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Alsaid Younes, BBA,
CIFC, LLQP, CPCA®
Financial Consultant

Retirement & Investment
planning
Maximizing Your Children’s
Education Dollar
Pay Down Mortgage Faster
Smart Tax Planning

alsaid.younes@investorsgroup.com

647.533.7073

Alsaid Younes, «Helping

Families and Professionals Build
and Protect Their Wealth»
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YOU FOR ADDITION
DISCOUNT

Accounting, Bookkeeping
& Tax Services
Call or email today
medhataccservices@rogers.com

Tel.: 905.770.2101

Cell: 416.846.6411
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تكرمي «غادة ملك» بجامعة اوتاوا يف يوم املر�أة العاملي
جود نيوز :قام مركز الدراسات العربية
الكندية  ACANSبجامعة اوتاوا
بتكرمي الناشطة املصرية« ،غادة ملك»
في مؤمتر خاص إحتفاال بذكرى اليوم
العاملي للمرأة  .٢٠١٥و قد قام املركز
املعني بتحليل و دراسة الدور االجتماعي
والفني للشخصيات الكندية ذات أصل
عربي بطرح جتربة «غادة» كأول إمرأة
عربية من اجليل األول تخوض املعترك
السياسي في كندا .مت املؤمتر حتت شعار
«املرأة املهاجرة في كندا بني الفرص و
التحديات» ،وقد القى املؤمتر اهتماما
من األكادمييني و حضره العديد من أبناء
اجلالية العربية مبدينة أوتاوا.
بدأ املؤمتر بكلمة للدكتورة كارولني
أندرو وهي شخصية معروفة في
مجال دراسات املرأة و دعم التعددية
الثقافية في كندا .في كلمتها أشارت
أندرو الى ان الدفع باملرأة املهاجرة
للتفوق لن ينجح فعليا اال مع وجود
أربعة عوامل هم :رؤية سياسية ،قيادة
تنفيذية و مؤسسات مجتمع مدني
معنية باملرأة  ،على أن تدعمهم جميعا
قاعدة بحثية و دراسية .تلتها كلمة
للدكتورة مي التلمساني مؤسسة
املركز وإحدى الشخصيات املصرية
الكندية املعروفة بعملها الروائي و
قصصها التي متت ترجمتها إلى عدة

لغات .حتت شعار املؤمتر ،استعرضت د.
مي األعمال األدبية والفنية احلديثة
لعدد من الفنانات العربيات الكنديات.
كذلك شارك في املؤمتر السيد راداميس
زكي بفيلم تسجيلي قصير عن حملة
السيدة «غادة ملك» ،قام من خالله
بإلقاء الضوء على املعركة االنتخابية
وعلى الدور الذكوري في دعم تفوق
املرأة والذي من شأنه أن يدفع باجلالية

بأكملها للتقدم في بالد املهجر.
واختتمت املؤمتر السيدة ملك بكلمة
طرحت من خاللها جتربتها كمهاجرة
من اجليل األول تنتمي الى اجلالية
العربية و حتاول دخول املعترك السياسي
في كندا .كما تناولت في كلمتها
نوعية التحديات التي تواجه اجلالية
لتعزيز تواجد قوي و مؤثر في اجملتمع
الكندي.

حكم تاريخي للمصريني باخلارج:

«الدستورية العليا« :من حق املصري مزدوج
اجلنسية الترشح للبرملان

في قرار تاريخي سعي له املصريني باخلارج كثيرا ً ،قضت احملكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى اجلنسية من
الترشح النتخابات مجلس النواب ،ورفضت قبول دعوى تطعن فى دستورية عدد املقاعد اخملصصة لنظامى الفردى والقوائم
وتقسيم دوائرهما .وأصدرت احملكمة ،برئاسة املستشار «أنور العاصى» ،حكمها ،يوم السبت ،السابع من مارس احلالي  ،فى
منفردا» الواردة بالبند األول من
«متمتعا باجلنسية املصرية
الدعوى رقم  24لسنة  37قضائية ،وقضت بعدم دستورية عبارة
ً
ً
املادة  8من قانون مجلس النواب ،الصادر بقرار رئيس اجلمهورية رقم  46لسنة  ،2014ورفض ما عدا ذلك من طلبات خاصة
باملادتني  4و 5من القانون نفسه ،وألزمت احلكومة باملصروفات ومبلغ  200جنيه أتعاب محاماة.
وقالت مصادر دستورية إن أهم ما استندت إليه احملكمة ،فى حكمها ،هو أن البند األول املوجود فى املادة  8من قانون مجلس
النواب ،واملتعلق بـ«اجلنسية املصرية املنفردة» ،متت إضافته من ِق َبل احلكومة إلى قانون النواب دون مراجعته من قسم التشريع
مبجلس الدولة ،فى مخالفة دستورية واضحة .وبهذا احلكم ،رفضت هيئة احملكمة طلب املستشار أمين عبدالرحمن ،نائب رئيس
هيئة قضايا الدولة ،ممثل احلكومة فى الدعوى املنظورة ،والذى طالب فى مرافعته بعدم قبول الدعوى ،مبررًا طلبه بأن نص املادة
 102من الدستور التى حددت الشروط الرئيسية لعضوية مجلس النواب ال يجوز للمشرع العادل اخلروج عليه ،وذلك ألن املعنى
املراد من النص واضح ،وال يجوز التوسع فى تفسيره وال حمله على ما ال يحتمل ،والدستور عندما نص على أن يكون املترشح
متمتعا باجلنسية املصرية وسكت ،فإنه قصد مبا ال يدع مجاال للشك أن يكون املترشح حامالً اجلنسية املصرية دون سواها ،ولو
ً
قصد غير ذلك بالنسبة ملزدوجى اجلنسية لنص على ذلك صراحة فى املادة  102من الدستور .وقضت احملكمة في نفس اجللسة
أيضا بعدم قبول الدعوى والتى تطعن فى دستورية املادة  3من قانون مجلس النواب ،واخلاصة بعدد املقاعد اخملصصة لنظامى
ً
الفردى والقوائم ،واملادة  4من ذات القانون ،واخلاصة بتقسيم الدوائر االنتخابية لنظامى الفردى والقوائم ،وكذلك املادتان رقما
 5و 10من القانون نفسه ،واخلاصة بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ،وألزمت املدعى باملصروفات

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

�إعالنـــــــات

صحيفة «تورنتو صن» :تزايد الضغوط علي احلكومة
الكندية إلدراج االخوان «جماعة إرهابية»

جود نيوز :في تقرير هام لصحيفة «تورنتو صن» ،كتب محرر الصحيفة «براين دالي»
وحتت عنوان« ،جماعة اإلخوان املسلمني حتت امليكرسكوب» ،وحتدث التقرير عن
تزايد الضغوط علي احلكومة الكندية إلعالن جماعة اإلخوان املسلمني جماعة
إرهابية ،وسط ادلة عن اجلماعة لها مخالب في كندا .وأشار التقرير عن أن أثنني
من افروع جماعة االخوان املسلمني الرئيسية هم منظمتا« ،حماس» و «اجلهاد
اإلسالمي املصرية» ،واللذان يُعتبران منظمات إرهابية في كندا.
وأشار التقرير إلي أنه مت التعرف علي منظمة كانت جتمع التبرعات لصالح
«حماس»  ،وكانت تعمل بشكل وثيق مع اإلخوان بحسب حتريات الشرطة الكندية.
وأضاف التقرير نقالً عن مصدر بأن جماعة اإلخوان هي األب الروحي جلماعات اإلرهاب
اإلسالمي ،وأنها حتت مراقبة وثيقة من قبل األمن .وأظهر التقرير أن كبار قادة
اإلخوان عاشوا في كندا لعقود وأنهم قادوا املنظمات املؤيدة «للشريعة» ،كذلك
أرسلوا األموال واملوارد جملموعات ،قالت عنها الشرطة الكندية واجلهات املصرفية
الكندية ،أنها مملوكة وتُسير من قبل «حماس» .وقال التقرير ،أن جماعة اإلخوان قد
دعت في وقت سابق إلي كندا متحدثني متطرفني ،يدافعون عن أستخدام أطفال
في العمليات اإلنتحارية ،وقطع يد السارق ورجم الزاني .وأشار تقرير «تورنتو صن»
إلي أن الواليات املتحدة اطلعت علي اخلطة السرية جلماعة االخوان بشأن أمريكا
الشمالية والتي تدعو إلي اجلهاد الكبير في تدمير والقضاء علي احلضارة الغربية
من الداخل .ونقل التقرير عن «ستوكويل داي» والذي عمل بحكومة رئيس الوزراء
«هاربر» ملدة خمسة سنوات بالقول« ،أن اإليدلوجية اإلسالمية مت نشرها في كندا
من قبل املتعاطفني مع جماعة اإلخوان املسلمني» .وأن علي احلكومة الكندية
النظر بإهتمام لبيانات جماعة االخوان املسلمني  ،وأنه إذا وجدت أدلة علي أن تلك
اجلماعة تعزز أو تشجع أو تمُ جد قتل الكندية  ..فيجب إدراجها علي الفور كجماعة
إرهابية .وأشار التقرير إلي أن األقباط والذين إحترقت كنائسهم علي يد مؤيدي
الرئيس املعزول« ،محمد مرسي» ،كانوا قد طالبوا حكومة هاربر في العام املاضي
بحظر جماعة اإلخوان املسلمني
وأشار التقرير أيضا ً إلي جماعة االخوان وتاريخها الطويل في العنف والذي بدأ
بقتل رئيس الوزراء املصري« ،محمود النقراشي» عام  1948وأيضا ً إلي أن عقيدة
اإلخوان هي نفس عقيدة حماس وهي «اهلل غايتنا ،والرسول هو زعيمنا ،والقرآن
دستورنا ،واجلهاد سبيلنا ،واملوت في سبيل اهلل أسمى أمانينا».
وعلي جانب أخر صرح د .هاني شنودة رئيس إحتاد نشطاء كندا انه مت إجتماع عدد
من النشطاء مع «كريس الكسندر» وزير الهجرة الكندي ،بهدف االسراع في إدراج
جماعة االخوان املسلمني كمنظمة ارهابية ومت تقدمي ملف إليصاله للحكومة
الكندية لعمل الالزم ،كذلك نوه «شنودة» إلي انه سافر بصحبة املهندس شريف
سبعاوي إلي هولندا بدعوة من املنظمة القبطية الهولندية وطالبوا في اجتماع
ُعقد في البرملان االوروبي في مدينة بروكسل وطالبوا أيضا ً بإدراج االخوان
كمنظمة ارهابية .بجانب تقدمي تقدمي الدعم غير املشروط للحكومة املصرية
في احلرب ضد االٍرهاب.

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

Kids program available 4-14 years old

www.smsv.ca
Email: hosanna@smsv.ca
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هل �إ�ست�أذنت «ال�سلفيني» اليوم؟!

اقرأ في هذا العدد ايضاً

نتنياهو أكثر شعبية من أوباما في
الواليات املتحدة  .......................ص 14
برهامي في وزارة الثقافة!  .......ص 15
تزوج بأخري ،فأبلغت الشرطة ليلة
زفافه أنه قيادي «بداعش»  ......ص 21
السيسي لن ننسي دعم أمريكا لنا
ألكثر من  30عاماً  .....................ص 19
أحد املتهمني في مؤامرة إرهابية
ينصح احمللفني بإستخدام «القرأن»
للحكم عليه  .............................ص 9
ثالثة أشخاص يؤرقهم جناح الالعب
«محمد صالح»  ........................ص 16
«نصائح طبيب األسنان» باب جديد
بجود نيوز تكتبه د .إيناس قلدس ....
 ......................................................ص 17

�أيام الإحت�شاد الو�سطي اجلميل �ضد بناء الكنائ�س يف م�صر ،كان
ال�سلفيني يتظاهرون �ضد بنائها بحجة عدم وجود ترخي�ص �أو �أن
ا�سا�سات املبني �أكرب كثري ًا من الالزم ومنا�سبة لعدد ادوار �أكرب من
ذاك املوجود بالرتخي�ص �أو وقف البناء عن طريق التحر�ش باالر�ض
ومالكها ،وبرغم كل هزل تلك الدفوعات والطروحات له�ؤالء
املتطرفني �إال �أنهم كانوا يعتربون �أنها ق�شة من احلياء تخفي بلطجتهم
علي الدولة .ولكن يف واقعة كني�سة ال�سيدة العذراء بقرية اجلالء
باملنيا ،كان اجلر�أة بالتخلي حتي عن هذا القدر ال�ضئيل من احلياء
واملجاهرة ب�إدارة الدولة ح�سبما يرون ،وكانت ر�سالتهم علي طريقة
«من النهاردة مفي�ش حكومة � ..أحنا احلكومة» .فحينما يرف�ض
ال�سلفيني بتلك القرية بناء كني�سة �صدر قرار ببنائها من �أعلي م�سئول
تنفيذي ،والدولة تقبل وتزعن ،بل والأكرث من ذلك يطلب الأمن
من كاهن القرية« ،الق�س �إ�سطفانو�س �شحاته» �إعطائهم وقت لعلهم
ي�ستطيعون �أقناع ه�ؤالء باملوافقة  ،ثم يعود الأمن ب�شروط �سلفية
ُمزلة ،حتمل عدد الطوابق امل�سموح بها  ،و�أ�شرافهم علي البناء ،
وحتديد �أماكن الدخول واخلروج من الكني�سة وغريها من ال�شروط
املجحفة ،حينما يكون �شيخ القرية وموظف الأوقاف بالقرية �أقوي
من حمافظ االقليم ورئي�س احلكومة .حينها نكون �أمام حالة من
�إنك�سار كامل للدولة .ما حدث يف قرية اجلالء هو بقعة �سوداء يف
ثوب «�أ�سود» ،وهو عالقة الدولة واحلكومة الأن مع ال�سلفيني،
ف�أ�صبح من امل�ؤكد �أن احلكومة امل�صرية  -يف حربها مع جماعة
الإخوان امل�سلمني  -تعمل بعقيدة التعامل والتوافق مع التيار ال�سلفي
للت�أكيد علي �أن حربها مع جماعة الإخوان لي�ست حرب ًا مع الإ�سالم،
ولكن الأكرث ت�أكيد ًا هو �أن ال�سلفيني بل والإخوان �سعداء جد ًا بهذة

Kanda Optical
new management

Osama Ghaly
*Eye Exam
Available
Frames

Please call to inquire

FREE
FREE

*some ristrictions apply

limited time offer
start March 7 until April 15 2015
please inquire by calling

Elgin Mills Plaza
10755 Leslie Street
Richmond Hill,ON,L4S 0B2

905-780-8600

ابرام مقار

العقيدة احلكومية .احلكومة امل�صرية التي ت�ضع الإخوان بال�سجون
لإنتمائهم �إيل «جماعة �إرهابية»  ،هي نف�س احلكومة والتي ت�ضع
الإخوان بالربملان لإنتمائهم �إيل «�أحزاب �سلفية» ،تلك الأحزاب
التي �ستخو�ض الإنتخابات الربملانية باملخالفة للد�ستور .لنعود �إيل
نقطة ال�صفر ،حيث لدينا حكومة مل تفهم بعد ثورة الثالثني من
يونيو ،وكيف �أنها كانت علي تيار كامل ولي�س علي جماعة منه،
احلكومة مل تفهم �أن  30يونيو كانت علي فكر ديني برمته ولي�ست
علي �أ�شخا�ص ،فلم يخرج ع�شرات املاليني من امل�صريني لإ�ستبدال
«يا�سر علي» ب «يا�سر برهامي»  ،و�إ�ستبدال «ال�شاطر» ب «بكار»
 .الطامة الكربي �أن حكومة «حملب» تتعامل مع ال�سلفيني كطرف
�أ�ضعف وهذا �أمر يف منتهي اخلطورة .فالويل حلكم يتعامل مع هذه
التيارات ب�ضعف.
واحلق يقال� ،أنه يف هذا الأمر حتديد ًا كان اداء الرئي�س خمتلف عن
اداء احلكومة ،فال�سي�سي ذهب �إيل الكاتدرائية رغم تكفري ال�سلفيني،
ال�سي�سي و�صف نقد اخلطاب الديني الذي يتبناه ه�ؤالء بعبارات،
اراها اقوي نقد للذات قيل من حاكم م�سلم منذ �أربعة ع�شر قرن ًا.
ما �شهدناه يف الأيام الأخرية يدل علي �أن عالقة التوافق والتناغم بني
احلكومة امل�صرية والتيار ال�سلفي جتاوزت �إيل ما هو �أبعد من ذلك،
فبعد عودتهم ملنابر امل�ساجد مرة �أخري  ،وبعد �إقالة الوزير «جابر
ع�صفور» وتعيني وزير حم�سوب علي التيار الإ�سالمي علي ر�أ�س
الثقافة امل�صرية ،كوزير للثقافة .لن�صل �إيل امل�شهد اال�سوء وهو �أن
يتم «�إ�ستاذانهم» كما حدث يف كني�سة �سمالوط.م�ؤخر ًا ،ن�ستطيع
�أن ن�س�أل رئي�س الوزراء�« ،إبراهيم حملب» ،حينما ي�صدر قرارات
الدولة هذا ال�س�ؤال .. ،هل �إ�ست�أذنت ال�سلفيني اليوم؟!

رسمياً  ..اجلالية القبطية ترفض املناهج
اجلنسية اجلديدة حلكومة اونتاريو

جود نيوز :أصدر مكتب نيافة احلبر اجلليل ،األنبا مينا أسقف مسيسوجا وغرب كندا
بياناً ردا ً علي املنهج املعدل لتدريس املوضوعات اجلنسية باملدراس والذي مت طرحه
مؤخرا ً من قبل حكومة أونتاريو الليبرالية ،جاء فيه:
«كمسيحيني نحن نسترشد بالكتاب املقدس والذي يحدد لنا الطريق إلي اخلالص
 ،ويقول الكتاب املقدس في سفر األمثال ،االصحاح الثاني والعشرين  -رب الولد
في طريق فمتي شاخ ال يحيد عنه  -وهذه متاماً املسئولية التي يحملها االباء علي
عاتقهم جتاه اوالدهم ،تلك املسئولية والتي تواجه حتديات من قبل املنهج اجلديد
والذي طرحته وزارة التعليم بأونتاريو
وأضاف بيان االنبا مينا « أن االباء يشعرون أن مسئولياتهم جتاه أبنائهم قد مت
إختطافها ،وأن عقائدهم وقيمهم املسيحية لم يتم إعتبارها في املناهج اجلديدة ،ولألسف حكومة أونتاريو أختطفت مسئولية األبوة
واألمومة من األباء واالمهات وفرضت طريقة تفكير علي األطفال دون أي اعتبار للمعتقدات واألخالقيات املسيحية»
وقال البيان» أن االقباط ال يشعرون فقط بأن معتقداتهم املسيحية قد مت استبعادها ولكن يشعرون بأن مجتمعهم لم يطلعهم
علي املناهج التي سيتم تدريسها  ،فاألحترام يعني أن يقبل طرفني أفكار األخر وليس أن يفرض طرف أفكاره علي األخر ،وعليه فأن كل
مواطني مقاطعة أونتاريو من االباء واالمهات يجب أخذ مقترحاتهم فيما يتم تدريسه ألطفالهم»
وأشار البيان إلي أن املنهج احلالي يحمل إختالفات طفيفة عن منهج  2010والذي أقترحته حكومة «ماجنتي» السابقة ومت رفضه وقتها،
ورغم أن احلكومة تقول أنها أجرت عملية تشاور شاملة قبل طرح هذه املناهج ،ولكن يبدو أن هذا لم يحدث والدلي علي ذلك هو طرح
نفس املناهج التي مت رفضها من قبل االباء واالمهات عام  ، 2010ويتم رفضها اليوم أيضاً ،وبينما لم يطلب أحدا ً مناهج جديدة لهذه
املوضوعات ،فأن املنهج املطروح معيب للغاية ولم يراعي اراء البعض فيه
وأضاف البيان أن اقتراح حكومة أونتاريو بعدم مشاركة األطفال ليس حال مناسباً وسوف يؤدي في النهاية إلي االنقسام ،وخلق البلبلة
بينهم .كما أن هذا الرد من احلكومة يؤكد حقيقة أن املنهج معيب ومرفوض من كثير من اآلباء واألمهات في أونتاريو.
وختم البيان يالقول «ندعو حكومة أونتاريو إلى إحترام حق اآلباء في لعب دور أساسي في تربية أطفالهم وحجب تنفيذ هذا املنهج
دون التشاور املناسب»

موسكو :سنساعد مصر في بناء جيش قوي ملكافحة اإلرهاب

جود نيوز :في تصريح هام لنائب وزير الدفاع الروسي“ ،أناتولي أنطونوف” ،قال فيه أن موسكو ستقدم
املساعدة ملصر في بناء قوات مسلحة فعالة ومجهزة بدرجة عالية ،وأشار أنطونوف إلى الوضع الصعب
الذي تشهده مصر في الوقت الراهن ،مبا في ذلك ظهور حتديات ومخاطر جديدة يواجهها أمن هذا البلد،
حسبما أشار موقع “روسيا اليوم”.
وجاءت تصريحات نائب وزير الدفاع الروسي في أعقاب زيارة وزير الدفاع واإلنتاج احلربي املصري ،الفريق أول
صدقي صبحي إلى موسكو ،حيث أجرى مباحثات مع نظيره الروسي“ ،سيرجي شويجو” ،تناولت مسائل
األمن القومي والعاملي ،ووقع الوزيران خالل اللقاء بروتوكول التعاون العسكري الذي يفتح آفاقا جديدة
ملواجهة األخطار التي تهدد السلم العاملي ،السيما اإلرهاب.
كما اتفق اجلانبان على إجراء مناورات عسكرية بحرية في البحر األبيض املتوسط العام اجلاري وتدريبات
خاصة مبكافحة اإلرهاب لقوات الرد السريع ،باإلضافة إلى مصادقتهما على مواصلة مشاركة اجلنود
املصريني كمراقبني في التدريبات التي تنظمها روسيا على أراضيها.
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خوسية موخيكا ..رجل غني فقير جدا ً !

ماجي ماجد الراهب

«لن أرحل ،بل أصل ،سأرحل عندما ألفظ أنفاسي األخيرة .فأينما كنتم سأكون
معكم ..شكرا أيها الشعب العزيز» .بهذه الكلمات الصادقه ودع “خوسية
موخيكا « رئيس األوروجواي السابق شعبة بعد إنتهاء فترت حكمة التي أمتدت
من عام  2010وحتي أسابيع قليلة ماضية .
لقد كان رجالً أستطاع أن يثبت وجودة داخل قلوب شعبه فهذا اإلنسان يستحق
أن يوصف بحسب تعبير أستاذنا اجلليل « :محمد صبحي « والذي أطلقه علي
احد اعمالة الفنيه ..رجل غني فقير جدا ً ! فحياة رئيس األوروجواي السابق منوذج قيم يستحق أن نقف عنده
بدقة بالغة ملعرفة أركان الشخصية التي جعلت من األوروجواي تلك الدولة القابعه في امريكا الالتينية قوة
اقتصاديه ال يستهان بها في مصاف الدول املتطوره في مجاالت مختلفه علي املستوي الزراعي  ،الصناعي
،اإلجتماعي  .هذا العمالق صاحب الثمانني عاما ً لم يكن رئيس تقليدي علي اإلطالق بل كان متفردا ً في
أسلوب حياته وأيضا ً في نظرته إلي شعبه ورؤيته ملفهوم السلطة التي أضفي عليها نوعا ً من األبوه
والشعور باملسؤولية ممزوجا ً باحلسم  .فعندما تتبعت مسيرته تنسمت بأفكاره الطابع اليوتوبي الذي طاملا
وسبقه أفالطون في جمهوريته !
حلم بة توماس مور عن املدينة الفاضله َ
وإذا تعمقنا في حياة هذا اإلنسان جند أن جذوره اإلنسانيه بدأت منذ أن كان فتيا ً في احلركات الثوريه ضد
نظام احلكم الديكتاوري في بالده والذي علي أثره سجن ما يقرب من  15عاما ً في سبيل البحث عن حياة
كرمية لوطنة  .فتلك اجلذور ما لبثت حتي ترعرعت في حياة هذا الشخص وحتولت إلي ثمارا ً حقيقة بأرض
الواقع فمنذ أن تولي رئاسة األوروجواي وحصل علي راتب شهري  12ألف و 500دورال قرر علي الفور اال يحتفظ
لنفسة سوي ب 10باملائة فقط من هذا الراتب متبرعاً ببقية املبلغ كامالً للجمعيات اخليرية في بالدة كنوع
من مشاركة احلياة مع معاناة قطاعا ً من شعبة وليس هذا فحسب بل قرر اال يقطن القصر الرئاسي الواقع
في العاصمة “مونتفديو” بل طلب من حكومته أن تستعمل بعض أجنحته لتوفير املأوي للمشردين في البرد
القارس الذي يجتاح امريكا الالتينية كل عام في حالة عدم كفاية مراكز الرعاية إلستيعابهم واألحتفاظ
ببعض األماكن القليلة بداخلة إلجراء املقابالت الرسميه وفضل علي ذلك أن يستوطن مزرعته الصغيره
والتي يعيش بداخلها حياة اإلنسان الريفي البسيط يأكل ما يزرع مع زوجتة السيدة الفاضلة « لوسيا
توبوالنسكي « عضوة مجلس الشيوخ والتي رافقته كفاح حياته  .وقد حصل علي إعتراف دولي بأنة “ أفقر
سخاء “ وللعلم أن هذا الرجل في عهده أنخفض معدل الفساد في األوروجواي
رئيس في العالم وأكثرهم
ً
بشكل كبير وأصبحت حتتل املرتبة الثانية في مصاف دول أمريكا الالتينية أقل فسادا ً بحسب مؤشرات
منظمة الشفافية العاملية !
لقد حاول خوسية أن يصنع منوذجا ً حقيقيا ً عن مفهوم ومعني القياده ليس هذا فحسب بل قارب بني ما
كان مستحيل في املاضي ليصبح واقعا ً ممكنا ً نابضا ً باحلياة وقد عبر عن ذلك في إحدي مقوالته “أهم أمر في
القياده املثالية هو ان تبادر بالقيام بالفعل حتي يسهل علي اآلخرين تطبيقة “ ولم تكن هذه مجرد كلمات
بل حقيقة أختبرها شعبه بكل مستوياته اإلجتماعية فأصبح رمز وقيمه يجب أن تُدرس مناهجها في
فنون القيادة وصناعة القرار لكل من يتولي مسئولية شعب ودوله  .منذ ان كان ثوريا ً في صفوف املعارضة
مرورا ً مبنصب وزير الثروة احليوانية في بالده وحتي توليه رئاسه وطنه الذي طلما حلم أن يجعله أصدق واقعا ً
مما ينبغي أن يكون وحتي بعدما أنتهت فترته الرئاسية قرر ان يعود جمللس الشيوخ كي يكمل مسيرة وحلم
شعبه لم يرزق بأوالد لكنه أصبح أبا ً ل  3,3مليون نسمه  .فتحية لك أيها اإلنسان األب الرئيس  :خوسيه
موخيكا !

كيف نهزم «داع�ش»

				

ايليا مقار

يضع الرئيس أوباما نفسه في موقف يستدعي السخرية عندما
يتحدث عن أن من أساليب مواجهة داعش هو تنمية املناطق التى
تفرخ هؤالء اإلرهابيني وتوفير فرص عمل مالئمة للشباب حتى ال
يتجهوا مللء فراغهم بتفجير أنفسهم واألخرين ،واحلقيقة أن هذه
القراءة السطحية للمشكلة تدعوا للشك في قدرة السياسة
اخلارجية األمريكية علي فهم العدو وبالتالي اإلنتصار عليه.
فالتطرف الديني لم ينتشر بسبب نقص الوظائف أو الفقر ،وليس بسبب الديكتاتوريات أو نقص الدميقراطية،
وال بسبب حوادث التحرش بعقائد املسلمني والسخرين منها كما حدث في حادثة شارلي إبدو الدامية .وضع
مسوغات للعنف مهما كانت هو تبرير لهذا العنف وشرعنة له.
الكنغو وزميبابوي وبوروندي وليبريا وإريتريا هم اخلمس دول األكثر فقرا ً في العالم ونسبة البطالة في تلك
الدول تصل الي مستويات مخيفة ومع ذلك لم تنتج هذه الدول جهاديني يحملون بداخلهم هذا القدر
من الكراهية والدموية .ودول مثال بيالروسيا والكاميرون وتشاد والصني وكوبا وكوريا الشمالية حتكمها
ديكتاتوريات وتغيب عنها الدميقراطية ولكن غاب عنها أيضا إنتاج األحزمة الناسفة وتفجيرات األسواق
وإسقاط الطائرات مبن فيها.
في الواليات املتحدة ،هناك مسلسل كارتون ساخر يدعى “رجل العائلة” أو “ ،”Family Guyهذا املسلسل
يتفنن في التهكم علي املسيحية ويظهر املسيح بصور بصور مهينة للغاية .ولكن لم نر شخصا ً يضع حول
وسطه حزاما ً ناسفا ً ليفجر طاقم هذا املسلسل الساخر ،في املقابل ،وفي عام  2010إضطر منتجو وكتاب
مسلسل كارتوني ساخر أخر يسمي  South Parkالى تغيير محتوى إحدى احللقات التى كانت تظهر النبي
محمد بطريقة ساخرة بعد تلقيهم تهديدات بالقتل وقد إعترف إثنني من املشتبه بهم من والية فيرجينيا
بتوجيه هذا التهديد ومت احلكم على كل منهم بالسجن ملدد تخطت العشر سنوات.
إن التطرف ينتصر وتزداد قدرته علي إستقطاب مخبولني جدد ألن العالم جعله ينتصر يوم حالت توازنات القوى
بني إسقاط األسد وإضعاف إيران ،ومراعاة مصالح تركيا والرغبة في عدم إحراج قطر وخسارة إستثماراتها
السخية في الغرب وحماية دول عربية صديقة ،وغيرها من املتغيرات دون إتخاذ قرار سريع ملواجهة اخلطر
األعظم الذي يواجه اإلنسانية في العصر احلالي .لعبة التوازنات هذه سمحت ملشروع داعش ألن يبدوا ناجدا ً،
فتمدد هذ السرطان في غفلة من العالم ليحتل أكثر من ثلث سوريا وحوالي ثلث العراق بعد هزمية مهينة
لواحد من أكبر اجليوش العربية بعد أن هرب جنوده وتركوا ما يقدر بثلث ترسانة السالح العراقي (األمريكي
الصنع) في يد داعش.
عندما تظهر داعش بهذا املتسوى من القوة ،عندما تقتل الناس دون عقاب  ،عندما يروج داعش ببراعة
للدمار الذي يحدثه ويحتفل به ،فهو يقدم نفسه على أنه القوة العظمي اجلديدة والواعدة ويكتسب إحترام
مناصريه وخشية أعداءه .عندما نترك داعش ينتجح ،نحبط فرص جناج املصلحني من املفكرين اإلسالميني
في الترويج لصورة مغايرة لإلسالم يلتزم بها معظم املسملمني املعتدلني الصامتني الذين يرون في داعش
إهانة لدينهم.
سوف تنكسر داعش عندما يتعامل العالم معها بجدية أكثر ،ستنكسر داعش عندما يتهم إهانتها بل
وإذاللها لتصبح رمزا ً للفشل وموضوعا ً للسخرية ،سوف تنكسر داعش عندما يتم تسميتها بإسمها على
أنها جماعة إرهابية إصولية إسالمية ويفهم العالم القواعد الفقهية التى تقوم عليها والتى ليس من
ضمنها الفقر في الوظائف.

متي يخجل طارق البشري؟!

Mississauga Central

سليمان جودة

Innovative Solutions to help you grow your business.
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ينسى الذين يتكلمون هذه األيام عن مصاحلة ميكن
أن تتم بني احلكومة واجلماعة اإلخوانية ،أن أمرا ً كهذا
ليس فى يد احلكومة ،وأنها حتى لو رأت أن تنخرط فى
مصاحلة من هذا النوع ،من جانبها ،فسوف تواجه رأيا ً
عاما ً رافضا ً ،ومتمسكا ً برفضه ،ومصمما ً عليه!
والبد أن رفض الرأى العام هنا ليس نابعا ً من فراغ،
وال هو رفض فى املطلق ،وإمنا هو رفض يستند إلى
أن املصريني فى عمومهم قد رأوا من «اجلماعة» ،ومن
عناصرها ،منذ  30يونيو  ،2013ما لم يحدث أن رأوه
من أعداء البلد أنفسهم!
وفى كل مرة ،كانت اجلماعة اإلخوانية حتصل على
فرصة لتثبت من خاللها أنها منتمية إلى هذا
الوطن ،عمالً ال قوالً ،كانت تثبت العكس على
طول اخلط ،وكانت ،والتزال ،تروع املصريني فى كل
ركن من أركان البلد ،وكانت والتزال تشن عليهم
حربا ً ،وكانت والتزال متارس فى حقهم عنفا ً ،وإرهابا ً،
وتطرفا ً ،لم ميارسه عدو معنا من قبل ،فضالً بالطبع
عن أن متارسه جماعة تقول ..هى تقول ..إنها جماعة
مصرية!
هذه مسألة البد أن تكون واضحة فى ذهن كل
مسؤول ،وأن يكون كل مسؤول على يقني من أن
هذه اجلماهير املصرية التى عانت بقوة ،والتزال ،من
سلوك «اجلماعة» ومن غبائها ،أصبحت ترى فى
أحاديث املصاحلة التى تتردد بني فترة وأخرى ،شكالً
من أشكال العبث ،الذى يجب أن يتوقف أصحابه
عن ممارسته ،وأال يعودوا إليه!
ثم إن علينا أن نرى ما هو أوضح من ذلك كله ،بأن
يكون مستقرا ً لدينا أنه حتى لو قرر املصريون ،ذات
يوم ،وهو يوم على كل حال ليس قريبا ً ،أن تكون هناك
وقفة مختلفة ،ال مصاحلة ،مع اإلخوان ،فسوف
تكون لوقفة كهذه شروط ومقتضيات بالضرورة.
سوف يكون من شروط هذه الوقفة اخملتلفة ،أو
املصاحلة ،إذا سميناها هكذا جتاوزا ً ،أنها ال تشمل

الذين يقفون أمام القضاء فى اتهامات واضحة،
وإجرام أوضح ،فهؤالء يظل أمرهم متروكا ً للقضاء
وحده ،بحيث يدينهم أو يبرئهم ،حسب ما أمامه من
أوراق ،وهى أوراق مما نقرؤه عنها ،متخمة بكل ما يدين
ويجلب العار لصاحبه.
وسوف يكون من بني الشروط ،التى أراها جزءا ً من
املزاج العام لكل مصرى ،أن أى إخوانى لم ميارس
يحرض عليه ،هو بطبيعة موقفه ،شخص
عنفا ً ،ولم
ّ
ال شىء عليه ،ويستطيع أن ميارس حياته بالشكل
العادى فى مجتمعه ،وإذا شاء أن يباشر عمالً
سياسيا ً فليكن ذلك من خالل أى حزب مدنى قائم،
ألنه ال أحد يتصور أن يكون لإلخوان حزب سياسى
آخر فى يوم من األيام ،بعد أن تبني أن حزبهم ،الذى
قام بعد  25يناير ،كان يحتفظ بالسالح فى مقار له
باحملافظات! ..وضد من؟! ..ضد املصريني!
يحرض
اإلخوانى الطبيعى ،الذى لم ميارس عنفا ً ،ولم
ّ
عليه ،يجب أال يحلم بأن يكون له حزب إخوانى فى أى
يوم ،ألن جتربة «احلرية والعدالة» كانت جتربة شديدة
املرارة علينا ،وألن األحزاب املدنية القائمة مفتوحة
كلها أمام كل مصرى ،سواء كان إخوانيا ً أو غير
إخوانى ،وفى إمكان اإلخوانى الطبيعى الذى ينتمى
إلى «اجلماعة» ،وال يتبنى سلوكها وال حماقاتها،
أن يلتحق بأى حزب من هذه األحزاب ،ويعمل وفق
لوائحها.
أما املستشار طارق البشرى ،الذى يسكت دهرا ً ثم
ينطق كفرا ً ،فقد خرج على الناس قبل أيام بحديث
عن املصاحلة ،سماه «رؤية شخصية» تخصه وحده!..
وهى تسمية خادعة ال يجوز أن تنطلى علينا!
وال أحد يعرف بأى وجه يخرج البشرى على املصريني،
وقد كان هو الذى ورطنا فى جماعته ،بإعالنه
الدستورى الكارثى الذى صاغه لنا ،أقصد لها ،فيما
بعد  25يناير؟!
إن أفضل شىء يفعله البشرى هو أن يختفى متاما ً
من املشهد العام ،وأن يظل يدعو اهلل تعالى لعله
يغفر له ما اقترفت يداه فى حق كل مصرى!
فاإلعالن الدستورى الذى صدر على يديه لم يكن إال
جرمية مكتملة األركان فى حق بلد بكامله ،وأجدى
بصاحبها أن يتوارى خجالً من نفسه ،ومنا ،ال أن
يتبجح ويعود ليخرج علينا بحديث ال يعرف احلياء عن
املصاحلة!
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الفرق بني دولة مصر ودولة السيسي
اإلرهابيني في الداخل واخلارج جملرد أنهم
عندما تعرضت كندا العتداءات
يحاربون خصمك وينهكونه .السبب األول
ارهابية ،كان الشعار املرفوع هنا
«هذه ليست معركة رئيس الوزراء
أن اإلرهاب يهد الدولة وليس احلاكم أيا ً
كان .واذا جنح ال قدر اهلل في هد الدولة،
ستيفن هاربر وال معركة حزبه ..
فلن يعطيها ملعارضي السيسي ،بل
إنها معركة كندا» .هذا لألسف لم
سيذبحهم مثله متاما ً .لعلك تذكر ان من
يحدث في مصر  .بعد أن قرر اجليش
هم على شاكلة داعش يكفرون اإلخوان
شن هجوم عسكري على التنظيم
وكل فصائل اإلسالم السياسي .فاذا ربيت
اإلرهابي داعش وحلفائه ،بعد أن ذبحوا
هذا الوحش ورعيته ودعمته ،فاملؤكد أنه
بوحشية اقباطا ً مصريني.
سيأكلك انت ايضا ً.
حدث هذا اخللط املروع بني دولة مصر
ملاذا اقول لك كل ذلك؟
ودولة السيسي .غرق الكثيرون في
ألن املوقف من الثأر للمصريني األقباط
مستنقع اخلالفات السياسية .غرق
شعيب
سعيد
البعض في االرتباك  .رغم أن الفارق
الذين مت ذبحهم في ليبيا ،خلط خلطا ً
مروعا ً بني السيسي وبني الدولة املصرية.
ضخم .واخللط ايضا ً ضخم .السيسي
فاذا كنت من مؤيديه ،سوف تهلل باعتباره
موظف بدرجة رئيس جمهورية ،أي
بطالً قوميا ً مغوارا ً وشجاعا ً  ..الخ .واذا
رئيس السلطة التنفيذية .مثله مثل
أي رئيس سبقه أو رئيس الحق له .سلطة تدير وتذهب .كنت من معارضيه فسوف ترى ما فعله مغامرة مجنونة
أما الدولة فأمر كما تعلم مختلف متاماً .الدولة هي سيدفع ثمنها آالف املصريني املقيمني في ليبيا  ،واعتداء
األرض واحلدود والشعب .على هذه األرض مؤسسات ،مثل على سيادة دولة اخرى وغرق في مستنقع حرب اإلخوة
القضاء ،والوزارات ،واألحزاب  ،ومؤسسات اجملتمع املدني األعداء في هذا البلد املنكوب.
اقترح عليك طريقا ً اخرا ،فعندما تعرضت دولة كندا
وغيرها وغيرها.
اظنك تعرف مثلي أن التفرقة رغم أنها ضرورية لكنها لالعتداءات اإلرهابية ،كان موقف القوى املعارضة حتت
صعبة في احلالة املصرية .السبب هو أننا لسوء احلظ منذ عنوان «هذه ليست حرب ستيفن هاربر وال حزب احملافظني،
عقود والتماهي كبير بني الديكتاتوريني الذين حكمونا إنها حرب كندا» .وهذا ال يعني عدم االختالف مع احلكومة
وبني الدولة مبؤسساتها .فهي ال تعمل باستقالل بعيدا ً في اإلجراءات .مثل االنتقادات احلادة للتراخي األمني الذي
عن رئيس اجلمهورية .فلألسف ال توجد مؤسسات تعمل سهل هذه االعتداءات .ومثل مطالبة الكثير من املعارضني
بشكل مهني أيا ً كان احلاكم .تتفاوت بالطبع الدرجة بأن تكون هناك خطة زمنية ووضوح في األهداف من
من مؤسسة الى أخرى .فال ميكن مثالً أن تساوى بني وزارة املشاركة في التحالف الدولي ضد داعش وغيرها وغيرها
الداخلية أو األجهزة األمنية بشكل عام وبني القضاء .وال من التفاصيل .أي ال خالف على األهداف االستراتيجية
ولكن ميكن ادارة نقاش واسع وحر حول التفاصيل
ميكن أن تساوى بني القضاء وبني مؤسسات اجملتمع املدني.
لكن في كل األحوال في ظل أي نظام ديكتاتوري ،أيا ً كان واإلجراءات.
القناع ديني أو عسكري أو غيره ،فهذه التفرقة صعبة .ألن شيئا ً مثل هذا يحدث في اسرائيل .فمن الصعب أن جتد
أي ديكتاتور كما تعرف يكاد يكون مستحيالً أن يترك أي خالفا ً حول اهداف الدولة ،وال حول الدولة ،لكن اخلالف احلاد
مؤسسات تابعة للدولة أو اجملتمع أن تكون مستقلة ،فال بد يكون حول آلية حماية هذه الدولة وطريقة الوصول الى
أن تكون بشكل أو اخر تابعة له .وبشكل أو اخر ميارس عليها اهدافها.
هذا ما اظن أننا بحاجه اليه .وهذا لن نصل اليه بأن تتفق
ضغوطا ً جتعلها ال تخرج عن الصراط املستقيم.
لكن في كل األحوال ايضا ً ،ورغم صعوبة ذلك ،ال يجب أن عليه كل األطراف املتصارعة .ولكن أن يدركه كل طرف
ننجر الى إلغاء هذا الفارق اجلوهري بني دولة مصر وأي نظام منفصالً عن األخر مثلما ادركه الساسة الكنديني واجملتمع
الكندي .فليس منطقيا ً وانت تعرف أن مجرمي داعش
حكم .ملاذا؟
ألن الدولة تظلنا جميعا ً ،مبعنى أنه مهما كانت سيطرة ذبحوا مصريني أن جند من يهتف مؤيدا ً لهذه العصابة
الديكتاتور ،فهي األرضية التي نقف عليها جميعا ً والتي اجملرمة في شوارع القاهرة.
ارجو أال تقع في فخني .األول هو أن هذا سيزيد شعبية
يجب أن ندافع عنها ونحميها.
على سبيل املثال ليس من مصلحة احد أن يتم هدم السيسي .فهذه نتائج فرعية ملعركة اظن أننا البد ان
مؤسسة القضاء ،لكننا نريدها مستقلة متاما ً عن أي نساند فيها الدولة املصرية ،دولتنا ،ضد من جترؤوا وذبحوا
سلطة من سلطات الدولة .أي أن يكون مستقالً عن وأهانوا ،ومن هم ضد الدولة كدولة .طبعا ً سوف يستفيد
الديكتاتور احلالي .فقد اثبتت جتربة اإلخوان القصيرة السيسي ونظامه على املدى القصير .لكن االستفادة
في احلكم أنه لم يكن لديهم سعى حقيقي إلصالح األكبر هي لنا جميعا ً ألننا نساند الدولة وليس نظام حكم.
مؤسسات الدولة ،ولكنهم فقط انشغلوا باالستيالء دولة نريدها قوية تدافع عن مواطنيها في كل مكان.
عليها .أي اإلطاحة برؤوسها ،مثلما فعلوا مع النائب الفخ الثاني هو أال نعارض السيسي ألنه يحارب اإلرهاب
العام عندما غيروه باخملالفة للقانون والدستور .باملثل في اخلارج .هذا غير صحيح .فال يجب أن نتهاون مع أي
انشغلوا بتغيير رؤساء حترير الصحف التي تسيطر عليها شكل من اشكال الديكتاتورية ،وال نفرط في دماء شهداء
احلكومة ،لكنهم لم ينشغلوا بأن تكون هذه الصحف اإلستاد وال دم أي مصري .فليس هناك دم حرام في اخلارج
مستقلة .كانت نتيجة هذا التفكير ان هذه املؤسسات ندافع عنه ودم في الداخل نصمت على استباحته.
عملت لصالح خصومهم وضدهم بعد اإلطاحة بهم فنضالنا ضد كل ذلك هو دفاع عن الدولة املصرية ،دولتنا.
من السلطة .على سبيل املثال ايضا ً ال ميكنك أن تدعم ندافع عن الدولة التي نريدها ،دولة العدل واحلرية والكرامة
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كتابات ساخرة

سامح سمير

 lبقى لنا سنتني بنحاول باالنتخابات والطرق
الطبيعية جنيب برملان يفرحنا وميال علينا الفراغ
الدستوري لكن واضح ان مفيش نصيب ومش
عارفني العيب من مني ،الزم نبتدي نفكر في برملان
األنابيب
اجتاه داخل “حزب الدستور” ملقاطعة تأجيل
l
االنتخابات
 lطالب باملنوفية ينجح في اختراع جهاز القالة
وزير الداخلية
 lبعد ساعات من هروب  18قرد من مستشفى
بيطري مبدينة نصر ،االهالي يلقون القبض على تنني
مجنح حاول التحرش بسلحفاة مائية في مترو املرج
 lمش عجباني احلملة الشديدة على محافظ
اسكتدرية عشان جايب مراته تساعده في الشغل،
يا ريت نهدا شوية ونفهم ان ده وضع مؤقت حلد
األوالد ما ياخدوا االجازة وينزلوا يساعدوه وهي ترجع
ترتاح في بيتها معززة مكرمة
 lمبناسبة اليوم العاملي للمرأة :حتية لكل الرجالة
اللي في الدنيا اللي مالهمش يوم عاملي وعايشني
ووال حد فيهم فتح بقه
 lاالنتخابات اتاجلت خالص ،انا في راي املرشحني
ياخدوا الدورة البرملانية دي من منازلهم او انتساب
ويروحوا كل اسبوع ميضوا وملا البرملان يفتح يروحوا
يعملوا اخالء طرف و ياخدوا االعفا النهائي ويشوفوا
مستقبلهم
 lطيب كده مش بعيد نكتشف بعد كام يوم ان
اجلدع اخلليجي ،اللي طلع في اوبريت مصر قريبة ،
قطري اجلنسية
-lحضرتك اتفرجت على اوبريت مصر قريبة؟
ايوة اتفرجت عليهرايك ايه ،عجبك؟اه طبعا عجبني جدا ،حاجة تانية خالص غيركل اللي شفناه ،واحب اوجه رسالة شكر وتقدير
للفنانني اللي كانوا السبب في جناحه وظهوره
باملظهر املشرف ده
زي مني؟الفنان يوسف شعبان والفنان احمد بدير والفنانةالهام شاهني والفنانة فردوس عبد احلميد
حضرتك متاكد انك شفت االوبريت؟ الفنانني دولما اشتركوش فيه
ما انا عارف وعشان كده باشكرهم ،ده جميل عمرناما هننساهلهم

647.447.0455
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سوق العقارات
اعلنت  Toronto Real Estate Boardان
 6,338منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام
 MLSخالل شهر فبراير  . 2015و متثل هذه
النتيجة زيادة بنسبة  11.3في املائة باملقارنة
مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة
من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة
 5,696وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت 37.4
في املائة من املعامالت  ،وصل متوسط سعر
للمنزل املنفصل ألول مرة الى 1,040,018
دوالر بزيادة قدرها  8.9في املائة .و كان
متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
 630,858دوالر وذلك بأرتفاع قدرة  5.3فى املائة.
و فى باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط
سعر البيع الي  575,441دوالر باملقارنة
 525,288دوالر لنفس الشهر من العام
املاضى بإرتفاع قدره  9.5فى املائة .و في مجال
الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت
املعاملة علي  1,635شقة خالل شهر فبراير
 .2015استحوزت تورونتو علي نسبة  70.5باملائة
من اجمالى املبيعات .وكان متوسطسعر البيع
للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا
العام  355,623دوالر بإرتفاع قدره  2.4فى املائة،
و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر
الى  369,655دوالر بأنخفاض ضئيل قدره 0.9
فى املائة .و فى باقي ال  )»905«( GTAارتفع
متوسط سعر البيع الي  322,055دوالر بإرتفاع
قدره  10.9فى املائة.
ومن املتوقع إستمرار زيادة األسعار لسنة 2015
ويرجع ذلك الى إنخفاض عدد املنازل املعروضة
للبيع حيث إنخفض املعروض مبقدار  8.7في
املائة مما يزيد من منافسة
املشترىن .
اما في اجملال التجاري و الذى
يشمل الصناعي و التجاري و
املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت
األرقام حسب اجملال ,فقد
ذكر ان  553,178قدم مربع
قد اؤجرت خالل شهر فبراير
 2015من خالل MLSو ذلك
بإرتفاع قدرة  37.8فى املائة

بيع وشراء وتأجير
العقارات
السكنية والتجارية

Free Market
Evaluation

List with me and receive:
Free home staging- Free professional photos
- Free virtual tour - Free youtube

engmaryibrahim@gmail.com

Fax: 905-886-7556

Office: 905-731-2000

Direct: 647.787.5505

بقلم :مدحت سابا

لنفس الفترة في العام املاضي حيث كانت
املساحة املؤجرة  401,410قدم مربع جلميع
اجملاالت .و كان سعر االيجار قد إنخفض مبقدار
 0.5فى املائة للصناعي ليصل  5.26دوالر للقدم
املربع و إنخفض سعر االيجار للتجارى ليصل
 18.40دوالر باملقارنة  22.29دوالر للسنة املاضية
وذلك بنسبة  17.5فى املائة .اما بالنسبة
للمكاتب وصل متوسط اإليجار الى  11.43دوالر
باملقارنة  14.05دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك
بإنخفاض قدره  18.7فى املائة.
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,فقد
شهدت تفاوت فى املبيعات حسب اجملاالت,
ففى اجملال الصناعى إرتفعت املبيعات مبقدار50
فى املائة و إرتفع سعر القدم املربع ليصل الى
 150.75دوالر مقارنة ب  99.80دوالر لنفس
الفترة من العام املاضى و ذلك بإرتفاع قدرة
 51.1فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد
إنخفضت املبيعات مبقدار  47.1فى املائة و لكن
تبعه إرتفاع فى أسعار املبيعات  43.0فى املائة
ليصل الى  372.96دوالر للقدم املربع .و فى
مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت املبيعات
مبقدار  50فى املائة وتبعه زيادة فى اسعار البيع
ليصل الى  47.4فى املائة مقارنة بنفس الفترة
من العام املاضى ليصل الى متوسط 228.91
دوالر للقدم املربع.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
 soarin.homes@ gmail.comو سوف اجيب
عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker
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عامل العقارات
عامل العقارات

البيــــت
بيتـــــك

يعقوب تستثمر فى مجال
اعداد :ادواردكيف

MORTGAGES

في فترة الشتاء وفي حالة حدوث
إنقطاع كهربائي في املنزل ،وهو عادة
يحدث نتيجة عاصفة ثلجية أو بسبب
شدة الرياح والتي تتسبب في حدوث
عطل بخطوط الكهرباء.

الصيف و األسقف املسربه للماء

مع قدوم الصيف وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكلالعقارات ()11

�إعداد� :إدوارد يعقوب

The Toronto Real Estate Board

فى السقف اخلارجى للبيت جتعل املاء بخترق الطبقة العازلة للماء
فأذا الحظت تقشر ورق احلائط او تشرخ الطالء او وجود بقع فى
ونحن نحتاج الكهرباء لتدفئة املنزل
Bubble
الفقاعة
السقفانها
السقف الداخلى،
قطرات من املاء عبر
الداخلى او تساقط
سواء كانت التدفئة داخل املنزل عن
فأنت فى حاجة األن ألصالح سقف املنزل اخلارجى .و فى أحسن
التى تظهر من وقت ألخر كعامل خادع كما يتضح من
االحوال رمبا حتتاج فقط الى اصالح جزء من السقف ولكن فى أسوأها
التسمية ،يؤثر فى اسعار العقارات .ويكون التغير غير مبنى
قد تغيركلبالطات السقف ( .)shinglesعلى كل األحوال يجب ان
على اسس علمية اقتصادية سليمة ولن تلبث بزوال املؤثر
العلم بأن:
األسقف مع
فى اصالح
املتخصصني
تستشير احد
كانت
حالها كما
االسعار الى
وترجع
تضمحل سريعا
اال ان
كل 20
العازله
وقدتغيير
الفقاعة الى
السقف يحتاج
*
()shinglesهذا
األحيان متييز
البالطاتبعض
يصعب فى
قبلأنحدوث
Edward Yacoub
التغيرعاما
– 30
على .انه فقاعة خصوصا اذا استمرت الفقاعة الكثر
B.Sc in Civil Engineering
Sales Representative
ميثلالقرن
الثمانياترمبامن
حدث فى
من عام
املاضىصعبا
احيانا حتديا
اواخر أصالحه
التسرب و
كما مصدر
البحث عن
*
Cell: 416 315 0480
(كما
الشعبية
الصني
الى
كوجن
هوجن
ضم
موعد
قرب
عندما
حتى للمتخصص وفى هذه احلاله فإن تغييره بالكامل يكون اوفر
ATT:
Galil Fahmy
Office: 905 665 2500
CONTRACT # G 6118
التكلفة .فى ذلك الوقت) و قد خشى كبار رجال األعمال
كانت تسمى
Direct Fax: 905 686 3593
فى
Imm
Right At Home Realty Inc., Brokerage
وتطبق
الضخمة
األستثمارية
مشاريعهم
تؤمم
ان
هناك
RE:
Sutton Group 1st West Realty
Durham Branch
* التهوية اجليدة داخل الفراغ املوجود بني السقف اخلارجى و السقف
1032 Brock Street S, Units 5&6
االنظمة الشيوعية الصينية عليهم وتتدهور قيمة العملة
For Sale
1
الداخلى ميكن ان تقى من الكثيرمن املشاكل التى تسببها الرطوبه
حتويل
الى
فهرعوا
اموالهم
رؤوس
معظم
بالتالى
فيخسرون
Mccowan /
PLEASE
VERIFY:
ey@edwardyacoub.com
2
لذلك فالفحص و الصيانه الدوريه قد تطيل من عمر السقف.
Lawrence
1) IS THEاموالهم خارج هوجن كوجن وكان لكندا النصيب االكبر من
?NAME CORRECT
Yes No
Delightful 3
2) IS THEهذه األموال التى استثمر معظمها فى شراء العقارات مما

Yes No
bedroomADDRESS
?bungalowCORRECT
)on big lot (50x110
وظن
قصير
زمن
فى
هائلة
بنسب
اسعارها
ارتفاع
الى
ادى
165 Main Street North Markham, ON. L3P 1Y2

, washroom
?, finishedCORRECT
basement with
Yes No
3) IS
THE PHONE/FAX
Business : 905.471.2121 Office Fax: 905.471.0832
 washroom , hardwood , fresh painted ,الكثيرون ان هذا املعدل فى األرتفاع سيستمر العوام كثيرة
? closeQUESTIONSقادمة فاندفع الكل فى حمى زائدة الى الشراء مما ضاعف من
to hospital ,shopping
TTC
Call us and
at 1-888-922-1025
3 SIGNE
ناجـي جرجـ�س Nagi Girguis
FAX SIGNED PROOF TOمعدالت األرتفاع فى األأسعار وفجاة رجع كل شئ كما كان
DATE
Sales Representative
For lease
514-367-1318قبل ظهور الفقاعه وذلك عندما استقرت االمور فى هوجن
Att: SUE
PLEAS
جميع اخلدمات العقارية
location location location , for lease
هو،
كما
هناك
النظام
على
الصينية
السلطات
وابقت
كوجن
بيع�-رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار
$1250/Mth – 2 Bedrm Condo Apt.,
N.B. 2 COLOR/FULL COLOR AD’S COLORS MAY VARY BETWEEN PROOF & PUBLICATION
If ad is not approved by print deadline, National Graphics is not responsible for any mistakes in this ad.
واطمئن املستثمرين الى النية احلسنة للسلطات فما كان
عقارات جتارية و�سكنية
located
at Kennedy/Ellesmere with
خربة  -ثقة  -اف�سل اخلدمات
 parking spot, close to all amenitiesمنهم اال ان سحبوا اموالهم مره اخرى الى بلدهم وفرقعت
Cell: 416.953.9416
الفقاعة وحدث ما حدث.
Page 21
nagigirguis.com | nagi.girguis@century21.ca
4349 Coquitlam, BC
Member of

Tel.: 416.889.4296

* 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”

ما هو ال  BOTOX؟

هو ( ، )neurotoxic - Proteinيُستخرج من
أنواع معينة من البكتريا ويستخدم في أغراض
التجميل وأيضا ً في عالج بعض احلاالت الطبية
مثل الصداع وعالج األلم املزمن ،كما أنه
يُستخدم لعالج زيادة العرق في منطقة األبطني،
( ، )Hyperhidrosisوهو يُعتبر دواء وحصل علي
موافقة  ، FDAوهي الهيئة التي جتيز إستخدام
األدوية ،وهذا مؤشر هام ،أن إستخدامه غير
مضر للصحة  ,لن نتعرض هنا لإلستخدامات
الطبية حيث يتم تشخيص احلاالت وحتديد
طرق العالج بواسطة أطباء متخصصني ،ولكننا
سنتحدث عن إستخدامه في أغراض التجميل
()Cosmetics
كيف يعمل ال  BOTOX؟
يتم حقنه في عضالت معينة بالوجه ،ويتسبب
في إرتخائها وعندئذ يتم التخلص من التجاعيد
التي حتدث من هذه العضالت  ،ومن أهم
املناطق التي يتم عالجها هي ال ، Glabella
وهي التجاعيد التي تظهر بني احلاجبني ،وايضا ً
 ، Crows feetوهي اخلطوط التي تظهر في
بجانب العينني كما يُستخدم أيضا ً في عالج
جتاعيد اجلبهة وهنا يجب ذكر أن طريقة حقن ال
 ، BOTOXلعالج التجاعيد ليست مثل احلقن
لعالج الصداع ولكن ثبت أن عالج التجاعيد
يساعد نسبيا ً في عالج وتخفيف الصداع في
بعض احلاالت
ما هو السن املناسب لبداية إستخدام ال
 BOTOX؟
ال يوجد سن إلستخدام ال  ، BOTOXففي

بعض احلاالت يتم احلقن في سن مبكرة  ،حيث أن
بعض االشخاص تبدأ معهم عالمات التجاعيد
في سن مبكرة ،وذلك لعوامل وراثية أو تبعا ً
لطبيعة البشرة أو التعرض املستمر للشمس ،
وإستخدامه يعد أمنا ً في جميع األعمار
ماذا يحدث إذا توقفت عن إستخدام ال
 BOTOX؟
هذا سؤال شائع ،فالبعض يعتقد أن التجاعيد
تصير أسوء إذا توقفوا عن إستخدامه  ،وهذا
مفهوم خاطئ جدا ً بل بالعكس ،فإستخدام
ال  BOTOXيقلل من التجاعيد ومن حدتها
وبالتالي يؤخر عالمات الشيخوخة
تأثير ال  BOTOX؟
ميتد تأثيره إلي  5 - 4شهور  ،وهنا ننصح بعدم
تكرار احلقن قبل هذه املدة  ،ففي بعض احلاالت
يحدث عدم إستجابة للعضالت إذا كان احلقن
بشكل مستمر  ،وهنا نقصد احلقن في مدة أقل
من شهرين
األعراض اجلانبية لل  BOTOXأهمها ال Btosis
 ،وهذا يعني إذا مت احلقن بطريقة خاطئة في
منطقة بني احلاجبني يحدث إرتخاء في عضالت
اجلفن وهذه حالة مؤقتة ويتم عالجها عن طريق
إستخدام قطرات للعني
Hyperhidrosis
عالج زيادة العرق في منطقة األبطني حيث
يتسبب هذا العرق في احلرج لكثير من الشباب
والشابات ويعتبره البعض  ، Life saverحيث
يكون تأثيره علي نفسية الشباب وزيادة ثقتهم
بأنفسهم أثناء الظهور في املناسبات اخملتلفة

بطاطس باألعشاب

املقادير

 1كيلو بطاطس حجم كبير
 3ملعقة كبيرة زيت زيتون

 3ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
 1ملعقة كبيرة زعتر مطحون
 1ملعقة صغيرة فلفل أحمر

حلو مطحون (بابريكا)

 1ملعقة كبيرة ثوم مطحون
ملح وفلفل

الطريقة

 تُغسل البطاطس وتُقشربسمك حوالي
وتُقطع إلى أصابع ُ
 1 1/2سنتيمتر.
 تُنقع البطاطس في ماء مملحملدة  10دقائق ثم تُرفع وتجُ فف
جيدا ً.
 يُخلط الزيت مع البقدونسفي وعاء عميق ويُضاف الزعتر
والبابريكا والثوم ويُتبل اخلليط
بامللح والفلفل ويُقلب جيدا ً.
 تُوضع أصابع البطاطس فياخلليط السابق و تُغطى وتُترك

�إعداد� :أماين

في الثالجة (البراد) ملدة ساعة
على األقل.
 يُسخن الفرن على درجة حرارة 200درجة مئوية.
 تُفرد أصابع البطاطس وتُوزععلى صاج فرن مع عدم التصاقها
أو وضعها فوق بعض.
 تُوضع في الفرن ملدة  40دقيقةأو حتى تنضج وحتمر.
 تُقدم ساخنة مع صلصةالكاتشب (راجع وصفة «دجاج
باربيكيو» بباب أطباق البداية)
وخليط من صلصة املايونيز
ومعجون املسترد (اخلردل) .

إستخدام االطفال
للهواتف الذكية يعطل
التطور االجتماعى
والعاطفى لديهم

أظهر بحث أجري في جامعة بوسطن للطب
أن استخدام الهواتف الذكية واألجهزة املماثلة
احملمولة يعطل التطور االجتماعي والعاطفي لدى
لألطفال.
وذكر الباحث جيني راديسكي أن زيادة الوقت الذي
يقضيه األطفال وراء هذه األجهزة يقلل من املهارات
االجتماعية والعاطفية لألطفال خصوصا عندما
ً
يكون هذا الوقت الذي يقضيه الطفل أكثر من
الوقت الذي يقضيه في التواصل االجتماعي
الطبيعي.
ومن الشائع حالياً استخدام هذه األجهزة من
قبل األطفال في سن مبكر ،لذا تساءل الباحثون
حول مدى تأثير هذه األجهزة في مرحلة الطفولة

والشباب على األحاسيس االجتماعية والعاطفية
لديهم ،ووجدوا بأن هذه األجهزة تؤثر سلبياً عليهم
كما أنها حتد من تطورهم احلسي والبصري و تقلل
املهارات احلركية والتي تعتبر األساس في الرياضات
والعلوم لديهم.
من املعروف أن الرضع واألطفال يتعلمون بشكل
أفضل من خالل التدريب واللعب مع أقرانهم لذا
يجب على اآلباء احلد من استخدام هذه األجهزة
وعدم السماح ألطفالهم بقصاء ساعات طويلة
وراء هذه الشاشات الصغيرة ،وهذا ال يعني منعها
نهائياً بل ترشيد استخدامها واختيار التطبيقات
املناسبة لهم والتي قد تسهم في تطور مهاراتهم
بدل احلد منها.

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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رغم قبوله بإستطالعات الرأي..

 100استاذ قانون يحذرون “هاربر”
من قانون مكافحة اإلرهاب

جود نيوز :حذر أكثر من  100أستاذ من أساتذة القانون
بكندا ،رئيس الوزراء“ ،ستيفن هاربر” ،من أن قانون
مكافحة اإلرهاب اجلديد والذي عرضته حكومة احملافظني
ميثل جزء خطير بالتشريعات ،وميثل تهديدا ً لتقويض
سيادة القانون وحقوق األنسان  ،بل والدميقراطية نفسها
.
يأتي هذا التحذير ،علي الرغم من أن أخر استطالعات
للرأي كانت قد أظهرت أن أربعة من أصل خمسة
الكنديني يؤيدون القانون املقترح بعد فترة وجيزة من
طرحه في الشهر املاضي ،ومازال هناك إنتقادات للقانون
اجلديد من قبل مجموعات حقوق اإلنسان وقانونيني
وأكادميني وكتاب وأصحاب رأي.
وكان أربعة رؤساء وزراء سابقني وخمسة قضاة سابقني
باحملكمة الكندية العليا وعددا ً من الوزراء قد وجهوا
خطاب مفتوح بغرض إلغاء هذا القانون املقترح ،وجاء
باخلطاب أن “حماية حقوق اإلنسان وحماية السالمة
العامة هي أهداف تكميلية ،ولكن أثبتت التجربة أنه رمبا
حتدث انتهاكات حلقوق اإلنسان بأسم احلفاظ على األمن
القومي وأنها رمبا تؤدي إلي عواقب مدمرة ليس فقط
لألفراد ولكن أيضا ً لسمعة لكندا كدولة حتترم حقوق
اإلنسان.
وكان رئيس الوزراء “ستيفن هاربر” قد أعلن عن ذلك
القانون في الثالثني من يناير املاضي في لقاء مبدينة
“ريتشموند هيل” شمال تورنتو مبقاطعة أونتاريو بحضور
جريدة “جود نيوز” ووسائل اإلعالم الكندية

أحد املتهمني في مؤامرة إرهابية ينصح

احمللفني باستخدام «القرأن» للحكم عليه

تورنتو :قدم احد الرجال املتهمني في مؤامرة لقلب قطار
الركاب املتجه من نيويورك إلي تورنتو ،وهو «شهاب
الصغير» ،نصيحة مخلصة من خالل خطاب كتبه إلي
احمللفني وقراٌّه احملامي املعني له من قبل احملكمة في وقت
االستماع إلي القضية .وقال في خطابه أتوجه إليكم
اليوم ألنني أريد أن أعطيكم نصيحة صادقة وأشجعكم
بالتراجع عن توجيه االتهامات لي فأن هذا سيكون أول
خطوة لكم في التوبة الصادقة إلي اهلل  ،وأضاف قائال
أن القانون اجلنائي كتاب َكتب ُه البشر الغير كاملني ولهذا
فاطلب أن يكون القران الكرمي هو املرجع حملاكمتي واملرجع
للقضاء في جميع األمور اخلاصة بحياة الناس  ،ويواجه
شهاب الصغير وشريكه في التهمة «رائد جاسر» عدة
تهم تتعلق باألعداد ملؤامرة إرهابية لقلب قطار الركاب
وقد رفض شهاب حضور جلسة االستماع ولم يقدم
شهود أو أدلة للدفاع عن نفسه وقدم خطابة إلي هيئة
احمللفني الذين يسمعون منه ألول مرة ،وقال املدعي العام أن
هناك أدلة دامغة إلدانة هذان املتهمان  ،وأشار إلي أن هيئة
احمللفني استمعوا إلي اكثر من  ٢٥ساعة محادثات مسجلة
بني املتهمان واحد رجال الشرطة السرية الذي اكتسب
ثقتهم وشاهد احمللفني شريط فيديو مصور بكاميرات
مراقبة القطارات والذي اظهر املتهمان وهما يتفقدان
ويستكشفان السكة احلديد وجسور السكة احلديد
وقال املدعي العام أن محادثاتهم كانت مليئة بتصريحات
اعربوا فيها عن معتقداتهم املتطرفة الراسخة التي تغذي
أغراضهم اإلرهابية وانهم تامروا علي قتل اكبر عدد ممكن
من املدنيني وكانوا يعدون للقيام بأكثر من عمل إرهابي
حتي تغادر القوات الكندية بالد املسلمني كما قالوا  ،وفي
تسجيل صوتي لرائد جاسر وهو من اصل فلسطيني قال
«لتحرق البلد بأكملها وال يهم من سيقتل  ،الن كل فرد هو
هدف» وسمعت احمللفني أيضا شهاب الصغير وهو من اصل
تونسي يبرر قتل الناس األبرياء والنساء واألطفال كشيء
مهم لبقاء اإلسالم  ،والسيما أنه ادعي أن القوات الغربية
تقتل النساء واألطفال في البالد اإلسالمية  ،وذَ َكر املدعي
العام هيئة احمللفني بأن هؤالء املتهمني يجب أدانتهم الن
هناك ادله ساحقة تثبت أدانتهم بدون أي مجال للشك.
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سقوط أول كندي من القوات اخلاصة بنيران
صديقة في العراق

لقي الرقيب «أندرو جوزيف دويرون» مصرعه وأصيب ثالثة
جنود كنديني أخرون من كتيبة العمليات اخلاصة بجراح في
حادث وقع في شمال العراق .وصرح قائد جنود البشمرجة،
«موسي جاري» ،لوكالة األنباء الكردية «باسنيوز» أن احلادث
وقع في الليل عقب يوم من القتال العنيف بني البشمرجة
ومقاتلي داعش وان اجلنود الكنديني جاءوا فجاءة في الليل
بدون ترتيب مسبق وتركوا سيارتهم وساروا في املنطقة
واقتربوا من نقطة التفتيش وعندما رآهم البشمرجة
سألوهم ليعرفوا انفسهم  ،فأجاب الكنديون باللغة
العربية مما أدي إلي االعتقاد بانهم مقاتلي داعش فاطلقت
النيران عليهم فقتل الرقيب أندرو وأصيب ثالثة أخرين
ولوال تدخل سائق السيارة العراقي الذي ابلغ البشمرجة
بان هؤالء جنود كنديني لكانوا قتلوا جميعا  ،وقد نُقل
الكنديني املصابني مبروحية إلي مستشفى في أربيل ،
وقال أخر من جنود البشمرجة أن الكنديني ظهروا فجاءة
وال نعرف ملاذا جاءوا إلي هناك وان هذا أجراء غير منطقي
منهم وغير سليم  ،وحتاول القوات املسلحة الكندية
التأكد من التفاصيل احمليطة باحلادث  ،ففي أوتاوا أصر
وزير الدفاع «جاسون كيني» علي انه لم يعرف من التقارير
أن الكنديني اقتربوا من اجلنود الكرد أو انهم أجابوا بالغة
العربية عند سؤالهم أن يعرفوا انفسهم  ،وقال أن القوات
الكندية لم تشترك في اشتباكات مع داعش خالل احلادث
أو بالقرب من احلادث.
وقد أصدر رئيس الوزراء ستيفن هاربر بيانا ً عقب مقتل
الرقيب أندرو جوزيف دويرون قال فيه :علمت ببالغ احلزن
أن الرقيب أندرو جوزيف لقي مصرعه بنيران صديقة بينما
كان يقدم املشورة واملساعدة للقوات الكردية العراقية
ووقع احلادث يوم  ٦مارس في العراق ،ونيابة عن جميع
الكنديني ولورين زوجتي نتقدم باحر التعازي إلي اسر
وأصدقاء وزمالء الرقيب أندرو كما نصلي للشفاء العاجل
للثالثة مصابني األخرين من القوات املسلحة الكندية  ،أن

الكنديني فخورين بحق بالرجال والنساء الذين يخدمون
في القوات املسلحة ونحن ندعم عائالتهم وعلينا أن نكرم
هؤالء الذين قدموا تضحيات حلماية بلدنا وقيمنا الغالية
 ،ويذكرنا هذا احلادث املأساوي باخملاطر اجلمة التي تُفرض
علي هؤالء الشجعان من اجلنود من أجلنا ،ومن اجل احلريات
التي نعتز بها ،ونحن نري كل يوم تقريبا ً ادله جديدة علي
التهديد العنيف الذي تشكله دولة داعش اكثر من أي
وقت مضي  ،وهذا يحتم علينا أن نستمر جنبا إلي جنب
في حتالف مع اكثر من  ٦٠دولة لوقف انتشار «أيسيل»
واحلد من قدراتها علي القيام بهجمات إرهابية في اخلارج
وهنا في كندا  ،وأضاف «هاربر» ،أن حكومتنا تأخذ واجب
حماية املواطنني الكنديني علي محمل اجلد وجزء من هذا
الواجب يتطلب أن نقف جميعا بشموخ ونحمل نصيبنا
من هذا العبء في الكفاح ضد داعش ونحن فخورين بان
نقوم بدورنا وممتنني للرجال والنساء الذين يقعون ليتمموا
التزاماتنا نحو السالم واألمن  ،لقد فقد الرقيب أندرو حياته
في أداء واجبه ونحن سوف نكرمه ونتذكر خدماته لكندا.

مجموعة تُسمي “قوة سيبر

اإلسالمية املتحدة” تستولي علي

موقع حزب “بلوك كيبيك” الكندي

جود نيوز :قام هاكرز إسالميني باالستيالء على الصفحة
الرئيسية حلزب بلوك كيبيك ،ووضعوا رسالة تقول أن
النبي اخبرهم بانهم سوف يغزون شبه اجلزيرة العربية
وسيتم منحها لهم وسوف يغزون فارس وسوف متنح
لهم وسوف يغزون روما وسيتم منحها لهم سيغزون
الدجال وسيتم منحه لهم ،وال يبدوا أن صفحات أخري
للموقع قد اخترقت ولم تصدر رسالة من احلزب حول
اختراق املوقع
وقد فوجئ اجلميع صباح يوم األثنني التاسع من مارس
احلالي بظهور تلك الصورة بدال ً من الصفحة الرئيسية
حلزب البلوك كيبيك وعليها هذه الرسالة

هاربر يطرح مشروع قانون يقر بالسجن
مدي احلياة في اجلرائم الوحشية دون
التماس باإلفراج

حتدث رئيس الوزراء ستيفن هاربر في مدينة «سكاربرو» في
أونتاريو ،عن أن حزب احملافظني سيتقدم مبشروع قانون يضع
نهاية ألي سبيل لألفراج عن املدانني بجرائم قتل واحملكوم
عليهم بالسجن مدي احلياة وهذا يشمل املدانني بجرائم قتل
وحشية وجرائم قتل تنطوي علي اعتداء جنسي أو خطف أو
حبس قصري أو قتل ضابط شرطة أو حارس في سجن أو جرائم
إرهاب تشمل القتل  ،وحاليا ميكن لهؤالء القتلة أن يتقدموا
بالتماس لوزير السالمة العامة ألطالق سراحهم بعد قضاء
ما ال يقل عن  ٣٥عام في السجن  ،وقال وزير السالمة العامة
«ستيفن بالني» أن مشروع القانون سوف يعرض للمناقشة
في يونية القادم وميكن لهذه التغييرات املقترحة الستعمال
احلزم الشديد مع اجملرمني أن ترفع مكانة حزب احملافظني في
احلملة من اجل االنتخابات املتوقعة في أكتوبر القادم .

طلب لتخصيص وقت للياقة البدنية
للنساء فقط بجامعة «ماكجيل»
يثير الغضب

مونتريال :دعت اثنتني من طالبات احلقوق بجامعة
«ماكجيل» إلي تخصيص عدة ساعات في مركز اللياقة
البدنية للنساء فقط  ،وقالت «سمية عاللو» أن
معتقداتها الدينية ال تسمح لهل مبمارسة الرياضة في
حضور الرجال  ،وأضافت أن جميع النساء سيستفيدون
من هذا وان هناك بضعة من النساء يريدون أن يخصص
لهم وقت في ملعب الرياضة يستطيعون فيه أن
يستخدموا أدوات التمرين بدون الشعور باحلرج من الرجال
 ،ولكن اختلف الكثيرين مع هذا الرأي وقدموا التماسا عبر
األنترنت جمع  ٦٠٠توقيعا  ،وقال االلتماس نحن نعارض
حتديد ساعات خاصة للنساء ملمارسة الرياضة  ،فأن
النساء الذين يرفضون استخدام صالة الرياضة في حضور
الرجال عليهم أن يتحملوا مسؤولية اختيارهم هذا وان
اختياراتهم الشخصية ال تعطيهم احلق في احلصول علي
امتيازات خاصة ،ونحن نقدر البيئة التعليمية جلامعة
ماكجيل التي ال متيز بني الرجال والنساء في مجتمعنا ،
وقال املدير املساعد في قسم الرياضة والترفيه جيل باركر
أن حتديد ساعات معينة جلنس معني في مركز اللياقة
البدنية لم يسبق له مثيل وأن حمام السباحة في
مرافق الرياضة اخلاص باجلامعة يخصص ساعات محددة
للنساء فقط وهذا مت منذ عشرة سنوات بناء علي طلب
من الطالبات وكنا قادرين علي استيعاب ذلك  ،وأثارت هذه
املسألة العديد من املناقشات وقالت سمية عاللو إنها ال
تري أن حتديد ثالثة أو أربعة ساعات في األسبوع للنساء في
مركز اللياقة البدنية في عدة أيام مختلفة وفي غير وقت
الذروة تعديا ً علي حقوق األخرين.
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قلق أمريكي
من خفض اإلنفاق العسكري في أوروبا

أوضحت سامانثا باور ،سفيرة الواليات املتحدة لدى األمم
املتحدة ،أن التهديدات األمنية التي تشكلها جماعات
كتنظيم «الدولة اإلسالمية» وجماعة بوكو حرام في أنحاء
العالم ال تتراجع ،وأنها تتطلب مساهمات عسكرية أكبر.
وأعربت باور ،في تصريح لبي بي سي ،عن اعتقادها بأن على
الدول األوروبية البدء في تعزيز التزامها جتاه عمليات حفظ
السالم التي تتوالها األمم املتحدة.
وقالت «عدد املهام التي تتطلب مشاركة جيوش متقدمة
حول العالم في زيادة وليس نقصان ..سواء كان اإليبوال ،حيث نشرنا مع بريطانيا وفرنسا قوات
طليعية ..أو جهود مكافحة تنظيم الدولة اإلسالمية ،حيث نساعد بقيادة حتالف من  60دولة».
وأضافت «لكن هذه التهديدات ال تنحسر ..وإمنا تنمو وتتسع رقعتها ،وتتطلب املزيد من املساهمات
في مناطق إضافية».
وتلتزم بريطانيا بتخصيص  2في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي للمصروفات الدفاعية حتى نهاية
الدورة البرملانية ،لكن ليس هناك التزامات بعد هذا الوقت ال من حزب العمال وال احملافظني.
وقالت الدبلوماسية إن بريطانيا هي إحدى دول قليلة أوفت بالتزاماتها.
ونبهت إلى أن التهديدات تتزايد وينتقل بعضها إلى أوروبا ،ومع ذلك لم تصل املصروفات الدفاعية في
الدول األوروبية إلى  2في املئة من الناجت احملليي اإلجمالي كما التزم الزعماء األوروبيون.
وقال املعهد امللكي للخدمات املتحدة إنه لن يكون هناك مفر من تخفيض النفقات الدفاعية في
بريطانيا لتصبح دون مستوى  2في املئة.
وحذر املعهد من أن  30في املئة من الكوادر العسكرية قد يفقدون وظائفهم بحلول عام .2020
وأعقب هذا التصريح تصريحا للقائد العام للجيش األمريكي عبر فيه عن قلقه من تأثير تخفيض
النفقات الدفاعية على اجليش البريطاني.

اليونان تهدد أملانيا باملطالبة بتعويضات عن فترة
24france
االحتالل النازي

هدد وزير العدل اليوناني نيكوس باراسكيفوبولوس بإعطاء
الضوء األخضر لتطبيق قرار للمحكمة العليا في اليونان
ملصادرة ممتلكات أملانية تعويضا عن جرائم ارتكبها النازيون.
وقال الوزير اليوناني خالل مناقشة للبرملان أعتقد أنه يجب
إعطاء املوافقة على تطبيق القرار وأنا مستعد إلعطائها».
وكان رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبرس أعلن في
اجللسة نفسها أنه يؤيد تفعيل جلنة برملانية حول جرائم
احلرب النازية في اليونان .وقال تسيبراس أن «احلكومة
اليونانية اجلديدة تريد مراجعة هذه القضية بدقة ومسؤولية وعبر احلوار والتعاون».
أما الناطق باسم وزير املال األملاني فولفغانغ شويبله ،فقد صرح أن إثارة مثل هذه «االنتقادات
املتعلقة باملاضي ال يفيد إطالقا في إطار العمل احلالي الذي نقوم به مع احلكومة اليونانية».
وترى معظم األحزاب اليونانية مبا فيها سيريزا اليساري الراديكالي ،أن أملانيا كان يفترض أن تعيد
لليونان قرضا أجبر املصرف املركزي اليوناني على منحه للنازيني ،ودفع تعويضات حرب عن اجلرائم
التي ارتكبت في اليونان خالل احلرب العاملية الثانية ،لكن برلني ترفض ذلك .وقالت رئيسة البرملان
زوي كوستانتينوبولوس النائبة عن حزب سيريزا أن «مطلب تعويضات احلرب قضية وطنية وإعادة
تشكيل اللجنة البرملانية يهدف إلى توعية الرأي العام األوروبي وتعزيز احلجج اليونانية في هذا
الشأن» .وكانت هذه اللجنة شكلت في  2012في عهد حكومة التحالف اليميني االشتراكي
السابق لكنها اضطرت للتوقف عن العمل بسبب االنتخابات التشريعية املبكرة التي جرت في
نهاية كانون الثاني /يناير .وأعدت مجموعة العمل هذه التي وضعت حتت إشراف جهاز احملاسبة
الوطني تقريرا من ثمانني صفحة يقدر قيمة التعويضات املطلوبة بـ 162مليون يورو .ويشمل هذا
املبلغ تعويضات لبنى حتتية مت تدميرها ( 108مليارات يورو بالقيمة احلالية استنادا إلى أرقام مؤمتر
باريس الدولي في  )1946وإعادة قرض حصل عليه النازيون باإلكراه ( 54مليار يورو) بني  1942و.1944
لكن املؤرخني واحلقوقيني يرون أن أثينا ليس لديها فرص كبيرة للحصول على أي مبلغ.

اجلارديان

نافذة على �صحافة العامل

دويتشه فيله

السعودية :تصريحات وزيرة خارجية
السويد تدخل سافر في شؤوننا

زاد التوتر بني السعودية والسويد حدة ،فبعد تبادل
االتهامات و إعالن وزير الدفاع السويدي إنهاء
التعاون العسكري مع الرياض ،قامت السعودية
باستدعاء سفيرها ،ووصفت تصريحات وزيرة
اخلارجية السويدية «تدخال سافرا» في شؤونها.
وقال ناطق باسم وزارة اخلارجية السعودية إن
«اململكة تعتبر هذه التصريحات تدخال سافرا
في شؤونها الداخلية ال جتيزه املواثيق الدولية وال
األعراف الدبلوماسية وال ينسجم مع العالقات
الودية بني الدول» ،مؤكدا أن اململكة «قامت
باستدعاء سفيرها لدى مملكة السويد».
وأكدت اخلارجية السويدية بدورها نبأ استدعاء
السفير السعودي .وقالت املتحدثة باسم اخلارجية
السودية آنا إكبرج ،إن قرار السعودية استند

وول ستريت جورنال

الى انتقادات سويدية تتعلق بحقوق اإلنسان
والدميقراطية .من جهته اعتبر الديبلوماسي
السعودي أسامة النقلى أن املوضوع هو مسألة
سيادة  .وكتب على صفحته على تويتر “ نرفض أي
محاولة للتدخل في شؤوننا الداخلية “.
ويعد استدعاء السفير إبراهيم بن سعد بن
إبراهيم البراهيم الذي وصل السويد في مايو /أيار
املاضي أحدث إشارة على توتر العالقات بني البلدين.
وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست في
وقت متأخر من أمس الثالثاء إن بالده لن جتدد
اتفاقية تعاون عسكري مع السعودية وقبلها
بيوم قالت وزيرة اخلارجية السويدية مارغوت
والستروم إن السعودية عارضت إلقائها كلمة في
اجتماع جلامعة الدول العربية في القاهرة.

الدولة االسالمية تأخذ
في اإلنسحاب من تكريت

دخلت القوات العراقية واملسلحون املوالون لها اجلزء الشمالي
من مدينة تكريت ،في اليوم العاشر لبدء هجوم واسع الستعادة
املدينة ومحيطها من تنظيم «الدولة االسالمية» ،بحسب
مصادر عسكرية .وقال ضابط برتبة لواء في اجليش لوكالة فرانس
برس «نحن اآلن نقوم مبهام قتالية لتطهير حي القادسية» ،وهو
أحد أكبر أحياء تكريت .وأاضاف «متكنا من استعادة السيطرة على
مستشفى تكريت العسكري القريب من مركز املدينة ،لكننا
نخوض معارك في غاية الدقة ألننا ال نواجه مقاتلني على األرض بل عمليات قنص وأرض ملغومة...
فتحركنا بطيء» .وتوقع محافظ صالح الدين رائد اجلبوري أن « يتم حترير مدينة تكريت مركز محافظة
صالح الدين قريبا» .وكانت قوات عراقية بدأت بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير تكريت
من سيطرة تنظيم «داعش» بعد أن كانت قد فرضت طوقا شامال من جميع أطراف القضاء .كما
أكدت مصادر اجليش العراقي السيطرة التامة على حقول عجيل النفطية في شمال شرقي تكريت.
من جهته شن التنظيم املتطرف هجوما بسبع عربات مفخخة يقودها انتحاريون في مدينة الرمادي
بغرب العراق مركز محافظة االنبار التي يسيطر على غالبيتها ،بحسب ما أفادت مصادر أمنية
عراقية .وقال الرائد في شرطة الرمادي مصطفى سمير «بدأ تنظيم «داعش» هجوما بسبع عجالت
عسكرية من طراز هامر مفخخة يقودها انتحاريون في مدينة الرمادي».

اسئلة جديدة تتصاعد حول االمييالت الشخصية
التي قررت كلينتون عدم االحتفاظ بها

فشلت كلينتون في قمع االنتقادات
املتصاعدة لها حول حساب البريد اإللكتروني
اخلاص بها املثير للجدل بعد أن أعلن مكتبها
أنها كانت متحى أكثر من نصف رسائل البريد
اإللكتروني لها قبل تسليمهم لالعالن على
الرأي العام األميركي .وفي حني قالت وزير
اخلارجية السابق كلينتون أنها كانت قد حفظت
االتصاالت الرسمية ،إال إن مكتبها أعلن انها
اختارت عدم االحتفاظ بالرسائل الشخصية
على بريدها اإللكتروني اخلاص.
وفي بيان صدر بعد املؤمتر الصحفي
يهدف إلى انهاء اجلدل الدائر ملدة
أسبوع ،قال مكتب كلينتون أنها لم
حتتفظ ب  31830من  62320رسالة بريد
إلكتروني قامت بارسالها واستالمها أثناء
خدمتها كوزير للدولة من .2013-2009
«بعد أن مت حتديد وحفظ رسائل البريد اإللكتروني ذات الصلة بعملها ،اختارت وزيرة اخلارجية كلينتون أال تبقي
عليها وبخاصة رسائلها الشخصية التي ال تعد من ضمن السجالت الفيدرالية ،وقال مكتبها ،شارحا
هذه الترتيبات غير العادية في وثيقة مكونة من تسع صفحات وضعت كلينتون حتت النار السياسية.
واتهم اجلمهوريون كلينتون بعرقلة الشفافية .حيث ال ميكن التأكيد على ما إذا كان احملفوظات احملذوفة
تتضمن الرسائل املرسلة واملستلمة من قبل كلينتون واملتعلقة مبؤسسة خيرية مملوكة
لعائلتها .وستكون التبرعات التي تلقتها املؤسسة من قبل احلكومات األجنبية والشركات موضوع
جدل منفصل.

info@ashamalla.ca
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«غادة ملك» تتحدث عن املناهج اجلنسية اجلديدة حلكومة اونتاريو

هذه هي االمور الكارثية بتلك املناهج

نحشد لتظاهرة كبري في الرابع عشر من ابريل القادم

ال يجب ان ننخدع باإلستفتاءات األليكترونية فقط

هذه هي اخلطوات التصعيدية حال عدم تراجع احلكومة عن تلك املناهج

جود نيوز :عرفناها منذ سنوات في القضايا
احلقوقية املصرية عامة والقبطية خاصة ،
وعرفناها منذ أشهر من خالل السياسة حينما
ترشحت ملنصب مستشار مبدينة مسيسوجا في
أكتوبر املاضي ،هي السيدة «غادة ملك» والتي
تعمل ضمن فريق عمل ضد املناهج اجلنسية
اجلديدة والتي طرحتها وزارة التعليم بحكومة
اونتاريو وتريد تطبيقها من سبتمبر القادم
التقينا بها وكان هذا احلوار الهام لكل األباء
واألمهات

ثالثا :نحتاجكم لنشر الوعي بني اصدقائكم
و زمالئكم ألن الكثيرين ال زالوا في غفلة ،وقد
يكون ذلك عن طريق دعوتهم للتظاهر يوم ١٤
أبريل القادم.
ما الفارق بني ظروف طرح تلك املناهج بني
اآلن وعام  2010حينما مت التراجع؟
املشترك بني املنهجني هو تهميش سلطة األهل
و خلق صراع بني رغبات الطفل وثقافة ذويه .في
 ٢٠١٠حني ثار أولياء األمور على املنهج ،مت التراجع
عن معظمه مع اإلبقاء على هذه اجلزئية .في
حال قدرتنا على فتح باب التفاوض سنتمكن من
مراجعة هذا اجلزء أيضا.

ماذا عن التظاهرة التي أُقيمت امام برملان
اونتاريو؟  ..وما مدي جناحها؟

تظاهرة  ٢٤فبراير مت تنسيقها بواسطة أولياء
ملناهج التعليم اجلنسي
األمور املعارضني
اجلديدة ،التي اطلقتها رئيسة احلزب الليبرالي
مبقاطعة أونتاريو كاثلني وين ،والتي من املقرر ان
يبدأ تدريسها في سبتمبر القادم .لم نكن نعرف
عض َنا البعض و لكن التقينا على صفحات
بَ ُ
الفيس بوك .ورغم اننا مجموعة متعددة
اجلنسيات و الديانات إال اننا التففنا حول هدف
واحد هو ان نحمي أبناءنا و مجتمعنا من تلك
املناهج املدمرة .مشاركة املئات في تظاهرة تقام
في يوم عمل و في درجة حرارة  ٢٧-حتت الصفر
أذهلت اجلميع مبا فيهم اإلعالم املعروف بعدم
حياديته ،لذا فبرغم اعترافهم باملفاجأة اال انهم
لم يتوانوا عن شن حرب ضروس ضد األهالي،
فإتهموهم بالسذاجة و اجلهل بينما اتهمتهم
رئيسة احلزب مبعاداة املثليني ،وهو ما يعتبره اجملتمع
جرمية من جرائم الكراهية (.)homophobic
ما حتفظاتكم علي املنهج اجلديد حلكومة
«وين»؟
املناهج بها العديد من املشكالت:
بداية هي تسلب األسرة سلطتها في التربية
الدينية واألخالقية لألبناء و متنح تلك السلطة
للحكومة ،اي اننا متجهون لنوع جديد من
الفاشية هو الفاشية األخالقية.
ثانيا ،يبدأ املنهج من سن احلضانة ( )KGفي
ترسيخ فكرة أن التركيب العضوي للذكر او
األنثى ال يهم في معرفة النوع(  (�sexual iden
 )tityوال امليول اجلنسية ()sexual orientation
ثم يتدرج باألطفال في السنوات الالحقة إلرساء
نظرية السيولة اجلنسية ( )sexual fluidityاي
ان يصير كل شخص ما يريد أن يكونه بغض
النظر عن مظهره اخلارجي إن كان ذكر ام أنثى.
ثالثا ،يدعو املنهج األطفال في الصفني الرابع
واخلامس للتمرد على ثقافة األهل بإدعاء وجود
صراع بني رغباتهم وما تفرضه عليهم عادات
وثقافة ذويهم .كذلك يشجع على العالقة
الرومانسية بني األطفال.
في الصف السادس يتكلم املدرس مع األطفال
عن العادة السرية و كيف أن البعض يجدها
ممتعة.
في الصف السابع يناقش ممارسات اجلنس عن

طريق الفم و الشرج بدعوى التأجيل ،وهو ما
يعني املوافقة ضمنا .و رغم اإلدعاء بأن تلك
املناقشة تهدف للتوعية ،اال ان املنهج يتغاضي
عن إدراج اإلحصاءات التي توضح نسبة املصابني
باألمراض اجلنسية التي تنتقل بالعدوى ()STD
جراء تلك املمارسات.
وأخيرا و ليس آخرا ،كيف لنا ان نقبل مناهج مثل
هذه تلوثت بيدي املنحرف «بن ليفني» الذي كان
يشغل منصب مساعد وزير التعليم في حكومة
«ماجنتي»  -حني كانت «وين» وزيرة للتعليم  -ثم
مت احلكم عليه مؤخرا في  ٣جرائم حترش واعتداء
جنسي ()child porn؟
في تصويت قناة  CTVرفض قرابة ال 93
باملائة تلك املناهج فهل تلك النسبة تعبر
عن شئ أو ميكن اإلستناد لها في رفض تلك
املناهج املقترحه؟
في كندا ،القانون ال يعترف باإلستفتاءات
األلكترونية .هي تفيد في احلشد فقط .لقد
أعلنت الوزارة اكثر من مرة بعد جميع تلك
املظاهرات و اإلستفتاءات بأن املناهج باقية رغم
كل شئ.
ما الذي يستطيع كل من يشاركونكم هذا
املوقف ضد تدريس تلك املناهج البنائهم
فعله في تلك املرحلة؟
نحن نعمل في عدة اجتاهات:
اوال :ننظم لتظاهرة جديدة في  ١٤ابريل القادم
حتت عنوان (  )My Child My Choiceو نرجو ان
يتواجد اكبر عدد من اجلالية .ستكون التظاهرة
في يوم عمل للتأكد من تواجد اجمللس داخل
البرملان و جللب انتباه اإلعالم ،وأمتنى ان نبدأ في
طلب أجازات من اآلن إن أمكن.
ثانيا :نرغب في الدخول في مفاوضات مع الوزارة
وقد بادرنا بالفعل بإتخاذ اخلطوات الرسمية في
طلب التفاوض ولكن سنحتاج مساعدة اجلميع.
لقد قمنا مبراجعة املنهج وحددنا حوالي  ١١او
 ١٢نقطة حتتاج للتعديل ،ولكن لن نتمكن من
الوصول الى مائدة املفاوضات قبل ان جنمع ما
يزيد عن  ٤٠٠٠توقيع وهو عدد توقيعات األهالي
التي أعطت «وين» موافقتها على املنهج.
التوقيع يعطينا احلق لتمثيلكم والبد ان يكون
بخط اليد ليصبح قانوني .ميكن حتميل االستمارة
من الرابط التالي   �http://www.thewellin
 .formedparent.comوإرسالها بعد ملئها على

العنوان البريدي:
The Well Informed Parent, 930 Hepburn
Rd, Milton, ON, L9T 0L6

ما هي اخلطوات التصعيدية حال عدم تراجع
حكومة أونتاريو عن تلك املناهج املقترحه
نرجو ان نحشد ملقاطعة إمتحانات  EQAOوالتي
ستؤثر على التقييم العلمي ملدارس أونتاريو على
مستوى كندا ،وهو ما قد يؤثرعلى قدرة حكومة
«وين» في احلصول على اي معونات مالية من
احلكومة الفيدرالية لتخصيصها لذلك املنهج.
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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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الكنيسة القبطية تتبرأ من دير االنبا
مكاريوس بوادي الريان و 6من رهبانه

أصدرت الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،بيانا ،بشأن أزمة دير األنبا
مكاريوس في منطقة وادي الريان ،كما تبرأت من  6رهبان مستنكرة
أفعالهم التي “متثل نهجا ً رهبانيا” –حسب البيان .-قال البيان
الصادر عن جلنة برئاسة البابا تواضروس الثاني ،بابا اإلسكندرية
بطريرك الكرازة املرقسية ،واألنبا إبرام واألنبا ارميا واعتذار األنبا
مكاريوس لدواعي السفر باخلارج وبحضور نيافة األنبا رافائيل أسقف
عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير اجملمع املقدس وابونا أجنيلوس
إسحق سكرتير قداسة البابا والقس بولس حليم املتحدث الرسمي
باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،إن الكنيسة “تعلن أن هذا
املكان ليس ديرا ً كنسيا ً معترفا ً به حتى اآلن” .وأضاف البيان“ :كما
تخلي مسئوليتها وتعلن أن للدولة احلق القانوني في التصرف مع
هذا املوضوع مع مراعاة احلفاظ علي الطبيعة األثرية واملقدسات
واملغائر واحلياة البرية في هذه املنطقة” .وأعلنت الكنيسة أنها تتبرأ
من كل من :ماهر عزيز حنا (الراهب بولس الريانى) ،وعبده اسحق
جوهر (الراهب دانيال الرياني) ،ورامى ابراهيم خير (الراهب تيموثاوس
الرياني) ،ووائل فتحي جنيب ( الراهب اثناسيوس الريانى) ،وجرجس
راضي موسي ( الراهب مارتيروس الريانى) ،وياسر صالح عطية
(الراهب غريغوريوس الريانى) ،مشيرة إلى أن تصرفاتهم “صدرت
بغير حق وال متثل نهجا ً رهبانيا والذي يقوم أساسا علي الطاعة
والفقر االختياري” .وأشار بيان الكنيسة إلى أن “وادى الريان منطقة
محمية طبيعية ،سكنها قدميا ً عدد من النساك واملتوحدون ،وحديثا ً
حاول البعض إحياء احلياة الرهبانية فيها على أرض لم يتملكوها
قانونيا ً ولم يصدر بها اعتراف كنسي حتى اآلن ،وعندما قررت الدولة
إنشاء طريق ضمن خطة مشروعات التنمية القومية في مصر،
اعترض بعض الساكنني هناك وبصورة غير الئقة أمام املهندسني
ومعداتهم ولم يكن هذا موقف الكنيسة الرسمي”.

اجلامعة العربية تدعو لتشكيل قوة

ال�سبت  14مار�س  - 2015العدد الثالث والثالثـون

روبرت فيسك :نتنياهو أكثر شعبية
من أوباما فى الواليات املتحدة

حتدث الكاتب البريطانى روبرت فيسك فى مقاله بصحيفة
اإلندبندنت البريطانية عن العالقة بني إسرائيل والواليات املتحدة،
وقال أن رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو يعلم أنه
يستطيع أن ينجو بأى شىء فى أمريكا ،بنفس الثقة بأنه يستطيع
أن يساند جيشه عندما يقتل مئات األطفال فى غزة .ويقول فيسك
أن املفكر والفيلسوف اليسارى اإلسرائيلى يورى أفنيرى ،الذى يقدره
بشدة ،والذى طاملا اتفق معه على مدار  40عاما ،قد قال شيئا
اختلف معه فيه وألول مرة .فهو يرى أن موافقة نتنياهو على إلقاء
خطاب أمام الكوجنرس بدعوة من اجلمهوريني غدا ،وقبل أسبوعني
من االنتخابات العامة اإلسرائيلية ،وقرار باراك أوباما عدم لقائه ،قد
دمر الدعم الذى حتظى به إسرائيل من كال احلزبني فى أمريكا ،وأنه
للمرة األولى يسمح للسياسيني الدميقراطيني بانتقاد إسرائيل .لكن
فيسك يقول أن رجال الكوجنرس من كال احلزبني قد قدموا دعمهم
الشديد لنتنياهو ولسابقيه بحماس كبير للغاية ،وآخر مرة ظهر
فيها نتنياهو فى الكوجنرس حظى بتصفيق حار من ممثلى الشعب
األمريكى ،الذين يشير عشقهم املطلق للدولة اإلسرائيل وخوفهم
من التفوه بانتقادات حتى ال يوصفوا بأنهم معادون للسامية ،إلى
أن نتنياهو أكثر شعبية من أوباما .وكما يوضح أن هدفه الرامى إلى
كسب مزيد من األصوات لنفسه وتدمير إجناز السياسة اخلارجية
الذى ميكن أن يحققه أوباما ،لن يكون له بالتأكيد أثر على العالقات
األمريكية اإلسرائيلية.

مؤسس «فيس بوك»:

نسارع بحذف أي منشورات ذات
محتوى إرهابي تتسم بالعنف

إقليمية في مواجهة اإلرهابيني

دعت اجلامعة العربية لتشكيل قوة إقليمية ملواجهة تنظيم
الدولة اإلسالمية ومتطرفني آخرين في املنطقة.
وكانت دعوات سابقة لتشكيل قوة إقليمية قد فشلت في
اجتذاب اهتمام الدول العربية.
وقد جاءت املطالبة األخيرة على لسان األمني العام للجامعة
العربية نبيل العربي في افتتاح قمة وزراء اخلارجية العرب.
وقال العربي« :ما نحتاجه اآلن هو التفكير في إنشاء قوة تتحد
على أهداف محددة مثل مكافحة اإلرهاب وحفظ السالم وتأمني
عمليات اإلغاثة».
ولم يعرف أي من الدول ميكن أن تشارك في هذه القوة واين سيجري
تشكيلها.
وستعقد اجلامعة العربية مؤمتر قمة للزعماء العرب في شرم
الشيخ في مصر خالل هذا الشهر.
وتقود الواليات املتحدة حتالفا دوليا حملاربة تنظيم الدولة في سوريا
والعراق ،وتقول إن السعودية واألردن واإلمارات وقطر دعمت أو
شاركت في غارات جوية شنت ضد أهداف تابعة لتنظيم الدولة،
كذلك تلعب إيران دورا مهما في محاربة تنظيم الدولة في العراق.

السعودية تتصدر قائمة الدول
املستوردة للسالح

أصبحت اململكة العربية السعودية أكبر مستورد لألسلحة في
 ،2014وهو العام الذي ارتفع فيه حجم جتارة السالح العاملية
مسجال رقما قياسيا ً بلغ  64.4مليار دوالر ،حسبما أعلنت
شركة آي إتش إس لألبحاث.
وأضافت الشركة في تقرير سنوي عن جتارة السالح إن نفقات
السعودية ارتفعت لتبلغ ستة مليارات ونصف املليار دوالر ،تليها
الهند ثم الصني فاإلمارات.
أما بالنسبة للدول املصدرة للسالح فمازالت الواليات املتحدة
تتصدر القائمة في  2014متقدمة على روسيا وبريطانيا وفرنسا
وأملانيا.

تقــــــــارير
والد «الداعشي إموازي» :ابني
«حيوان وإرهابي ..وأمتنى مقتله»

أدان والد الشاب البريطاني محمد إموازي ،مشاركة ابنه في أعمال
واصفا جنله بـ»احليوان واإلرهابي» ،ومتنى
تنظيم «داعش» اإلرهابية،
ً
والد «إموازي» – املعروف في صفوف التنظيم بـ»اجلهادي جون» –
مقتل جنله بعد فراره إلى سوريا واالنضمام إلى «داعش».
وبحسب صحيفة «تليجراف» ،البريطانية ،فإن والد «اجلهادي
جون» ،انتقد ابنه في مكاملة هاتفية دامعة مع زميل له ،شرح
فيها غيابه عن عمله.
كانت أشرطة مصورة بُثت عبر التنظيم املتطرف ،تعرف من
خاللها خبراء على الشاب البريطاني محمد إموزاي املولود في
الكويت ،عندما حتدث بلكنة لندنية.
وقال «أبو مشعل» ،زميل والد «إموازي» إنها كانت صدمة كبيرة
و كارثة ألسرته ،وأضاف أن أسرته حتدثت له كثيرًا في محاولة
إلقناعه بالعودة إلى حياته الشخصية ولكن االبن لم يستمع
لهم.
ودع والده وقال« :أنا ذاهب إلى سوريا للجهاد،
وكان محمد إموازيّ ،
وأرجو أن تفرج عني  ،وأن تغفر لي كل شيء» ،ولكن والده رد عليه
قائلاً « :آمل أن متوت قبل وصولك إلى سوريا».
وأضاف «أبو مشعل» ،أن والد «إموازي» قال إنه ال ميكن أن يعود إلى
العمل ألنه يشعر باخلجل من الناس .وتابع أن والد «اجلهادي جون»
يجلس في املنزل ،وال ميكنه احلركة ..أو حتى
الذهاب إلى املسجد للصالة ألنه يخجل من ابنه ،وهو ال يريد أن
يرى الناس

اجلمهوريون يحذرون اوباما من أي اتفاق
نووي مع ايران  ..والبيت األبيض يندد
أكد مؤسس «فيس بوك» ،مارك زوكربيرج ،أنهم يسارعون على الفور
بحذف أي منشورات أو رسائل ذات محتوى إرهابي أو حتض على العنف،
مضيفا« :لكن ليعلم اجلميع أن فيس بوك ال يعمل مثل الشرطة ،فال
ً
قبل لنا بأن يكون لدينا كادر كبير من العاملني ملتابعة كل ما ينشر
على املوقع».
جاء ذلك في التصريحات التي أدلى بها «زوكربيرج» ،في فاعلية
جمعته ،مع عدد من الشباب في مدينة برشلونة اإلسبانية ،التي
حاليا من أجل املؤمتر العاملي للهواتف احملمولة ،والتي أجاب
يتواجد بها
ً
من خاللها على أسئلة الشباب حول موقع التواصل االجتماعي
األشهر في العالم.

خلفان :القرضاوي شيخ فتنة يخدم أردوغان
ويطعن بأمانة السيسي

قال الفريق ضاحي خلفان ،نائب رئيس شرطة دبي ،إن الداعية
اإلسالمي ،يوسف القرضاوي ،هو «شيخ فتنة» الفتا إلى أنه يقوم
بخدمة الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،ويطعن بأمانة الرئيس
املصري ،عبدالفتاح السيسي.
وقال خلفان على صفحته مبوقع التواصل االجتماعي ،تويتر« :أما
صحيح أن القرضاوي شيخ فتنة ..القرضاوي يخدم مصلحته
وأردوغان يخدم تركيا واالثنني يطعنون في أمانة السيسي الوطنية
أما اغبياء! طاملا ظل داعية الفتنة بهذا األسلوب فلن تتآلف القلوب..
القرضاوي داعية إرهاب».
وتابع قائال« :تنظيم اإلخوان أكبر تنظيم إرهابي في العالم .والدليل
التهديد الذي يوجهه كذبا باسم شباب الثورة مستغال اسم
الشباب في ارتكاب جرائمه السوداء ..أثبتت األيام أن من أدرج اإلخوان
في قوائم اإلرهاب لم يكن مخطئا قط».
وأضاف« :أعداء السيسي أرادوا من خالل مهاجمتهم ملقار ومنشآت
عسكرية حتقيق نتائج تخدمهم لكن العالم أدان إرهابهم وعبر عن
وقوفه مع القوات املسلحة املصرية».

ندد البيت االبيض بشدة موقف أعضاء مجلس الشيوخ
اجلمهوريني الذين وجهوا رسالة مفتوحة الى طهران يحذرون
فيها أن أي اتفاق حول البرنامج النووي لن يصبح دائما اال بعد
موافقة الكوجنرس .وقال «جوش ايرنست» املتحدث باسم الرئاسة
االميركية ان هذه الرسالة تشكل «استمرارا جلهد منحاز يهدف
الى إضعاف قدرة الرئيس باراك اوباما على قيادة السياسة
اخلارجية» للواليات املتحدة.
وفي رسالة مفتوحة الى «قادة اجلمهورية االسالمية في ايران»،
حذر  47من  54عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ االيرانيني ان
الكوجنرس ميلك وحده سلطة رفع العقوبات املفروضة على ايران
والتي صدرت على شكل قوانني في االعوام املاضية.
واضاف املتحدث «هذا يعني ان اجلمهوريني يقولون بوضوح ان
هدفهم هو تقويض املفاوضات .هذا االمر يطرح تساؤالت فعلية
عن هدف اولئك الذين وقعوا هذه الرسالة» ،مبديا اسفه «حملاولة
بعض اجلمهوريني اقامة تواصل مباشر مع انصار خط متشدد في
ايران».
وقال وزير اخلارجية االيراني «محمد جواد ظريف» ان التحذير
وجهه جمهوريو الكوجنرس االميركي الى بالده على خلفية
الذي ّ
تشكيكهم في املفاوضات حول البرنامج النووي االيراني ال ينطوي
«على قيمة قانونية».

15

ال�سبت  14مار�س  - 2015العدد الثالث والثالثـون

برهامي في وزارة الثقافة!
وتولى الدكتور عبدالواحد النبوى رئاسة اإلدارة
املركزية لدار الوثائق القومية فى  ،2010ثم أصبح
مديرا ً للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية،
وأشرف على إنشاء مبنى دار الوثائق فى الفسطاط،
كما أنه مدير تطوير مشروع رقمنة وميكنة الوثائق،
ثم أصبح أمينا ً للفرع العربى للمجلس الدولى
لألرشيف ،وهو أستاذ تاريخ فى جامعة األزهر.
هذه خلفية وزير الثقافة اجلديد ،والعبارة األخيرة
أستاذ تاريخ فى جامعة األزهر ،يعنى أزهرى ،أول وزير
أزهرى فى وزارة العلمانيني ،هى مربط الفرس ،أمسك
به السلفيون وهات يا تقريظ ،وهات يا ترحيب ،ليس
حبا ً فى عبدالواحد ،ولكن كراهية فى سلفه الدكتور
جابر عصفور ،أقلّه عبدالواحد أزهرى واحلمد هلل،
عصفور كان علمانيا ً والعياذ باهلل ،واهلل أكبر وهلل
احلمد ،ثقافتنا ردت إلينا ،وال عزاء للعلمانيني ،كل
مثقف عندهم علمانى وإن نطق الشهادتني.
إعالن الدكتور ياسر برهامى ،نائب رئيس الدعوة
السلفية ،ترحيبه بتعيني الدكتور عبدالواحد نبوى
وزيرا ً للثقافة تأسيسا ً على خلفيته األزهرية يفخخ
وزير الثقافة بقنبلة بدائية كما يفخخ إخوانه
املنشآت املهمة بشراك خداعية ،وعزمه على زيارة
الوزير للتبريك ،بالضبط كوضع لغم حتت مكتب
الوزير ،ما إن ميد قدميه حتى تنفجر الوزارة فى وجهه.
يرمون بشباكهم باكرا ً إلغواء الوزير ،السلفيون ال
يهذون ،واملثقفون حائرون ،يتساءلون :من ذا الذى
اختار عبدالواحد وزيرا ً للثقافة ،أهو شيخ األزهر؟،
جرت العادة أن يسمى اإلمام األكبر من يختارون ،من
بينهم وزير األوقاف ،ووزير األوقاف احلالى مستشاره،
ومن اختياره ..لم يقترب يوما ً من وزارة املثقفني.
هل يتودد محلب إلى املشيخة األزهرية على حساب
املثقفني؟ ..يسترضى املعممني ،يستبدل عصفور
العلمانى بعبدالواحد األزهرى ليحظى بالرضا
والقبول.
هل يكفى سببا ً إنهاء وزير ثقافة اإلخوان «عالء
عبدالعزيز» لندب الدكتور عبدالواحد من منصب

مقـــــــــاالت

حمدي رزق

مدير الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
وثالثة قيادات آخرين عقابا ً فيما عرف بـ«مذبحة دار
الكتب»؟ ،كاف لتعيينه وزيرا ً ..مثالً مكافأة سخية
لعبدالواحد من حكومة مناهضة األخونة!!
هل يقدم لنا رئيس الوزراء تفسيرا ً منطقيا ً وواقعيا ً
الختيار األزهرى وزيرا ً للثقافة ،هل هو فقط املعادل
لسلفه العلمانى عصفور ،هل تدخل حسابات
العلمانية واألزهرية والسلفية واإلخوانية التى
يتحسب منها النظام احلالى فى اختيار وزراء
حكومته السنية؟.
وبناء عليه ،سابقة تعيني أزهرى وزيرا ً للثقافة ستكون
حتت الرقابة اللصيقة من جموع املثقفني ،وعندما
يأتى الدكتور األزهرى الذى تربى على املناهج األزهرية
خلف الدكتور العلمانى الناقد للمناهج األزهرية،
فهذا أمر ال شك يستريب منه املثقفون ،وعندما
يرحب بتعيينه برهامى -حتديدا ً -علينا أن نتحسس
الرؤوس ..لن نفرط فى الشك والتخمني ،سابقة عمل
جد محل
الوزير مسؤوالً فى دار الوثائق القومية ٌّ
تقدير ،ولكن «الفار» اللعني عاد يلعب فى «عب»
املثقفني بسبب السلفيني!!.

مذكرات الرسام العاملي هاني املصري
ذكريات املغامرة األمريكية

«البدايات» احللقة العاشرة
اسمحوا لي أسيب سياق احلواديت  ..و احكي
لكم حدوته كده ..حصلت سنة  .. ٢٠٠٢يعني
تالت سنني قبل ما اقرر ارجع مصر  ..ايامها..
كنت خلصت شغل علي فيلم “أوسوموزيس
چونز”  Osmosis Jonesمع شركة وارنر و
كنت بادور علي شغل تاني ..فإتصل بي صديق
قدمي  ..من ايام “امياچينيرجن” إسمه “بوب وايس”
 Bob (Robert) Weisو كان ساب ديزني من
زمانو بيشتغل حلسابه ..و بياخد مشاريع كبيرة
مع ناس مهمني( ..باملناسبة  ..هو رجع يشتغل
مع ديزني الكام سنه اللي فاتوا و دلوقتي هو
املسؤول عن تنفيذ ديزنيالند في شاجنهاي في
الصني ) املهم ..اتصل بي و طلب يقابلني
فروحت له  ..و قعدنا علي قهوة ظريفة في
مدينة “پاسادينا” شمال لوس اجنلوس ..علي
بعد  ٢٠دقيقة سواقة ..و سألني علي طول اذا
كنت اعرف واحد اسمه “پول آالن” Paul Allen
 ..فرديت علي طول ان الوحيد باالسم ده اللي
اعرفه  ..هو شريك “بيل جيتس” صاحب شركة
مايكروسوفت الشهيرة ..و من اغني الناس علي
سطح االرض ! فإبتسم و رد فورا“ :هو بعينه”!..
فضل انه يعيش بعيد عن
پول آالن ..شخص ّ
االضواء ..ما حدش ـ في اجلمهور العام  ..يعني
ـ يعرف شكله ..علي عكس شريكه “بيل” اللي
كل الناس عارفه وشه ..و قصة شعره الغبية..
غير انه اصال فضل انه يستمتع بالفلوس اللي
عملها من شركته مع “جيتس” و ثروته تقدر
تقريبا بحوالي  ٣٠مليار دوالر ..يعني لو حطهم
في البنك و قعد يلعب في صوابع رجليه ..
يجيبوا له ارباح حوالي  ٨مليون دوالر ..كل طلعة
شمس !!! و شرح لي “بوب”ان مستر “آالن”

غاوي مراكب و يخوت ..و بيفكر يعمل متحف
متنقل و مركز ابحاث علمية و مركز ثقافي و
مدينة مالهي ..و كل ده ..علي ظهر سفينة
تلف العالم ..و تساهم في التبادل الثقافي و
العلمي بني الشعوب !..طبعا  ..مشروع جميل..
و امكانيات االبداع فيه فظيعة !..و شرح
لي كمان انهم عاوزين يعملوا مؤمتر لدراسة
امكانيات التنفيذ ..و جدوي املشروع ككل..
يضم ناس متخصصني في اجملاالت اخملتلفة ..من
علماء فلك و بحار ..و متخصصني في الدراسات
املتحفية ..و مصممني ديكور داخلي للسفن ..و
مصممني مدن مالهي… و انه اختارني عشان
امثل الفئة االخيرة دي ..بناء علي الشغل
اللي كنا عملناه سوي في ديزني…! فسألته
علي طول “ :إشمعني أنا يعني ..ما انت تعرف
طوب االرض في اجملال ..؟” فكان جوابه انه
طلع خريطة متوسطة احلجم للعالم ..عليها
خط السير املقترح للسفينة ..و املواني اللي
مفروض حا ترسي فيها ..فالحظت علي طول
ان مافيش وال مرسي في افريقيا و الشرق
االوسط اال في “كيب تاون” بجنوب افريقيا ..و
قلت له“ :طب إزاي يعني يحصل التجاهل التام
ده لشعوب افريقيا و املنطقة العربية ..ده حتي
لو مش كفاية انهم دميوغرافيا ً مهمني ..دول
كمان عندهم حضارات قدمية ال يصح جتاهلها
تاريخيا و ثقافيا ”!!..فرد عليا “بوب” فورا“ :فهمت
بقي انت اهميتك ايه ؟ إنت ـ باالضافة لشغلك
كمصمم ـ حا متثل كل الشعوب اللي ناقصة
في املشروع ده ..انت اللي حا تتكلم بإسمهم ..
و تدافع عن اهمية حضاراتهم!”

(البقية العدد القادم)

With great joy, his holiness Pope Tawadros II layed down the cornerstone of the St. Anthony Coptic
Orthodox Monastery on Friday September 26, 2014

Daylight Visit

Weekly Liturgy

The Monastery’s grounds
are open to those who wish
to visit
from 9:00 am to 6:00 pm
- Evening Prayers - Each Day

is celebrated
Sat, sun. 10 am -12
All are Welcome to join.

St. Anthony Monastery
welcomes all visitors,

but through advance
arrangement for those who
would like to stay over night

”“God Loves a cheerful giver
2 Corinthians 9:7

The Monastery
gives tax receipt.

608 Miners Point Rd., Perth, ON K7H 3C5

www.Abbaanthony.ca

+ 1 - 613 - 264 - 8071
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الشارع الرياضي االماراتي يحتفل بعد
الفوز بتنظيم كأس آسيا 2019
:

يحررها سمير اسكندر

الدورى املصرى باملرتبة الثانية
إفريقيا بعد التونسى
ً

احتل الدورى التونسى لكرة القدم صدارة ترتيب
أفضل الدوريات فى القارة السمراء ،تاله الدورى املصرى
وفقا لتصنيف االحتاد الدولى «فيفا»
فى املرتبة الثانيةً ،
لتاريخ وإحصاءات كرة القدم.
ووفقا ملوقع «ستار أفريكا» ،فإن الدورى التونسى احتل
ً
متقدما على نظيره
الصدارة مبجموعة نقاط ،477
ً
املصرى ،الذى ميلك  386.5نقطة ،ثم جاء الدورى
اجلزائرى برصيد  335نقطة.
الدميقراطية  308نقطة،
كما حصد دورى الكونغو
ّ
بينما حصل الدورى املغربى على  290.5نقطة ،وكذلك
حقق الدورى الكاميرونى  287نقطة ،كما بلغت نقاط
الدورى النيجيرى  ،278فضلاً عن حصول الدورى املالى
على  276نقطة ،باإلضافة إلى الدورى األنغولى الذى
حقق  270.5نقطة.

سادت حالة من الفرح الشارع الرياضي اإلماراتي،
عقب اإلعالن عن فوز اإلمارات باستضافة كأس
آسيا  2019لكرة القدم.
وتعهد احتاد الكرة اإلماراتي بتنظيم أفضل دورة
من نهائيات كأس آسيا عام .2019
وأعلن املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي
بالعاصمة البحرينية املنامة ،فوز اإلمارات
باستضافة احلدث بعد منافسة مع إيران.
وقال الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس
أبوظبي الرياضي“ :فوز امللف اإلماراتي مكسب
رياضي كبير يعزز خطط التنمية التي تعاصرها
اإلمارات في مختلف اجملاالت”.
وأضاف“ :هذا الفوز يعد داللة صريحة على مكانة
الدولة في القارة اآلسيوية ودليل أمام األسرة
الدولية والقارية على اإلمكانيات الكبيرة التي
تتمتع بها الدولة من بنى حتتية متطورة ومنشآت
رياضية ومالعب ذات طراز رفيع تضاهي بها أكبر
املالعب العاملية ،ومنها استاد هزاع بن زايد الذي
فاز مؤخرا بلقب أفضل املالعب لعام  2014على
مستوى العالم”.
وأعربت أمل بوشالخ عضو مجلس إدارة احتاد
اإلمارات لكرة القدم عن سعادتها الكبيرة بنيل
بالدها“ :شرف استضافة أغلى كؤوس القارة”.
وأضافت“ :يعكس هذا الفوز ثقة اجملتمع الدولي
واآلسيوي وشهادته بقدرات بالدنا في استضافة
أكبر األحداث واحملافل العاملية”.
وأضافت“ :سنضاعف العمل لنجعل نسخة
كأس آسيا  2019في اإلمارات فريدة ومتميزة”.

أهلى جدة يتفوق على كبار أوروبا بأرقام قياسية

مصير الدوري بعد احلداد ..
برامج اجلبالية مهددة باإللغاء
 ..وينتظر كوبر

تعهد مسئولو وزارة الداخلية  .بتحديد موعد
اجتماع اللجنة الثالثية املكلفة مبتابعة عودة
الدوري املمتاز بعد  20مارس اجلاري أي بعد انتهاء
فترة احلداد علي ضحايا أحداث مباراة انبي والزمالك
باملسابقة والتي راح ضيحتها ما يزيد علي 20
فردا وهو ما يعني تعديل اجلداول املعدة من قبل
جلنة املسابقات برئاسة عامر حسني والقائمة
علي أساس عودة املسابقة  22مارس اجلاري .جاء
موقف الداخلية  .ليزيد املوقف غموضا بشأن
موعد استئناف النشاط الكروي في ظل ضيق
الوقت ومطالبة االحتاد أكثر من مرة بسرعة اتخاذ
قرار العودة حتي ال يتأثر املوسم بالسلب وتزيد
مخاطر االنتهاء منه بحلول أغسطس املقبل
ومنها فترة القيد اخلاصة باألندية املشاركة في
بطولتي أفريقيا .
يترقب مجلس إدارة االحتاد وصول األرجنتيني
«هيكتور كوبر» خالل ساعات للتوقيع علي عقود
تدريب املنتخب األول بعد االطالع عليها في األيام
املاضية وإبداء موافقته الرسمية علي كل البنود
عن طريق الفاكس واإلمييل.
وأكد العميد ثروت سويلم املدير التنفيذي لالحتاد
أن املؤمتر الصحفي اخلاص بتقدمي املدير الفني
سيكون في اليوم التالي لوصوله وبعد أن يعقد
اخلواجة اجتماعه مع مسئولي اجمللس لالتفاق
علي اخلطوط العريضة اخلاصة مبهمته والتعرف
علي املعاونني له من مصر واستالم التقرير الفني
الذي يعده أسامة نبيه مدرب املنتخب.
** من ناحية أخري  .طلب مجلس إدارة النادي
املصري دعم االحتاد في ملف الغرامة املالية
املوقعة عليه من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم
¢فيفا ¢والبالغة  200ألف دوالر  .كتعويض مالي
لنادي أوفلز النيجيري بعد تراجع املصري عن
تعاقده مع العبه اينكي في موسم 2013/2012
بسبب عدم مشاركة املصري في املوسم املشار
إليه مما دفع النادي النيجيري إلي شكوي النادي
البورسعيدي في الفيفا واحلصول علي قرار
بتغرميه  200ألف دوالر.

ثالثة يؤرقهم تألق «محمد صالح»
في فيورنتينا

تألق محمد صالح العب منتخبنا الوطنى مع
فيورنتينا اإليطالي يؤرق بعض جنوم الكرة إما
لسابق مواقفهم معه أو لتورطهم في نقد غير
مبرر على الهواء وهم:
جوزيه مورينيو
تألق صالح فى كل يوم يؤرق جوزيه مورينيو املدير
الفنى لتشيلسي الذى استغني عنه على سبيل
اإلعارة للفيوال ويتعرض للنقد فى كل حلظة من
الصحف اإلجنليزية.
ممدوح عباس
رئيس الزمالك األسبق يصرح فى  2011أن صالح
ال يصلح للعب للزمالك ليصبح التصريح كالسم
الذى يطوله بالنقد كل يوم بعد تألقه.
أحمد حسام ميدو
املدير الفنى األسبق للزمالك يتورط مع اإلعالم
على الهواء عبر قناة بى إن سبورت القطرية فى
تصريحات أكد فيها أن اإلعالم سيدمر محمد
صالح ليتعرض ملوجة من االنتقادات بعد أن ظهر
كمن يعزي فى فرح ألن كالمه جاء بعد إحراز صالح
هدفني فى مرمى يوفنتوس اإليطالى.
 األمر الثانى أن صالح أصبح املرشح األول خلطفوتخطي لقب العاملي املعروف به ميدو.

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

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

كسر فريق أهلي جدة السعودي ،أرقاما قياسية لم تستطع أندية أوروبا الكبرى أن حتققها ،حيث أن الفريق
لم يتلقى أى هزمية طوال املوسم احلالى ،وهو ما فشل في حتقيقه أندية الدوريات األوروبية الكبرى أمثال
دوريات «إجنلترا ،أسبانيا ،املانيا إيطاليا ..وغيرهم».
الفريق السعودي الذي يلعب في صفوفه ،املصري الدولي محمد عبدالشافي لم يتلقى أى هزمية في
املوسم احلالي حتى اآلن ،في جميع البطوالت التي يشارك فيها ،وهي «دوري عبد اللطيف جميل ،كأس ولي
العهد ،دوري أبطال آسيا».
وبالنظر في الدوريات األوروبية الكبرى ،نرى أن جميع الفرق ،تلقت هزائم في املوسم احلالي ،حيث خسر فرق
ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد في إسبانيا ،كما هواحلال في إجنلترا بهزائم طالت كال من» تشيلسي،
مانشستر سيتي ،آرسنال ،مانشستر يونايتد ،ليفربول».
وتلقت كل فرق الدوري البرتغالي ،والهولندي ،والتركي ،والسويسري هزائم ،حتى على مستوى الدوريات
العربية فلم تستطيع أندية «اإلمارات ،قطر،الكويت ،املغرب ،اجلزائر ،مصر».
وبذلك يكون األهلي أحد أفضل أندية العالم في املوسم احلالي.
وخاض األهلي  17مباراة في الدوري السعودي حقق الفوز في  10مباريات ،وتعادل في  ،7فيما لم يتلقى أى
هزمية ،كما خاض  5مباريات في كأس ولي العهد السعودي فاز فيها كلها ،وفي دوري أبطال آسيا خاض 3
مباريات حقق الفوز في أثنني وتعادل في واحدة خارج ملعبه أمام أهلي دبي اإلماراتي.
وكانت أخر هزمية تلقاها األهلي ببطولة الدوري في اجلولة الثامنة عشرة من املوسم املاضي على يد الهالل
بهدف دون رد ،وهي املباراة التي أقيمت في السادس عشر من يناير لعام  ،2014ومنذ هذه املباراة لم يتلقى
«الراقي» كما يلقب أي هزمية ،أي أن أهلي جدة لم يتلقى هزمية منذ أكثر من عام وشهر  3أسابيع ويومني ،
أي ما يعادل  419يوما حتى موعد مباراته أمام جنران،

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

عن احليوانات األليفة في
كندا ومصر

هل تعلم عزيزي القارئ ان حجم االنفاق السنوي علي رعاية
احليوانات األليفة في كندا و التي تشمل الرعاية الصحية
و التغذية و النظافة و صل الي  6.6مليار دوالر في عام  2014و مرشحة للوصول الي  8.3مليار بحلول عام .2018
هل تعلم ان تعداد القطط في كندا حوالي  7.9مليون و تعداد الكالب حوالي  8.9مليون.
هل تعلم ان  %56من املنازل في كندا تقطنها علي االقل حيوان واحد اليف ونسبه امتالك الكالب  %35و  %38قطط
و % 12اسماك الزينة و  %5طيور و  %2هامستر و ارانب و  %1زواحف و ثعابني.
يعتبر فصيلة ال  Retrieverمن الكالب تعد االكثر شعبية في كندا ملزاياها العديدة كالثقة في أفعاله جتاه االطفال
و ذكائه.
تقضي السيدات في كندا وقت اطول في اللعب مع حيواناتها االليفة اكثر من الرجال حيث تقضي متوسط 28
دقيقة في اليوم مقابل  19دقيقة فقط للرجل.
يعتبر املصريون اول شعوب العالم في استئناس القطط الي حيوانات منزلية اليفة و اعتبارها من احليوانات املقدسة
و التي ساعدت املصري القدمي في حماية مخازن الغالل من هجوم الفئران و الزواحف عليها و يعتبر القط املصري ماو
هو ابو فصائل عديده نراها حولنا األن .و بلغ حب املصري للقطط أن عبدها وقد مت العثور على جثث عديده لقطط
محنطة يرجع تاريخها آلالف السنني قبل امليالد.
يتراوح متوسط معدل طول العمر في الكالب من  6الي  14عام بينما يتراوح في القطط ما بني 12الي  20عام.

Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX

اريد ان القى الضوء على عالج وقائى مهم Dental Fissure Sealants
و هو عبارة عن وضع مادة مطورة من البالستيك    �which is a flow
 able compositeتنساب فى التشققاقات العميقة into the deep
 pits & fissuresاملوجودة على اسطح املضغ الطاحنة occlusal
 chewing surfacesللضروس اخللفية و التى يسهل التصاق الطعام
بها و بالذات انواع من احللويات  hard candyو بالتالى خلق درع عازل
من البالستيك  air- tight plastic shieldميكن ان يساعد على حماية
طفللك من التسوس وميكن أن نعتبرها حماية اضافية لطفلك فى
سنوات االسنان اخملتلطة  mixed dentitionو هى الفترة التى تظهر
فيها االسنان املستدمية واحدة تلو االخرى مع االسنان اللبنية  primary dentitionو التى يتم استبدالها
 1st permanent molarالنة يظهر
ما بني سن  12 – 6و يكون فيها اثر الضروس عرضة للتسوس
عند  6سنوات مع االخذ فى االعتبار شراهة االطفال للحلويات و الهميته القصوى فى ضبط ايقاع ظهور
باقى االسنان . key of occlusion
تقوم مساعدة طبيب االسنان املعتمدة و املؤهلة لعمل الهام املمتدة ( certified dental assistant
 ) expanded functionمبعاجلة سطح ميناء الضرس  etches (condition) the enamelوذلك بعد عزل
االسنان By a latex free rubber dam (a barrier to keep the saliva
 )awayعن اللعاب لوضع ال  sealantفى الشقوق و تعريضة جلهاز ضوئى
لتجف املادة فى عشرون ثانية . light cure
و احسن ما فى هذا العالج انة سريع و غير مؤلم و ال يتاج الى حقن
التخدير التى غالبا ما تزعج االطفال .
و انا قصت اظهار التشققات بالون االحمر لاليضاح لكن العالج يتم
بالون السنة الطبيعى.

جامعة «ماك ماستر» الكندية:

املعتقدات الدينية والروحية
تُخلصك من االكتئاب

يصيب االكتئاب حوالى  350مليون شخص حول
العالم ،وهو أحد األسباب الرئيسية للعجز ،حيث
يقلل القدرة على اإلجناز والعمل ،وميكن أن تصل مضاعفاته إلى املوت ،ويسعى الباحثون فى كافة أنحاء
العالم إلى إيجاد طرق جديدة لعالجه ،مبا فيها طريقة «تدريب الذهن» .وفقا لدراسة جديدة أعدتها
جامعة ماكماستر فى كندا بالتعاون مع موقع ميديكال نيوز توداى باإلشتراك مع املركز الطبى جلامعة
ديوك وكلية الطب جامعة بنسلفانيا ،كشفت أن تدريب الذهن من املمكن أن يحد من آثار االكتئاب،
وميكن أن يشمل تدريب الذهن ممارسة اليوجا والتأمل .وكشفت الدراسة أيضا أن العديد من العوامل مثل
املعتقدات الدينية والقيم الروحية ،والقدرة على التأمل ،والعمر ،واجلنس من املمكن أن تؤثر على أعراض
االكتئاب ،وهذا بعد تعرض اجملموعة البحثية املشاركة إلى تدريب الذهن على التخلص من االكتئاب فى
دورة مكثفة تستمر ملدة  8أسابيع .ويقول اخلبراء إن أعراض االكتئاب تشمل الضيق وتغيير نظام النوم،
واضطرابات الشهية ،وميكن أن تشمل األعراض تدنى تقدير الذات وعدم الشعور بأهمية وقيمة احلياة،
وميكن أن متتد مضاعفاته إلى االنتحار.

�صحـــــــة

دكتور  ....أشعر بورم في الثدي  ،فماذا أفعل؟؟؟ ()5

حتدثنا في العدد السابق عن العالج اجلراحي ملرض «سرطان
الثدي»  ،وفي هذا العدد نستكمل احلديث عن عالجه بطريقة
أخري ،وهو العالج الكيمائي،

د .ياسر بطرس

()Chemotherapy
ويتم عن طريق عدة جلس`ات ،بواقع جلسة كل اسبوعني وملدة أربعة
أشهر وتتم باملستشفي ،وذلك عن طريق ُحقن تؤخذ بالوريد بجانب
بعض االقراص أحياناً ،وفي خالل هذه املدة ننصح املريض بالراحة التامة
وجتنب نزالت البرد واالسهال أو اي من االمراض املعدية ،وذلك ألن مناعة
املريض في هذه الفترة تكون ضعيفة ،ولذلك يقوم الطبيب املعالج
بعمل حتليل للدم للتأكد من عدد كرات الدم البيضاء خالل تلك الفترة،
فأذا وجد نقص في كرات الدم البيضاء ،يقوم الطبيب بإعطائه دواء يسمي « ، »NEOLASTAوالذي
يعمل علي زيادة كرات الدم البيضاء وحتسني املناعة
متي يُستخدم العالج الكيمائي؟
اوالً :قبل إجراء اجلراحة أحيانا ً  ،بغرض تصغير حجم الورم قبل اجراء العملية اجلراحية ويطلق
عليها حينئذ «»NEO ADJUVANT CHEMOTHERAPY
ثانياً :بعد إجراء اجلراحة ليمنع إنتقال أو إنتشار اخلاليا السرطانية في اماكن أخري من اجلسم،
ونطلق عليه وقتها « »ADJUVANT CHEMOTHERAPY
وقبل البدء في العالج بالكيماوي ،نقوم بإجراء بعض االشعات ملعرفة ما إذا كان الورم او اخلاليا
السرطانية قد انتقلت إلي اماكن اخري في اجلسم .وعادة ينتقل ورم سرطان الثدي إلي ثالث
أماكن ،هم:
الرئتني :فنقوم بإجراء اشعة CHEST XRAY
العظام :فنقوم بإجراء BON SCAN
الكبد :فنقوم بإجراء LIVER ULTRA SOUND
وذلك ملعرفة مرحلة السرطان ، )STAGING( ،قبل إجراء اجلراحة والبدء في العالج الكيمائي والذي
يتم عن طريق طبيب االورام
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أفقي

 1عام  oمن الشهور الهجرية
 2من أعرق الفرق االنجليزية لكرة القدم
 3أفضل العب لكرة قدم في العالم 2008
 4يدعو إلى األلم والحزن  oثلثا شام
 5والية يابانية جنوبية فيها ولد فن الكاراتي
 6نصف تواق  oيرسل من ينوب عنه
 7العب كرة قدم األكثر شعبية في الوطن العربي
 8دار  oإذا تعدى اثنين شاع
 9دواء شاف ضد السم أو المرض  oغجري
 10موسيقى اميركية افريقية  oقروض مستحقة

رأسي

 1نصف يحطم  4 oمتشابهة  oقوام
 2في السلم الموسيقي  oفصيلة من النباتات تضم الفول (معكوسة).
 3االسم األول للمغني االسباني ايغليسياس  oكثير
 4مذكرات يومية  oنصف راهب
 5حارس مرمى فريق النس الفرنسي  oأجرة موظف
 6وكالة فضاء اميركية
 7ثروة  oآخر االسبوع (باالنجليزية)
 8موقع المرجان الطبيعي في البحر  oصوت األلم العميق  oنعم
(بالفرنسية)
 9تعديالت طفيفة على عمل فني  – oأشجار رفيعة وعالية لحماية المزارع
من الريح
 10من حاالت البحر  oالدولة العربية التي اخرجت السعودية من كأس
العالم 2010

حل العدد السابق
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لوحة ال�رشف

أول سائقة تاكسى أفغانية

«سارة باهاى» أول سيدة تقرر العمل كسائقة سيارة أجرة داخل
مجتمع أفغانستان المحافظ تقود ثورة على مجتمعها الذكورى ،
مستعرضة التهديدات التى تتلقاها بشكل دورى من قبل المجتمع الذى
كانت تحكمه حركة طالبان قبل  15عاما.
تقول «باهاى» ( 38عاما) ،إنها بدأت قيادة السيارات بعد اجتيازها دروس
تعلم قيادة السيارات ،موضحة أنها كانت المرأة الوحيدة فى فصول تلك
الدروس مما عرضها الستهجان زمالئها من الرجال الذين رفضوا حقيقة
قيادة امرأة لسيارة أجرة داخل شوارع أفغانستان المعروفة بعنفها
ضد المرأة .تعرضها المستمر للتهديد جعلها تقوم بشراء بندقية صيد
الستخدامها فى حالة تعرضها للهجوم من أحدهم ،بعد أن حاول البعض
اقتحام منزلها لمحاولة إرجاعها عن قرار العمل كسائقة تاكسى فى
البلد الذى لم يعرف المرأة العاملة من قبل خالل حكم حركة طالبان المتطرف.
كانت حركة طالبان قد قامت بقتل زوج شقيقتها لتجد نفسها مسئولة عن أبناء شقيقتها الذين
يبلغ عددهم  7أطفال إلى جانب والدتها المريضة وباقى أسرتها ،لتقرر العمل كسائقة تاكسى
مما يجلب لها ما بين  10إلى  20دوالر فى اليوم (بين  70إلى  140جنيها مصريا) ،رغم اعتراض
العديدين على دخول سيارة تقودها امرأة فى مجتمعها المحافظ.
كانت المرأة األفغانية قد حصلت على بعض المكاسب بعد سقوط حركة طالبان فى عام ،2001
مثل تساوى حقوقها مع الرجال فى الدستور ،ولكنها ال تزال أسيرة قيود المجتمع الذكورى الذى
يعتمد على األفكار القبلية أكثر من مواد الدستور ،ومهددة بعودة الحركة األصولية طالبان عند
انسحاب القوات األجنبية من أفغانستان.

حظك مع جود نيوز

والتحرر وأخرى فى
برج احلمل :أنت واقع بني املطرقة والسندنان أو بني نارين ،رغبة فى اإلنطالق
ّ
سط.
الو َ
التقيد باألصول والتقاليد  ،خير األمور َ
ّ
،كن أكثر وضوحاً
اآلخر يفهم قصدك بينما يفهم شيئاً آخر متاماً ً
برج الثور :قد تفترض أن َ
ووضح عباراتك بعناية شديدة.
وإفترض عدم الفهم من اآلخرين ّ
التورط نفسك فى عالقة  ،مشوار ،خدمة  ،وعود  ،ثم تشتكى الحقاً من عدم
برج اجلوزاء:
ّ
قدرتك على الوفاء بتلك اخلدمة أو العالقة.
همتك
برج ّ
السرطان :الفائدة من البكاء على اللنب املسكوب قم بلملمة قواك وشحذ ّ
لتبدأ من جديد دون كسل،على األقل حاول تخفيض خسائرك ألقل مستوى ممُ كن.
أن القليل
برج األسد :إحساسك بالكسل أو إنعدام احليلة والعجز كبير ،لكن اخلبر املمتاز هو ّ
الذى تُنجزه يكون مبشيئة اهلل ُمتقن وبدون أى أخطاء أو ثغرات.
برج العذراء :التسمح ألحد اخلبثاء أن يُغريك باإلسراع فى العمل على حساب فحص
التفاصيل ،عند وقوع اخلطأ سيقوم بتوريطك ويستمتع مبشاهدتك من بعيد.
برج امليزان :قد يحاول بعض اخلبثاء اللعب على وتر العاطفة إلستغالل طيبتك وشهامتك،
يستحقها وو ّفر قرشك لفقير حقيقى .
التقدم املساعدة إال ملن
ّ
ّ
تبنيها اليوم إن كنت ترغب
عليك
مفردات
ات
واألولوي
وتني
والر
والنظام
الترتيب
برج العقرب:
ّ
ّ
ّ
األهمية.
حسب
فاملهم
األهم
بأداء
قم
متراكمة،
واجبات
إنهاء
فى
ّ
برج القوس :قم بتقييم املوقف وافعل مايمُ ليه عليك ضميرك بصرف النظر عن رضاء اآلخرين،
رضاء الناس غاية التُدرك.
برج اجلدى :إن أردت أن تُطاع فأمر مبا يُستطاع  ،مقولة عليك تطبيقها حتى التُفاجأ بنفور
شديد أو ّرد خشن من اآلخرين ووقتها لهم كل احلق فى تصرفهم هذا.
الروتينية
متسك بأداء أعمالك
برج ّ
الدلو :اليوجد لديك الكثير لتفعله من إبتكارات جديدةّ ،
ّ
قدرها ويحترمها.
ي
ملن
إبداعاتك
ر
ف
و
اإلقتراحات،
عن
ا
بعيد
ً
ّ
ُ ّ
برج احلُوت :احلركة بركة ،مثل شائع يفيد أن املكوث فى مكا ٍن واحد دون جدوى لن يفيد ،ربمّ ا
كان العشب على اجلانب اآلخر أكثر وكل ماعليك هو التحرك.
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السيسي لشبكة «فوكس نيوز» :لن ننسي
دعم الواليات املتحدة لنا ألكثر من  30عاماً

في حوار اجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي ،حوارا مع شبكة
«فوكس نيوز» اإلخبارية األمريكية ،تناول خالله عددا ً من
املوضوعات .اولها عن األهمية التي توليها مصر ملؤمتر دعم
وتنمية االقتصاد املصري واملنعقد خالل الفترة من  15 -13مارس
اجلاري مبدينة شرم الشيخ ،واهميته لتحقيق التنمية وجذب
االستثمارات التي تساعد على حتقيق طموحات وآمال الشعب
املصري في التنمية واالستقرار.
وأوضح الرئيس أن استقرار بلد ضخم مثل مصر س ُيعد الركيزة
األولى في استقرار املنطقة ،وبالتالي ستكون له انعكاساته
اإليجابية على استقرار أوروبا والعالم.
وردا ً على سؤال بشأن القوة العربية املشتركة ،أوضح الرئيس
السيسي أن اإلرهاب ال يهدد أمن واستقرار مصر فحسب ،بل
أمن واستقرار العالم أيضاً ،بعد أن امتد إلى العديد من املناطق
في العالم التي تتخذ فيها هذه التنظيمات أسماء مختلفة،
لكنها تنهل في النهاية من معني واحد ،مشيرا ً في هذا الصدد
إلى أن مكافحة اإلرهاب تتطلب تكاتف اجملتمع الدولي لضمان
أمن واستقرار اإلنسانية ،وذلك لن يتأتى من خالل املواجهة
األمنية والعسكرية فقط ،وإمنا من خالل معاجلة التحديات
االقتصادية والثقافية التي تواجه األقطار اخملتلفة.
وقد شدد الرئيس على ما متثله القوة العربية املشتركة من
أهمية ،كونها تهدف إلى حماية مقدرات الدول العربية من
خطر اإلرهاب واألخطار األخرى احملتملة ،مشيرا ً إلى أن مكافحة
اإلرهاب في املنطقة تتطلب تعاونا ً عربيا ً وثيقا ً مع الدول
الصديقة كالواليات املتحدة والدول األوروبية.
ونفى الرئيس وجود تعارض يذكر ما بني دور هذه القوة ودور اجملتمع
الدولي والتحالف املكون حاليا ً جملابهة اإلرهاب ،موضحا ً أن مصر
هي جزء ال يتجزأ من هذا التحالف وتخوض حربا ً ضروس ضد
خطر اإلرهاب في سيناء وعلى حدودها الغربية.
وتعقيبا ً على استفسار حول تقييم الرئيس لقيام الواليات

املتحدة بتعليق مساعداتها العسكرية ملصر عقب ثورة 30
يونيو ،ذكر أن مصر لن تنسى للواليات املتحدة الدعم واملساعدات
التي قدمتها على مدى أكثر من  30عاماً ،إال أن الواقع احلالي
يستدعي قدرا ً أكبر من التعاون في اجملال العسكري لتعزيز
القدرات املصرية من أجل مكافحة اإلرهاب.
ون َّوه إلى أن مصر تتفهم حاجة أصدقائها إلى الوقت إلدراك
حقيقة التطورات التي شهدتها على مدار السنوات األربع
املاضية .واستعرض الرئيس خالل احلوار رؤيته لتصويب اخلطاب
الديني ودحض الفكر املتطرف من خالل إعالء التعاليم السمحة
للدين اإلسالمي وقبول اآلخر بكل تنوعه الثقافي والعقائدي،
مؤكدا ً أن التنوع البشري يُعد مصدرا ً إلثراء احلضارة اإلنسانية.
كما أشار الرئيس إلى ُمجمل التطورات التي شهدتها مصر على
مدى العامني املاضيني ،حيث أكد على أن إرادة الشعب املصري
هي التي دفعته للوقوف أمام محاوالت تغيير الهوية املصرية،
وأضاف أن الدستور السابق لم ينص على إمكانية عزل رئيس
اجلمهورية ،وهو ما مت تداركه في الدستور احلالي الذي يرسخ
املمارسات الدميقراطية في مصر.
وأوضح الرئيس أن األفكار املتطرفة متثل اخلطر األكبر على
املنطقة والعالم وهي التي تدفع معتنقيها إلى تدمير
مجتمعاتهم وتهديد أمنها ،األمر الذي يتطلب ضرورة قيام الدول
العربية بالتصدي بحزم لتلك األفكار بالتعاون الوثيق مع الدول
الصديقة لضمان عدم املساس باألمن القومي العربي ،مشيرا ً
في هذا الصدد إلى أن أمن اخلليج يُعد خطا ً أحمر بالنسبة ملصر.
وأكد الرئيس أن املنطقة متر بظروف دقيقة تتطلب من اجلميع
التعاون جملابهتها ،خاصة أن الدول الكبرى كالواليات املتحدة
لديها مسئولية أخالقية وإنسانية ملساعدة شعوب املنطقة
على تخطي هذه األوقات الصعبة في حترك يتطلع إليه الرأي
العام لكي ال يشعر بأنه يجابه مخاطر اإلرهاب والتطرف منفرداً.

تقــــــــارير
هل يشعر األشخاص

شنقا باأللم؟
أثناء إعدامهم
ً
في ظل تنفيذ حكم اإلعدام في قاتل
األطفال« ،محمود رمضان» ،نفتح
ملف عقوبة اإلعدام وطؤيقة تنفيذها
وهل يشعر «اجملرم» احملكوم عليه
باإلعدام باأللم حلظة تنفيذ احلكم؟.
يشار إلى أن عقوبة اإلعدام تنفذ
بإحاطة رقبة احملكوم عليه باإلعدام
بحبل طويل ،يقل أو يزيد طوله حسب
مواصفات الشخص اجلسمانية ،ثم
فتح «طبلية» حتت قدميه بشكل
مفاجئ ،يتعلق جسد «اجملرم» في
الفراغ الواقع بني منصة اإلعدام
وميوت.
وأشار املوقع األمريكى «طب شرعى» ،في تقرير له ،إلى أن الوفاة في تلك
احلالة ال حتدث نتيجة االختناق ،بل بسبب «الشنق» ،ففى الغالب ،يعانى
الشخص من نقص األكسجني نتيجة الضغط على الشريان السباتى
املوجود على جانبي الرقبة نتيجة االنسداد الكامل وتوقف الدورة الدموية
بشكل مفاجئ ،عالوة على استطالة األنسجة الرخوة املوجودة في رقبة
«اجلانى» األمر ،الذي يؤدى إلى توقف القلب.
وحتدث الوفاة للشخص احملكوم عليه باإلعدام شنقًا نتيجة كسر الفقرة
العنقية الثانية ،وهو األمر ،الذي يؤدي لتمزق النخاع املستطيل ،الذي
يتحكم في الدورة الدموية للجسم ،كما يتحكم في عضلة احلجاب احلاجز،
الذي تُعد إحدى العضالت الرئيسية واألساسية لعملية التنفس.
في احلاالت النموذجية للشنق ،وحني يكون ُمنفذ احلكم على درجة كبيرة من
اخلبرة تتيح له حساب مسافة السقوط وطول احلبل بدقة ،يتم كسر الرقبة
فور وصول «اجلانى» إلى نهاية مشوار احلبل ،وهو ما يتسبب في فقدانه
للوعى خالل ثانية واحدة ،األمر الذي يفقده الشعور أثناء «انسحاب» احلياة
من جسده ،وفى الغالب؛ حتدث وفاة املخ إكلينيكا بعد بضعة دقائق من
عملية الشنق ،أما القلب ،فيتوقف لألبد عن اخلفقان بعد نحو  20دقيقة من
عملية «التعليق» ،وتٌعلن وفاة «املتهم» نهائ ًيا بعد توقف عملية اخلفقان.
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احلب القاسي و احلب غير املشروط

بكونك شخصا جيدا و جدير
احلب القاسي معناه – أن تكون
بهذا احلب و كل هذه الثقه ,
قاسيا كي تظهر حبك  .فاآلباء
فعندما يشعر األطفال بالرضا
الذين لديهم أطفال يسببون
عن أنفسهم  ,يتصرفون
لهم مشكالت ال حصر لها
بشكل أفضل  ,احلب يصنع
يتعللون بهذا النوع من احلب
املعجزات.
للدفاع عن كونهم صارمني و
 +احلب غير املشروط و القبول
متشددين في طريقتهم في
مينحان األطفال الشجاعه
التأديب  ,ويقولون “ كله لصالح
و القوه كي يستكشفوا و
الطفل “فهذ احلب ليس له
يغامروا و يتحدوا
مكان في أي عالقه سليمه و
و يحاولوا و يحققوا األشياء
هذا احلب يضعف من اي إحترام
بقلم :مرفت روفائيل التي يريدونها في احلياه  ,فقط
متبادل و بالطبع نحن ال نتحدث
عن األطفال ذوي اإلنحرافات السلوكيه  .هم يحتاجون لدعمنا العاطفي  ,و قبول
ففي احلاالت اخلطيره ,ينبغي إستخدام طرق اجليد منهم و السئ  ,الفشل مع النجاح ,
أكثر صرامه و حزم  .لكن في األسرالعايه  +أسلوب التأديب
 ,من املرجح أن تكون أكثر جناحا بكثير إذا إذا كان إسلوبك في التأديب يركزبشكل
استخدمت أسلوب احلب غير املشروط “ أنا مكثف علي إصدار أحكام علي الطفل و
ال أحب ما فعلته  ,لكنني أحبك .احلب غير علي التأديب و السلوك و اإلجناز و األداء و
املشروط ال يعني أن كل ما يفعله الطفل ال الوفاء بالتوقعات  ,فإن الطفل لن يحظي
بأس به  ,لكنه يعني إني أحبك بغض النظر بالدعم العاطفي الذي ميكنه من التعامل
عن أفعالك أو سلوكياتك أو إجنازاتك أو أي مع املواقف الضاغطه  ,كما أنه لن يتعلم
شئ آخر  .متمثلني مبحبه السيد املسيح من الفشل  ,وفي نهايه األمر ,لن يدرك
لنا ,و هذا شئ عزيز هذه األيام ,فبسبب أن هناك شخص يحبه بغض النظر عما
ضغوط الوقت و طبيعه اجملتمع التنافسيه يفعله.
 ,غالبا ما يشعر األطفال بأنهم مضطرون  +التشجيع و التقدير
إلي النجاح و التميز كي يحظوا بحب و إذا كان الطفل يعيش بتشجيع و تقدير ,
إهتمام آبائهم  .و لهذا السبب يشعرون فإنه يكتسب ثقه بنفسه  .و شعور باألمان
باإلحباط املستمر وعدم التقدير  .إذا كان و االطمئنان اللذين ميكنانه من احملاوله من
هناك شئ واحد ال ينبغي أن يكون األطفال جديد دون خوف من الفشل ,والوصول الي
في حاجه إلي العمل من أجل احلصول عليه أهدافه بنجاح ,ومواجهه التحديات بقوه و
حماس و األهم من ذلك ,سيكون سعيدا .
هو حب األهل لهم .
 +احلب مسئوليه صحيه  .فإذا كنت تعرف و ال يضطرألن يتشاجر أو يجادل أو يخطط
شخصا يحبك و يثق بك  ,فمن األسهل لهجوم إنتقامي أو التمرد أو لفت اإلنتباه.و
بكثير أن ترقي ملستوي توقعاته و آماله  .و إلي طرق و أساليب أخري في تربيه أوالدنا
السبب األول  :هو إنك ال تريد أن تخيب ظن في األعداد القادمه .
من يحبك كل هذا احلب و يثق بك كل هذه و لربنا اجملد الدائم الي األبد آمني
الثقه .و السبب الثـــــاني  :هو إنك تؤمن

خواطر مسافر إلي النور()1

الكلمة نيوز

إعداد :د .رءوف إدوارد

بني التوبة في املسيحية  ،والتوبة عند أديان األرض كلها
 مناذج املسيح لدعوة اخلطاة إلي التوبة تخلو جميعا ً من عنصر التوبيخ والتهديد والتأنيب ،والتيكانت عنصرا ً أساسيا ً في دعوة اخلطاة قدميا ً في اليهودية وحاليا ً في أديان أخري.
 في ساحة القضاء يتباري املدعي العام في دينونة املتهم واستحقاقه لعقوبة املوت بسببخطئه وخطيته  ،بينما احملامي يطلب براءته ويشفعها بالدليل.
 أوال ً :حدث تغيير جوهري في قضية توبة اخلطاة مبجئ املسيح ألنه يحمل الصفتني معا ً ،صفة الديَّان و صفة احملامي أي الشفيع في نفس الوقت  « :من هو الذي يدين  ،املسيح الذي
أيضاً يشفع فينا» ( رومية. ) 34: 8
 ثانياً :موت املسيح علي الصليب كان وثيقة التبرئة التي حدثت ومتَّت عن كل إنسان .لذلكفاملؤمن باملسيح ال يطلب التوبة علي أساس إحتياجه إلي تبرئة لم تتم بعد  ،ولكن التبرئة
متَّت وعليه فقط أن يقبلها .فتبرئة جميع اخلطاة قد متَّت مرة واحدة بفداء املسيح .ولذلك فإن
عودة اخلاطئ وتوبته لم تعد حتتمل في املسيحية أي توبيخ أو تأنيب أو مالمة أو ضمير خطايا
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 رابعاً :وألن اهلل ال يطلب اإلنسان قسرا ً و ال يجذب اإلنسان إال بناء علي سعيه واشتياقه ،ً
لذلك فإن التوبة هي تَقا َبل بني مشيئة اهلل املحُ ِبة  ،اجلاذبة لإلنسان اخلاطئ ،وبني مشيئة اإلنسان.
 خامساً :وألن التوبة في املسيحية صارت سرا ً إلهيا ً يَنطق بفضل اهلل ولطفه  ،لذلك ال يسعيضيعه  ،ألنه «
اإلنسان أمام هذا الفضل اإللهي ولطف املسيح إال أن يحرص عليه ويخاف ألاَّ
ِّ
كيف ننجو نحن إن أهملنا خالصاً هذا مقداره» .

البابا شنودة ..وسنوات مع اسئلة الناس

ملاذا نصلي ؟

نحن نصلى تنفيذا المر  ,او اداء لواجب  ,كال  ,فالصالة هى تعبير عن
احلب الذى فى قلب االنسان نحو اهلل  ،االنسان البار يحب اهلل  ,ومن
محبته له يفرح بأن يتكلم معه  ،متاما كما يكون بينك وبني صديق
عزيز عالقة مودة  ،فأنت تكلمه وتتحدث اليه  ,فى اى موضوع  ,املهم

ان تكلمه  ,وكفى
داود النبى  ,رجل الصالة املعروف  ,هو مثال عملى لصالة احلب  ..انه يحب اهلل ويشتاق اليه لذلك
يصلى
ان كنا نصلى  ,فذلك الننا نشعر بهذا احلب نحو اهلل  ,وبينما تبدوا لنا الصالة ثقيلة ميكننا فى
نفس الوقت ان نقف مع اصدقائنا بالساعات نتكلم وال منل ،الن بيننا وبينهم حبا
اما انت ،ان كنت لم تصل بعد الصالة التى كلها حب  ،فأطلب من اهلل ماتريد  :كن صريحا مع اهلل
افتح له قلبك وحدثه بكل ما فيه وان لم يكن فيك هذا احلب صلى لكى يعطيك الرب اياه قل له
بأستمرار  ،اعطنى يارب ان احبك

دخـــل التالميــــذ السفينـــــة
كانت الريــــح مضــــادة فاهتزت
و فى الهــــزيع الرابع من الليـــل
راه التالميــــذ و اضطــــــــربوا
طمــــأنهم يســـوع قائال أنا هو
بادره بطـــــــرس ان كنت أنت هو
لكنـــــه خــــاف و بدأ يغـــــرق
صـــــــرخ يا رب جنــنـــــــــــى
يا قليــل االميــــــان ملاذا شككت
مـــــد يـــــــده و أمسكـــــــه
و كل من فى السفينة سجدوا له

وصعــد يسوع للجبل يصلى لالله
السفينة و من عليها طلب النجاة
أتاهـــــم يسوع ماشيا على املياه
و ظنــوه شــــــبحا يسلب احلياه
ال تخافـــــــوا أيها الرعــــــــاة
فمرنى أتى اليـك على امليــــــــاه
و هـــو الذى يحب البحـــر و يهواه
فـــأنت املســــيح فى عـــــــاله
ألم أقل أن شعور رؤوسكم محصاة
وسكنت الريح فعظمته الشفـــاة
قائلــــني باحلقيقـــة انت ابـن اهلل

يا رب
جننى

جورج توفيق
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جــود تاميــز

الفستان املثير للجدل في مزاد لصالح جمعية خيرية

ذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية ،أن الفستان الذي أثار اجلدل حول ألوانه خالل
سيعرض للبيع في مزاد لصالح جمعية خيرية،
األيام املاضيةُ ،
وأعلنت العالمة التجارية البريطانية «رومان أوريجينالز» على حسابها الرسمي على
تويتر أنها ستعرض فساتني بنفس تصميم الفستان املثير للجدل ،باللونني األسود
واألزرق ،وستبيعها في مزاد لصالح جمعية خيرية.
وكان الفستان أثار اجلدل على شبكات التواصل االجتماعي وتناقلت اخلبر وسائل
اإلعالم ،بشأن اختالف املستخدمني في حتديد لونه األصلي ،حيث رآه البعض باللونني
األسود واألزرق ،ورآه آخرون باألبيض والذهبي.

لوحـة الشرف

كشفت إحصاءات رسمية جديدة أن قيادة السائقني
الذكور تشكل خطرا حقيقيا على الطرق السريعة .ووفقا
لإلحصاءات الصادرة عن «مؤسسة فيكتوريا لإلحصاء»،
وقد تكون صادمة للكثير من الرجال ،فإن  %70من
جميع الرجال يقودون بسرعات كبيرة سواء النشغالهم
بالتحدث في الهواتف احملمولة أو دون ربط حزام األمان أو
التحدث حتت تأثير الكحول ،حيث انهم مسؤولون بصفة
رئيسية على العديد من حوادث املرور املروعة.
ففى السنوات املالية الثالثة املاضية ،مت ضبط 549512
سائقا في حالة سكر بني ،أو لعدم ارتداء حزام األمان،
باإلضافة إلى اإلنشغال بالتحدث في الهاتف احملمول،
مقابل ضبط  224816سيدة  .وأوضحت اإلحصاءات
أن جرائم القيادة حتت تأثير الكحول كانت األعلى بني
اخملالفات احملصلة من  %80من قائدي السيارات من الذكور
 .وقال جانيت دورى الرئيس التنفيذي ملؤسسة «فيكتوريا
لإلحصاء» إن هيئة السالمة على الطرق تستهدف قائدي
السيارات من الذكور ،الذين تتراوح أعمارهم ما بني -18
 39عاما ،كونهم الفئات األكثر خرقا للقوانني املرورية .

منوعات نيـــــوز
أصغر سيدة أعمال في العالم« :عمرها
 15سنة وتربح سنويًا  375الف دوالر

أبو العز احلريري

يم حركة

ي السينما

قت عليها

ما  oبداية

 oخاص بي

في صناعة

في معرفة

استخدمه

فعل مبعنى

وصيف

لحظات
ها !!

ي من أن
اطني «!!

بهج
ن ُم ِ
ته اياها
َع َفن !

•من مواليد االسكندرية عام  ، 1946دخل
مجلس الشعب شابا ً وكان من أصغر األعضاء
في برملان  .1976اعتقله السادات في  5سبتمبر
يخفضون أوزانهم
سكان دبي
7عامآالف
الشخصيات الوطنية
من 1531من
 1981مع
كيلوعاد إلي
40بعدها
السياسية،
من جميع القوي
ذهب
ويربحون
البرملان مرة أخرى عام  2000مع اإلشراف
لتخفيض الوزن ،جنحت
الكبرى
مسابقتها
علياإلماراتية أن
القضائي «دبي»
أعلنت مدينة
لدائره
كممثل
االنتخابات
في أوزانهم ،طمعا في
لتخفيض
املدينة
سكان
من
آالف
7
من
أكثر
في حتفيز
كرموز .ومارس جميع حقوقه الدستورية
احلصول على جوائز ذهبية .وقال خالد علي بن زايد ،مساعد مدير عام البلدية،
الدهونفي
وتسلحمنبحقه
التنفيذية،
السلطة
أن انتقاد
الضارة في أجسادهم
من  40طنا
تخلصوا من أكثر
املتنافسني
وطلبات
أسئلة
ستوزعاألدوات
استخدام
وأضاف« :قررت البلدية االحتفال بالفائزين منتصف الشهر اجلاري ،بعد
هدايا.
منذهب
البرملانيةجرام
عليهم  40كيلو
والبلدية
النظام للمشاركني وأنخفاض أوزانهم وحساب كميات األوزان التي مت
النتائج الكاملة
من
التأكد
من
التحكيم
جلان
انتهت
ً
أن إحاطة واستجوابات كاشفا فساد
إنتقام امرأة ..تزوج بأخرى فأبلغت الشرطة
التخلص منها» .وأوضح أن فكرة املبادرة تقوم على دعوة أفراد اجملتمع من كل اجلنسيات لتخفيض الوزن ،والوصول إلى
السابق واحلزب الوطني .ودخل في العديد من
الوزن األمثل للجسم واحلفاظ عليه ،ويكون الفائـز في هذه املبادرة من ينقص أعلى نسـبة من الـوزن خالل مدة البرنامج
في ليلة زفافه أنه قيادي بـ»داعش»
أحمد عز في بداية
اشتبك مع
التياملعارك
إطالقه.
معهميوما منذ
وصلت إلى 30
صعوده ،فقدم العديد من االستجوابات
اعتقلت الشرطة العراقية في بغداد ،رجالً في ليلة
كاشفا ً
أمريكية تبتكر تقنية لقراءة مشاعر األشخاص
تخبي»مع ..شركة
«مش
احلكومة ليصبح
هتقدربالتواطؤ
الدخيلة
بتنظيم شركة حديد
استيالءه علي
اتهامعز
أحمد
وفاضحا ًقيادي بارز
األولى له بأنه
زوجته
ضدبعد
زفافه،
كميات كبيرة
بعمليات إرهابية،
«داعش»
احلديد .لم يكتف بنقده احلزب الوطني ورجاله احملتكرين وإمنا
وميلك أسعار
ويتحكم في
ومتورطللحديد،
احملتكر األول
قدمت شركة «أوفو» األمريكية ،املتخصصة في تطبيقات األجهزة احملمولة ،تقنية جديدة ميكنها استخدام تعبيرات
من املتفجرات في منزله وورشته القريبة.
الداعية إلي
احلزب
سياسة
تنازل
إليه،إن رافضا ً أي
الذي ينتمي
انتقد سياسات حزب التجمع
التغيير،ميكن استعمال التقنية كجهاز لكشف الكذب ،حسب ما ذكرت
للشخص ،كما
احلقيقية
املشاعر
عنلقراءة
الوجه
وإمياءات
وقال العقيد سالم أحمد من شرطة بغداد الكرخ:
التحالف
حزب
تأسيس
في
الثورة
بعد
ساهم
واحلكومة.
الوطني
احلزب
احلزب مع
صفقات
وانتقد
صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية .واستعرضت الشركة ،تقنيتها خالل امللتقى الدولي لألجهزة احملمولة في برشلونة
بالغا ً هاتفيا ً من سيدة في
املنصور تلقى
شرطة
مركز
في
بارز
قيادي
زوجها
أن
تؤكد
عمرها
من
الرابع
العقد
األبحاث والعمل األكادميي.
من
سنوات
نتاج
متثل
التقنية
هذه
أن
إلى
مشيرة
،
الشعبي االشتراكي .وكان شديد الهجوم علي طنطاوي واجمللس العسكري اثناء الفترة اإلنتقالية.
تنظيم «داعش» ،وأنه يخطط لهجمات إرهابية.
وكشفت الشركة ،عن نيتها في ترويج هذه التقنية بشكل جتاري ،معترفة في نفس الوقت أنها قد تسبب قلقا ،وتضع
اإلرهابمنصب رئاسة اجلمهورية .ثم قاد معارك ضخمة ضد
مكافحة علي
اإلشتراكي
كأن مرشح حزب التحالف
وأضاف« :عند تشكيلنا قوة من جهاز
بعض الضغوط على البشر املعارضني لها .واختبرت الشركة هذه التقنية في اجملال السياسي في الواليات املتحدة،
سياسية
بتصريحات
علي
لألعتداء
وتوجهنا وتعرض
حكمهم
اإلخوان أثناء
الرجل
للعنوان ،تبني أن
االقتحامات
وفصيل
نطاق أوسع في االنتخابات الرئاسية املقبلة ،لقياس ردة الفعل
مستقبال على
ادليالتجارب
قد من
وكاناملزيد
مليشياتهم ،جترى
كانايدي ومن املقرر أن
أصدقاؤه
انتهى
حيث
الثانية،
زوجته
على
دخلته
ليلة
التوظيف ،أكدت الشركه أنه ميكن لشركات التوظيف ،احلصول على
مجال
وفي
السياسية.
واملناظرات
اخلطابات
على
فيهامة لصحيفة «جود نيوز» منذ اشهر قليلة انتقد فيها تعديل ديباجة الدستور وعبارة «دولة مدنية»
من زفافهم قبل نصف ساعة من
مقابالت ستتم عبر الفيديو ،ومراقبة ردة فعلهم بصورة دقيقة،
للوظائف ،من
وصولنا».السلفي .وشاركمعلومات
خاللوثورة
االخوان
املترشحني جماعة
«احلريري»أدقفيحولالثورة ضد
النور
حلزب
إرضا ًء
واعتبرها
املوقف،
بسبب
إغماء
حالة
في
جاءتدخلت
العروس
وأوضح أن
وحتديدا إمياءات الفم والعني والوجه .طورت هذه التقنية في جامعة «كامبريدج» ومعهد «ماساشوستس» للتكنولوجيا،
أيام
عدة
إستمرت
صحية
أزمة
بعد
احلالي
سبتمبر
من
الثالث
في
املنية
ووافته
يونيو،
من
الثالثني
الكاذب
البالغ
بتهمة
األولى
الزوجة
الشرطة
واعتقلت
حيث استخدم العديد من الباحثني ،مجموعة هائلة من الصور التي متثل االنفعاالت اخلاصة باألشخاص ،لتمكني أجهزة
وإزعاج السلطات.

الكمبيوتر من اكتساب القدرة على التعرف على املشاعر البشرية.

بعد  35عاما قضتها امرأة بالسجن بسبب جرمية لم ترتكبها ،في عام  ،1976حتققت العدالة وخرجت
امرأة من السجن ،وذلك بفضل تكنولوجيا جديدة في اختبار احلمض النووي.
كانت السجينة «كاثي وودز» ،متت تبرأتها بأدلة احلمض النووي «دي إن إيه» ،بعد إعالن املدعني  ،أنه لن تعاد
محاكمتها بطعن ميشيل ميتشل ( 19عاما) حتى املوت على أطراف جامعة نيفادا في رينو.
ورفض قاض ،دليل إدانة وودز في سبتمبر ،بعد ربط اختبارات احلمض النووي في جرمية رينو ،بسجني في
أوريغون ،يواجه اآلن اتهامات بالقرب من سان فرانسيسكو ،بارتكاب سلسلة من جرائم القتل في نفس
الفترة تقريبا.
وقال كريس هيكس ،مدعي مقاطعة واشوي ،إنه ال يلقي باللوم على الشرطة فيما مضى ،أو على
املدعني أو احمللفني الذين أرسلوا وودز إلى السجن ،ألنهم لم ميلكوا اآلداة املذهلة الختبارات احلمض النووي.
وودز التي تبلغ من العمر اآلن ( 64عاما) لم ترد على الفور على طلب التعليق ،وتعيش في منزل بكاليفورنيا
اجلنوبية مع شقيقها وزوجته ،اللذين يعتنيان بها ،ومازالت تخضع لعالج نفسي وعقلي وهي اآلن «بحال
جيد» ،حسب قول مايزي بوسيش ،احملامي العام لوودز .وأدينت وودز في  1980ثم بعدها مرة أخرى بـ5
سنوات ،وكانت اإلدانات قائمة بشكل كبير على اعترافها في  1979في مستشفى نفسي .وال تتذكر
وودز االعتراف بالقتل أثناء وضعها في املصحة ،حسب قول بوسيش

ب « قرد
!

ق حاكم

ة ؛ التي
الده !
أضاعت

مة من «

عاما،
املشروع الذي دشنته الطالبة ذات اخلمسة عشرة ً
جنح في اجتذاب  190عميلاً  ،ويعمل لدى املؤسسة 50
جليسة أطفال ،تبلغ عدد ساعات عملهن  15ساعة
إسبوعيأ ،وتتراوح رواتبهن بني  80- 50ألف دوالر أمريكي
ً
في السنة.

بعد  35عاماً في السجن ..
«احلمض النووي» يُبرئ امرأة من جرمية قتل

« اإلبداع
ان

ب أعمدة

نوا منتس ،فتاة أمريكية لم تتجاوز اخلامسة عشرة من
العمر ،لكنها صارت واحدة من كبرى سيدات العمال
ربحا بعدما دشنت مشروعها الذي يدر لها
وأكثرهن ً
عوائد سنوية بقيمة  375ألف دوالر ،أي ما يعادل  2مليون
جنيها مصريًا.
و  860ألف
ً
نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية ،تقريرًا عن
مشروع الطالبة األمريكية ،وهو عبارة عن مؤسسة
خدمية توفر جليسات اطفال لألسر العاملة ،والطريف أن
عاما قامت مؤخرًا باإلعالن
الطالبة ذات اخلمسة عشرة ً
عن وظيفة مدير تنفيذي للمؤسسة ،نظرًا لظروف
دراستها التي حتتم عليها االلتفات للدروس واملذاكرة،
ولكنها تتفرغ خالل فترة اإلجازة إلدارة املشروع.

صورة وتعليق
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Funny Science Facts

(Genesis 35.1-15)

It’s easy to forget to pray. It’s easy to forget all the good things God has done for
us, and to forget to thank him every day.
It’s easy to get so busy doing homework,
and playing video games, and watching
TV, that pretty soon we don’t have time
for God.
The funny thing is, even though God has
to run the entire universe, he always has
time for us.
God would never rather sit and watch TV
than spend time with us. God is never too
busy playing video games. He would always rather be with us.
We are the most important thing in the
world to God.
But so many times we let other things become more important than God.
That’s what happened to Jacob.
One day God called out to Jacob, “Jacob,
I want you to pull up the stakes of your
tents again. Take your wives, and your
children, and all your sheep and goats
and cattle, and go back to Bethel.”
“Bethel? Bethel? Why Bethel?” Jacob
kept asking himself.
And then he remembered.
Bethel was the place he camped that one
night, and used a rock for a pillow. Remember? How could he forget that! Jacob had a dream there. God let him see
the other part of the world that we never
see. That’s where Jacob saw a stairway
going to heaven, with the angels of God
coming and going to earth.
When Jacob woke that next morning, he
made a promise to God.
He said to God, “God, if you will be with
me, and get me safely back home, then
you will be my God.”
But that was many years ago.
And he saw golden statues all around the
place. They were statues of the gods his
neighbors worshipped. Somehow, little
by little, one by one, Jacob and his family had brought all these statues into their

tents. And now they were everywhere.
At that moment Jacob realized that he
had let all the things that other people
think are important become more important than God.
“How foolish of me!”
And so that very day, Jacob and his family dug a hole in the ground and they
dumped into it all the worthless things
they had let take over their lives.
Then they pulled up the stakes of their
tents and they returned to Bethel. If you
remember, Bethel means “The place
where God lives.”
Jacob and his family came back to God.
When they got there, Jacob found the pile
of stones he had set up to remind him of
the promise he had made to God. Just
then God said to him,
“Jacob!”
“Here I am!” Jacob said.
“Jacob, I have not forgotten the promise
I made to you, and to your father Isaac,
and to your father’s father Abraham. Remember, you shall be called Israel. Your
children will be as many as the stars in the
sky, and from you will come kings. And I
am giving you a good land, the Promised
Land, which you will possess forever.”
But this wasn’t just a promise to Jacob.
It is a promise to us too.
One day a king would be born from Jacob’s family. He will be the King of Kings,
and the land that he will rule, he will rule
forever.
That King is Jesus, and he will be our
king, and we will live with him forever in
heaven.
That is God’s promise to us. And God
never forgets his promises.

- Rabbits and parrots can see behind themselves without even moving their
heads!
- Butterflies taste food by standing on top of it! Their taste receptors are in
their feet unlike humans who have most on their tongue.
- Most of the dust in your home is actually dead skin! Yuck!
- Although the Stegosaurus dinosaur was over 9 metres long, its brain was
only the size of a walnut.
- Humans get a little taller in space because there is no gravity pulling down
on them.
- Because of the unusual shape of their legs, kangaroos and emus struggle
to walk backwards.
- A hippopotamus may seem huge but it can still run faster than a man.
- Even if an analog clock is broken, at least it shows the correct time twice a
day.
- Sneezing with your eyes open is impossible.
- The trickiest tongue twister in the English language is apparently “Sixth sick
- sheik’s sixth sheep’s sick”. Give it a try and see for yourself.

RIDDLE TIME
Q: What goes up and doesn’t come back down?
Q: What belongs to you but is used more by others?
Q: Everyone has it and no one can lose it, what is it?

647.447.0455
416.737.3121

Happy
Birthday
Maria
Happy Birthday
Philopateer
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The Myth
of Saving Time

TIME

How can a four letter word be so
valuable? How can it be so important? Fleeting? Persuasive?
Time is something we can control
but its passing is out of our reach.
I can recall the countless moments
in life where I begged and pleaded with God to stop time so I can
linger and enjoy them. Moments
of when I was with my husband
before we were married and just
holding hands talking. Moments
where I would be in a cottage
overlooking a quiet lake with the
sun beaming on my face colouring my closed eye-lids red. The
moment when I held my first born
baby girl and her tiny little body
quivered with comfort and pure joy
to be held in my arms. The moment I held my second baby after
a frightful and life-threatening journey in the NICU. The moment my
children developed the ability to
smile, walk, talk, play and danceas if I had anything to do with it!
As I mature and get wiser, I realize that my parents and those who
lived decades beyond me are seasoned with the beauty, exasperation, trials, globalistic and intrinsic

By: Sylvie Martignani
ticks and tocks of time. I am in awe
when I see fashions returning from
when I was growing up- has that
much time truly elapsed? My jeans
are now “cool” and “retro”? Wow.
As for the purpose and the true
reason I write this article…
Up until January 2015, I was managing two businesses, working
full time, assisting with my family,
trying to spend time with my husband and kids and serving in my
community and my church. I know
there are a substantial number
of people out there busier than
me and I do not envy them! My
life was full, rushed, chaotic and
filled with missed appointments
and a few treasured moments that
evaporated without me there to
witness. In the madness, I missed
my three year old starting to read.
In the rush, I missed my baby girl’s
first bath. Worldly priorities with
perceived deadlines stole those
moments from me and I am on a
mission this year to get them back.
I started the year with a list of resolutions I needed to make in order to
make this happen. I am following
up with this article in March to stay

accountable. Since my resolution
list was published, I have put my
phone down and simply cherished
my moments with the children. I
have also started to eat healthier
and I just recently returned from
an amazing weekend getaway
with my best friend and husband.
I sold one of my businesses. I am
spending more time at home and
looking at my family through my
own eyes rather than the lens of
a camera.
I am honoured to still have the
chance.
I dropped certain priorities and
even things I enjoy in order to
make that happen (including writing regularly in the Family Corner).
I had to make sacrifices and rebalance my life.
I learned that time can be controlled. Time can be distributed.
Time can be wasted.
So gain control of your time before
it is too late; distribute your time
on the things that truly matter;
and save those moments- cherish
them, linger and enjoy.
Soon you will be wondering- where
did the time go?

Improve your tax-saving fitness –
the child fitness tax credit

Hany Ghattas, CFP, CIM
There are common tax credit
and tax deductions Canadian might consider are – the
spousal/eligible
dependent
federal credit, medical expenses and charitable donations credit, public transit federal credit – but one that may
have escaped your consideration is the Child Fitness Tax
Credit, and if you’re eligible for it, there are some tax savings
to be had. Here’s how it works:
· The Child Fitness Tax Credit may be claimed by a parent for
each child under 16 years of age at the beginning of a calendar year (or under 18, if the child is disabled).
· The credit may be claimed by either parent but the total
credit must not exceed the maximum allowable amount.
· Beginning with the 2014 tax year, the federal credit may be
claimed on the first $1,000 of eligible costs. The tax credit is calculated using the lowest federal tax rate of 15%, so
the maximum federal tax credit per child for 2014 would be
$150.00.
· Eligible costs include fees paid for administration, instruction
and facilities rentals. Travel, food or costs deducted as child
care expenses are not eligible. Costs must be paid to someone who offers physical activity programs that are not a part
of a school curriculum and generally where more than 50% of

the activities offered to children include a significant amount
of physical activity.
· To qualify as a prescribed program of physical activity, a
program must:
Be ongoing (either a minimum of eight consecutive weeks, or
five consecutive days long in the case of children’s camps);
Be supervised;
Be suitable for children; and
Require a significant amount of physical activity that contributes to cardiorespiratory endurance and either strength, endurance, flexibility and/or balance.
Children who qualify for the disability amount meet the significant physical activity requirement if their activities result
in movement and in an observable use of energy in a recreational context. Self-directed activities and activities that are
part of a regular school program do not qualify for the children’s fitness amount.
· For the 2014 tax year and prior tax years, the federal credit
may be used only to reduce federal tax that otherwise would
be payable. Beginning in 2015, this will become a refundable
tax credit.
· Depending on your province of residence, parents may also
be eligible for an additional provincial child fitness credit.
By running after all your eligible tax credits – including the
Child Fitness Tax Credit – you’ll definitely reduce your tax bill
– but to be sure your total financial life is as fit as it can be,
talk to
your professional advisor.

Edward Salib

How often have you
heard “I will do such
and such to SAVE
SOME TIME’’ or let
me tell you how ‘to
save some time”
Can you REALLY
save time’’? The
fact is time CANNOT BE SAVED.
Let us consider the
following example ….Suppose you have a
total of $100.00 each week to spend as you
like, and you have a big item that you want
badly to buy and it costs $500.00 which you
do not have at this time. So you decide this
week to spend only $80.00 of the $100.00
that you have and do without the coffee,
sandwich, and dessert for this week and
put aside the $20.00 to start saving for the
$500.00 that you so badly want to buy. You
now have saved $20.00 and you can prove it
with the actual $20.00 bill that you now have
in your piggy bank. You can do the same
thing the week after and show the $40.00
you accumulated in your piggy bank. However you cannot do the same thing with time.
The week has 168 hours no more no less,
and the hours go by in a steady pace and
you cannot save 20 hours of it and add them
to the 168 hours of the next week to make
it 188 hours as you did with the $20.00. In
other words you CANNOT SAVE TIME, but
the best thing you can do is to CONTROL
YOURSELF IN TERMS Of TIME, and use
the time that you have more effectively.
Here are some principles and some practical applications
List your goals and prioritize them. This will
give you an idea of what you want to achieve
and how important each goal is.
Make a ’DAILY TO DO LIST’: This will help
you gather your thoughts exactly in the same
way as you do a shopping list.
Categorize your list…what needs to be done
first, second, third etc..
Handle each task only once. When you decide it is the right time to do a certain task,
do not put it aside until you have finished it.
What if the task is too big to be finished in one
sitting?? The answer is to “swiss cheese” it.
As the swiss cheese has holes in it, so is the
big task. It is made of small tasks each of
which can be completed in one sitting. Say
you are preparing your income tax return
which you may not be able to complete in
one sitting, so you may take a few minutes
and go to the post office and get the forms.
Another time you collect all your T-4, and T-5
forms and put all of them in order, in another
sitting you make a draft of the return , and so
on ..therefore you will have completed the
big task by completing its component parts.
Do it NOW…Do not put off today’s work until tomorrow. Remember the saying Ïf you
want to get something done, ask a busy
man” because he has things under control
When I used to work, every minute counted
and I was extremely busy but I cannot remember missing any deadlines or left a task
undone. Now that I am retired and I have
plenty of time, I sometimes find that “work
will expand to fill the time available”. So the
thing that used to be handled only once is
now started , than put down, then picked
up again as long as time is available….so
beware retirees and those who do not work
and have lots of time. Do not fall into that
trap and do not let “work to expand to fill the
time available”.

Saturday, March 14th, 2015 - Issue (33)

What is ‘Gluten-Free’ all
about?

This article is meant to present information on what
‘gluten-free’ means, who actually needs to follow the
meal-plan, whether you should jumpy on board, and
more.
Continuation of last issue
No. The simple answer is this: eliminating sources
of gluten means that it is harder to eat breads, pasta,
and sweets. So, if you are not diagnosed with Celiac’s, but are going gluten-free, you will avoid these
carbohydrates. Most people end up eating fruits and
veggies instead, which can lead to weight-loss. Some
people claim that this also prevents cancer, but again,
it doesn’t. The simple, logical answer is that following a gluten-free diet in the absence of Celiac’s is
not ‘the cure for weight-loss and cancer prevention’.
What it DOES do is challenges the individual to avoid
gluten in the diet, which can make the person forced
to rely on other foods (such as fruits) for meals.
But, you can enjoy fruits and veggies without eliminating gluten. If you follow a diet in moderation, you
can eat breads, sweets, fruits, meats, etc. - and still
be healthy and happy. You need not eliminate gluten
in order to do this. But, the messages you hear from
people are tempting - and deceptive: ‘I’ve been gluten-free and I’m loving it!’ or ‘I lost xxx pounds since
stopping gluten and I’m so happy’. Other messages
include ‘I’m gluten-free and decreasing my risk for
cancer’ or ‹I›ve been gluten-free and I›m loving my
veggies and all the cool stuff I made without gluten!’.
Seriously now. We need to watch what we write.
Let me be clear: if you aren’t diagnosed with Celiac’s disease. there is no reason why you should
not be eating gluten products. In fact, avoiding
gluten can lead to nutrient and vitamin deficiencies (see http://www.uwhealth.org/nutrition-diet/
the-reality-behind-gluten-free-diets/31084 for more
info on this). Not to mention that raving on and on
about following a gluten-free diet and how thrilled
you are isn’t fair to those who are FORCED to
adopt this meal plan because of their illness, and
are struggling or feel sad/angry about it (this article
highlights some of these points http://www.health.
harvard.edu/blog/going-gluten-free-just-becauseheres-what-you-need-to-know-201302205916).
Plus, eliminating gluten-containing products can
lead to eliminating other foods, body image disturbances, and eating disorders (see http://www.

forbes.com/sites/meghancasserly/2011/05/23/
what-were-not-eating-the-potential-danger-ofgluten-free/ for an interesting article on this issue).
So, what is the bottom line? The take-home message?
If you think you may have Celiac’s disease because
of symptoms you are experiencing, talk to your
healthcare provider about them. And if you have Celiac’s disease, there are a lot of resources available to
help you enjoy a balanced, fun, and healthy diet without eating gluten. If you have Celiac’s disease, know
that there is hope because you CAN enjoy food without gluten and experience less symptoms (and please
ignore anyone who belittles your illness, tells you
it is ‘all in your head’)! If you don›t have Celiac›s
disease, you need not follow a gluten-free diet. Nor
should you cave into all the hypes, which aren›t supported by research or are false claims, about how following a gluten-free diet is the best decision someone made. Please, be wise about what you believe
- whether this is from some self-proclaimed professional on TV, or your best friend. Remember that
enjoying a balance of all foods is the best way to go!
If there is a common theme that you should be picking up by now, it’s that all these fad-diets, the quick
weight-loss, cancer-preventing, key-to-happiness diets or food fads...they all don’t work. What DOES
work? Following a lifestyle that is enjoyable, fun,
and full of different foods. Not depriving yourself
of any foods, and not labelling foods as good and/or
bad. Note the comic to the right - a perfect example
of how various ‘diets’ claim to be the best...and how
little sense this makes.

Canada, economic envy of the world

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

The Canadian economy remains the envy of the
world and the facts show it.
Our economy grew at an annualized rate of 2.8% in
the third quarter of 2014, higher than market expectations. Just last week the Fraser Institute, an independent, non-partisan Canadian public policy thinktank, released a report on the state of the Canadian
economy showing that adult unemployment is at
historic low level, and that we have seen a marked
increase in high-wage factory jobs in Canada in recent years.
According to the International Labour Organization’s global wage report, Canada has the second
best pay gains in the G20. A recent analysis done
by The New York Times found that after-tax middle
class incomes in Canada now appear to be higher
than in the United States and is indeed among the
richest in the developed world.
Our Conservative low-tax, balanced budget plan for
jobs and growth, is working. How did we do this?
As the Finance Minister has stated, the key planks
of that plan are to; have solid, fiscally responsible
fundamentals; keep taxes low for families and jobcreating businesses; and expand opportunity by cutting red tape and opening new markets.
When our government came to power in 2006, the
world was a very different place. The markets were
flourishing and economic growth was strong. We
reduced the federal debt. We lowered taxes for Canadians and for job-creating businesses, and we took
on an ambitious plan to renew Canada’s aging infrastructure. Then the storm hit, coming from outside
our borders; the worst economic downturn since the
Great Depression, that cost 62 million jobs globally.
Our economic action plan made unprecedented investments in thousands of infrastructure projects, investments in roads and bridges and in knowledge infrastructure, like research labs, universities, colleges
and broadband Internet access for rural Canadians.
These investments created the jobs we needed right
when we needed them most.
Since then, much has been accomplished. We have
created over 1.2 million net new jobs, the overwhelming majority of those being full time, in the
private sector and in high-wage industries.
As a conservative government, we trust Canadians
with their hard-earned money. Indeed our prime
minister has the best tax record of any prime minister in decades. Under his leadership, we have provided tax relief over 180 times since taking office.
We brought the GST down to 5%. We created the
popular tax free-savings accounts. We cut corporate

taxes and small business taxes. We made Canada the
first tariff-free zone for manufacturers in the G20.
Last year we cut taxes for every family with children. Today the overall federal tax burden is at its
lowest level in over half a century.
KPMG says Canada’s total business tax costs are
the lowest in the G7, 46% lower than in the United
States. Canada has the lowest overall tax rate on new
business investment in the G7. Bloomberg ranks us
the second most attractive place in the world to do
business. By lowering taxes, we are building a stronger economy for all Canadians.
To that end, we are cutting red tape and opening new
markets. We established the one-for-one rule.
Every time the government imposes a new regulation, it must eliminate a regulation. Businesses now
spend 290,000 hours less a year on paperwork,
which kills jobs. By cutting red tape, the government is helping businesses save around $75 million
a year, which helps more than 5,000 small businesses.
When our government took office in 2006, Canada
had free trade agreements with five countries. That
was not good enough for a country where 60% of
GDP and one in five jobs are tied to trade. We now
have free trade deals with 43 countries. In 2012,
Canada joined the ambitious trans-Pacific partnership negotiations, and in March, the Prime Minister concluded negotiations for a bilateral free trade
agreement with the Republic of Korea, Canada’s
first in Asia.
The European Union trade agreement is the most
comprehensive free trade agreement in the history
of our nation, and will provide more open access to
28 countries, a market of 500 million people, and
annual economic activity of $17 trillion.
Our government will continue to work hard on your
behalf, by keeping focused on creating continuing to
work hard on providing jobs, growth and opportunities for all.
I’m proud to represent Richmond Hill in Ottawa as
our Conservative Government delivers on our commitments to Canadians and works hard to build on
these accomplishments. Rest assured we will remain
focused on what matters most to Canadians - our top
priority has been, and continues to be, jobs and economic growth.
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.

