالم الصحيح»!
على من سواهم ،وكلفهم بإدخالنا فى
يطيب للبعض منا أن يتخيل شيخ األزهر
«دينهم» قسرًا ،فإذا بنا نسارع إلحالة أبناءنا إلى
جالسا في مكتبه بعد جناح حمالت
ً
وقائع تاريخية بنت زمنها وسياقها ،لنقنعهم
«تصحيح املفاهيم» ،يترقب وصول أبي
بأن هؤالء احلمقى ال ميثلون ما فعله بشر آخرون
بكر البغدادي والوفد املرافق له على منت
قبل  1400سنة!
الطائرة القادمة من مطار «الرقة» ،ليجثو
عمرو الهادي
ملاذا ال نفكر فى اللحاق بركب العالم املتقدم
خليفة الدواعش على ركبتيه أمام اإلمام
ونعلم أبناءنا أن البشر أحرار متساوون ،لهم
األكبر وقد اخضلّت حليته بدموع الندم
حقوق احلياة واحلرية واألمن والكرامة واالعتقاد ،دون أي متييز
على ما صدر منه في حق اإلسالم الصحيح.
بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
أبدا.
غدا ولن يحدث ً
لكن هذا لن يحدث اآلن ولن يحدث ً
املكان الوحيد الذى تراجع فيه بعض هؤالء هو السجون .وحتى السياسي؟ ملاذا ال نربيهم على أن أي مخالفة لذلك جرمية ضد
بعدها هناك من عاد لسابق عهده مع أول بادرة «متكني» ،وصرخ اإلنسان وظلم ال يرضى اهلل عنه؟
فينا من فوق منصة «الشريعة والشرعية»« :سنسحقكم».
هل تشمل «الثورة الدينية» التى دعا لها الرئيس السيسي مثلاً
كل الكالم اجلميل الذي يكتبه رواد «إصالح اخلطاب الديني» انتشال الدولة املصرية نفسها من سياسات اجلهل والتمييز
عن سماحة اإلسالم وحرمة الدماء ،يحفظه صغار الدواعش الديني التى تغرق فيها؟
عن ظهر قلب ،ألنهم يحصلون على «تطعيم» في صورة كتب كيف نقول لشاب جامعي تأثر بدعاية اإلرهابيني ويفكر فى
غالبا عناوين مثل «شبهات وردود» ،تقدم هذه الكتب اللحاق بهم إن تهجير «داعش» ملسيحيي املوصل جرمية ،وهو يرى
حتمل
ً
متاما كما نحقن أطفالنا الدولة املصرية تسكت على تهجير أقباط من رفح والعامرية
«التنظيرة» و«التنظيرة املضادة»ً ،
ببعض الفيروسات حتت إشراف طبي ،ليكتسبوا مناعة ضدها .ودجلا وأطفيح حتت تهديد السالح أو بأحكام «مجالس عرفية»؟
لقد رفع الصحابة السيوف على بعضهم ،وتفرق املسلمون كيف نقول له إن إهدار حقوق األقليات الدينية كاإليزيديني
تدعي احتكار ظلم ،وهو يرى أن الدولة ال تسمح لزميله البهائي حتى بإثبات
طوال  14قرنًا إلى مئات الفرق واملذاهب كلها ّ
اإلسالم الصحيح ،فلماذا نعتقد اآلن أننا سنتفق على نسخة دينه فى بطاقته الشخصية؟
كيف نحذره من الطائفية وهو يرى الشرطة تغلق مسجد
واحدة معتمدة؟
حقا بالصراع على تعريف «اإلسالم اإلمام احلسني في يوم عاشوراء ملنع املواطنني الشيعة من
ال أظن أن األزمة تتعلق ً
خضوعا لتهديدات اجلماعات السلفية ،وهي الشرطة
دخوله،
احلقيقي» ،بل أعتقد أنها سوء تفاهم ناجت عن «فارق التوقيت».
ً
األزمة هي أن قطاعات واسعة من العالم اإلسالمي ال تزال نفسها التى وقفت متفرجة على مجاميع من همج القرون
تعيش في القرون الوسطى بقواعدها وأخالقها وأساطيرها الوسطى وهم يسحلون  4مواطنني شيعة حتى املوت فى
ضواحي اجليزة؟
وطرق إداراة الصراعات فيها.
الدواعش ليسوا سوى إحدى نتائج هذا الواقع ،يرون أنفسهم كيف نقول له إن خطاب الكراهية والتحريض على العنف جرمية
مسلمني أصالء يريدون حترير أرض اإلسالم من سيطرة الروم وهو يسمع اخلطيب يدعو كل جمعة على «اليهود والنصارى»
ويرمل نساءهم ،دون أن يحاسبه أحد؟
والفرس لرفع راية التوحيد ونصرة الدين وإقامة شرع اهلل الذى بأن ّ
ييتم اهلل أوالدهم ّ
كيف نشرح له أن حرية االعتقاد والعبادة يجب أن تكون
ضيعه احلكام «الطواغيت».
عمليا بناء
ال أظن أن احلل في أي حلظة سيكون مجادلتهم مبنطق القرون مكفولة للجميع ،وهو يعلم أن أي مسلم يستطيع
ً
الوسطى ،ودخول معارك فكرية لم حتسمها مئات السنني من مسجد فورًا بإرادته املنفردة ،فيما يتطلب بناء الكنائس صدور
اجلدل .ال يجب أن نسمح جملموعات قادمة من املاضي السحيق قرار من رئيس اجلمهورية بعد موافقة جهاز األمن الوطني؟
أن جترنا إلى حيث تقف ،بل يجب أن نفرض عليها منطق العصر .ال حاجة لنا بتصحيح إسالم اإلرهابيني ،ولن تفلح محاولة نشر
طريق احلل يبدأ من الزمن الذى نعيش فيه :عام ألفني وخمسة «نسخة معتمدة» من اإلسالم أصلاً  ،كل ما نرجوه أن تتوقف
عشر من امليالد ،املوافق عام ألف وأربعمائ ٍة وستة وثالثني من الدولة عن التمييز الديني والسماح بنشر خطاب العنف
والكراهية ،وبعدها من حق اجلميع أن يؤمنوا مبا يرونه صوابًا،
الهجرة.
ملاذا نتجاهل حصيلة مئات السنني من تطور احلضارة اإلنسانية ومن اختار لنفسه أن يعيش في القرون الوسطى فله ذلك،
والتضحيات التى قدمها أجدادنا حتى وصلت البشرية إلى الشرط الوحيد هو أال يحاول أحد فرض فهمه على البقية ،وأن
قواعد أخالقية وإنسانية مستقرة تنظم حياة اإلنسان وحتمي يحترم اجلميع القواعد املستقرة لإلنسانية في القرن احلادي
والعشرين.
حقوقه؟
ملاذا ال نتمسك بالقانون الدولي اإلنساني في وجه من ال يرون فليحتفظ كل طرف بنسخة اإلسالم التى تعجبه ،ونتفق على
فى تاريخ اإلسالم سوى حكم سعد بن معاذ على بني قريظة؟ التصدي لكل من يعتدي على حقنا فى احلياة واحلرية.

تاريخنا هيف�ضل فاكر معاذ
شعر جورج عبد املسيح

تاريخنا هيف�ضل فاكر معاذ
مات واحترق
�سنينه �ضاعت
و عمره ات�سرق
بنظره عنيه
احللوه اللذاذ
النار م�ش هتحرق �أبدا
معاذ
بروحه اجلميله وقلبه
الفوالذ
هو اللي باقي وغريه
ن�شاذ
حبه وحو�ش
من غري م�شاعر مت�أثرو�ش

داروا الو�شو�ش او
متدرو�ش
بكره هيجي ب�سيفه
عليكم
ينقذ بالدنا من بني
�أيديكم
ويك�سر حتي اللي واقف
حاميكم
زي ما نك�سر حبه �إزاز
وملكو�ش مالذ
ونرجع نغني ب�شوق
واعتزاز
ويف�ضل معاذ
رمز التحدي وهو اللي فاز

كلنا معاذ

دوال أندراوس

قضى البطل وهو يدافع عن وطنه وأمته .مضى إلى
قدره احملتوم املتوقع على يد وحوش ارهابيني وقتلة.
مات بسالح هو األبعد عن قلب اهلل واألقرب إلى
قلوب املؤمنني به .سالح النص املقدس الذي من
املفترض أنه أنزل رحمة للعباد فإذا به يبيح نحرهم
وذبحهم وحرقهم ورميهم من عل .احلق أن التنديد
لم يعد يكفي .والدعوات املدافعة عن االسالم على
كثرتها أصبحت محزنة ومثيرة للشفقة النها
ليست سوى طنطنة فارغة خالية من الهدف
واملغزى .بل لقد أصبحت مصدر خصومات وخالفات
جديدة بني مدافع عن االسالم متمسك برؤيته له
على أنه دين رحمة وسالم ،ومهاجم يحمل النص
مسؤولية العنف ويراه منشأ الكراهية .وفي
معظم األحوال يخوض الفريقان صراعات خفية
وحروبا ً كالمية إن لم تتطور إلى عنف فهي على
األقل تولد مزيدا ً من احلزازة والضغينة وتزيد الوضع
تأزما ً .أقول أن هذه التنظيرات التبريرية يجب
أن تتوقف ألنها باالضافة إلى مساهمتها في
ازجاء العنف والطائفية ،أصبحت مبثابة تراخيص
مفتوحة لالرهاب ومسوغات لكي يبقى احلال على
ما هو عليه ..حيث يستمر االرهابيون في إرتكاب
أعمالهم االجرامية مدعمة بسند من احلديث
والسنة ،ويستمر الشامتون في االنقضاض
على النص ومحاولة وضعه في قفص
االتهام ،ويستمر الغيورون على االسالم في الدفاع
عنه ظانني أنهم بالتنديد ومحاولة تبرئة الدين
من شبهة االرهاب يفعلون ما يجب عليهم فعله.
والنتيجة هي أننا نداوم على حصر أنفسنا في دائرة
مفرغة من هجوم ودفاع ندور فيها بعد كل حدث
ثم نتناساها إلى حني تبزغ كارثة جديدة .في هذا
السلوك الغشيم جتاهل للقضية الرئيسية التي
هي ببساطة جترمي ومقاومة القتل على الهوية
بغض النظر عن هذه الهوية ،ووضع حد للجرائم
الطائفية بغض النظر عن خلفياتها وتنويعاتها.
وبعقد مقارنة بسيطة بني سلوكيات الشعوب
املتحضرة وردود أفعالهم إزاء جرائم الكراهية
والقتل على الهوية ،في مقابل سلوكيات وردود
أفعال شعوبنا العربية إزاء هذه اجلرائم ميكننا أن
نرى بوضوح التباين الرهيب في معاجلة وتناول
هذه النوعية من احلوادث .فبعد جرمية القتل
املروعة التي راح ضحيتها ثالثة شبان مسلمني في
والية نورث كارولينا قامت الشرطة بالقبض الفوري
على املتهم وأعرب قائد الشرطة عن تفهمه
خملاوف احتمال أن تكون هذه اجلرمية قد ارتكبت
بدافع الكراهية .في الوقت نفسه متت تغطية
احلادث من اجلرائد ووسائل االعالم وكتب كثير
من املشاهير ينعون الضحايا على مواقع
التواصل االجتماعي كما احتشدت اجلماهير
باآلالف بجامعة نورث كارولينا في وقفة حداد
بالشموع على أرواح الضحايا ومتت إدانة اجلرمية من
قبل جميع األجهزة واألفراد .في الغرب يخشون
العنصرية وينبذون الكراهية فيتحدون ضدها كلما
الح شبحها مهددا ألمن وسالمة مجتمعاتهم..
بينما نحن على الصعيد اآلخر نرحب باالنقسام
ونفرح باملصائب التي تصيب الغير ومنارس الطائفية
كما نتنفس ونكيل مبكيالني ونعمد إلى التبرير
والتنظير والتخوين ..فكيف ميكن أن تحُ ل املشاكل
في بيئة كهذه ..وكيف لنا أن نواجه االرهاب إذا
كنا نغذيه بأن نزيد الوضع تدهورا ً وانحطاطا ً .لعل
من األجدى أن نتساءل عن جدوى تلك املهاترات
وأن نقف جميعنا صفا ً واحدا ً في مواجهة اجلرمية
باعتبارها جرمية وحسب ..دون تصنيف ودون تبرير
ودون تنظير ودون انتهازية .احلق اننا إن لم نفعل،
سنشهد جرائم تفوق التوقعات وسينتهي بنا
األمر إلى أن نصبح كلنا معاذ حقيقة ال رمزا.

كتابات ساخرة

سامح سمير

 lالكشف الطبي اثبت ان احمد عز الئق
طبيا ،يقدر يدخل البرملان ويخلف منه عادي
 lفاضلنا تكة ونبقى حضارة السبع تالف
سنة سجن
التربية والتعليم تُعلن اللغة الروسية
l
باملناهج بداية من العام اجلديد  ...يارب مصر
تقطع عالقاتها مع الصني أحسن رئيسها يقل
عقله ويفكر يزور مصر ،العيال مش تستحمل
تدرس «صيني» كمان
 lما فعله ابو عبيدة املصري يؤكد انه حان
الوقت النتهاج سياسة امنية دولية جديدة في
التعامل مع الهجمات االرهابية التي تشنها
داعش بناء على جنسية منفذيها ،لو سوري،
اضرب في املليان ،لو عراقي اشتبك معاه واقبض
عليه ،لو مصري كرمش له  ١٠٠جنيه في ايده
 lشديد التفاؤل بالتعاون املصري الروسي
في اجملال النووي ،بعد ما تأكد أن التعاون مع
روسيا بيطلق طاقات االبداع عند املصريني  ،وزي
ما أبهرنا العالم بالسالم الوطني الروسي  ،فما
بالك بقى هنعمل أيه باملفاعل النووي بتاعهم
 lكده داعش هيفكروا مليون مرة قبل ما
يدخلوا مصر ،اللي خلى مصري واحد بطوله
قلبهم في اموال الزكاة ،فما بالك بقى ب90
مليون
 lمتابعة ردود افعال انصار السيسي وانصار
حمدين بعد كل لقاء بينهم ،تؤكد ان حمدين
اصبح زمالك السياسة املصرية ،متخصص في
إسعاد جماهير املنافس
 lفي  ٣٠يونيو ومابعدها كنا عارفني ومتاكدين
اننا بنعيش حلظات عظيمة وفارقة سيسجلها
التاريخ ،اجلديد بقى بعد ُحمي «التسريبات» ،انه
طلع بيسجل ويذيع
 lماتخليش خبر قيام مصري بسرقة اموال
الزكاة من داعش يأثر فينا ويهز ثقتنا بأنفسنا،
دي حاالت فردية ال يقاس عليها ،وفي قصادها
عشرات من النماذج الناجحة ،يكفي ان رئيس
تنظيم القاعدة نفسه مصري

647.447.0455
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سوق العقارات
اعلنت  Toronto Real Estate Boardان
 4,355منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام
 MLSخالل شهر يناير  . 2015و متثل هذه النتيجة
زيادة بنسبة  6.1في املائة باملقارنة مببيعات املنازل
املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام 2014
حيث كانت عدد الوحدات املباعة  4,103وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  35.8في
املائة من املعامالت  ،وصل متوسط سعر املنزل
 581,477دوالر باملقارنة  551,841دوالرلنفس
الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره  5.37في املائة .
و فى باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر
البيع الي  536,428دوالر باملقارنة  512,018دوالر
لنفس الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره 4.77
فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة (Condo
 )Apartmentكانت املعاملة علي  1201شقة
خالل شهر يناير  .2015استحوزت تورونتو علي
نسبة  67.4باملائة من اجمالى املبيعات .وكان
متوسط سعر البيع للشقق السكنية في خالل
هذه الفترة من هذا العام  358,823دوالر بإرتفاع
قدره  3.6فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
متوسط السعر الى  382,458دوالر بإرتفاع قدره
 4.5فى املائة .و فى باقي ال  )»905«( GTAارتفع
متوسط سعر البيع الي  310,045دوالر بإرتفاع
قدره  3.6فى املائة.

647.447.0455
416.737.3121

بقلم :مدحت سابا

ومن املتوقع إستمرار زيادة األسعار لسنة 2015
ويرجع ذلك الى إنخفاض سعر الفائدة ،حيث قام
البنك املركزى الكندى مؤخرا ً بتخفيض نسبة
الفائدة على اإلقراض .كما من املتوقع إستمرار
زيادة أسعار الشقق اململوكة فوق مستوى
التضخم.
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و
التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام
حسب اجملال ,فقد ذكر ان  347,046قدم مربع قد
اؤجرت خالل شهر يناير  2015من خالل MLSو
ذلك بإنخفاض قدرة  19.7فى املائة لنفس الفترة
في العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة
 431,941قدم مربع جلميع اجملاالت .و كان سعر
االيجار قد إنخفض إنخفاضاً طفيفاً قدرة  0.1فى
املائة للصناعي ليصل  5.20دوالر للقدم املربع و
ارتفع سعر االيجار للتجارى ليصل  19.17دوالر
باملقارنة  15.65دوالر للسنة املاضية وذلك بنسبة
 22.50فى املائة .اما بالنسبة للمكاتب وصل
متوسط اإليجار الى  13.71دوالر باملقارنة 10.45
دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإرتفاع قدره 31.2
فى املائة.
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,فقد شهدت
تفاوت فى املبيعات حسب اجملاالت ,ففى اجملال
الصناعى إرتفعت املبيعات مبقدار 10فى املائة و
إنخفض سعر القدم املربع ليصل الى  80.88دوالر
مقارنة ب  135.01دوالر لنفس الفترة من العام
املاضى و ذلك بإنخفاض قدرة  40.1فى املائة.
أما فى اجملال التجارى فقد إنخفضت املبيعات
مبقدار  25.0فى املائة و لكن تبعه إرتفاع فى
أسعار املبيعات  7.5فى املائة ليصل الى 208.34
دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة
فقد إرتفعت املبيعات مبقدار  50فى املائة وتبعه
زيادة فى اسعار البيع ليصل الى  12.4فى املائة
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى ليصل الى
متوسط  313.53دوالر للقدم املربع.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
 soarin.homes@ gmail.comو سوف اجيب
عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker

بيتـــــك

يحدث نتيجة عاصفة ثلجية أو بسبب
شدة الرياح والتي تتسبب في حدوث
عطل بخطوط الكهرباء.

مع قدوم الصيف وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكل
فى السقف اخلارجى للبيت جتعل املاء بخترق الطبقة العازلة للماء
فأذا الحظت تقشر ورق احلائط او تشرخ الطالء او وجود بقع فى
السقف الداخلى او تساقط قطرات من املاء عبر السقف الداخلى،
والثالثـون
ال�سبت  14فرباير  - 2015العدد احلادي
و فى أحسن
فأنت فى حاجة األن ألصالح سقف املنزل اخلارجى.
االحوال رمبا حتتاج فقط الى اصالح جزء من السقف ولكن فى أسوأها
قد تغيركلبالطات السقف ( .)shinglesعلى كل األحوال يجب ان
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
حتى للمتخصص وفى هذه احلاله فإن تغييره بالكامل يكون اوفر
فى التكلفة.
* التهوية اجليدة داخل الفراغ املوجود بني السقف اخلارجى و السقف
الداخلى ميكن ان تقى من الكثيرمن املشاكل التى تسببها الرطوبه
لذلك فالفحص و الصيانه الدوريه قد تطيل من عمر السقف.

ونحن نحتاج الكهرباء لتدفئة املنزل
سواء كانت التدفئة داخل املنزل عن
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من اهم العوامل التى تؤثر فى حتريك اسعار
العقارات هو تغير سعر الفائدة اخلاص بالقروض
العقارية .فهناك عالقة عكسية بني األثنني فكلما
انخفض سعر الفائدة ارتفعت اسعار العقارات و
ذلك النخفاض الدفعة الشهرية لتسديد القرض
العقارى وبالتالى يزيد احلد االقصى لقيمة القرض
العقارى املسموح به لدخل ما .فيسمح هذا
لكثيرين كانت دخولهم قبل انخفاض سعر الفائدة،
غير كافية للحصول على القرض املطلوب للشراء،
فيصبحون بذلك قادرين على الشراء مما يزيد الطلب
على شراء العقارات وبالتالى ترتفع األسعار .وهناك
ايضا عامل نفسى حيث ان املشترى قد يتساهل
فى ان يزايد على عقار يتنافس على شراءة اكثر
من مشترى ويدفع ثمنا يزيد عن ما يعتقد انة ثمن
السوق وذلك النه يترجم الزيادة فى ثمن العقار الى
زيادة فى الدفعة الشهرية لتسديد القرض العقارى
فتكون فى نظره طفيفة خصوصا وان سعر الفائدة
املنخفض يشجع على ذلك .وهناك عوامل كثير
ه تؤثر فى حتريك سعر الفائدة اهمها تغير احلالة
األقتصادية للدولة وهناك خبراء اقتصاديون من
كبار رجال الدولة يجتمعون بصفة دورية لتغير سعر
الفائدة او تركه كما هو وذلك وفقا لدراسات غاية
فى التعقيد ولصالح اقتصاد الدولة.

Member of The Toronto Real Estate Board

عامل العقارات

كيف

مجال
تستثمر فى
Edward
Yacoub
العقارات ()9

B.Sc in Civil Engineering
Sales Representative

Cell: 416 315 0480
Office: 905 665 2500
Direct Fax: 905 686 3593

Right At Home Realty Inc., Brokerage
Durham Branch
1032 Brock Street S, Units 5&6

ey@edwardyacoub.com

165 Main Street North Markham, ON. L3P 1Y2
Business : 905.471.2121 Office Fax: 905.471.0832

ناجـي جرجـ�س

Nagi Girguis

Sales Representative

جميع اخلدمات العقارية
بيع�-رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية

خربة  -ثقة  -اف�سل اخلدمات

Cell: 416.953.9416
nagigirguis.com | nagi.girguis@century21.ca

* Independently Owned and Operated

8000 Yonge st

Thornhill, on l4J 1w3

Office: (905) 889-9330

Professional Real Estate Services
Azza Abdellnour

Direct: (416) 625-8027

Fax: (905) 889-5822

Guirguis Guirguis

azzaabd2014@gmail.com

2 Bedroom plus Den Corner Suite - Panoramic
City & Lake View - Minutes to Qew, 427 & Airport

Custom Built House on 50 x132 Feet Lot
Approx. 3300 Sq/Ft - 4+2 Bedroom, 4 Bathrooms

Gguirguis2014@gmail.com

Buying or selling business

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

$1,450

FOR LEASE - Bayview & Major Mac

Spacious Suite - 1+1 Bedroom, 1.5 Bathroom,
Parking, Locker - Mins to Go Station/Shopping

416-846-9450

$1,900

FOR LEASE - Richmond Hill
Mill Bond Detached Bungalow - 3+1 Bed--

rooms, 1.5 Bathroom, Attached Car Garage

Ashraf Messiha
Broker, M. Sc. Arch.

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

www.torontojoyrealty.com

Designed by Good News Journal

00

$509,8

FOR SALE - Lake Shore Blvd.

,000

$1,488

FOR SALE - North York

Direct: (647) 296-4696
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طبق العدد

د .شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

فوائد وطريقة �إ�ستعمال ال Sun Screen

نظرا ً للتغييرات التي حتدث لطبقة األوزون ،مما
ينتج عنه إختراق أشعة ال  UVوالتي لها تأثير
سلبي علي البشرة  ،ولهذا ننصح بإستخدام ال
Sun Screen
أهم فوائد ال Sun Screen
 -1الوقاية من عالمات الشيخوخة املبكرة
حيث تؤدي هذه األشعة إلي تكسير ال Elastism
ونقص ال  Collagenوال  Keratinفي اجللد  ،مما
يؤدي إلي زيادة التجاعيد
 -2الوقاية من سرطانات اجللد
ومن أشهرها ال  ، Melanomaوفي هذا ننصح
باللجوء إلي الطبيب عند مالحظة أي تغيير في
اجللد ،وخاصة البني منها ،فهذا يُعد مأخطر
أنواع السرطانات التي تؤدي إلي عواقب سريعة ،
فلهذا يُنصح بالكشف الدزري علي اجللد
 -3الوقاية من البقع املتكونة بسبب التعرض
للشمس
 -4عدم ظهور الشعيرات الدموية الرقيقة في
الوجه
 -5الوقاية من حرق اجللد بسبب الشمس

كيفية إختيار ال Sun Screen
الرجاء قراءة محتويات امل ُستحضر قبل الشراء ،
واملكونات االساسية هي:
Titanium dioxide -1
GMC -2
AVOBENZONE -3
Zinc Oxide -4
يُنصح أيضا ً أن يكون به  ، UVB/UVAوهما
الفلتر املناسب ملنع األشعة الضارة  ،وأن يكون
 30 SPFأو أكثر  ،وهذا يعني أن تأثير املستحضر
ميتد إلي ثالث ساعات  ،وهنا يجب تكراره بعد 3
ساعات.
أيضا ً أن يكون  Waterproofفي حالة اإلستحمام
في املاء
ويُنصح أيضا ً بوضعه نصف ساعة علي األقل
قبل التعرض للشمس
ويُنصح أيضاً بإستخدام «  ،« ELTAMDوهو من
أفضل األنواع وأكثرها فاعلية  ،وميكن احلصول
عليه من العيادات اخلاصة حيث أنه ال يتوفر
باحملالت العامة

مثالية

مع طفلها

أبدا ،فذلك
أم مثالية ليس باألمر السهل ً
أن تكوني ً
مجهودا كبيرًا ،حواء اليوم ستشرح
منك
يتطلب
ً
أما مثالية:
تصبحني
كيف
باخلطوات
لك
ً
 -1إدعمي أطفالك وال تسخري منهم مهما فعلوا:
– فيما يخص الدراسة ،أنت تريدين طفلك أن يدرس
الطب وهو له ميوالت أخرى كدراسة احملاماة أو
الهندسة أو غير ذلك ،ال تفرضي رأيك عليه فمن
حقه اختيار ما يريد.
– طريقة العيش :ال تفرضي رأيك عليه كنوعية
األشياء التي يسمعها طاملا ال تضر و طريقة اللبس
 ،أنت عليك اختيار املدرسة و تنظيم أوقات الطعام
ومصروفهم اليومي وتقدمي بعض النصائح فيما
يخص عالقاتهم.
 -2كوني صبورة:
حافظي على برودة أعصابك إذا رأيتي شيء لم
يعجبك واشرحي بلطف وبهدوء سبب رفضك
لذلك.
 -3اهتمي باهتمامات طفلك:
إذا كان طفلك يحب املوسيقى مثال اشتري له اآللة
التي يحبها ،إذا كانت طفلتك حتب األزياء ميكنك
اصطحابها معك إلى التسوق ،ال تنسي أن تطرحي

طاجن كفتة سمك بالبطاطس

املقادير

ومقشرة
 2بطاطس كبيرة ُ
زيت للقلي
 2ملعقة كبيرة زيت زيتون
 1بصل كبير شرائح
 2/1كيلو سمك مفروم ناعم
 1ملعقة كبيرة عصير ليمون
 1ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
ملح وفلفل
 3روبيان (جمبري) مسلوق (بدون
قشر )
 2طماطم حلقات
للعجني
 2كوب دقيق
 2/1كوب دهن نباتي أو زبد
 2ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
 1ملعقة صغيرة بيكنج باودر
 3/2كوب حليب
ملح وفلفل

الطريقة

 تُقطع البطاطس حلقات وتحُ مرفي الزيت الساخن ملدة  5دقائق أو
حتى يُصبح لونها ذهبي (مراعاة
النضج).
عدم متام ُ
 تُرفع على منشفة ورقيةالمتصاص الزيت الزائد.
 -يُسخن زيت الزيتون في مقالة

كيف تكون االم

على أطفالك هذا السؤال :ما أكثر شيء حتب القيام
به؟ مثل هذه األسئلة جتعل طفلك يحدد هدفه
بسرعة و حتديد الهدف أول خطوات النجاح.
 -4ال تكوني شحيحة :طبعا وال مسرفة ،ال جتيبي ب
«ال» على كل مايطلبه طفلك منك ،إذا كان جوابك
ال كلما طلب منك شراء شيء ستكونني بنظره األم
الشحيحة ،اشتري األشياء التي ترينها مناسبة من
حني إلى آخر ،في عيد ميالده لتكن هديتك قيمة،
لوحة رقمية مثالً ،حاسوب وهكذا ،بحسب امليزانية
املتوفرة.
 -5حاولي أن تكوني ذلك الشخص الذي يسهل
احلديث معه :ال تكوني صعبة وحاولي دائما أن
تكوني متفهمة ومستمعة جيدة حتى وإن لم
يعجبك املوضوع ،األمور حتل بالتريث والهدوء تذكري
دائما .اكثري من معانقة طفلك واشعريه أنك
ذلك ً
صديقته املقربة.
جدا :بل اجعلي طفلك يشعر
 -6ال تكوني صعبة ً
إذا أخطأ واعتذر بأنك ستقبلني عذره.
 -7احترمي حب طفلك لوالده :ال تضهري غيرتك
من حب طفلك ألبيه.
 -8أخيرًا ،أحبي طفلك أكثر من أي شيء آخر.

 4نصائح من خبراء املوضة للمرأة فى سن األربعني

سن األربعني هو مجرد  30جديدة ال أكثر ،ومرحلة جديدة من الشباب لها جاذبيتها ورونقها ،وهناك
عدد من نصائح خبراء املوضة للمرأة األربعينية لتكون جميلة وأنيقة وعصرية .احصلى على قصة
شعر جديدة ،الطريقة التى يقع بها شعرك على وجهك ميكنه تغيير إطاللتك بشكل كامل ،فهى
أشبه باإلطار الذى يحيط بوجهك وهى أول ما يلفت نظر الناس إليك ،لذا يفضل أن تختارى قصة
شعر منعشة وجتعل وجهك مضي ًئا .استثمرى فى بعض قطع املالبس الكالسيكية مالبسك
هى انعكاس لك ،لذا من املهم أن تضم خزانتك بعض قطع املالبس األساسية الكالسيكية التى
جيدا أو
تساعدك على أن تبدين أنيقة ،على سبيل املثال اقتنى ثوب أسود أنيق أو جينز مجهز
ً
سترة أنثوية مع وشاح أنيق وزوج من الكعب العالى املثير .الثقة هى املفتاح بغض النظر عما
ِ
كنت واثقة من نفسك وتشعرين بالراحة جتاه إطاللتك سيظهر
ترتدين وكيف يبدو مظهرك ،إذا
ذلك بوضوح وسينعكس على لغة جسدك فالثقة والرضا عن النفس متنحك الكثير من اجلاذبية.
ِ
عليك لذا
ومناسبا
ارتدى ما يناسب نوع جسمك ما يبدو
جيدا على صديقتك قد ال يبدو جميالً
ً
ً
احرصى على ارتداء املالبس التى تناسب شكل جسمك وجتعلك تبدين أجمل.

�إعداد� :أماين

على نار متوسطة ،يُضاف البصل
ويُترك ملدة  3دقائق مع التقليب
حتى يلني ويصير لونه ذهبي ،ثم
يُرفع جانبا ً.
 يُسخن الفرن على حرارة 180درجة مئوية.
 يوضع السمك في وعاءعميق ،ويُضاف عصير الليمون
والبقدونس ،يُتبل بامللح والفلفل،
يُقلب اخلليط جيدا ً حتى يُصبح
عجينا ً لينا ً يسهل تشكيله.
 يُبطن قالب (حوالي 12سنتيمتر) بورق بالستيك ،توضع
ملعقتني كبيرتني من خليط
السمك في قاع القالب ،ثم
يوضع واحد روبيان ،ثم ملعقتني
كبيرتني من خليط السمك مع
الضغط اخلفيف باليد.
 يُقلب القالب مع إزالة الورقالبالستيك ،ثم يُكرر ما سبق
مع املتبقي من خليط السمك
والروبيان.
 يُدهن طاجن فرن بقليل منالزيت ،تُرص حلقات البطاطس
على شكل مروحة – كقاعدة
بنفس حجم وحدات الكفتة.
 يُوزع خليط البصل فوقالبطاطس ،ثم تُرص فوقه حلقات
الطماطم على شكل مروحة،

يُكرر ما سبق للحصول على
طبقات البطاطس والبصل
والطماطم ،بنفس عدد وحدات
الكفتة.
 توضع وحدات الكفتة فوقطبقات البطاطس والبصل
والطماطم ،وتُرش بقليل من زيت
الزيتون.
 يوضع الطاجن في الفرن حلوالي 20دقيقة.
 في تلك األثناء ،يُحضر العجنيبخلط املكونات وتتبيلها بامللح
والفلفل مع التقليب حتى
يتجانس العجني.
 يُخرج الطاجن من الفرن ،ويُوزعالعجني فوق وحدات الكفتة
(ملعقة كبيرة من العجني لكل
وحدة كفتة) ،ويُساوى السطح
وتُرش بقليل من زيت الزيتون.
 يوضع الطاجن مرة أخرى فيالفرن حلوالي  20-15دقيقة أو
حتى ينضج العجني ويُصبح لونه
ذهبيا ً.

تخفيضات خاصة للجاليات العربية

Medical Aesthetic
Treatments
Facials
Chemical Peels
Microdermabrasion
Mesoglow Mesotherapy
Massage Therapy

•
•
•
•
•

Medical Pedicure
• Using Margaret Dabbs
Products

Skincare Products
Obagi Medical
PCA / ElcaMD
Alyria
Margaret Dabbs

•
•
•
•

Injectables

• Botox Wrinkle Relaxer
• Juvederm Dermal Fillers

PRP
• Platelet-rich Plasma
Anti-aging Treatment
• Hair Thinning

VISIA
• Skin Analysis

Laser Treatments
Skin Resurfacing
Skin Tone & Tightening
IPL Photo Rejuvenation
Sun Damage
Acne / Acne Scars
Hair Removal

•
•
•
•
•
•
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اضطراب اجملموعات اإلسالمية
الكندية بسبب تصريح هاربر
عن املساجد

صرحت منظمتني إسالميتني أنهما أضطربتا ملا ذكره
رئيس وزراء كندا عن املساجد  ،وقالت هيئة احملامني
املسلمني الكنديني وهيئة مستشاري املسلمني
الكنديني في بيان للصحافة انهم اضطربوا بشدة
بسبب كلمات رئيس الوزراء التي أشار فيها إلي
املساجد كمكان ميكن لإلرهاب أن ينشئ فيه أو يدعوا
إليه  ،فقد ادلي هاربر بتصريح عندما كان يجيب علي
أسئلة بشان التغييرات اجلديدة في قانون مكافحة
اإلرهاب ( سي )٥١-والذي تعتزم احلكومة الكندية
إقراره والذي يجرم الدعوة لعمل إرهابي وأيضا يعطي
الشرطة صالحيات كبيرة للقبض علي أي شخص
يشتبه فيه انه قد يرتكب عمل إرهابي  ،فعندما
سؤال هاربر كيف ميكن التفريق بني مراهق يعبث في
الطابق السفلي ملنزله وشخص أخر إرهابي قال هاربر
أنها ستكون جرمية خطيرة فال يهم من أنت أو كم
عمرك ؟ سواء كنت في الطابق السفلي من منزلك أو
في املسجد أو في أي مكان أخر  ،وقال بيان املنظمتني
اإلسالميتني أن الكلمات التي استعملها رئيسنا
املنتخب لها تأثير عميق في تصورات عامة الشعب
وفي هذا الوقت الذي يواجه املسلمني الكنديني
هجمات وتخريب الماكن عبادتهم فان تصريح رئيس
الوزراء لألسف أضاف ظالل من شبه الظلم إلي
اجملتمع اإلسالمي الكندي وطالبت املنظمتني من هاربر
االعتذار عما قاله وأضافوا نحن نذكر رئيس الوزراء بان
املساجد الكندية واجملتمعات اإلسالمية هي الطليعة
في مواجهة التطرف وقد عملت وستظل تعمل يد
بيد أجهزة تنفيذ القانون واألمن لتعزيز السالمة
العامة  ،وردا علي هذا ارسل متحدث باسم رئيس
الوزراء رسالة إلكترونية إلي وكالة أنباء سي بي سي
قال فيها أن هاربر لم يذكر أن كل التطرف يحدث
في املساجد  ،وان هناك مسؤولني أخرين ذكروا مرارا
وتكرارا اإلرهاب اجلهادي في خطب لهم وعلقوا علي
التغييرات املقترحة في قانون « سي »51 -

تقرير ..رسوم استدعاء سيارات

اإلسعاف حاجز أمام الكثيرين لطلب
هذه اخلدمة

قام برنامج «ماركت بالس» من وكالة أنباء سي بي سي بدراسة
استقصائية عن تكاليف استدعاء سيارة اإلسعاف في أنحاء
كندا  ،ووجدت الدراسة التي متت عن طريق األنترنت علي ٢٠٠٠
كندي أن هناك  %٦٠منهم استدعوا سيارة اإلسعاف مرة
واحدة لهم أو ال احد أخر  ،وانهم كانوا قلقني بشان التكلفة
ووجدت الدراسة أن  %١٩من املشاركني في البحث منعتهم
تكلفة استدعاء سيارة اإلسعاف من االتصال بي  ، ٩١١وكان
هذا العدد أعال في البرتا ووصل إلي  %٢٥وقال  %٤٢انهم قد
يؤخروا استدعاء اإلسعاف بسبب التكلفة  ،حيث تركت هذه
اخلدمة بعض الناس مديونني بأالف الدوالرات  ،وتتراوح أسعار
استدعاء اإلسعاف ما بني  ٤٥دوالر الجتاه واحد في أونتاريو و٥٠٠
دوالر في بعض األجزاء من مانيتوبا وقد يتم حتميلك نفقات
النقل من مرفق إلي أخر بسيارة اإلسعاف في ساسكاتشوان
ونيوفوندالند والبرادور  ،ويشعر ثالثة أرباع الكنديني بانهم ال
يجب أن يتحملوا نفقات اإلسعاف في حاالت الطوارئ  ،ولكن
في معظم أنحاء البالد اذا استدعيت سيارة اإلسعاف فسترسل
لك فاتورة بالتكاليف واذا لم يكن لديك تامني يغطي هذا أو اذا
لم تكن مؤهال للحصول علي إعفاءات طبية من املقاطعة فانت
مسؤول عن دفع الرسوم  .ففي قصة الطفلة ليندرا التي كانت
تعاني من اضطرابات حادة في اجلهاز التنفسي والتي كانت
أمها تستدعي لها عربة اإلسعاف في ساسكاتشوان وصلت
فاتورة سيارة اإلسعاف إلى  ٧٠٠٠دوالر .بينما تُعتبر مقاطعة
نيوبرونزويك هي الوحيدة التي ال تتقاضي رسوم من مستخدمي
سيارات اإلسعاف ،وقال رئيس جمعية املسعفني في كندا،
«كريس هود» أن استدعاء عربة اإلسعاف ال يجب أن يستند على
القدرة علي دفع الفاتورة ،وان خدمات اإلسعاف يجب أن تغطي
حتت قانون الصحة الكندي والذي حتتاج أن تبحثه احلكومة.
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احملكمة العليا في كندا توافق على إعطاء مريض
مرحلة املوت احلق في إنهاء حياته مبساعدة الطبيب

أزالت احملكمة العليا في كندا احلظر املفروض على
األطباء في مساعدة املرضي املتأملني من مرض مزمن ،
وليس له دواء وعلى مشارف املوت على إنهاء حياتهم
تبعا ً لطلبهم  ،وأمام احملكمة واحلكومة عام من األن
حتى يُوضع القانون اخلاص بهذا .وكان مسموحا ً في
بعض املناطق لألطباء في احلاالت امليؤوس منها أن
يوقفوا املعدات التي تبقي املريض علي احلياة واحيانا
أن يحفزوا غيبوبة له والذي يسمي التخدير امللطف
وهذا يعتبر مساعدة علي املوت ،وحتى عام ٢٠١٠
كانت هناك ثمانية واليات تسمح للطبيب مبساعدة

املريض على إنهاء حياته ،منها ثالثة واليات في
الواليات املتحدة األمريكية ،وفي يونيو املاضي أصدرت
كيبيك تشريع بذلك .وفي تصريحات للدكتورة
«كاترين فيرير» رئيسة إحتاد األطباء ضد القتل بدافع
الشفقة ،أن دور الطبيب هو أن ينقذ املرضي وال
يقتلهم و أنها ال تعتقد أن هذا القانون جيد للمرضي
أو ألي كندي كبير في السن أو معوق أو مريض مبرض
مزمن ال شفاء منه ،وإذا كان علينا أن نقبل حكم
احملكمة فالبد أن تتدخل احلكومة لتحد قدر اإلمكان
من األضرار املمكنة من هذا القانون .

إصابة جديدة مبرض احلصبة الشديد العدوي في نياجرا بأونتاريو
تقوم السلطات الصحية في إقليم «نياجرا» بعمل جدول
للعيادات الطبية هناك لتطعيم الناس ضد مرض احلصبة
بعد أن أصيبت به امرأة في العشرين من عمرها وعانت من
مضاعفات شديدة  ،وقد بدأت تتعافي  ،ولكن لم تعرف املرأة
كيف انتقلت إليها العدوي ولكنها كانت في زيارة لتورنتو
والتي مت تشخيص أربعة حاالت فيها  ،وهذه اخلمسة حاالت
ليس لها عالقة ببعض مما يشير إلي احتمال انتشار العدوي
وزيادة عدد املرضي حيث ينتشر الفيروس عن طريق الهواء .وتقول الدكتورة «فاليري» الطبيبة في الصحة احمللية ،
أن الفيروس يظل كامن في جسم الفرد من  ٧إلي  ٢١يوم قبل أن تظهر أعراضه علي املريض  .وتنتشر احلصبة في
أماكن كثيرة من العالم مثل الهند وأفريقيا والفلبني وجنوب أفريقيا وعندما يجئ الناس من تلك البالد إلي كندا
فليس بالضروري أن يظهر عليهم أعراض املرض فقد يكونوا حاضنني للفيروس ويكونوا معديني ملن حولهم قبل
أربعة أيام قبل ظهور أعراض املرض عليهم ،والتي تشمل حمي عالية وأعراض تشبه البرد مثل السعال و سيالن
االنف والتهاب في العيون وحساسية للضوء وطفح جلدي احمر يدوم من أربعة إلي سبعة أيام ،وعند ظهور املرض
يسال األفراد احمليطني باملريض عما اذا كانوا حصلوا علي تطعيم احلصبة أم ال؟ ويعرض عليهم اخذ التطعيم فاذا
رفضوا فالبد أن يعزلوا أنفسهم ملدة  ٢١يوما منذ اليوم الذي تقابلوا فيه مع املريض ومن يظهر عليه أعراض املرض
ال يجب أن يذهب للعيادة بل يتصل مبقدمي الرعاية الصحية.

استقالة مفاجئة لوزير اخلارجية
«جون بيرد»

أعلن جون بيرد وزير الشؤون اخلارجية في مجلس
العموم الكندي صباح يوم الثالثاء الثالث من فبراير عن
استقالته من املنصب وقال انه ابلغ رئيس الوزراء ستيفن
هاربر مساء يوم االثنني عن انه سيترك الوزارة وأنه لن
يتقدم إلعادة انتخابه كعضو في البرملان في االنتخابات
القادمة  ،وسعي جون بيرد لتبديد أي شك في انه ترك
الوزارة ألي سبب أخر سوي رغبته في تغيير الوظيفة
وقال أنه سيساعد حملة ستيفن هاربر في االنتخابات
املقبلة في أكتوبر القادم ،وأنه ليس هناك افضل من
ستيفن هاربر ليقود البالد .ويبلغ جون بيرد من العمر
 ٤٥عام وقد ولد في مدينة نيبيان بأونتاريو وقد انتخب
للمرة األولي عام  ٢٠٠٦كنائب في مجلس العموم وأعيد
انتخابه عامي  ٢٠٠٨و ٢٠١١وسرعان ما كان يوكل إليه
جميع األعمال الصعبة التي حتتاج حللول وكان من اكثر
الناس الذين يثق بهم رئيس الوزراء وعينه هاربر ليتولى
املسائل الشائكة ،فقام بتهدئة املشاكل السياسية
اخلاصة بالبيئة في كندا كونه املتحدث باسم رئيس
حزب احملافظني في مجلس العموم ،ودفع للعمل بالقيم
األخالقية في احلكومة من خالل القانون ،بينما كان يعمل
رئيس مجلس اخلزانة  ،وقبل أن يدخل الوزارة كان عضو في
الهيئة التشريعية في مقاطعة أونتاريو والنائب البرملاني
عن مدينة نيبيان  ،وقد كشفت االستقالة املفاجئة جلون
بيرد عن توترات داخل حزب احملافظني وقالت مصادر معينة
أن ما دفع بيرد لالستقالة هو انه دُف َع التخاذ تدبير صارمة
غير مجدية ضد موسكو العام املاضي وانه كان مستاء
من مكتب رئيس الوزراء الذي لم يسمح له باستخدام
طائرات «اجلت» احلكومية اخلاصة في كثير من األحيان
في مهامه الرسمية  ،وقال أخرون علي علم ب «جون
بيرد» انه استنتج من قيام حزب احملافظني بتخفيض
الضرائب وتصعيد القوانني علي اجلرمية أن احلزب لن تكون
له فرصة النجاح في االنتخابات القادمة لذا فقد فكر
انه من األفضل أن يترك األن بدل من يصبح وزير سابق
فجأة ويبحث عن عمل بعد االنتخابات  ،وقال عنه عضو
احلزب الدميقراطي اجلديد للشؤون اخلارجية انه يريد البدء
في مهنة جديدة في القطاع اخلاص وان احلكومة ستجد
صعوبة في إيجاد بديل له.

عمدة مدينة كاجلاري يفوز بجائزة
أفضل عمدة في العالم

حصل عمدة مدينة كاجلاري بكندا والذي يتمتع بشعبية كبيرة
علي جائزة افضل عمدة في العالم لعام  ، ٢٠١٤وقال العمدة
«ناهيد نينشي» ٤٣ ،عام أن كل ما يحاول القيام به هو أن يكون
حقيقي مع الناس ويركز علي العمل اجلاد في أن يجعل هذا
اجملتمع مكان افضل وقد أعطيت هذه اجلائزة من قبل سبعة
مرات منذ عام  ٢٠٠٤وتقدمها مؤسسة ( عمدة املدينة) ومقرها
لندن وهي تقدم اجلائزة بعد البحث في الشؤون العامة وتستعني
مبحلفني ليقدموا آرائهم في قائمة من  ١٢١من العمد من
جميع أنحاء العالم  ،وناهيد نينشي هو أول عمدة في أمريكا
الشمالية يفوز باللقب وهو عبارة عن متثال علي شكل ثالثة
مكعبات معدنية وجاء ترتيب العمد في كيبيك وميسيسوجا
وأونتاريو في املراكز اخلمسة العليا  ،واعترفت هيئة احمللفني
بأن نينشي قام بالتعامل بكفاءة مع مشكلة الفيضانات في
كاجلاري عام  ٢٠١٣واهتم بأعماله عدد من املفكرين في جميع
أنحاء العالم وأشاد القرار مبنحة اجلائزة بفكره احلضاري الذي ال
يهمل التفاصيل اجلوهرية للحكومة احمللية  ،وكيف انه منوذج
يحتذي به لإلدارة احلاسمة والشمولية والتخطيط للمستقبل
 ،وهناك قصة وراء تشريف عمدة كاجلاري وهي انه قال علنا انه
سمع شكوي عن أعضاء مجلس بلدية املدينة بانهم يشربون
اخلمر ويسكرون في األماكن العامة فحدث بينه وبني  ١٤من
زمالؤه توتر وانتقدوه وطلبوا منه أن يعتذر لنشره إشاعات مضرة
ولكنة ظل مستمرا علي القول أنه ليس هناك ما يعتذر عنه ،
وأيضا اطلق عليه املنتدي االقتصادي العاملي لقب اصغر قائد
في العالم  ،ودعاه حلضور اجتماع للنخبة في دافوس بسويسرا
عام  ٢٠١٣و عام ٢٠١٤
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األزمة في أوكرانيا :أوباما يحذر بوتني قبيل إنطالق
مفاوضات مينسك

حذر الرئيس األمريكي باراك أوباما نظيره الروسي
فالدميير بوتني بأن روسيا ستواجه املزيد من
املتاعب إذا قررت أن تواصل ما وصفه «بتصرفاتها
العدوانية» في أوكرانيا.
وحث الرئيس األمريكي نظيره الروسي على
أغتنام الفرصة التي توفرها اجلولة اجلديدة من
مفاوضات السالم من أجل التوصل إلى حل
سلمي للحرب الدائرة منذ نيسان  /أبريل من
العام املاضي.
ومن املقرر أن يلتقي الرئيس بوتني في مينسك
عاصمة روسيا البيضاء يوم األربعاء بزعماء أملانيا
وفرنسا وأوكرانيا في قمة رباعية.
ولكن الفترة التي سبقت إنعقاد القمة شهدت
تصعيدا في القتال في شرقي أوكرانياn.فقد
قتل أربعة جنود أوكرانيني وثمانية مدنيني على
األقل في قصف صاروخي طال موقعا عسكريا
مهما ومنطقة سكنية في بلدة كراماتورسك.
يذكر أن أكثر من  4500شخص قتلوا منذ بدء

احلرب ،وشهدت األسابيع القليلة املاضية ارتفاعا
في عدد الضحايا املدنيني.
ويتهم الغرب وأوكرانيا روسيا بدعم املتمردين
املوالني لها بالرجال والسالح ،وهي تهم تنفيها
موسكو.
ومن املتوقع أن تركز قمة مينسك على التوصل
إلى إتفاق لوقف إطالق النار وسحب األسلحة
الثقيلة وتشكيل منطقة عازلة منزوعة السالح
بني الطرفني املتحاربني.

جرمية قتل ثالثة طالب مسلمني في أمريكا
دويتشه فيله
تشعل الرأي العام
أثارت جرمية قتل ثالثة طالب مسلمني في والية
كارولينا الشمالية الرأي العام ،وسط مخاوف
اجلالية املسلمة هناك من أن تكون اجلرمية بدافع
الكراهية ،السيما وأن منفذها الديني وانتقد
جميع األديان على صفحته في «فيسبوك».
وجهت السلطات األمريكية تهمة ملسلح ،يتبنى
آراء مناهضة للدين ،بقتل ثالثة طالب مسلمني،
هم شابة وزوجها وشقيقتها ،في مدينة «تشابل
هيل» اجلامعية بوالية كارولينا الشمالية ،وقالت
شرطة تشابل هيل إنها حتقق في احتمال أن
تكون هذه جرمية كراهية ،إال أن احلادث سببه على
ما يبدو خالف بني جيران بشأن موقف سيارات.
وكشفت الشرطة أن القاتل هو كريغ ستيفن هيكس ،الذي يبلغ من العمر  46عاما ً ،وهو
محتجز حاليا ً في سجن مقاطعة دورهام بتهمة ارتكاب ثالث جرائم قتل من الدرجة األولى.
وأضافت الشرطة أن الضحايا الذين توفوا على الفور هم ضياء بركات ،من أصول
سورية ويبلغ من العمر  23عاما ً ،وزوجته فلسطينية األصل يسر أبو صاحلة،
والتي تبلغ  21عاما ً ،وشقيقتها رزان أبو صاحلة ،البالغة من العمر  19عاما ً.
وأوضح قائد شرطة تشابل هيل ،كريس بلو ،أن «محققينا يتحرون السبب احملتمل
الذي دفع هيكس إلى ارتكاب مثل هذا العمل املأساوي اجملنون .ونحن نتفهم اخملاوف من
احتمال أن تكون هذه اجلرمية ارتكبت بدافع الكراهية ،ولن ندخر أي جهد للتأكد من ذلك».
وكان هيكس قد سلم نفسه بعد إطالق النار أمس الثالثاء في تشابل هيل أمام حرم اجلامعة ،فيما
أكدت الشرطة أن هيكس يتعاون مع التحقيق.

اجلارديان

BBC

نافذة على �صحافة العامل
أحكام متفاوتة
على أعضاء تنظيم “الشريعة لبلجيكا”

قضت محكمة بلجيكية على زعيم تنظيم «الشريعة
لبلجيكا»  Sharia4Belgiumبالسجن  12عاما ،وحكمت
على  44عضوا آخر في التنظيم مبدد مختلفة تراوحت بني
 3و  15سنة ،كما قضت بوقف التنفيذ في بعض األحكام
وذلك في أكبر محاكمة من نوعها يشهدها البلد .وقد
أدانت احملكمة في مدينة أنتوورك املتهمني بتهم متعلقة
باإلرهاب ووصف القضاة التنظيم باجملموعة اإلرهابية
حيث أرسل مقاتلني لدعم بعض اجملموعات املتشددة مثل تنظيم «الدولة اإلسالمية» ،بحسب شهادة
مدعني عامني .ولم يحضر احملاكمة سوى  7من املتهمني إذ أن معظمهم بسوريا كما يشاع ،ورمبا قتل
بعضهم .وتعيش بلجيكا في حالة تأهب قصوى بعد أن كشفت السلطات الشهر املاضي عن مخطط
لقتل أفراد من الشرطة في شتى أنحاء البالد .ورغم أن فؤاد بلقاسم  -الذي يبلغ من العمر  32عاما لم
يحارب في سوريا مثل غالبية املتهمني  -فإن القاضي قال إنه القوة احملركة وراء التنظيم.
وقد سعى ممثلو اإلدعاء إلنزال عقوبة سجن تصل إلى  15عاما على بلقاسم الذي يعتبرونه زعيم اجلماعة.
ويقول مسؤولون بلجيكيون إن نحو  350بلجيكيا توجهوا للقتال في سوريا والعراق ،وهو رقم ميثل أعلى
نسبة في أوروبا اذا أخذ عدد سكان كل بلد في احلسبان.
وتخشى األجهزة األمنية األوروبية من احتمال قيام املسلحني العائدين إلى بلدانهم من سوريا والعراق
بتنفيذ هجمات في تلك البلدان .وكان التنظيم قد أسس عام  2010بهدف فرض الشريعة اإلسالمية
في بلجيكا ثم حل بعد عامني ،ولكن السلطات البلجيكية تعتقد أنه واصل العمل على جتنيد احملاربني
وإرسالهم إلى سوريا .ويقول مراسلون إن السلطات البلجيكية تأمل في أن تكون هذه احملاكمة رادعا
للشباب املسلم عن التوجه للقتال في صفوف التنظيمات اجلهادية في سوريا والعراق.

24 france

فرنسا تقرر إغالق سفارتها في اليمن وتطلب من رعاياها
مغادرة البالد

دعت فرنسا األربعاء رعاياها البالغ عددهم حوالى مئة في اليمن إلى مغادرة البالد «في أسرع وقت» ،وأعلنت
عن إغالق سفارتها «موقتا» ،وذلك في رسالة نشرت على موقع السفارة اإللكتروني.
وجاء على املوقع «نظرا للتطورات السياسية األخيرة وألسباب أمنية ،تدعوكم السفارة إلى مغادرة اليمن
موقتا في أقرب مهلة عبر رحالت جتارية» .وأضاف أن السفارة الفرنسية «ستكون مغلقة موقتا حتى إشعار
آخر اعتبارا من اجلمعة  13شباط/فبراير .»2015
وقد سبق أن أغلقت الواليات املتحدة وبريطانيا سفارتيهما في صنعاء وبدأتا إجالء دبلوماسييهما بسبب
تفاقم األزمة في البلد ،حيث تسعى ميليشيا احلوثيني النافذة إلى فرض سلطتها.
وفي خطاب ،بثه التلفزيون اليمني ،حاول زعيم امليليشيا الشيعية عبد امللك احلوثي طمأنة البعثات
الدبلوماسية في العاصمة اليمنية ،مؤكدا أن الوضع األمني في صنعاء مستقر جدا.

إدانة قبطان سفينة كوستا كونكورديا فرنسيسكو
شتينو بالقتل غير العمد

متت إدانة قبطان كوستا كونكورديا،
السفينة السياحية التي جنحت قبالة
سواحل إيطاليا في عام  2012مما أسفر
عن مقتل  32شخصا ،بالقتل غير العمد.
كانت تلك هي التهمة األكثر خطورة التي
واجهت فرانشيسكو شتينو ،بعد غرق
السفينة وقد حكم عليه بالسجن  16عاما
  10سنوات أقل من تقدير النيابة العامة .ولم يكن الكابنت ،الذي أطلق عليه
اسم «الكابنت اجلبان» امعانا في اهانته
بعد أن تبني تخليه عن السفينة
الغارقة برغم هلع املئات من الركاب
املنتظرين انقاذهم ،موجودا أثناء قراءة احلكم من قبل جلنة مكونة من ثالثة قضاة.
وقد وجد أيضا مذنبا بالتسبب في حتطيم السفينة والفرار من منصبه ،لكنه جنا
من االعتقال الفوري وسوف يظل حرا في انتظار حكم االستئناف الذي تقدم به.
وقد يستغرق األمر عدة سنوات قبل أن يبدأ املتهم الذي أطلق عليه املدعون لقب األحمق
املتهور في قضاء فترة عقوبته نظرا لطول إجراءات قضايا االستئناف املعروفة في ايطاليا،
وجاء احلكم بعد ساعات فقط من توجيه شتينو توسله الدامع لهيئة احملكمة
طالبا ً التساهل معه عند النطق باحلكم قائالً أنه قد «مات جزئيا» في يوم حتطم
السفينة .وقال لقد مت حتميل املسؤولية كلها علي بدون وضع أي إعتبار للحقيقة.
و قد احتفل ضحايا الكارثة بعد النطق باحلكم وقال احملامي الذي ميثلهم« :لقد تعرض
كل عمالئنا حملنة رهيبة قد ال يستطيع بعضهم التغلب عليها أبدا ً».
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«محمود بدر» مؤسس «مترد» يكشف كواليس  30يونيو في حوار خاص ل «جود نيوز»

لم يكن هناك جهات رسمية أو حزبية خلف حركة «مترد»
أسم «مترد» إقتبسناه من مجلة سورية

تلقيت إتصاال ً من وزارة الدفاع حلضور إجتماع القوي الوطنية لعزل مرسي

هذا ما قلته للرئيسني «عدلي منصور» و «عبدالفتاح السيسي» عن حبس أحمد دومة

جود نيوز :صحفي وناشط سياسي مصري ،مؤسس
حركة «مترد» املصرية  ،التي دعت إلى مظاهرات 30
يونيو عام  2013في مصر وهو الناطق اإلعالمي
بإسمها هو الناشط املعروف «محمود بدر» ،ولد
بشبني القناطرفي محافظة القليوبية وهو ابن
احملامي إسماعيل بدر الذي أخذ منه ميوله القومية
الناصرية.
ويكشف بدر في حواره ل مراسل جود نيوز بالقاهرة
«جرجس ابراهيم « ،من أين أتت فكرة «حركة مترد
والتي أنضم لها املاليني وما هي كواليس إجتماع
عزل مرسي وماذا قال للرئيسني« ،عدلي منصور» و
«عبد الفتاح السيسي» عن سجن الناشط الشاب
«أحمد دومة» .وشدد «بدر» علي أن «مترد» كانت
حملة شعبية مستقلة هدفها سحب الثقة من
محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وكان
الهدف األوحد لها هو احلشد ليوم  ٣٠يونيو املقرر
للنزول  ..........إلي نص احلوار
س ــ كيف بدأت فكرة حركة مترد وما هو
مبعثها ؟
ــ اوال فكرة «حركة مترد» كانت فكرة شابية
خالصة ،نابعة من بعض شباب الثورة الرافضيني
حلكم املرشد و سيطرة مكتب اإلرشاد علي
مقدارت الوطن  ،وعلي ما اعتقد أن صديقي
«حسن شاهني «كان اول من اقترح الفكرة عندما

عرضها علينا بدأنا في السعي لتطبيق الفكرة
وتشكيل احلملة املركزية لتمرد  ،وكان إسم مترد
مشتق من مجلة سورية  ،وكان هدفنا أن نطرح
«مترد « كحملة شعبية مستقلة هدفها سحب
الثقة من «محمد مرسي» وإجراء انتخابات رئاسية
مبكرة وكان الهدف األوحد لها هو احلشد ليوم ٣٠
يونيو املقرر للنزول  ،وكانت مبثابة مظلة شبابية
لكل القوى املنتمية للثورة.
س ـــ هل هناك جهات رسمية أو حزبية
وراء تلك احلملة كما يدعي البعض ؟
سواء من
ـــ بالطبع ال  ..لم يكن أحد وراء احلملة
ً
السياسيني أو األحزاب  ،فعندما طرحنا الفكره
قررنا أن تكون فكرة شبابية خالصة
س ـــ ماهي ابرز كواليس اجتماع  3يوليو؟
بعد جناح فكرة «مترد» و نزول املاليني من الشعب
املصري للميادين و الشوارع للمطالبة بعزل
اإلخوان ومحمد مرسي  ،التقيت اتصال هاتفيا
من مكتب وزير الدفاع للتوجه ملقر الوزارة بصحبه
صديقي حسن شاهني  ،و دار للقاء حول عزل
الرئيس اإلخواني  ،والدعوة حلكومة انتقالية حلني
إجراء إنتخابات تصل الثورة من خاللها للسلطة  ،و
أشاد الرئيس «عبدالفتاح السيسي» وقتها باحلركة
و سلميتها  ،وعدم حدوث إصابات للمتظاهرين
رغم دعوات العنف التى خرجت من تنظيمات

جود نيوز تستكمل احلوار مع

احملامي الشهير «روبرت ايباكس»

عن قضايا التعويضات وشروطها

جود نيوز :حتدثنا في العدد السابق في حوارنا مع احملامي الشهير
«روبرت إيباكس» عن تعويضات حوادث السيارات وكيف أنه في
اونتاريو ميكن للمصاب في تلك احلوادث املطالبة بأمرين وهم A
 Claim for Statutory Accident Benefitsوكذلك  .. Motor Vehicle Tort Claimوفق شروط
تطرقنا اليها في عدد «جود نيوز» رقم « »30وفي هذا العدد نستكمل حوارنا مع السيد «روبرت إيباكس»
واحلديث عن التعويضات في حاالت اإلنزالق والسقوط وشروطها ،وكان السؤال هو:
ماذا عن التعويض املستحق لشخص تعرض لإلصابة بسب السقوط أو التزحلق ؟
ميكن لهذا الشخص والذي تعرض إلصابة نتيجة التزحلق أو السقوط أن يُطالب بتعويض نتيجة
التقصير ( )Tort Claimوهذه املطالبات تكون في الغالب ضد صاحب مالك املكان ،سواء ملكية خاصة
او ضد احملليات ( )municipalityإذا كان املكان والذي حدث به السقوط أو التزحلق مملوكة للمدينة
( .... )Cityوفي كلتا احلالتني ،املطالبة بالتعويض يجب أن تبدأ خالل عامني من احلادث
عند سقوط شخص ما في ملكية خاصة ،فأنه من الضروري أن يحدد مالك امللكية وأي مسئول عن
صيانة مكان احلادث ليكون في حالة أمنة .وفقط عند حتديد تلك اجلهات ميكنها وقتها بدء املطالبة
بالتعويض
وفي هذه احلاالت يقوم مكتبنا بالقيام بتلك التحقيقيات واالتصال بتلك اجلهات املالكة واملسئولة عن
صيانة هذا املكان موضع احلادث وكذلك نقوم باإلتصال بشركات التأمني اخلاصة بهم والعمل نيابة عن
الشخص املصاب وحتديد أن إصابتك نتجت عن جتاهل وخطأ صاحب املكان أو مقاول الصيانة أو الشركة
املسئولة عن إدارة املكان موقع احلادث
ومن املهم أن نعرف أنه عند حدوث حادث في مكان عام فأن قانون ( )Municipal Actلعام  2001يطالب
الشخص املصاب نتيجة حادث تزحلق أو سقوط في ملكية عامة أن يقدم إخطار مكتوب باملطالبة
للموظف بتلك احملليات خالل عشرة أيام فقط من حدوث اإلصابة ،وفي حالة عدم تقدمي هذا اإلخطار
خالل مدة العشرة أيام من اإلصابة ميكن أن يتسبب هذا في فشل احلق في التعويض ،إال إذا وجد
القاضي أن هناك سبب معقول لهذا التأخير عن العشرة أيام .ولهذا إستشارة محاميك أمر هام في
تلك احلاالت للتأكد من أن حق الشخص املطاب نتيجة التزحلق أو اإلنزالق في التعويض ضد احملليات
(ُ )Municipalityمصان ومضمون
في العدد القادم سنستكمل حوارنا مع احملامي «روبرت إيباكس» واحلديث عن أمر
يشغل بال الكثيرين وهو ماذا لو قامت شركة التأمني بأيقاف املدفوعات في حاالت
عدم القدرة علي العمل ؟

رأسها فى السلطة وكان أولهم اإلخوان املسلمني
س ـــ هل كنت تتوقع جناح مترد؟
ــ مترد كانت فكرة نبيله و الفكرة ال متوت  ،وكانت
هناك مؤشرات قوية علي جناح الفكرة و إقبال
شديد من الشعب املصري حول احلركة و تبني
العديد من القوي السياسية للحركة و مشاركة
كافة اطياف الشعب املصري و الذي وقع باملاليني
علي استمارات عزل مرسي.
س ـــ ماهي اسباب االنشقاق بني ثالثي مترد
وقت اإلنتخابات الرئاسية؟
قررت مجموعة من مؤسسني «مترد» االوائل دعم
ترشيح «حمدين صباحى» كمشروع وطنى من
قلب ثوره  25يناير وكنت اتوقع قرار محمد عبد
العزيز بتايد حمدين صباحي  ،لكونه عضو مكتب
تنفيذي بالتيار الشعبي ،و هذا رأيهم وحقهم ،
ولكن كان املوقف الرسمي للحركة هو تاييد املشير
«عبد الفتاح السيسي» في اإلنتخابات الرئاسية .
س ــ البعض يتحدث عن حصولكم علي
أرض لتحويلها إلي مصنع بقرار جمهوري ..
فما صحة هذه االقاويل ؟
ــــ هذه األرض صدر لها قرار جمهوري بتحويلها
ألمالك دولة ،وكانت عبارة عن حمامات عمومية
بجوارموقف «فتح» في القليوبية ،وهي تقع في

حي عمراني و ليست أراضي زراعية كما يشيع
البعض  ،وال تستخدم في أي شئ مفيد ومهملة،
وسعينا لبناء مصنع لألغذية املدرسية عليها
لتشغيل ألف شخص من أبناء القليوبية ،و املصنع
سيخدم أهالى املنطقة وتالميذ املدارس ،وأن اقامة
املصنع سيصب في مصلحة الوطن  ،و أنا لن انفي
هذا املوضوع وهي ليست تهمة  ،وسعيت إليها
ومازلت افتخر و أتشرف بها ،ومن خالل جريدتكم
أوجه الشكر للدولة املصرية على هذا التخصيص
 ،واملصنع سيصدر قرار بتخصيصه كمصنع
حكومي تابع لوزارة الزراعة و ليس مصنع مملوك لي
ده مشروع خلدمة اهالي القليوبية .
س ــ ماهو رايك في «قانون التظاهر»
واحكام دومة وباقي الشباب الثوري؟
اوال في البداية احب ان اؤكد علي أن «احلكم بحبس
أحمد دومة بالتحديد ال يصب في مصلحة ثورة 30
يونيو « وطالبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي
بالعفو عنه «فدومة» أول من وقع على استمارة
مترد.
و اذكر انه خالل لقائي بالرئيس السابق املستشار
عدلي منصور خالل لقائه بشباب القوى الثورية
في شهر ابريل من العام املاضي قولت له «ليس
من العدل وال اإلنصاف أن أجلس اليوم معك وأحمد
دومة خلف القضبان وهو شريكنا فى الثورة»
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IPACS LAW OFFICE
مكتب احملامي روبرت إيباكس

خبرة  21عام في قضايا التعويضات

نساعدك في احلصول علي التعويض املناسب لكال ً من:

 حوادث السيارات حوادث اإلنزالق والسقوط اإلصابات اخلطيرة منازعات التأمني منازعات التأمني في حالة عدم القدرة على العمل إالصابة من الكالب والقطط -أخطاء تسبب الوفاة

- MOTOR VEHICLE ACCIDENTS
- SLIP AND FALLS
- CATASTROPHIC INJURIES
- INSURANCE DISPUTES
- DISABILITY INSURANCE DISPUTES
- DOG BITES
- WRONGFUL DEATH

في كل ما سبق حتتاج مكتب
نتحدث
ً
متمكنا
محاماة
العربية للحصول علي التعويض املناسب

ال تدفع قبل
حصولك علي
التعويض

5464 Dundas Street West, Suite 100, Toronto, Ontario M9B 1B4

www.ipacslaw.com
Tel: (416) 239-8990
Fax: (416) 239-3557
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الكساسبة :اإلماراتية «املنصوري»
لم تسقط طائرة معاذ

كانت تقارير وتسريبات نُشرت على مواقع التواصل االجتماعي
وبعض املواقع االلكترونية وقنوات فضائية قريبة من جماعة
ملمحة إلى
«اإلخوان املسلمني» أفادت بضلوع أطراف بعينهاّ ،
الطيارة اإلماراتية «املنصوري» في إسقاط الطائرة األردنية
دور
ّ
املقاتلة.
وصرح صافي الكساسبة لشبكة «سي إن إن» اإلخبارية« ،إن هناك وسائل إعالم تفتري عليه» ،وإنه لم
موجودا وقت احلادثة ،ليؤكد مصدر الصاروخ ،كما إنه «ليس خبيرًا عسكريًا» .ونفي الكساسبة
يكن
ً
لطيارة إماراتية بالتسبب في إسقاط مقاتلة معاذ ،أو تأكيده إلسقاط طائرة ابنه بصاروخ
اتهامه
ّ
موضحا« :لست خبيرًا عسكريًا ،ولم أقل سوى أن الطائرة أسقطها صاروخ مجهول
«من داعش» ،وقال
ً
املصدر ،وغير ذلك افتراء» .وجاءت تصريحات الكساسبة األب بالتزامن مع استمرار تداول بعض مواقع
التواصل االجتماعي وتقارير صحافية قوله إن الطائرة أسقطها تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق
والشام« ،داعش» .ومن جهته ،قال شقيق الطيار املهندس جودت الكساسبة إن العائلة ال تتهم أية
أحدا،
جهة بالضلوع في إسقاط الطائرة ،حيث قال« :باسم عائلة الشهيد معاذ أقول نحن ال نتهم ً
والدولة األردنية فقط هي صاحبة احلق في إجراء حتقيق في هذا الشأن».

«مايكل»  ..ضحية قبطية
جديدة في مسلسل ازدراء
األديان بالدقهلية

تقــــــــارير

ساويرس ينتقد قرار ترحيل صحفي اجلزيرة وتنازل
الصحفي الكندي عن اجلنسية املصرية

علق رجل األعمال ،املهندس «جنيب ساويرس»،
على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بترحيل
الصحفي األسترالي بقناة اجلزيرة القطرية،
بيتر جريستي ،أحد املتهمني في القضية
إعالميا بـخلية املاريوت ،وعلى تنازل
املعروفة
ً
الصحفي محمد فهمي ،املتهم في القضية،
عن جنسيته املصرية واحتفاظه باجلنسية
الكندية ،آملاً في قرار رئاسي بترحيله.
وكتب ساويرس على حسابه الشخصي على
موقع التدوينات القصيرة «تويتر»« :منظرنا
وحش جدا أن نفرج عن واحد أسترالي
ومنفرجش عن واحد كندي ألنه من أصل
مصري ،وهو أساسا مكنش عايز يتنازل
واضطر» .وأضاف «ساويرس« :ويفضل واحد
مصري معوش جنسية ثانية مازال محبوسا ً».كان الرئيس عبدالفتاح السيسي ،قد أصدر قرارا ً منذ
أيام بالعفو عن الصحفي األسترالي بقناة اجلزيرة القطرية ،بيتر جريستي ،أحد املتهمني في القضية
إعالميا بـ»خلية املاريوت».
املعروفة
ً

«اليونسيف» :مصر تتصدر دول العالم في اخلتان

مبناسبة اليوم العاملى ملناهضة اخلتان ،ذكرت منظمة األمم املتحدة للطفولة «يونسيف» ،في بيان أن
مصر تتصدر دول العالم في ختان اإلناث ،بتقديرات تتراوح بني  77و %91للفئة العمرية من  15إلى 40
عاما ،بنحو  27مليون فتاة وسيدة.
وأوضح البيان أن أكثر من  130مليونا من الفتيات والنساء يرتكز معظمهن في  29دولة من بلدان
أفريقيا والشرق األوسط ،معظمهن في مصر والصومال ،تعرضن لشكل أو آخر من أشكال تشويه
األعضاء التناسلية ،وأن  3ماليني فتاة وسيدة على مستوى العالم تتعرض لتلك العمليات سنويا ،وأن
أغلب تلك العمليات تتم بإشراف طبى .وأثبتت الدراسات واألبحاث التي أشرفت عليها األمم املتحدة
أن هذه املمارسة تنطوى على عواقب ضارة نفسيا وبدنيا ،واألخطار البدنية تشمل إمكانية التعرض
للنزيف أو العدوى ،وهو ما ميكن أن يؤدى للوفاة في النهاية ،كما أنها في بعض احلاالت تسبب العقم
وأعراضا مزمنة.
وفى سياق متصل ،أوضح مكتب اإلحصائيات السكانية في الواليات املتحدة األمريكية  BRPأن
الواليات تشهد حالة من تنامى عمليات اخلتان لإلناث على أراضيها ،حيث وصل عدد السيدات والفتيات
املعرضات خلطر اخلتان إلى نحو نصف مليون ألول مرة ،سواء داخل الواليات أو خارجها ،للمهاجرات من
أصول أفريقية وشرق أوسطية.

يستمر مسلسل اإلطاحة باألقباط حتت مسمى ازدراء األديان
 ،ويصطاد اإلخوان املسلمني أخطاء أو تلفيق الى قبطي
الستغالل احلادث في إثارة الفتنة الطائفية واستغالل جهل
البسطاء في مهاجمة األقباط ولدعوة لتهجيرهم ورغم
سقوط أبرياء كثيرا في قضايا االزدراء وصدرت ضدهم أحكام سريعة إلرضاء املتشددين واالنتقادات
الشديدة ملثل هذه األحكام إال إن هذا املسلسل البغيض مازال مستمر في اإلطاحة بأبرياء أو جهالء
عن دون قصد يستغله املتشددين لتحقيق أهداف سياسية من خاللها في تعكير صفو وسالمة اجملتمع
وإثارة الفتنه الطائفية
كان مايكل منير بشاى  26عاما ً من محافظة الدقهلية الضحية اجلديدة الزدراء األديان بعد استغالل
بعض األشخاص احملسوبني على جماعة اإلخوان اإلرهابية  ،قيام الشاب بتشيير جزء من حلقة االعالمى
تونى خليفة على صفحته علي «فيس بوك» ليشعلوا فتنة جديدة بقريتهم ويحررون عدة محاضر ضد
الشاب القبطي الذى يعمل بشركة الغزل والنسيج
جتمهر املتشددين أمام منزل الشاب  ،وهم يرددون هتافات عدائية ضد األقباط  ،واضطرت أسرة الشاب
للهروب من منزلهم إلى منازل جيرانهم .ورفض الشاب الهروب وأكد انه لم يفعل شيء أو يسىء إلى
الدين االسالمى  ،وقام الشاب بتسليم نفسه للشرطة حفاظا على أسرته  ،ورغم عدم حضور اى
محامى للدفاع عنه أمام نيابة بلقاس إال إن النيابة أمرت بحبسه  4أيام على ذمة التحقيق  ،ورفضت
األجهزة األمنية الكشف عن موقعه السرته
وقالت شقيقته « ذهبنا ألكثر من محامى للدفاع عن شقيقه ولكن جميعهم رفضوا وطالبوا االنتظار
ملتابعة أجواء األزمة وعندما ذهبنا للشرطة والنيابة ملعرفة موقع شقيقي فشلنا في االستدالل عليه
 ،من اجل توكيل محاميا للدفاع عنه
من جانب أخر قام بعض املسلمني بالتعاون مع القس ديسقور شحاتة كاهن دير الشهيدة دميانه ،بعقد
جلسة تهدئة ومصاحلة بحضور أطراف عديدة من املسلمني لتأكيد سالمة وتالحم أبناء القرية ،وعدم اتهم كمال كليتشدار أوغلو ،زعيم املعارضة التركية
إثارة الفتنة وترك األمر للقضاء السيما إن الشاب رهن التحقيقات أالن  ،وعدم إعطاء فرضه إلثارة
ممثلة بحزب الشعب اجلمهوري ،رئيس اجلمهورية ،رجب
الفتنه والعمل على حتقيق السالم االجتماعي,

املعارضة التركية« :أردوغان»
أقسم أن يكون رئيساً
حيادياً ولم يفعل

معهد أمريكي يضع  5خطوات لهزمية «داعش»

وضع معهد «واشنطن لدراسات الشرق األدني»  5خطوط عريضة ميكن من خالل هزمية تنظيم «داعش»
عبر حتليل نقاط القوة والضعف خلطط التحالف الدولي الغربي -العربي ،وكذلك هزمية التنظيم.
اخلطوة  :1توفير الدعم العسكري لشركاء الواليات املتحدة
على الرغم من تنفيذ أكثر من  5آالف ضربة جوية باإلضافة إلى أكثر من  1700طلعات جوية استخباراتية،
في إطار عملية «التحالف الدولي» ضد «داعش» ،فإن هناك احتياج لزيادة توفير الدعم العسكري.
كما أن التنسيق مع اإلسرائيلني واألردنيني ،واحللفاء املساعدين في شمال سوريا ،من شأنه أن يُعزز
سيطرة املقاتلني السورين املعتدلني على مناطق «داعش».
اخلطوة :2عرقلة تدفق املقاتلني األجانب
هناك أكثر من  20ألف مقاتل أجنبي في العراق وسوريا ،مبا يفوق أعداد املقاتلني في أفغانستان في
الثمانينات ،ويتم التقييد عن طريق مصادرة جوازات السفر اخلاص بهم والسيطرة على احلدود ،
وإستهداف شبكات التجنيد ،واجلماعات السلفية واملواقع االلكترونية واملواد املنشورة على االنترنت.
اخلطوة  :3وقف التمويل والدعم لـ«داعش»
والذي يأتي من البترول ووقف عمل املانحني األجانب لهم ووقف متويلهم من األنشطة اإلجرامية ودفع
ِفديات للتنظيم ،وإعطاء األولوية للجهود العسكرية لطرد «داعش» من املناطق التي يسيطرون عليها
ملكافحة االبتزاز املالي للتنظيم.
اخلطوة  :4معاجلة األزمات اإلنسانية في املنطقة
ففي حال ما انتهت الصراعات في املنطقة ،سيكون هناك نحو  3.7مليون الجئ سوري خارج البالد،
و 7.6مليون نازح داخلها ،في حني أن هناك نحو  2.1مليون نازح في العراق ،و 0.7مليون الجئ ،وفقا ملا هو
موضح أعاله.
كما أن هناك احتياج شديد حلماية املدنيني داخل سوريا ،وإيجاد سبل لتوصيل املساعدات اإلنسانية
إليهم ،فضال عن ضرورة حتسني أوضاع الالجئني في اخمليمات.
اخلطوة  :5كشف حقيقة وطبيعة التنظيم ،وذلك من خالل تبني استراتيجية ملكافحة التشدد العنيف،
تعتمد على املفكرين اإلسالميني املعتدلني وبرامج املشاركة االجتماعية.

طيب أردوغان بـعدم احليادية ،داعيا إياه إلى أن يكون
صادقا للقسم الذي أداه أمام البرملان.
وقال كليتشدار أوغلو في حوار موسع مع صحيفة «الشرق األوسط» اللندنية« :كنا وما زلنا نطلب
من أردوغان أن يكون صادقا ً للقسم الذي أدلى به أمام البرملان بأن يكون رئيسا ً محايدا ً ،ألنه أقسم
بشرفه وعرضه أن يكون محايدا ً ،لكن تصرفاته تدل على أنه ال توجد لديه أية معضلة في أن يكون
غير محايد».
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حنان البدري تكتب من واشنطن:

من اجلحيم �أُ َحييكم !

قائمة مطالب اإلخوان من إدارة اوباما

بالتأكيد لم تكن اجلولة التي يقوم بها وفد تنظيم اإلخوان
إلي الواليات حاليا كمثلها من اجلوالت التي اعتادوها
علي مدي الـــ  18شهر املاضية ،فاجلولة التي شملت
أكثر من  12مدينة أمريكية كبري وعلي مدي يزيد عن
ثالثة أسابيع كانت مختلفة من حيث تكثيف احلضور
ومضمون األهداف وحتى الشكل! اللهجة تغيرت وحملت
في مضمونها الوعيد وقرار بتغير نحو إستراتيجية عنف
وحرب استنزاف ملصر ،لقد جاؤوا باختصار ليبلغوا واشنطن
بأنهم فقط الذين ميلكون التنظيم والقدرة علي احتواء
املنطقة وتهدئتها بالشكل الذي يتناسق و مصالح
أمريكا باملنطقة و ما ورائها ! و ان املطلوب من واشنطن أن
تساعدهم الستعادة مصر التي سيغيب عنها االستقرار
لو لم يتحقق لهم ذلك  ،ألن مفاتيح االستقرار بيد اإلخوان
 .لقد جالوا في واشنطن يرددون « انظروا أن مصر تنهار و
استقرارها يتالشي  ،الشارع يغلي و الشباب ضجر و أصبح
معنا “.
أيضا كان من الواضح انه جري تنسيق و تنظيم أوسع هذه
املرة ليشمل ضمان تواصل مع أطياف أخري من مختلف
التجمعات املصرية والعربية في األنحاء األمريكية فلم
يكتفوا هذه املرة مبؤمترات تعقد في مراكز أبحاث أو مسيرات
في شوارع نيويورك قصدوا في نهايتها قناة فوكس أو
لقاءات متناثرة في الكوجنرس واخلارجية األمريكية أو
املراكز واملنظمات اإلسالمية والتي تشهد ومنذ عقود
تغلغل إخواني منظم  ،بل جري إطالق ما وصفوه بـ»
حركة اصطفاف واسعة “ خللق آلية تؤثر علي صنع القرار
األمريكي سواء علي مستوي االنتخابات احمللية أو الوصول
لوسائل اإلعالم هناك  ،وبالفعل انطلقت أول خطوة بإعالن
مجلس املنظمات اإلسالمية عبر ممثل إلخوان األردن في
شيكاغو تكوين منظمة األمريكيني املسلمني املتحدة .
هذا التحرك والذي وان كان لقي ترحيب من قطاع كبير من
املسلمني األمريكيني والذين كانوا يحلمون بدور اكبر في
احلياة السياسية األمريكية يعوض شعورهم بالغضب جتاه
حمالت تشويهه اإلسالم إال انه أثار قلق اكبر نتيجة تصدر
فصيل اإلخوان للمشهد و استغاللهم حللم قدمي ملسلمي
أمريكا لتحقيق أغراضهم !
وقبل اخلوض في تفاصيل جولة وفد اإلخوان إلي واشنطن
ينبغي أن نتوقف أوال عند تفاصيل قد تكون شكلية لكنها
هامة وهي:
أن وفد اإلخوان والذي يضم كل من ثروت نافع رئيس مجلس
النواب في املنفى ،الدكتورة مها عزام ،رئيس اجمللس الثوري
املصري (و ،ائتالف املعارضة الرئيسي) ،الدكتور جمال
حشمت ،نائب في البرملان في املنفى ،والدكتور عبد املوجود
درديري الرئيس السابق للجنة العالقات اخلارجية في البرملان
املصري عام  ،2012والقاضي وليد شرابي .هذا الوفد حرص
علي ضم أشخاص بعينهم مختلفون شكال وموضوعا
بغرض إظهار أنهم ميثلون كافة األطياف املعارضة في
مصر فوجدناهم يحرصون علي وجود سيدات غير محجبات
وآخرين معروفني بـانتماءاتهم الليبرالية واليسارية و
العلمانية وكذلك الالدينيني “.
حرصهم علي دعوة واصطحاب ممثلي بعض املنظمات
احلقوقية األمريكية – من لبي دعوتهم كانوا ممثلني
ملنظمتني يساريتني فقط واصطحبوهم في أكتر من والية
!كما قامت مؤسسة بيت احلرية بإصدار بيان يندد مبا وصف
بـانتهاك حقوق اإلنسان في مصر ،بينما لم يالحظ وجود
ملمثلي املنظمات األمريكية املعتادة !
_-إن خطابهم للمصريني عامة في أنحاء الواليات
املتحدة و إلخوان أمريكا خاصة  ،كان مختلفا عما دار في
اجتماعاتهم مع األمريكيني سواء موظفني رسميني بوزارة
اخلارجية األمريكية أو من بالكوجنرس أو حتى ببعض ممثلي
مراكز األبحاث و الذين علي عالقة جيده معهم من قبل .
انه جري تقسيم عرض امللفات بني أعضاء الوفد بالتركيزعلي املشاكل التي تعاني منها مصر حاليا و االستفادة
واستغالل أحداث بعينها كدليل يسند ادعاءاتهم مبا في
ذلك أحداث املطرية واملواجهات في سيناء و مقتل شيماء
و مسيحيني  ،كما لم يوفروا استغالل معاناة املصريني
االقتصادية إضافة لتبرئة مبارك و نظامه .
 أنهم وفي أكثر من مكان لوحوا وبشكل مباشر هذه املرةعلي استمرار املواجهات في الشارع املصري سوي تطوعا
بالقول أو بالزج بأسئلة خالل مؤمتراتهم علي السنة
منتسبيهم تتحدث عن ظهور ما يسمي بامليليشيات
املسلحة أو اجلماعات املسلحة في اوساط الشعب املصري
السيما ممن لم يحصلوا علي حقوقهم بالقانون .وقال
جمال حشمت بوضوح ان البديل سيكون فوضي ال ميكن
ألحد أن يسيطر عليها و اخملاوف ستصبح حقيقة و كل من
يشارك فيها سيدفع الثمن  ،على أن حشمت ذهب ألبعد
من ذلك في لقاء آخر مع املصريني فطالب هؤالء الذين
كانوا ضد اإلخوان و غيروا موقفهم و»تابوا « باجلهر بهذه
التوبة « حتى تقبل منهم ! لكنه أيضا أكد علي استمرار
الصراع في أنحاء مصر و بالتالي فـالتضحية والضحايا
مستمرون و علي املصريني االستعداد لتقبل ذلك .
 وعودة للقاء وفد اإلخوان باخلارجية األمريكية واللغطاملثار في مصر علي األقل بشأن هذا اللقاء حتديدا والذي
مت مساء الثالثاء وعلي عكس املشاع من حدوث استقبال
ونقاش وصفه حشمت نفسه بأنه ايجابي  ،فاحلقيقة
تبدو مختلفة  ،فحني حاولت استطالع األمر لدي اجلانب
األمريكي فقد قيل لي حتديدا أن من استقبلهم كانوا
موظفني عاديني بالوزارة ومن املعنيني مبكتب حقوق
اإلنسان وانه لم يجري استقبالهم من قبل مسئولني كبار

مقـــــــــاالت

وان هذا األمر اعتيادي و روتيني ويندرج علي موظفي البيت
األبيض مثلهم مثل أي فصيل أيا كان حجمه يطلب لقاء
باخلارجية األمريكية وذلك في ضوء استمرار السياسة
األمريكية في التعاطي واالستماع للجميع ! وحني سألت
هل يقابل مسؤولي اخلارجية أي أشخاص يطلبون ذلك كان
الرد “بالطبع ال « لكن اإلخوان مازالوا ميثلون فصيل موجود
باجملتمع املصري!!
و مبناسبة املصالح األمريكية في املنطقة فهذا يعيدنا
إلي ما جاء علي لسان جمال حشمت مرة أخري خالل جولة
اإلخوان حني حتدث عن طموحهم الذي يهدف الِي ما وصفه
بتحرير مصر من نظام احلكم احلالي ثم حترير باقي العالم
العربي ،و بالطبع لم يخلو كالم وفد اإلخوان املعلن من
انتقاد دول خليجية بعينها  ،بينما و كما وصلني من احد
حضور جنب من حوارهم مع بعض موظفي الكوجنرس من
طرح أفكار تتحدث عن مصاحلة مع السعودية السيما بعد
تولي ملك جديد ! لكن ما فهمته أن اجلانب األمريكي كان
متمسكا بضرورة إشراك اإلخوان في أي عملية انتخابية
مقبلة في مصر!
النقاط التي ركز عليها وفد اإلخوان مع األمريكيني
وبغض النظر عن بعض التناقضات التي الحظناها
مبراجعة خطاب اإلخوان ألوساط املصريني في الواليات
املتحدة عن تلك التي ناقشوها و طلبوها من األمريكيني
حكومة وكوجنرس و مؤسسات صنع قرار فإنهم ركزوا علي
تقدمي ستة ملفات أساسية لوحظ أنهم ناقشوا بعضها
وبلهجة مختلفة قليال مع جتمعات املصريني أهمها :
ملف حقوقي حيث حملوا معهم تقارير انتهاك احلرياتفي مصر و علي رأسها اعتقال وقتل املعارضني و هنا نرصد
مطالبتهم للرئيس اوباما للتدخل حلماية أمريكي معتقل
هو محمد سلطان املضرب عن الطعام  ،و عن عمليات
مطاردة امللحدين و املثليني جنسيا في مصر وانتهاك
حقوق املرأة املصرية وحاالت اغتصاب املعتقالت بالسجون
و مطاردة اليساريني والليبراليني  ،و اإلسالميني واألطفال
واملسيحيني وان علي أمريكا قيادة ضغط دولي إلطالق
سراح املسجونني .
و أبلغوا األمريكيني بأن االستقرار لن يتم ليس فقط في
مصر وإمنا في كافة األنحاء العربية سوي عبر الدميقراطية
وان الدكتاتورية لن حتقق ال سالم وال استقرار  ،وان األغلبية
في مصر اآلن من املؤمنني بالدميقراطية يعتقدون أن
اإلسالميني كانوا األكثر أميانا بالدميقراطية عندما تولوا
السلطة وقبل اإلطاحة بهم !!! وانه علي اإلدارة األمريكية
أن تعبر بصراحة أمام الرأي العام العاملي وعلنا عن رفضها
للجرائم ضد اإلنسانية في مصر .و أن في ذلك إجابة
لسؤال األمريكيني عن كيفية معاجلة تصاعد كراهية
السياسة األمريكية في مصر.
 ملف اقتصادي به معلومات عن تدهور الوضع االقتصاديوالصناعة و توسع الفساد في كل إدارات احلكومة و زيادة
مديونية الدولة واالعتماد علي املنح اخلارجية  ،و انتهاكات
حلقوق العمال في مصر وسوء اإلدارة و غضب الشارع
املصري من عودة رجال مبارك ليسيطروا علي االقتصاد
لصاحلهم .
 ملف قضائي يحتوي معلومات عن إعداد املعتقلنيالسياسيني و ما وصفوه بتغلغل الفساد في القضاء الغير
مستقل و اإلفراج عن مبارك و رموز نظامه .في الوقت الذي
استمر اعتقال مرسي  ،و كيف أن ذلك سيؤدي إلي اندالع
حالة من الفوضى واملواجهات والتي بدأت بالفعل بوادرها
في مناطق مختلفة – حددوها باالسم -وقالوا انه الوهم
ذاته لو تصور احد أن املوضوع سيستغرق فترة ومتر  ،بل
ستكون ثورة مستمرة !
 ملف «شرعنة اإلخوان و وفدهم إلي واشنطن « هذاامللف جمع فيه اإلخوان بيانات و مواقف مكتوبة من
دول بعينها ومنظمات دولية مثل البرملان الدولي واالحتاد
األوروبي وغيرها تتماشي وسياق طرحهم بأنهم منتخبون
بانتخابات دستورية و من ثم فهم مازالوا ميثلون الشعب
املصري! كما قدموا بيان لتحالفات قالوا أنهم جددوها مع
قطاع عريض من املعارضة و الشباب الغاضب .
مبادرة مشروطة:
املفارقة هنا كان في طرح اإلخوان ملبادرة أو مبعني اصح
رؤيتهم إلصالح األمور مبصر وحيث علنا متسكوا بعودة
محمد مرسي وإكماله ملدته الرئاسية بينما تفعل مراحل
مابني انتقالية ملدة اربع سنوات وثانيها سبع سنوات
كمرحلة تنافسية إلعادة بناء وهيكلة ملصر  ،تسود خاللها
ما وصفوه بسيادة الشعب علي املؤسسات احلكومية و
األمنية والعسكرية .
أيضا كان من املالحظ هو مطالبة وفد اإلخوان في كافة
لقاءاته بـوقف املساعدات العسكرية ملصر وبالتالي وقف
تزويد مصر بالسالح أو املعدات  ،و أن اجليش البد أن يعود
للثكنات و أن يكون وزير الدفاع مدني وان أقصي منصب
لعسكري في مصر هو رئاسة األركان .
علي أيه حال فإن املتابعة املبدئية لهذه اجلولة املبطنة
لإلخوان في الواليات املتحدة واملستمرة حتى األسبوع
القادم تشي مبا ال يحتمل الشك في قدرتهم علي
استغالل الظروف وتوظيفها لصالح مشروعهم الواسع
وأنهم بصدد شن حرب واسعة ودموية في أنحاء مصر
و لألسف فإن تلك املتابعة أيضا تواجهنا بأن ما حدث ال
يعفي احلكومة في مصر من املسئولية  ،ما نراه هنا له
أكيد عالقة بـ التخاذل في محاربة الفساد و عدم اجلدية
في حتقيق خطوات ملموسة في عدالة اجتماعية و وهو ما
أعطي الشيطان الفرصة ليعظ..

قصيدة  :أميرة الوصيف
من اجلحيم �أُ َحييكم
َمن منكم يرانى الآن ؟!
ال �أحد يَنطق !
حتى الأرواح ُمو َ�صدة
�صديقتى
ت ُ َدلل غدها بزهرة
بَنف�سج
وجدتى
تخترب مذاق الطعام
وقطتى
كعادتها
تتثائب فى َملل
وجارنا الأج�ش
ال زال يُقَلد
الببغاء
ورجل احلكومة
ال زال ُمتدثر ًا
بورق اجلريدة
ِ
والزال ي ُ َف�ضل التَنكُر
فى �صفحة جنوم
املجتمع !
ياقوم
�أنا هنا
�أطوف ال�سماء
�أتلذذ بهواء رئتيها
و�أرمقكم بحذر
ولهفة
و �أين �أنتم مني ؟
و َمن منكم يرانى
الآن ؟!
حبيبي
يرتدى الوجع الثقيل
وينى نف�سه
مُ َ
بعرو�س البحر
وال ت�أتيه !
ورجل الدين

يَدعى احل�صافة
نهار ًا
وليالً يفتح ذراعيه
لراق�صة احلي
فرائ�ض الع�شق
تذوب فى فمي
والوقت
يُ�ض ِرم النريان حويل
مِ َ
ول اخلوف ؟
و �أنا ال� َسراب ؟
َمن منكم يرانى الآن ؟
زجنية
تقفز للأعلى
بال�شارع العري�ض
مُت ِ�سك ب�أبعد جنم
وت�ضعه
بني خ�صالت
�شعرها الثائر
وتُ�سائل نف�سها
فى هم�س
« هل يليق بي « ؟
وقبو دخيل
على دنيا اجلمال
ال ي�ستقيم معه الت�أمل
ي�صرخ من داخله
�أربعينى
�أفقده العمر
حركته
وبات �ساكناً
يئن !
باملتحف الأثري
ِ
ي�ألف الزمان
«الذكريات»
يراها
بعني الر�ضا

عامل فقري
بَلل البكاء قلبه
حَ َ
وترق ف�ؤاده
�أ�سفاً
ي�شيح بوجهه
عن اللذة
ويُلقى بنف�سه
فى رداء
«احلرا�سة الليلية «
و �أنا هنا
�أمو ُت ِ�سر ًا
وفى ال َعلن
و �أركل ق�سوة امل�ساء
وجفاء الرفاهية
ولكن
َمن �أنا ؟
و �أين �أنتم منى ؟
و َمن منكم يرانى الآن
و�أنا ال�سراب ؟؟
ِمن اجلحيم
�أُ َحييكم
و �أرى ُقبَعة
حمراء
لأنثى ناعمة
حتت�ضن �أر�ض غرفة
ُمظلمة
يداهمها الغمو�ض
القُبعة
تكتم �صرخاتها
وتُبقى على �آثار
�أقدام حذاء
القُبعة ترثي
�صاحبتها «ال�شقراء»
و �أنا �أب�صق
فى وجه مر�آتى
و�أتو�سل اىل امل�شهد

�أن ينفي ما ر�أيت !
وتَتعذر علي الراحه
و�أتوق �شوقاً
لر�ؤية القاتل
ولكن َمن �أنا ؟
و �أين �أنتم منى ؟
و َمن منكم يرانى الآن
و�أنا ال�سراب ؟؟
على امتداد الطريق
خياماً ُمبَعرثة
�أ�صحابها
ُمكَومني
داخلها
ر�ضيع مت َعجنه
وت�شكيله
على هيئة
« ُدميه «
متوت فى بطء
ورجل
تخرج عظام
وجهه عليه
وال يجد بديالً
�سوى مَتنى ال شَ�بع
و�سحابة
تُناجى ربها
فى �آداء متثيلي
يُجرب جمهور
الأ�شجار البا�سقة
على الت�صفيق واحلركة
وا�ضاءة خافتة
ت ُ ِطل من عني
عجوز
�شارف على ال�سبعني
وا�صراره
على ابقاء عينيه
ُم َعلقتني

على الدنيا
فى اخليام
�صدى رهيب
م�صدره الألباب
يهرب كل�ص من الثياب
وي�ضع
فى �أذن الإن�سانية
�شيئاً �صلباً
رمبا ب�سببه
تعانى الإن�سانية
�صعوبة فى ال�سمع
قد يتحول َ�صمم !
فى اخليام
لل�ساهرين
حق تناول «الورق»
واحت�ساء
احلرب !
فال �شىء باخليام
�سوى «الورق»
والالجئون
ميوتون جوعاً
والن�ضال
ال ي ُ َطم ِئن املعدة
هى
التزال
خاوية
رغم ازدحام العقل !
اخليام
تلد �سجوناً
و �أنا �أرجم الظلم
على امللأ
ولكن َمن �أنا ؟
و�أين �أنتم منى ؟
و َمن منكم يرانى الآن
و�أنا ال�سراب ؟
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أفيال ساحل العاج أبطال أفريقيا
 2015بعد مارثون ركالت الترجيح

يحررها سمير اسكندر

جماهير الزمالك تفتح النار على
العبي الفريق ورئيس النادي

أعرب جوزيف سيب بالتر ،رئيس االحتاد الدولى
لكرة القدم «فيفا» ،عن حزنه لوقوع ضحايا
فى استاد «الدفاع اجلوى» على خلفية مباراة
الزمالك و إنبى فى الدورى املصرى املمتاز.
وقال بالتر عبر احلساب الرسمى له على موقع
التواصل االجتماعى «تويتر» إن احلزن قد خيم
على احتفاالت تتويج كوت ديفوار بطالً جديدا ً
للقارة السمراء ،بعد سماع األخبار احلزينة
القادمة من مصر .يذكر أن  28قتيلاً من جمهور
الزمالك على األقل لقوا مصرعهم أثناء
محاولتهم الدخول حلضور مبارة فريقهم ضد
إنبى في الدوري العام.

توج املنتخب اإليفواري بلقب بطولة كأس األمم
األفريقية للمرة الثانية في تاريخه بالتغلب على
نظيره الغاني  8/9بركالت الترجيح في املباراة
النهائية للبطولة اثر تعادل الفريقني سلبيا
في الوقتني األصلي واإلضافي لنهائي النسخة
الثالثني من البطولة والتي اختتمت في غينيا
االستوائية .وابتسمت ركالت اجلزاء اخيرا لكوت
ديفوار في االلفية اجلديدة حيث سبق وخسرت
أمام مصر في نهائي  2006بركالت اجلزاء ،وأمام
زامبيا في نسخة  .2012وهذه هي املرة الثامنة
في تاريخ البطولة التي حتسم فيها ركالت
الترجيح لقب البطولة .وانتهى الشوط األول
من املباراة بالتعادل السلبي بعد أداء متكافئ بني
الفريقني وإن مالت الكفة قليلة لصالح األفيال
فيما تصدى القائم لتسديدة الغاني كريستيان
أتسو في الدقيقة  . 26وفي الشوط الثاني  ،جاء
األداء سجاال بني الفريقني أيضا ليستمر التعادل
السلبي بينهما ويلجأ الفريقان لوقت إضافي ملدة
نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطني.
وامتد التعادل السلبي بني الفريقني حتى نهاية
الوقت اإلضافي ليحتكم الفريقان إلى ركالت
الترجيح حلسم اللقاء واللقب.
وفي ركالت الترجيح  ،سجل لغانا كل من مبارك
واكاسو وجوردان آيو وآندري آيو وجوناثان مانساه
وإميانويل بادو وهاريسون أفول وعبد الرحمن
بابا وجون بوي وبوبكر باري وأهدر أفري أكوا
(الضربة الثالثة التي تصدى لها احلارس) وفرانك
أشيامبوجن (الضربة الرابعة التي سددها خارج
املرمى) وسجل لكوت ديفوار كل من عبد الرحمن
بابا وسيدو دومبيا ويايا توريه وسالومون كالو
وكولو توريه وويلفريد كانون وإيريك برتران بيلي
وسيري داي وأهدر ويلفريد بوني (الضربة األولى
التي ارتدت من العارضة) وجونيور تالو (الضربة
الثانية التي سددها خارج املرمى) واحلارس برميا رزاق
(الضربة احلادية عشر التي تصدى لها احلارس)

جماهير ريال مدريد تهاجم
رونالدو خالل لقاء صحفي

تواصل وسائل اإلعالم اإلسبانية إلقاء الضوء
على اخلسارة القاسية الني تعرض لها ريال
مدريد امام جاره وغرميه التقليدي في يالعاصمة
اتلتيكو مدريد صفر 4-في الدوري احمللي ،حيث
حتاول رصد مدى الغضب الذي ينتاب جماهير
الريال جتاه العبي الفريق جراء تلك اخلسارة .ويعد
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر العبي
الفريق الذين تعرضوا لالنتقاد خصوصا وأنه لم
يقدم املردود املتوقع منه بعد غيابه عن العب
في مباراتني متتاليتني بسبب عقوبة االيقاف
التي تعرض لها بعد واقعة طرده أمام قرطة.
ونشرت «قناة «كواترو» اإلسبانية مقطع فيديو
ظهر من خالله جماهير النادي امللكي الغاضبة
وهي تهاجم النجم البرتغالي أثناء قيامه بلقاء
صحفي مع احدى قنوات التلفزة االسبانية بعد
املباراة .ووفقا ملا أظهره الفيديو فإن رونالدو
تعرض للكثير من الشتائم والهتافات اخلارجة
أثناء مقابلته الصحفية ،حيث بدت الستائم
واضحة وأمام ناظريه .وال يزال رونالدو يتعرض
حلملة انتقاد واسعة من الصحف اإلسبانية،
ليس بسبب اخلسارة املذلة فقط ،وإمنا أيضا
الحتفاله بعيد ميالده الثالثني بعد ساعات فقط
من تعرض فريقه للهزمية املشينة ،حيث وصفت
صحيفة «ماركا» الرياضية حفل عيد ميالد
بعد خسارة ريال امام جاره اتلتيكو بانه «حفل
االنشقاق» في اشارة الى عدم مشاركة بعض
زمالئه

جماهير الزمالك تفتح النار على
العبي الفريق ورئيس النادي

شنت جماهير نادي الزمالك ،املتواجدة مبلعب
استاد الدفاع اجلوي بالتجمع اخلامس ،هجوما
عنيفا على العبي الفريق بعد مطالبتهم
بالوقوف دقيقة حداد قبل املباراة ،ليتجاهل
الالعبون األمر وتبدأ املباراة وهو ما دفع اجلماهير
للهجوم عليهم.
ورددت جماهير الزمالك هتافات منها «في اجلنة
يا شهيد» و»يا جنيب حقهم..يا منوت زيهم».
كما هاجمت جماهير النادي األبيض رئيس نادي
الزمالك ،واتهموه بأنه السبب في االشتباكات
التي وقعت قبل املباراة بني األمن وأعضاء جروب
ألتراس وايت نايتس ،بسبب رغبة اجلماهير في
حضور املباراة دون حصولهم على تذاكر

Bakery and Delicatessen
منتوجات غذائية يونانية ،أوروبية وعربية
يتوفر لدينا األجبان والزيتون والمخلالت
ترقبوا ....

حلقة جديدة و مميزة مبناسبة عيد العشاق من البرنامج العربي
«آسك ميرنا  ”AskMirnaعلى قنوات روجرز التلفزيونية حيث سيبث يوم
السبت املوافق في  21فبراير الساعة العاشرة صباحا
على قنوات (.)510HD & 59 ,10
سيعاد بثه يومي الثالثاء املوافق في  24فبرايرالساعة
اخلامسة والنصف مساءاً,
و صباح السبت في  28فبراير الساعة الرابعة صباحا(.بث اإلعادات
ملنطقة تورنتو و سكاربورو فقط).
** ملعرفة كل ما يجري من نشاطات في اجلالية العربية في تورونتو
الكبرى ،تابعوا «آسك ميرنا  »AskMirnaعلى الفيسبوك.
** تستطيعون املشاركة في البرنامج و بأي موضوع ترغبونه.
كما ونستقبل مواهب الكبار والصغار ،لذلك ابعثوا بأرائكم
و إقتراحاتكم ونحن نستقبلها بكل ترحاب .
** إذا كان لديكم نشاطات وترغبون ببثها على قناة روجرز التلفزيونية
و لإلعالنات في البرنامج،
يرجى ارسال إمييل على املوقع www.askmirna.com
** أيضا ميكنكم مشاهدة جميع احللقات على AskMirna YouTube
أو على موقع  .AskMirna.com under Rogers TV Sectionملزيد من
املعلومات ،زوروا املوقع التاليwww.rogerstv.com/askmirna :

Greek, European and Middle Eastern Grocery
Specialized in Cakes & Pastries for all Occassions

جميع أنواع الحلويات
والبقالوة والكيك
مستعدون لعمل كيك
األعراس ،أعياد الميالد،
اول منـاولة ،عماد
وغيرها
1961 Kennedy Road (Progress & Kennedy) (416) 754 7857
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Pet Corner

Dr. Ihab Messiha DVM

مرض القطط الذى ينتقل
للنساء احلوامل

التوكسوبالزما ( مرض القطط الذى ينتقل للنساء احلوامل ) كائن وحيد اخلليه يصيب القطط عن طريق
تناول حلوم غير مطهية جيدا أو األكل من حلوم الفرائس املصابة ..أو التعرض ألماكن تبرز القطط األخرى
املصابة باملرض مثل احلدائق أو الرمال  ..والقطة املصابة تظل تخرج البويضات مع البراز ملدة اسبوعني أو
ثالثة بعد إصابتها وتصبح بعد ذلك غير معدية وتكتسب مناعة قد تبقى معها مدى احلياة أو على األقل
لفترة طويلة جدا ً  ,فال تصاب وال تعدى أحدا ً طوال هذه الفترة  ..والبويضات التى تخرجها القطة هى التى
قد تعدى االنسان أو تُعدى القطط األخرى  ,وهى قادرة على البقاء حية على األرض لفترة طويلة قد تصل
الى سنة أو أكثر بالذات إذا تواجدت فى األماكن الرطبة املظللة  ,وقد ثبت ان القطة املصابة تخرج حوالي
عشرة ماليني بويضة مع البراز يوميا ً  .ويجدر بنا االشارة الى ان االصابة او العدوى بهذا الطفيل يسبب
مرض يدعى بداء القطط الذي يكون ممرضا ً ومزعجا ً جدا خصوصا ً للنساء وخاصة احلوامل لكونه يسبب
االجهاض او والدة اجنة مشوهة فينصح باخذ احليطة واحلذر وعدم السماح للقطط باخلروج الى الشارع
حيث ان االختالط بالقطط السائبة يسبب لها العدوى بالدرجة االولى وعدم اطعامها اللحوم واالطعمة
النية

األطفال املبتسرين هم أكثر عرضة لالمرض الربوية

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن األطفال
املبتسرين هم االكثر عرضة للوقوع فريسة لإلصابة
بنوبات الربو.
وتؤكد الدراسة احلديثة على أن أولئك الذين يولدون
قبل األوان أقل من  37أسبوعا من احلمل ,هم األكثر
عرضة للمعاناة من أعراض الربو واألمراض الربوية,
مقارنة باألطفال الذين يولدون بعد إكتمال شهور
احلمل التسع.
وقالت آن لويز دى باروس أستاذ طب األطفال بجامعة
“كوبنهاجن” لقد بحثت بني األطفال املبتسرين وحتى
سن الثالثني ,ليتم حتليل البيانات املسجلة الكثر من
 1,8مليون شخص فى الدامنارك خالل الفترة من عام
.2009 / 1980
وأشارت النتائج املتوصل إليها ،والتي نشرت فى
العدد األخير من مجلة «بلوس وان»  ،إلى أن العديد
من األطفال املبتسرين عانوا األزمات الربوية مبعدالت
مرتفعة ومتزايدة مقارنة باالصحاء منهم.

متى يجب عليك مراقبة معدل الكوليسترول؟

السن من يعانون من الكوليسترول ،إنمّ ا الشباب عرضة لذلك أيضاً ،وفق دراسة أجراها
ليس فقط كبار
ّ
باحثون من جامعة ديوك األميركية ونشرت في اجمل ّلة العلمية .من هنا تظهر أهم ّية مراقبة الكوليسترول
منذ الصغر ،إذ إن نسبة ،ولو قليلة االرتفاع منه ،يع ّرض الفرد خلطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية
بنسبة  .%40وباالستناد إلى دراسة ملؤسسة أبحاث القلب واألوعية الدموية األميركية فإ ّن نسبة مرتفعة
سن صغيرة ،لذلك على
من الكوليسترول تدوم أكثر من سنة ،حتى لو بدأت هذه النسبة باالرتفاع منذ ّ
الباحثني أن يأخذوا هذا العامل بعني االعتبار عندما ّ
يتأكدون من صحة قلب مرضاهم .ويقارن الباحثون
هذه احلالة املرضية بالتدخني :إ ّن السنوات التي أمضاها الفرد مع نسبة عالية من الكوليسترول هي
معدل الكوليسترول
كالسنوات التي أمضاها مع التدخني .ويشير الباحثون إلى أنّه من الضروري مراقبة
ّ
بدءا ً من سن العشرين ،لتفادي أمراض القلب هذه في عمر اخلمسني والستني.

�صحـــــــة

دكتور  ....أشعر بورم في الثدي  ،فماذا أفعل؟؟؟ ()4

نستكمل في هذا العدد ما ذكرناه في العدد السابق عن
اورام الثدي ..

د .ياسر بطرس

أريد أن أحتدث لقراء «جود نيوز» في احللقة الرابعة من سلسلة «سرطان
الثدي» ،عن أمر هام ،وهو اختبار اجلينات (  ، ) Genetic Testingويتم هذا
األختبار عن طريق أخذ عينة دم من املريضة  ،وذلك ملعرفة ما إذا كان اجلني
املؤدي لإلصابة بسرطان الثدي ،موجود أم ال .ويسمي هذا اجلني « ، « BRCA
وحيث أن من لديهم هذا اجلني من مجموع مصابي سرطان الثدي ال تتجاوز
نسبتهم  5باملائة  ،لهذا فأن حاالت معينة فقط هم من يجب إجراء هذا
األختبار لهم وهم من تتوافر بهم الشروط التالية:
 -1أن يكون لها قريبة من الدرجة األولي ( اي االم او االخت) مصابة بسرطان
الثدي أو سرطان املبايض
 -2أن يكون عمرها وقت اإلصابة أقل من  35عام
 -3أن تكون املريضة مصابة بسرطان الثدي في الناحيتني
 -4أن تكون املريضة مصابة بسرطان الثدي في ناحية واحدة ولكنها مصابة بسرطان املبايض أيضا ً
 -5أن يتواجد سرطان الثدي في والد أو أخ املريضة
 -6هناك مجموعات خاصة من اليهود ويُطلق عليهم األشكنازي «  « ASHKENAZIيتواجد فيهم هذا
اجلني بنسبة كبيرة
وفي الست حاالت السابقة يتم إجراء إختبار اجلني  ،و يجب اإلشارة إلي أنه قبل أجراء هذا األختبار ،يجب
علي املريضة اجللوس مع الفريق اخملتص ملعرفة التبعات الناجتة عن وجود هذا اجلني ،حيث ان هناك امور
يجب إجرائها للمريضة وأمور أخري يجب إجرائها البنائها من البنات
أوال بالنسبة للمريضة نفسها وفي حالة ظهور النتيجة إيجابية فان إحتماالت اصابة الثدي االخر أو
احتماالت اإلصابة بسرطان املبايض ستكون مؤكدة بنسبة تتراوح من  40إلي  80باملائة  ،وفي هذه احلالة
النكتفي باستئصال اجلانب املصاب من الثدي ولكن يجب استئصال الثدي االخر وكذلك املبايض أيضا ً
ثانياً :بالنسبة لبنات املريضة يكون هناك أيضا ً إحتماالت ألصابتهم بسرطانات الثدي أو املبايض بنسبة
تتراوح بني  40إلي  80باملائة و لذلك نقوم بإستئصال الثديني واملبايض البنة املريضة أيضا ً  ،ويتم ذلك في
عمر عشر سنوات اقل من عمر األم في وقت تشخيص املرض.
ُ
وهناك حالة شهيرة لهذا األمر ،وهي النجمة األمريكية« ،أجنلينا جولي» حيث اصيبت بسرطان الثدي ،ومت
إجراء أختبار اجلني لها وكانت نتيجته إيجابية  ،فقامت بإجراء جراحة إلستئصال الثديني واملبايض .ومثل
هؤالء املرضي نعطيهم جرعات من الكيماوي كنوع من الوقاية بعد إستئصال الثديني واملبايض .واحيانا َ
نقوم بوضع ثدي صناعي .
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أفقي

 1هاجم فجأة  oمعدن نبيل (ال يتفاعل مع العناصر األخرى)
 2المادة الرئيسية في لب الخشب وجدران الخلية  oعدد سنوات حياة االنسان
من يوم مولده حتى مماته
 3تنتشر وتغطي  oجواب  oمتأدب في سلوكه وذو رفعة
 4ضمير متكلم  oمنطقة مليئة بالبساتين  oحرف نداء
 5حصيلة  oاالسم القديم للبحرين
 6مرض السل
 7االسم القديم لعمان العاصمة االردنية في العصر الروماني
 8هرب  oحطم
 9أول انتحاري في التاريخ الذي هدم المعبد عليه وعلى أعدائه  oمخيم في
بيروت
 10محتلون ومستغلون لألرض والبشر

رأسي

 1حديقة أشجار مثمرة  oاسم علم مذكر بمعنى األكثر شرفا (معكوسة)
 2البالبل  oلمس
 3سحابات  oأعلنت سرا
 4جبل صغير  oأدوات حربية للوقاية من العدو
 5انتفاخ جلدي  oيطلبه كل من وقع في مشكلة  oتكلم عن اآلخرين في غيابهم
 6بلع األكل بال مضغ  oحرف جر
 7مصنوع من الجلد  oوضع شيئا في صرة
 8خوف شديد  oربان المركب
 9ثاني اكبر اباطرة المغول ولد في كابول وتوفي في دلهي  oشجر رفيع وطويل
للحماية من الريح
 10اكبر حقل نفط كويتي  oيشعر بالحر
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لوحة ال�رشف

توماس إديسون

مخترع ورجل أعمال أمريكي ولد في
 11فبراير عام 1847م .اخترع إديسون
العديد من األجهزة التي كان لها أثر كبير
على البشرية مثل آلة تسجيل الصوت
(الفونوغراف) ،وآلة التصوير السينمائي
باإلضافة إلى غيرها من األجهزة .أطلق عليه
مراسل إحدى الصحف لقب «ساحر مينلو بارك»
ورغم االعتقاد الشائع ،لم يخترع إديسون أول
مصباح كهربائي ،إذ قام العديدون قبله بتصميم
مصابيح كهربائية على مر السنوات ،لكنها كانت
مكلفة وصغيرة .ويرجع الفضل إلى إديسون في
اختراع أول مصباح كهربائي عملي ناجح من
الناحية التجارية ويمكن استخدامه في البيوت،
يـعـَد رابع المخترعيني إنتاجا في التاريخ،
كما ُ
حيث يمتلك  1093براءة اختراع أمريكية تحمل اسمه ،فضال عن العديد من براءات
وساما من بريطانيا تقدي ًرا النجازاته.
االختراع في أمريكا وفرنسا وألمانيا وقد ُمنح
ً

حظك مع جود نيوز
مزاجية
العاطفية خاصة أن احلبيب فى حالة
ذهبية لتصفية نزاعاتك
برج احل ََمل :فرصة
ّ
ّ
ّ
لطيفة.
عاطفية لتعضيد الثقة املتبادلة وإزالة سوء الفهم ،الزيارات
برج الثور :جلسة عائلية أو
ّ
الرحم.
صلة
لتقوية
ضرورية
العائلة
ّ
ّ
برج اجلوزاء :مناقشات عقيمة التؤدى سوى لفقدانك للوقت والطاقة،صحتك تستدعى
اإلهتمام،سواء باألكل،الرياضة أوزيارة طبيب.
املزيد من
ً
انية،املاء والطبيعة ورفيق
برج ّ
السرطان :أكثراألشياء سبباً لسعادتنا هى فى األساس ّ
مج ّ
التمتع برفقة بريئة وهادئة بعيدا ً الضوضاء.
عليك
احلياة،
ّ
عرضاً نفسك
م
منعزلة
مناطق
فى
ا
وحيد
تسير
أن
اليعنى
بالنشاط
برج األسد :شعورك
ً
ُ ّ
للخطر ،نيولوك جديد مفيد لك فى إدخال مذاق جديد للحياة.
برج العذراء :إن تكاثرت عليك الديون أو أعباء العمل فتحرك بخفة أكبر وشطارة أكثر،النجاح
فضة .
اليُقدم على طبق من ّ
أوالتحكم فى النفقات والسبب الرئيسى رغبتك الدفينة
برج امليزان :صعوبة فى السيطرة
ّ
ميزانيتك.
حساب
على
ولو
والتفاخر
فى الشعور بذاتك
ّ
عاطفية قدمية إنتهت ،السبب لها سوى رغبتك
برج العقرب :رغبتك فى إستعادة ذكريات
ّ
الشعوربشبابك وأنك التزال صغير،قم بأداء نشاط بدنى أو هواية مفيدة.
املتلهف أو احلاضر اجلاهز دوماً إلسعاد اآلخرين،إهتم
برج القوس :الداعى ألن تظهر مبظهر
ّ
وركز فى عملك لتتالفى أخطاء أنت فى غنى عنها.
بشئونك اخلاصة ّ
ً
التتهم اآلخرين بالنقص والعيوب والتسبب فى تعطيلك ،زوجتك أشقاءك
برج اجلدىّ :
وزمالءك فى العمل،أنت تطبق املثل عيوبى الأراها وعيوب الناس أركض وراها.
الدلو :عندما يُقفل باب ستجد عشرة أخرى مفتوحة مبشيئة اهلل ،رمبا مكان آخرأكثر رزقاً
برج ّ
من املكان الذى كنت حترص عليه.
شئ ؟ على أقل
برج احلوت :هل ترغب فى ُمراقبة عقارب الساعة
تتحرك طوال اليوم دون إجناز ٍ
ّ
التسوق تكفى.
مراكز
أحد
فى
بجولة
تقدير فالترفيه عن نفسك وأسرتك
ّ
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بحضور «جود نيوز» «هاربر» يُعلن
تشريعات صارمة ملكافحة اإلرهاب

في “بافيوهيل سنتر” ،مبدينة ريتشموندهيل وبحضور “جود نيوز” ،أعلن رئيس الوزراء
الكندي“ ،ستيفن هاربر” ،أن حكومته قدمت تشريعات حلماية الكنديني واجملتمع
الكندي من التهديدات اإلرهابية .وبدأ هاربر كلمته :أن العالم اصبح مكان غير أمن،
وكما رأينا في الهجمات الوحشية في أكتوبر املاضي ،في “أوتاوا” و “سان جان سور
ريشيليو” .وأضاف “كندا ليست مبنأى عن خطر اإلرهاب .والتشريع املقترح يوفر تنفيذ
القانون الكندي ويعطي ادوات لألجهزة األمنية الوطنية ملواكبة التهديدات املتطورة،
لتوفير احلماية األفضل للكنديني في الداخل.
وقال “هاربر” :ومتاشيا مع التدابير املتخذة من قبل حلفائنا ،اتخذت احلكومة إجراءات
إضافية ملواجهة االرهابيني؛ ومنع سفرهم ،وكذلك تعطيل الهجمات اخملطط لها على
األراضي الكندية.
ويتضمن التشريع املقترح الضوابط والتوازنات لضمان احترام حقوق الكنديني ،
وتشمل تلك التشريعات:
– جترمي الدعوة أو الترويج جلرائم اإلرهاب بصفة عامة
– إعطاء صالحيات للمحاكم الكندية بإصدار قرارات بشأن إزالة أي نوع من الدعاية
لإلرهاب من علي األنترنت
– تعزيز سلطات اإلستخبارات الكندية ملواجهة التهديدات التي تواجه كندا
– دعم برنامج حماية الركاب وتقليل التهديدات لوسائل النقل ومنع السفر لغرض
املشاركة في اإلرهاب
– تسهيالت جلهات التحقيق إلعتقال اإلرهابيني املشتبة بهم قبل أن يتمكنوا في ضرر
للكنديني ،وتشديد العقوبات خملالفي احكام القضاء للمتهمني باإلرهاب بصفة خاصة
– دعم املشاركة بني االقسام الفيدرالية للمعلومات املتعلقة باألمن القومي الكندي
لتحديد اإلرهاب احملتمل
بالرغم من أنه ليس جزء من التشريع  ،ولكننا سنواصل العمل في مجتمعاتنا ملنع
التطرف والتدخل عند ظهور اجتاهات متطرفة لالشخاص  ،كذلك التأكد من أن
وكاالت األمن القومي لديها قدرة علي حماية واستخدام املعلومات لغير املواطنني
الكنديني والذين يُشكلون تهديدا ً لكندا

مع األباء الكهنة

مع املهندس ابرام مقار

وكان بصحبة رئيس الوزراء في هذا اإلجتماع ،الوزير “بيتر ماكاي” ،وزير العدل  ،والنائب
مع السيدة غادة
العام“ ،ستيفن بالني” ،والوزير “جوليان فانتينو» .وحضر من «جود نيوز» ،املهندس رمزي
ملك املرشحة
شنودة عضو مجلس اإلدارة  ،واملهندس إبرام مقار رئيس التحرير  ..كذلك شاركت
السابقة مبسيسوجا
باحلضور السيدة «غادة ملك» املرشحة السابقة مبدينة مسيسوجا
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اإلنصات الفعال

فيها ظلم و عدل ..جناح وفشل ..إذا
جهزناهم
فقط للنجاح نكون أضرينا بهم .
 -2عندما يفشل أوالدنا يحتاجون منا
املسانده و اإلحتضان بعكس ما نفعل
أحيانا من تأنيب و انتهار علي
درجه سيئه أو كسر فازه غاليه و خالفه
من جوانب الفشل.
 -3مساعدته في التفكير في معرفه
أسباب الفشل لكس يتداركها
 -4الرجاء في الغد و الصاله و طلب
املعونه اإللهيه وتكرار احملاوله .
 -5املقارنه دائما بنفسه وليس باآلخر
علي اإلطالق ..أقارنه باملستوي اللي كان

مهمه تربيه أوالدنا تستحق أولويه
إهتمامنا  ,فعليها تقع مسئوليه كبري
في مستـقبل الطفل وبناء شخصيته ,
و تعلمه طرق مواجهه الصعوبات لذلك
نحتاج كثير من الدراسه و التدريب
للوصول للصحه النفسيه .
فمهمه تربيه األبناء هي مهمه شاقه و
لكنها تستحق التعب .
 +أهم هديه نقدمها ألوالدنا هي بيت
يسوده التفاهم و اإلحترام  ,فهذه هي
البيئه الصحيه لتنشئه األوالد.
وهذا البناء األسري يبدأ باألساس لكل
من الزوجني بالعالقه احلقيقيه مع اهلل
بقلم :مرفت روفائيل
يليه الشفاء النفسي لكليهما
ثم التفاهم و احلوار  ,كل هذا يحقق تربيه سويه ألوالدنا .عليه .
+ال نريد أن ننسي إننا في مهمه التربيه إننا وكالء عن  -6ليس هناك أي مانع من عمل جدول تشجيع
...كوسيله حتفيز.
اهلل و هذا يعني ان علينا ان نقوم باملسئوليه بامانه
و لكن النتيجه هي مسئوليه اهلل  ,وهذا يعني علينا  +الغضب
كل إنسان يشعربالغضب من وقت آلخر  ,ومن الطبيعي
طلب املعونه دائما حتي نستطيع أن نستمر في
و املقبول أن مير اإلنسان بهذا اإلنفعال  ,و األطفال
اجلهاد املضني في تربيه األوالد.
 +إذا إكتشف بعض األباء خالل هذه الدراسه إنهم الغاضبون غالبا ما يشعرون باإلحباط و العجز و قله
احليله و الظلم  .لكن نحذر متاما اإلستجابه لرغباتهم
إرتكبوا بعض األخطاء  ,فجميعنا وقعنا في أخطاء
فال نشعر بالذنب أو خيبه األمل  ,فضروري نشجع وطلباتهم عند بكائهم ألن كل سلوك خاطئ و تدميري
بعضنا بعض  ,نرجع هلل بأخطائنا و نطلب منه املعونه للطفل يستفيد منه سيكرره .و هو الشئ الغير مقبول
إلصالحها  ,و ما إنتقص من عطائنا ألوالدنا اهلل يعطينا ما نفعله  -1ال تقابل الكلمات الغاضبه بكلمات أشد
غضبا  .احتفظ بهدوء األعصاب .فمهاجمته بالفاظ
نكمله  .اللــــــــه يكمل و يصلح .
غاضبه يزيد من احتدام الصراع و لن يتعلم الطفل
بعض األخطاء الشائعه
شيئا ابدا
 +التعامل مع الفشل :
اننا دائما طوال الوقت نعلم أوالدنا طرق النجاح و  -2امنحه فرصه للتالمس مع مشاعره و استمع له
بعنايه و ساعده علي تسميه هذه املشاعر «أري إنك
التفوق و املراكز األولي و املنافسه وهذا ال خطأ فيه .
لكن يكمن اخلطأ في كيف يواجهون الفشل عندما غاضب....محبط ...مظلوم ...مجهد ...ذنب وهمي ...
يحدث فهل نتعامل معهم بواقعيه الن احلياه ليست  -3اعط للطفل بعض التوجيه من أجل التعامل مع
الغضب  ,و كن قدوه طيبه فعندما تسلك سلوكا
جناح
علي طول اخلط  ,وأيضا النجاح له مقاييس كثيره عنيفا
مختلفه و أحيانا مختله و ليست مختلفه فقط ,مبعني و انت غاضب ,سوف يفعل الطفل نفس الشئ .
تعليمهم كيفيه التعامل مع الفشل فنحن نعلمهم  -4إذا كان الطفل غاضب ,قم بإحتضانه إلظهار حبك
أبواب النجاح و منها باب الفشل كباب خلفي للنجاح له .فاألطفال يشعرون بتحسن كبير عندما يعرفون
أنهم الزالوا محبوبني .
ومثال
علي ذلك « توماس أديسون « قبل إختراعه املصباح -5في بعض األحيان يكون غضب الطفل مبثابه أشاره
تنبيه لعض اآلباء  ,ألنه يشير الي املواضع التي
الكهربائي قد حاول أكثر من  800محاوله لهذا
اإلختراع العظيم و لم يسمها محاوالت فاشله بل يبالغون فيها في السيطره عليه  ,أو احلمايه الزائده له ,
أسماها جتارب لم تنجح ...من هذا املثل نعلمهم الصبر أو عدم التواصل معه  .إفتح قنوات التواصل معه
كي تتأكد من أسباب الغضب .
و الثقه بالنفس هذا التعليم ضروري نزرعه في أوالدنا .
و اجملد الدائم إللهنا آمني.
 +إذن ما نفعله  - 1التعامل مع األوالد بواقعيه فاحلياه

أصرخ اليك يا رب صرخة يونان من
جوف احلوت
جتارب و ضيقات و أالم و كل يوم
شباب بيموت
الناس انشالت من قلوبها الرحمة
ما تعرف الصديق من العدو اللدود
زمن األخالص و التفانى انتهى
و ما تسمع غير بكرة يا سيد علينا
فوت
وبكرة أبدا ما بيجى
و األيام اللى بتعدى عمرها ما تعود
مكتوب سبعون و مع القوة ثمانون

الكلمة نيوز

العمر محدود

منى لويس

و مش عارفة الناس ليه بتنسى ان
عمرها محدود
خيال يخبو و عشب يذبل هكذا
عمرك يا انسان معدود
لكن يسوع سفك دمه علشان
يضمنلك بكرة
اطمن لو تبت األن مكانك فى
السما موجود
ده انت على كفه منقوش و اسمك
فى سفر احلياة مكتوب
واملنحة السماوية اوعى تخليها
منك تفوت

صورة وتعليق

عندما يصبح احلجــر أحن من البشــر!!..

البابا شنودة ..وسنوات مع اسئلة الناس

« )15 ،14 : 9حينئذ أتى إليه تالميذ يوحنا قائلني :ملاذا نصوم نحن
والفريسيون كثيرا ً ،وأما تالميذك فال يصومون ؟ فقال لهم يسوع
 :هل يستطيع بنو العرس أن ينوحو مادام العريس معهم ؟ ولكن
ستأتى أيام حني يرفع العريس عنهم ،فحينئذ يصومون» .فهل
كان ليوحنا تالميذ يصومون صوماً غير تالميذ املسيح ؟
اإلجابة :طبعا ً كانت هناك أصوام فى اليهودية ،صامها تالميذ يوحنا .هذه األصوم وردت فى سفر زكريا
النبى  :صوم الشهر اخلامس والشهر السابع (زك .)5 : 7كما ورد فى نفس السفر «صوم الشهر الرابع،
وصوم اخلامس وصوم السابع ،وصوم العاشر» (زك ...)19 : 8تلك األصوام كان تالميذ يوحنا يصومونها،
وكل الناس أيضا ً .أما تالميذ املسيح ،فقد بدأوا صوما ً آخر مسيحيا ً ،بعد صعود السيد املسيح ،وانتهت
صلتهم متاما ً بأصوام اليهود التى كثيرا ً ما كان يرفضها الرب ..الذى وبخهم قائالً «ملا صمتم ونحتم
فى الشهر اخلامس والشهر السابع ..هل صمتم لى أنا ؟!» (زك .)5 : 7وقد ورد فى سفر أشعياء عن
توبيخ الرب لهم «يقولون ملاذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا أنفسنا ولم تالحظ؟ ..ها أنكم للخصومة وللنزاع
تصومون ..لستم تصومون كما اليوم لتسميع صوتكم فى العالء .أمثل هذا يكون صوما ً أختاره..؟»
(أش .)5 – 3 : 58وقد بدأ الرب بتدريب تالميذه على رفض صوم اليهود ..وقال عنهم «حني يرفع العريس
عنهم ،فحينئذ يصومون» (مت.)15 : 9

خالص التعازي

في إنتقال
الدكتور/
حلمي جرجس
رئيس منظمة
أقباط اململكة املتحدة

نصلي
ألجل

خالص التعازي

إنتقال السيد/
اديب ( فارس ) مقاريوس

عزاء للمهندس ميشيل اديب والدكتوره
لوسي مقاريوس وبارثينيا ومارك
وباقي أفراد االسرة واالصدقاء واحملبني
في كندا والسودان
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بيع حبل مشنقة صدام حسني بسبعة

الكلمــــات
املتقاطعــــــة

ماليني دوالر

قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية ،إن احلبل الذي
أعدم به الرئيس العراقي الراحل صدام حسني ،معروض
للبيع في مزاد علني مقابل  7ماليني دوالر.
وأوضحت الصحيفة ،أن احلبل كان بحوزة الوزير العراقي
السابق الذي قاد «صدام» إلى إعدامه في العام  ،2006ألن
نظام صدام عذبه ،ويطمع فيه رجال أعمال من الكويت،
وأسرة إسرائيلية ثرية ،وبنك ومؤسسة دينية إيرانية.
وتابعت الصحيفة ،أن الوزير موفق الربيعي ،احتفظ
بحبل املشنقة حول رقبة متثال للرئيس في غرفة املعيشة
اخلاصة به .وقال الربيعي ،في حواره مع «إندبندنت»« ،من
الضروري بالنسبة لي أن ألف احلبل حول متثال صدام
البرونزي الذي أخرجه األمريكيون من قصره».
فيما رأى أحمد سعيد ناشط في مجال حقوق اإلنسان ،إن
أموال احلبل ال بد أن تذهب خلزينة الدولة.

منوعات نيـــــوز

السبت  6سبتمرب  - 2014العدد العشرون

«جوجل» تستعني مبتحدثني للعربية ملنع إستغالل داعش ل «اليويتوب»

تعاقدت شركة «جوجل» مع متحدثني باللغة العربية
لتساعدها في اتخاذ إجراءات رادعة ضد تنظيم
«داعش» ،الذي يستخدم موقع «يوتيوب» ألغراضه
الدعائية اإلرهابية ،كما يستغل املوقع في الترويج
جلرائمه البشعة.
وزودت الشركة ،جميع فروعها بأشخاص يتحدثون
اللغة العربية ليتعاملوا مع مثل هذه الفيديوهات
ومينعون بثها ،حتى ال يصبح «يوتيوب» منصة دعائية
جلماعة «داعش» اإلرهابية.
كان الفيلم الذي بلغت مدته  22دقيقة عن حرق
حيا ،مت حتميله على «يوتيوب» ،واستمر عدة ساعات قبل إزالته من قبل املشرفني.
الطيار األردني معاذ الكساسبةً ،
وأوضح جوناثان راسيل اخلبير في شؤون مكافحة التطرف الفكري ،أن التنظيم من خالل نشره مثل هذه الفيديوهات،
يعمل على توصيل رسالة للعالم يوضح من خاللها مدى قوته على األرض وأنه ال يخاف من تهديدات أحد ،كما أنه
يستقطب عناصر جديدة من جميع أنحاء العالم.

جــود تاميــز

شاب صيني يقطع يده للتخلص من

لوحـة الشرف

«إدمان االنترنت»

أبو العز احلريري

•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
دراسة األلعاب االليكترونية خطر علي عقول األطفال
:
كرموز .ومارس جميع حقوقه الدستورية في
:
تعاني الصني من وجود أكثر من  24مليون مراهق مدمنني
 1مدينة روسية تعرضت لكارثة نووية  oحيوان صغير يتحمل العطش
انتقاد السلطة التنفيذية ،وتسلح بحقه في
حركة
سلك تنظيم
عسكري
العلماء من تأثير األلعاب
األمريكية حذر
جامعةفيبوسطن
في دراسة 1أجرتها
لإلنترنت ،ويقضون ساعات عديدة يوميا أمامه ،إضافة
شركة «أبل» تتفوق علي هواتف
أكثر من اجلمل
شبكةوطلبات
أسئلة
البرملانية من
األدوات
التي تستخدم في األجهزة اللوحية على عقول
والتطبيقات
اإلنترنت
مستخدمي
عدد من
استخدام أكبر
إلى تضمنها
اإللكترونيةاملدينة
السيارات في
الشمس
التقاء
خفيف
سقف
ذو
مكان
o
الدولة
برأس
األطفال.
نوعها
الغريبة من
وفي حالة
العالم من الشباب،
كاشفا ً
النظام
هي فساد
واستجوابات
فيإحاطة
 2له عالقة «أندويد» في املبيعات
السينما
في
إجرامية
نسائية
شخصية
2
وقالمنالعلماء في بحث جديد ،إن إعطاء اجلواالت الذكية لألطفال للخالص من
قرر أحد املراهقني عالج تلك املشكلة بطريقة غير مألوفة
 3دولة في وسط آسيا فيها أطول سد في العالم وأكثر من %80
السابق واحلزب الوطني .ودخل في العديد من
ياسني
بكائهم أواملصرية
اخلروفعقولهم ،وأشارت الدراسة إلى أن هذه
من تدمير
يؤديoإلى
غضبهم oقد
عن طريق قطع يده اليسرى.
«بيزنس إنسايدر» األمريكي ،هبوط مبيعات
سكانها موقع
علن
مسلمون
في بداية
باسمعز
عائلتهأحمد
اشتبك مع
معهم
املعارك
وفقا لصحيفة
التطبيقات متنع األطفال من استخدام قدراتهم
وينتمي
«وانغ»
الذي تعرف
املراهق،
ويعاني
العقلية ،وذلك ً
ما بنظام أندرويد بشكل كبير
العاملة
الذكية
الهواتف
القت عليها
 3مدينة من مدينتني يابانيتني
 4اختالط األمر في موضزع
«الديلي ميل» البريطانية.
االستجوابات واجللوس
اإلنترنت منذ فترة،
«نانتونغ» ،من
ملقاطعة
إدمانمن
العديد
صعوده ،فقدم
خالل األشهر الثالثة األخيرة من عام  ،2014وهي الفترة
نووية
قنبلة
أميركا
البرملان
وأحيانا
واجلامعة
اجلامع
بناء
في
عادة
فيها oتوجد
حسنة
أحمدأنها
مفيدة ،إال
في
إلى أن قرر
الساعات يوميا،
العديد من
الكمبيوتر
أمام
املستهلكون اإلقبال على شراء هواتف
خصلة بدأ
 5التي
ليصبح
احلكومة
بالتواطؤ مع
الدخيلة
حديد
عز كاشفا ً وفاضحا ً استيالءه علي شركة
ولفتت الدراسة إلى أن الكتب اإللكترونية وتطبيقات القراءة ضد
مفيدة فقط إذا استخدمها الطفل مع والديه ،محذرة من االستجابة
وستكون
سنتني،
عمر
من
أقل
األطفال
على
ضارة
يوم التسلل خارج منزله واستخدام سكني املطبخ حملاولة
بصورةفي
بلس،تدخل
وآيفون 6oمادة
في امليناء
 6توقف
 4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما  oبداية
األبنيةالقياسية.
بياضاألرقام
حطمت
آيفون ،6
األلعاب .احملتكر األول للحديد ،ويتحكم في أسعار احلديد .لم يكتف بنقده احلزب الوطني ورجاله احملتكرين وإمنا
النهارحتى إذا بكوا إلعطائهم هذه
األطفال
التخلص من يده اليسرى في ميدان عام ،آمال أن يكفي
كمجوهراتفي
األول من نوعه
الهبوط
وقدهذا
البحر أن
فياملوقع،
وأوضح
يعديتخذ
على ما
حتتوي
 7جتدها
إلى طلباتضوء
التغيير،
الداعية إلي
احلزب
سياسة
تنازل عن
ينتمي إليه،
التجمعمنالذي
سياسات
التلفزيون،
حزب التعلم
ميكنهم
انتقدشهرًا ال
سابقا إلى أن األطفال الذين تقل أعمارهم عن 30
وأشار العلماء
العنكبوتية.
للشبكة
إدمانه
للقضاء على
أي احلل
ولكنهمرافضا ًهذا
ً
عبوديةبحسب تقرير
تلكoالفترة،
أندرويد oخالل
هواتف
مبيعات
غشيم
الطريق
جانب
في
ارتفاع
8
خاص بي
كثير o
(مبعثرة)
يتعلمون 5منكتاب
األطفال.
اللغوية عند
املهارات
يحسن
التليفزيون
أخرى توضح أن
دراسات
فيماoتوجد
صغيراحلياتية
املعامالت
أكدت
حزباملراهق
أن والدة
فيتقرير له
ميل» في
واحلكومة .وقال
التحالف
تأسيس
«ديليالثورة
موقعبعد
ساهم
الوطني
مع احلزب
احلزب
صفقات
وانتقد
أصدرته شركة «أي بي آي ريسيرتش» ألبحاث السوق.
 9ذو مكانة خاصة وذات احترام  oمتشابهان
وقالت جيني ريديسكي ،املتخصصة في سلوك األطفال التنموية بجامعة بوسطن األمريكية ،إن «تطبيقات الهواتف
أنها ال تستطيع تصديق ما حدث ،مؤكدة أن ابنها ذكي
ويعتبر الربع األخير من السنة أهم فتراتها كونه يضم
 6ما يتسابق عليه العاملون في صناعة
الشعبي االشتراكي .وكان شديد الهجوم علي طنطاوي واجمللس العسكري اثناء الفترة اإلنتقالية.
دائما ،ويستخدمها األطفال أكثر من الكبار.
حولنا
ولم تكن تتوقع منه مثل هذا الفعل ،بينما بثت القنوات
للمعلومات
حياة برية
امليالديحوي
عطالتمفتوح
 10مكان
قرصيزداد فيها إقبال
السنة oالتي
ونهاية
ً
اإلعالم
جلس ضد
ضخمة
متفرقة قاد
اجلمهورية .ثم
منصب رئاسة
األطفال،علي
اإلشتراكي
املعلومحزب
مرشح
فالطفل
التحالفأوقات
أنها تستنزف
كأن من
اآلن أثرها اإليجابي على األطفال غير معروف ،ولكن
وال يزال حتى
عليه
معاركالذي
للمقعد
اإلخبارية لقطات
املستهلكني حول العالم على التسوق مقارنة باألشهر
الذي كان يستطيع فيه اجللوس مع والديه».
يستخدمها في
وظهر
بتصريحات ذراعه،
ادلي التخلص من
وكانعامقدمحاوال
ميدان
اإلخوان أثناء حكمهم وتعرض لألعتداء علي ايدي املراهق في
سياسية
مليشياتهم،
الوقتاقعد
معاتبة o
7
الثالثة التي تسبقه ،وشهد ذلك الربع بدء شركة آبل بيع
استخدام
تدريجيا
واقعية ،كما
وأضافت أن الطفل قد يلجأ الستخدام حلول افتراضية ألشياء
بالدماء.
ملطخا
املقعد
هاتفيها الذكيني في أواخر سبتمبر.
سيستغنىمنذ ً
الدستور وعبارة «دولة مدنية»
ديباجة
تعديل
انتقد فيها
عنقليلة
اشهر
لصحيفةأنه«جود نيوز»
هامة
احللولالعادية في
احلواس غير
حاسة من
8
معرفةما سيؤثر على قدراته التي يستخدمها كثيرًا في مواد العلوم
اإللكترونية؛ وهو
استنادا إلى
وإعمال عقله
يده
حلسن احلظ متكن األطباء من إعادة اليد إلى مكانها
وأكد الشركة ،أن «آبل» شحنت في الربع األخير من العام
ً
«وانغ»،وثورة
االخوان
اجلروحضد
ومعاجلةالثورة
«احلريري» في
ما خلف األشياء الظاهرة
والرياضيات.
ولكن
جماعةفيها
التي تسبب
واعتبرها جاءت إرضا ًء حلزب النور السلفي .وشارك الطبيعي
املاضي 74.5 ،مليون هاتف آيفون ،بزيادة  %90عن الربع
أيام
عدة
إستمرت
صحية
أزمة
بعد
احلالي
سبتمبر
الثالث
ملعرفةفي
باستخدامه املنية
يونيو ،ووافته
الثالثني من
منعلى
املتوقع
تأثيره
ألوالدهم
وينصح العلماء اآلباء بتجريب كل تطبيق بأنفسهم قبل السماح
من غير املعروف ما إذا كان سيتمكن من استخدام يده
الذي سبقه ،في حني هبطت شحنات هواتف أندرويد
األطفال 9 .للسؤال  oمسحوق متفجر استخدمه
بشكل طبيعي أم سيعاني من مشاكل في احلركة.
بنسبة  %5لتصل إلى  205.56ماليني وحدة.
في األصل الصينيون

أدم بيندر

افقياً

عامودياً

حــــــــل
مســـا بقة
العــــــدد
 10ذات حركة خفيفة وجمال  oفعل مبعنى
السابــــق
سيدة مهددة باملوت إذا جتعله قويا
«ضحكت»
األديبة «أمرية الوصيف» تنضم لكتاب جريدة «جود نيوز»

عزيزتي نوبل  ..أذكريين !!
قصة قصرية

كتبتها  /أمرية الوصيف
قلبه « بوصلة الفرح
ُحقبآ
عادلت أعوامآ أو

« للحظات
بأكملها !!

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

نشرت صحيفة «ميرور» البريطانية حالة مرضية لسيدة تعاني من مرض نادر يهددها باملوت إذا ضحكت ،فهي لم تضحك
إال مرات قليلة في عمرها ،وعندما جازفت وابتسمت أرادت أن تبقيها ذكرى لذلك التقطت صورة لنفسها.
بهج
؛ قفزت عبارته تلك الي ذهنه كبهلوان ُم ِ
مخها
في
نادر
مرض
نفسه تطور
فيها ،بعد
اعادة مرة
أرادفي كل
وقال األطباء ،إن هناك خطرا يهدد حياة السيدة كالريس دياز،
بعد أن أنسته اياها
تضحكفي
السعادة
يشكل خطرًا على حياتها في كل مرة تضحك فيها.
عمرها،ال َعومت َفن !
اململؤةمنبروائح
تشخيص
الهدامةالعاشرة
املوظفكانت في
كلمات منذ أن
يذكر أن مرض كالريس ،بدأ بعد إصابتها بجلطات دماغية خفيفة
وظائف أعضائها.
تراجع في
جسمها مع
اإلفتعال « و « اإلبداع
حايدة بني «
أرض ُم
أنحاءال توجد
حالتها بأنها نادرة ،حيث أصيبت بضعف شديد في كافة «
كحرارتها
على .و
روايتك
أفقدلي
«أحياناب َ َدت
الشمس
كقرص
ونصحها األطباء عدم االنفعال سواء بالضحك أو البكاء ألنها قد متوت
الكالم»،
قدرتي
كالريس،
«وتقول
« ؛ اذا افتعلت عمآل يليق بفخامة السلطان
أي حلظة.
في
عاطفتك  ,إال أن ذهني خاض معها رحلة
كانت

باهتة في التخبط بني مفرداتك عن احلرية و
حقوق اإلنسان !  ,وكأن أوطانك قبور !! و أنت
رسل « !!
نبيها امل ُ َ

كل ما عليك فعله هو أن متنح ذاتك لقب « قرد
ذكي « لكنك لن تصبح أبدآ « أديب نقي « !

في دبي
بيوت سكنية حتت املاء
بحمية إنتقادية صرخ موظف الدولة الكبير في
عام ِدرآ قراره
وجه الروائي املُشاغب ؛ ُمص
سك بتالبيب أعمدة
2017اجلائر بنفي كلماته النورانية تلك تركها متُ ِ

روايته عن « سموات نوبل األدبية « !

فاألديب ُيَجده شعوره و حضوره ال أبواق حاكم
ت َبصق في آذان املُستمعني نفاقآ و عبثآ «
مكتب املوظف األكثر قربآ من احلاكم !

احلوار
الشجار عن
تقترب من
وبلهجة
ومضي ثائرآ علي تلك البرودة الشرسة ؛ التي
أكمل أول فيالت
العقارية،
لالستشارات
«بريفيليج»
طرحت شركة
بأسعار
دبي،
في
العالم
جزر
مشروع
ضمن
للبيع
املاء
حتت
سكنية
َعجبآ  « :ألشد ما يتحدث بها كل من يتلك زمام األمور في بالده !
املوظف األثري صراخه ُمت ِ
على مساحة
مثلكالتي متتد
أديبالفليالت
وتتكون
ماليني
ي تبدأ من
أبجديات
درهم.عن
تغيب
دهشني  5أن
ُ
حتتمن برودة أذابت كل حرارة إبداعية  ,و أضاعت
يالها
 1700قدم مربع ،من ثالث طوابق وسيكون الطابق السفلي
!
«
األدب
بعوالم
جدآل
األكثر
اللعبة
األملانية ،والذي سيشهد أيضا أمطارا وثلوجا
«كليندينست»
فكري ُحر !
املاء ،وتقع ضمن مشروع جزر قلب أوروبا الذي تطوره شركة كل دفء
عائمة !.إذ يعتمد املشروع على تقنية ثورية لتغيير املناخ إلى درجات مشابهة للطقس السائد في
وجسوراأذنيه
شوارعهاملفاجأة
صفير
بلغ
في َ
بل يالها من برودة تفوقت علي تلك الناجمة من «
أوروبا عن طريق تخفيض احلرارة بشكل كبير فتتساقط األمطار والثلوج لتغطي الشوارع واألرصفة والساحات العامة.
داخلية
الفللمرارة
بريفيليج عن
بدمع يَنُم
عيناه
وملعت
اشترتها من املطور ،وستتوفر أمام املشترين
اجلاري بعدما
وفقداألسبوع
للبيع ,بداية
حتت املاء
وطرحت
اجلنوبي «
القطب
شركة ِ
بأقساط دفع مرتبطة زمنيا بتاريخ اكتمال املشروع املتوقع بحلول عام .2017
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It took me
It took me
about six million eight hundred thirty two thousand eight
hundred minutes
to realize
that I have absolutely no idea
what I’m doing with my life
By the way,
that’s the amount of minutes
in thirteen years
Oh and I should probably let
you know
that I’m thirteen years old
And I have absolutely no idea
what I’m doing with my life
I suppose I like to just take
things in
you know?
See what the others
don’t see
Feel what the others
can’t feel
Be who the others can’t
ever imagine…
to be or not to be
No, that’s Shakespeare
it’s not me
You know?
The thing is I kind of walk this
road alone
no one at my side
no one has my back
no one leads the pride
A one man band
A one wolf pack
A one armed army
with no plan of attack
I have absolutely no idea
what I’m doing with my life
There was a time
when I wanted to explore
when I wanted more than
anything
to unlock that door
but now that I’ve found the
key
someone changed the lock

and I’m just not in the mood
to rewind the clock
and see where I went wrong
I have absolutely no idea
what I’m doing with my life
There was the time
I tried to go with the flow
but I found soon enough
that the flow doesn’t go
that far
and it won’t speed up
even if you put it in a car
or a truck
or a plane
so I waved goodbye
and I decided that I was going to try
something else
cause I have absolutely no
idea what I’m doing with my
life
I decided my next destination
which should come sometime
after all my procrastination
would be a land faraway
where the children play
and once upon a time
is the only deadline in the way
Somewhere
that doesn’t really exist
anywhere but in fables
lying dusty on old tables
Where the villains are the bad
guys
not the heroes
and it’s the tortoise that actu-
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ally wins
because I’ll tell you now
that Aesop was writing for
them
Hares have no time to read
they’re always busy winning
the game,
winning the race,
winning it all
I have absolutely no idea
what I’m doing with my life
I woke up one morning
to the sound of birds singing
or maybe it was just my ears
ringing
a little louder than usual
signalling another day,
another night,
another battle,
another fight
with none other than yours
truly
but am I really yours?
because I thought I belong to
myself
but I still have absolutely no
idea what I’m doing with my
life
The stars once told me
that there is something for everyone
that there’s a purpose to waking up everyday
that there’s a reason the
clouds don’t always behave
that’s there’s someone who’ll
shine brighter than the sun
and not only through the day
but they’ll light up the night as
well
and until the day
I find my way
I suppose the only thing there
is left to say
is that
I have absolutely no idea
what I’m doing with my life

TIME

Q: You draw a line. Without touching it, how do you make the
line longer?
Q: What has one eye but cannot see?
Q: A man leaves home and turns left three times, only to return home facing two men wearing masks. Who are those two
men?

People that study biology are known as biologists.
· Australia’s Great Barrier Reef is the largest living structure on Earth. Reaching over 2000
kilometres (1240 miles) in length.
· The first person to see a live cell with a microscope was Antonie van Leeuwenhoek, in 1674.
· Ecology is the study of ecosystems and how organisms interact with their environment.
· While some bacteria can make you sick, others have positive benefits such as helping you
digest food or even make yoghurt.
· Moulds, yeasts and mushrooms are types of fungus.
· The common cold is a type of virus.
· Viruses can be treated with antiviral drugs.
· Bacteria are extremely small and are made up of just one cell.
· Bacterial infections can be treated with antibiotics.
· Animals that eat plants as their primary food source are known as herbivores.
· Endangered species are those that are in danger of being completely wiped out, they include
blue whales, tigers and pandas. Without protection these species may eventually become
extinct.
· Born on July 5th 1996, Dolly the sheep was the first mammal to be cloned from an adult cell.
· When the DNA of an organism changes and results in a new trait (characteristic) it is known
as mutation.

“But without me, you have nothing at all,”
the stranger said as they struggled back
and forth.
“I don’t care, just leave me alone!”
“All right then,” the stranger said, and he
began to pull away (but he didn’t let go of
Jacob’s robe).
“No! Wait! You can’t leave me here all
alone!” And now Jacob was grabbing a hold
of the stranger, and he wouldn’t let him go.
“Why would you want to help me? I have
been a liar and cheat all my life. I don’t
deserve your help.” Jacob said as the two
rolled in the sand. “You won’t help me anyway! You have caused me nothing but trouble!!!” (which, of course, wasn’t true at all!)
But the stranger just held on all the tighter.
“You need me,” the stranger said.
“I don’t need you! I don’t want your help!”
Jacob said. But deep down inside, deep in
his heart, he knew that that was what he
needed most. He tried to push the stranger
away, but he couldn’t let him go.
And so they wrestled back and forth, on and
on, all night long.
Jacob wouldn’t let the stranger go, and the
stranger wouldn’t let Jacob go.
Finally, the early light of morning began to
creep across the eastern sky.
“I won’t let you go until you bless me!” Jacob finally said, and he wrestled with the

Part 2

stranger all the more. In his heart he was
crying out,
“Don’t let go! Don’t ever let go!”
And he wouldn’t let God go.
At last, God struck Jacob on the hip and put
it out of joint. Jacob walked with a limp from
that day on. It would always remind him of
the night he wrestled with God.
And then God said to Jacob, “What is your
name?” A strange question to ask after all
of this!
“You know who I am!” Jacob said.
God certainly did know. Remember, ‘Jacob’
meant ‘Cheater.’
“I am Jacob!” Jacob answered.
But that’s not who Jacob was anymore. He
was not a cheater anymore. Now Jacob
knew that everything he had came from
God, and not from his own doing. And so
God gave him a new name, a princely name.
“You shall be called Israel, which means ‘I
have wrestled with God’.”
And then God blessed him, saying,
“I am with you always. In all that you do, and
you shall be blessed. Your children shall be
as many as the stars in the sky, and the
land I promised to your fathers, you shall
possess.”
That night, Jacob learned the most important lesson of his life.
Grab hold of God, and never let him go.

Happy
Birthday
Philo
Happy Birthday Perla
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Your Darkest Zone
Poem by: Nada Bakhoum

The Second Child

I wanted to write about a subject often neglected in literature and often mentioned in
conversations between women who are about
to become moms for a second time. There is
an incessant and somewhat irrational fear that
arises in the heart of parent prior to the birth
of their second child. It is a fear rooted in ignorance of the true knowledge of the power
and intensity of love one can feel towards two
children instead of one. Up until the point of
having our second baby girl, I was paralyzed
with a silent terror that my love for my oldest would overshadow my love for the second
baby. I was afraid that we would not be able
to love the newest addition as much as the
first. I was horrified at my failure as a parent
even before my second was born. I spoke to
other moms with multiple children and they
all told me that love in my heart for all my
children comes naturally and it differs from
child to child yet remains the same. This was
not logical to me. It made no sense. It was
gibberish but so was my fear so I just had to
wait and see.
My second daughter was ushered into this
world amid numerous health complications
that eventually resulted in her delivery by ambulance to the NICU at McMaster Hospital in
Hamilton, Ontario. Without overly elaborating on the details of my horrific experience
and my belief that I almost lost my infant’s
life to poorly administered medical practices
and neglect, I want to focus on the utter and
infinite love I felt for her the MINUTE she
was born. Holding her in my arms for the first
time was no less sweeter than the first time I
held my firstborn. I was moved to tears then
and I was moved to tears again. My baby girl
was perfect. I loved her instantly and immensely and with all the protective and fierce
love only a parent can feel; I held on to her
with the hope that will make it through- sur-

By: Sylvie Martignani

vive and be well – and she did. I came home
briefly from the hospital while Sick Kids
whisked my infant away to the NICU and I
was able to see my firstborn. I was aghast at
my sadness at the time but I was still able to
find comfort in my toddler’s warm embrace
and sweet, lilting voice. I was in awe of how
beautiful she is and how her bright, young,
hopeful face can bolster my spirits and renew
my faith. I prayed and my prayers were answered when my new baby girl came home.
Her big sister did not know what to do with
her at first but then she really warmed up to
her. Now they are inseparable and whenever
possible, “big sister” bosses her around and
protects her with the same fierceness of her
father and me. However, the reason I write
this article is not to dwell on the beauty of
siblings or the expansive heart of a parent
towards all their children; I write this article
as a warning. I have often heard that parents
do not celebrate a second child as much as
their first. The baptism, the first birthday party, the snapping of photos and scrapbooking
decreases for a second child. It is a common
occurrence and one, that some may argue,
is unavoidable since you have TWO now to
take care and really “Who has the time?”
I am here to ask you to please FIND the time.
When your children grow up, they will recognize the difference in attention you paid to
each of them and they will harbour resentment. I am trying my best to take as many
photos, buy the same chronicle book for each
daughter and even scrapbook as much as I
can despite the busyness of life. That is not
to say I get lazy some days. I get tired some
days. And some days, I just want to look on
and smile directly at my children instead of
through the lens of a camera. I capture the moments in my heart and I dwell on them later in
my dreams and my waking hours. When my

youngest grows up and asks me why I didn’t
take as many photos as her sister (which was
insane because I took millions of photos of
her sister but that’s because I wanted to capture EVERY SINGLE moment on camera) I
will simply tell her that I just wanted to look
at her in awe without the use of technology so
I can etch those memories in my heart. The
only place where they will never be erased.
I wrote a blog on smartignani.com about this
and in it I featured a poem in the voice of my
youngest child. Here it is for your reading
enjoyment and reflection. I would appreciate your comments and feedback on it if you
wish- please email me at Sylviamartignani@
gmail.com. Thank you and God Bless.
Mommy look, I can finally smile
Yes baby, I will be with you in a very short
while
Mommy see, I can babble and coo
Just after this baby, I will be right with you
Mommy wow, I can roll almost all the way
Sorry baby, I won’t have time to play
Mommy yay, I was able to crawl
Please baby don’t get too close to the wall
Mommy mommy, I can finally walk
Sweet baby, I will get to you after your sister
and I talk
But mommy, I am almost all grown
Oh baby, despite having siblings, you grew
up all alone
When I smile at you or babble and coo,
please give me some love and attention too.
Despite my older siblings who were taking up
all your time,
I too have my achievements and my need to
shine.
So please celebrate me like you did my older
sister and brother,
For just like to them, you are my mother.
I love you,
Your second child

When all the negative thoughts
come as hard as a rock
And you are just sitting lonely in
complete darkness
Crying ,feeling miserable and
hopeless
Not knowing to whom you should
talk .
Have you ever known that feeling
of fear
That fills up the whole atmosphere
Needing someone telling you everything will be okay
With a loving tight hug that can
last for a day ?
Ask God what David had once
asked
“ Are your wonders known in the
darkness ,
Or your righteousness in the land
of forgetfulness ? “
If you believe , be sure that God
will answer fast .

Can you be Tax Smart?
Hany Ghattas, CFP, CIM

Day by day, the deadline for this year’s tax is getting closer.
You know it’s there – you’re not unaware. But you may be
unprepared. Here are some tips that help you get ready:

Get organized

• Put all your tax slips together in a safe location so you’ll
know where to find them come tax preparation time.
• Look at each slip to ensure the numbers are reasonable.
• Know where last year’s tax return is located and look at that
return as your tax slips come in to ensure you’re not missing
any.
• Locate last year’s Notice of Assessment, which provides important info about last year’s tax return and current year limits
for such things as your Registered Retirement Savings Plan
(RRSP) contribution room.
• Register ‘My Account’ on the Canada Revenue Agency

website
(http://www.cra-arc.gc.ca/esrvc-srvce/tx/ndvdls/
myccnt/menu-eng.html) and you’ll be able to track your
refund, view or change your return, check your benefit and
credit payments and your RRSP limit, set up direct deposit,
and much more
• If you are self-employed be sure you have receipts for all
expenses claimed against your self-employed income.
Be sure to claim all your tax deductions and credits
• Start by comparing last year’s return to this year’s – but
keep in mind that this does not ensure you are claiming all the
deductions and credits to which you are entitled.
Avoid interest and penalties . File by the deadline to
avoid penalties and pay all balance owing to avoid interest.
Make sure your calculations are correct so you don’t inadvertently overpay.

Know when to file

• If you expect a refund, consider filing as early as possible.
If you owe taxes, delay the filing date until as close to the due
date as possible.
Lots of Canadians prepare their own taxes –but if yours is a
more complex tax situation, it truly pays to seek professional

assistance.
How to get the most from your tax refund
· Use it to make RRSP contribution right now and you’ll get
the benefit of nearly an extra year of potential long-term taxdeferred growth and a tax deduction against next year’s taxes.
· Put it in a TFSA. Your contributions are not tax-deductible
but you will not be taxed on the investment income generated
by your TFSA and you can re-contribute any of your tax-free
withdrawals in a future year.
· Set up Registered Education Savings Plans (RESPs) to fund
future education costs for your kids. RESP contributions are
not tax-deductible but their growth is tax-deferred and they
qualify for Canada Education Savings Grants (CESG)1 of up
to 20 percent of your contribution.
· Pay down costly credit debt with high interest rates and then
pay down non-deductible debt such as your mortgage a single prepayment could potentially save hundreds or thousands
of dollars in interest payments.
A tax refund might put a little extra money in your pocket
once a year. A comprehensive tax-reducing financial plan
definitely puts you on track to achieve your life goals.
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Forgiveness and Mental
Health: Are they Related?
Marina Abdel Malak

Have you ever found yourself in a situation when you were just so angry or hurt
by what someone did or said to you? You
likely felt that you could not forgive them
at the moment. How could they do such
a thing? How could they hurt you like
that? We’ve all had times like this. Remember when your coworkers teased you
for not attending that late-night party? Or
when your friends forgot to invite you
to dinner? What about when your children yelled at you and disrespected you?
Or when your partner or spouse didn’t
even offer to help you with the dishes? Remember the time your parents got
angry at you for that awful mark you got

in school? The list can go on and on.
We’ve all been hurt or angered before. Needless to say, it is very difficult
to forgive other when this occurs. Right
away, we feel a rush of emotions such as
anger, sadness, frustration, tension, embarrassment, pain, etc. We simply cannot find it within ourselves to forgive.
And that’s okay. We all need time to
process our emotions. We need to think
about what happened, how we are feeling, why we are feeling this way, and
what we can do about it. Remember
that it is NORMAL to feel angry, hurt,
stressed, or tired because of circumstances, others’ actions or words, etc.
After you’ve had time to process your
emotions...can you find it within yourself
to forgive others? What impact does forgiveness have on mental health? A study

focussed on the relationship between
stress, forgiveness, and mental health.
The researchers administered a survey to
participants on life events associated with
stress and forgiveness. Then, they completed another survey on mental health.
The results? Those who were able to forgive others had significantly better mental
health. They experienced less stress, anxiety, and depression. They felt happier and
calmer.
Why does this occur? The simple answer
is that holding grudges never helps anyone - neither yourself, nor the person
who hurt or angered you. When we forgive, we feel a sense of relief. It doesn’t
mean that we are being ‘weak’ because
we forgive; rather, forgiveness is a sign of
strength. Forgiveness means that though
someone else has hurt me, I am strong
enough (and wise enough) to let it go. I
have become hurt and angry, and that’s
normal. But I refuse to let that event stop
me from enjoying a happy, healthy life. I
refuse to hold a grudge and let this event
haunt me, or interfere with my relationships with others. I will choose to forgive. And doing that helps us feel healthy.
When we forgive, we can forget about
how others may have hurt us, and we can
focus on the present moment. We can focus on our goals and continue to make
decisions that will help us lead happy,
healthy, successful lives. There is a part
in the Bible when Peter asks Jesus how
many times he should forgive someone
who continuously wrongs him. Jesus answers that we must forgive not only seven
times (seven was the honoured number of
that time), but seventy times seven (Matthew 18:22). Did Jesus mean to forgive
490 times, and then stop after that? No.
Jesus meant to always forgive - to set
no limits on forgiveness. There is a wellknown quote that says: when I forgive, I
forget. And it’s true. When we forgive,
we can forget what wrong others have
done to us. And we can move on with our
lives. This is a wonderful, freeing feeling!
‘Get rid of all bitterness, rage and anger,
fighting, and harsh words. Be kind and
compassionate to one another, forgiving
each other, just as in Christ God forgave
you.’ (Ephesians 4:31-32)

Celebrating our National Flag
By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

Anti-terrorism measures to protect Canadians
Prime Minister Stephen Harper and our Conservative Government have announced legislation
to protect Canadians from the evolving threat
of terrorism and to keep our communities safe.
The announcement was made at Richmond
Hill’s Bayview Hill Community Centre where
he was ere joined by Peter MacKay, Minister
of Justice and Attorney General of Canada,
Steven Blaney, Minister of Public Safety and
Emergency Preparedness, and Julian Fantino,
Associate Minister of National Defence, along
with myself.
The Anti-terrorism Act, 2015 reinforces our commitment to keeping
our streets and communities safe
and will provide Canadian law
enforcement and national security
agencies with additional tools and
flexibility to keep pace with evolving threats and better protect Canadians here at home.
In line with measures taken by our
allies, our Government is taking
additional action to ensure our law
enforcement and national security agencies can
counter those who advocate terrorism, prevent
terrorist travel and the efforts of those who seek
to use Canada as a recruiting ground and disrupt
planned attacks on Canadian soil.
The proposed legislation includes checks and
balances to ensure it respects the rights of Canadians and complements other legislation passed
by our Government in order to better protect
Canadians and secure institutions, including the
Combating Terrorism Act and the Strengthening
Canadian Citizenship Act.
The proposed legislation would help stop those
who promote terrorism by creating a new Criminal Code offence that would criminalize the
promotion of terrorism, including attacks on
Canadians. It would fill a current gap in Canadian criminal law by making it a crime for a person to knowingly promote or advocate others to
carry out a terrorism offence.
The penalty for the new offence would be a
maximum of five years in prison. This penalty
is comparable to the maximum sentence for the

offence of advocating or promoting genocide
against an identifiable group, which is the most
serious of the three hate propaganda offences
in the Criminal Code. This offence is similar to
one recently enacted by Australia, that prohibits
advocating a terrorist act or the commission of
a terrorism offence—all while being reckless as
to whether another person will engage in this
kind of activity. In Australia’s law, “advocacy”
includes the promotion of terrorist activity. The
maximum punishment is five years imprisonment.
In addition to criminalizing the advocacy or
promotion of terrorism offences in
general, the proposed legislation
will enhance the Canadian Security
Intelligence Service (CSIS)’s powers to address threats to the security of Canada while ensuring that
courts maintain oversight, enable
the effective and responsible sharing of relevant national security
information across federal departments and agencies to better identify and address threats, and ensure
that national security agencies are better able to
protect and use classified information when denying entry and status to non-citizens who pose
a threat to Canada.
As the Prime Minister has said, our Government
understands that extreme jihadists have declared war on us, on all free people, and on Canada specifically. We will continue to protect the
rights and safety of all Canadians. We will not,
however, privilege the so-called rights of terrorists and others who would harm Canadians over
the rights of law-abiding citizens. By providing
our security and law enforcement agencies with
the required tools and flexibility they need to
effectively detect and disrupt national security
attempts before they happen, we will continue
to keep Canadians safe from evolving threats.
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.

