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

The Monastery
gives tax receipt.

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

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

+ 1 - 613 - 264 - 8071

www.Abbaanthony.ca
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منذ عام ،وحتديد ًا يف �أبريل من العام املا�ضي ،و�أثناء مقابلتنا مع قدا�سة البابا
توا�ضرو�س الثاين يف املقر البابوي بالقاهرة ،نقلنا لقدا�سته �شكوي بع�ض ال�شباب،
والعديدين من �أعمار خمتلفة ،ب�سبب �إختالف موعد �أعياد امليالد والقيامة عن
مثيلتهما يف املجتمع الكندي الذي يعي�شون فيه ،واحلقيقة �أظهر قدا�سة البابا
تعاطف ًا �شديد ًا مع هذا الأمر ،بل وقال قدا�سته �أنه ُيقدر حجم امل�شكلة ،من حيث
الإحتفال بعد املوعد ملن حولنا  ،ووجود الأعياد يف �أيام عمل ،و�أ�ضاف قدا�سته
ما ن�صه «�أننا ككني�سة قبطية بد�أنا دعوة علي م�ستوي العامل  ،وتبنينا دعوة
لوحدة ولو عيد واحد من العيدين» ،وكذلك �أخربنا قدا�سته �أن هناك بحث
خا�ص بهذا الأمر �أعده نيافة الأنبا بيب�شوي لأخذ خطوات يف هذا الطريق .واثناء
زيارة قدا�سته لكندا يف �سبتمرب املا�ضي ويف لقاء مع خدام �أحدي الكنائ�س �س�أل
قدا�سته احل�ضور من اخلدام عن من ي�ؤيد ومن يعار�ض �إحتاد الأعياد؟؟ ،وكان
هذا الأمر يف �شكل عفوي ورمبا يف �إطار «الدرد�شة» لي�س �إال .وهنا جاءت الفكرة
ال�شجاعة لقيادات كن�سية هنا يف كندا ،بطرح �إ�ستفتاء - ،ميكن �إجراءه علي
الإنرتنت �أو بطرق �أخري  -وي�شمل عدة �أ�سئلة للإختيار لتحديد مدي قبول �أو
رف�ض الأقباط يف كندا لفكرة توافق الأعياد �أو بقائها كما هو عليه ،بغر�ض عر�ض
نتيجة هذا الإ�ستفتاء علي قدا�سة البابا يف لقاء خا�ص باخلدمة يف املهجر يف مايو
القادم .وتلقينا هذه الدعوة مثل كثريين علي الإمييل �صباح يوم «�سبت النور» من
�أحد الأباء  ،وبعدها ب�أ�سبوع مت التذكرة بالإ�ستفتاء وار�ساله مرة �أخري عرب قيادة
كن�سية �أعلي .وبرغم فكرة الإ�ستفتاء ال�شجاعة ،والأ�سئلة املختارة بعناية ،وتعدد
الإختيارات للإجابة واالختيار� ،إال ان �إ�ستفتاء خطري وتاريخي وهام مثل هذا،
كان يتطلب مرحله �أكرب من الإعداد للم�صوتني به قبل طرحه  ،كان يتطلب قدر
�أكرب من «التوعية» ب�أكرب قدر من املعلومات املتعلقة باالمر بغر�ض تو�ضيح هوية
وطبيعة وح�سا�سية هذا الإ�ستفتاء  -دون �أي توجيه للإختيار بالطبع  -فهناك
من رف�ض �إختيار تغيري موعد الأعياد لتتوافق مع كنائ�س �أخري ،فقط �إعتقاد ًا
ب�أن هذا تغيري «عقيدي» ولي�س «�إجتماعي» ،رغم �أن جمرد طرح هذه الأ�سئلة
من قبل قيادات كن�سية  ،هو الدليل الأكرب علي �أن جميع الأختيارات ال حتمل

Kanda Optical

ابرام مقار

�أية خمالفة عقائدية ،بل �أن �أهم االبحاث التي
�صدرت ب�ش�أن توافق الإحتفال بني الكنائ�س،
طرحتها قيادات كن�سية حمرتمة مثل القم�ص
يوحنا ن�صيف بالأ�سكندرية  ،والقم�ص «يوحنا
رمزي» بتورنتو .و�أن الأختالف بني ال�شرق
والغرب حول هذا االمر« ،هو خالف فلكي
ولي�س عقائدي  ،مثل �إختالف نظام درجات
احلرارة حني ُتقا�س بال�سيل�سيو�س �أو الفهرنهيت» بح�سب ن�ص ما قاله قدا�سة
البابا يف حواره ل «جود نيوز»ً .
ف�ضال عن �أن �إختيار يوم عيد امليالد ذاته ،جاء
من يوم عيد «ال�شم�س» لدي الوثنيني ،فتم الإ�ستفادة من هذا اليوم و�أعتباره
كمولد امل�سيح�« ،شم�س العهد اجلديد» ،والأهم من ذلك كان يجب التنويه ب�أن
معركة احلفاظ علي هويتنا الوطنية يف بالد املهجر ،تختلف عن معركة هويتنا
الدينية ،فالكني�سة القبطية لها دور ور�سالة وكرازة نحو املجتمعات اجلديدة
التي تعي�ش فيها  ،وعلينا ربط اجل�سور مع تلك املجتمعات  -دون خمالفة لإميان
وفكر الكني�سة  -من �أجل نفو�س من حولنا ،و�إال �سنكون كنائ�س غريبة يف �أر�ض
غريبة .وللأ�سف ق�صر الوقت وندرة املعلومات  ،وتخويف البع�ض مبخالفة
ثوابت �إميانية حال التغيري ،خلق حالة من «التعبئة» بني الكثريين �ضد االمر ذاته
،ورمبا �ضد مناق�شة الفكرة والغر�ض منها ،وح ٌمل الإ�ستفتاء ما لي�س به.
اليوم مت طرح هذا الأمر يف كندا ،النها كانت الدولة الأقدم لهجرة الأقباط اليها
و�أ�صبح لديها جيل ثاين وثالث ورابع  ،وغد ًا �ستظهرهذه املطالبات من �أجيال
جديدة مماثلة يف دول مهجرية �أخري .وعلينا الإ�ستعداد ال�ستفتاءات مماثلة.
و�أثق يف اجلال�سني علي الكرا�سي البابوية الأن� ،سواء كان البابا توا�ضرو�س
«املُ�صلح» و البابا فران�سي�س «املحب» يف �أننا �سن�صل لنقطة �سواء يف �أمر �أراه مفيد
�أكرث ما ي�ضر ،لأن الهدف الأ�سمي للإحتفال بعيدي امليالد والقيامة  -وطبق ًا
للفكر الروحي للم�سيحية  -هو �أن يعي�ش النا�س مبيالد امل�سيح وقيامته يف قلوبهم
وبقلوبهم

Mississauga Central

new management

Osama Ghaly

25% off

Innovative Solutions to help you grow your business.

all designer
sunglasses
& ophthalmic
frames and get
the second at

50% off

*some ristrictions apply

$179

Special package two pairs for
limited time offer
please inquire by calling

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

905-780-8600
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Contact Us:
1170 Burnhamthorpe Rd. W. Unit 30
Mississauga, ON.
L5C4E6
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ظاهرة األشباه !...

ما هو أسوأ من احلرق!

ماجي ماجد الراهب

من منا لم يقف حلظة من الزمن امام هذا املعني جملة وتفصيالً
فظاهرة األشباه حالة منر بها تقريبا ً يوميا ً داخل مجتمعاتنا في إطار
محدود او غير محدود لكننا بصورة أو بآخري نغفل احيانا ً ان منيز ما بينها
وبني احلقيقة فتلك الظاهرة زئبقية خطيرة ميكن ان تتسلل دون أن يشعر
اإلنسان بصفة خاصة واجملتمعات بصفة عامة وتصنع لها هالة من
الوجود الوهمي دون ادني أساس من الصحة ولألسف هي ماهرة في خداع كثيرين وخاصة من
يعيشوا علي هامش احلياة وال اعني البسطاء فحسب بل هي ماهرة في إجتذاب حتي كبار قامات
الفكر والوعي إليها !..
دعونا نسرد تلك الظاهرة بقدر املستطاع من التفصيل حتي تصبح الصورة واضحة امام اعني
كل من يراها  .ان فكرة األشباه في حد ذاتها تعني صورة طبق األصل من احلقيقة أو الواقعية دون
أن حتوي أي مصداقية او واقعية فما هي سوي مجرد غالف لبلورة قضية ما او فكرة ما لتحقيق
غرض معني فما يظهر منها غير ما يبطن وبالتالي نسبة اخلداع والوهمية تصل إلي اعلي قدر
داخل هذا الفراغ ولتوضيح الصورة نذكر علي سبيل املثال بعض املواقع التي ميكن ان تستوطنها
تلك الظاهرة  .فنجد من يدعون املعرفة والفكر والرقي العقلي دون أدني صلة لهم بذلك جندهم
واهمون في أنفسهم أنهم قادة فكر ودعاة للحرية دون أي أساس يرتكزون علية فما ميلكونه فقط
هو اخلطب العصماء واملؤثرات اإلنفعالية واألفعال البهلوانية واملصيبة الكبري أنهم يجذبون
ورائهم قوما ً غفير متعطش فقط ألن يجد مخرجا ً ملا هو فيه داخل نطاق وجوده من صراعات
فكرية وكما نقول عنهم بالعامية املصرية « الغرقان الي بيتعلق بقشاية «
تلك النسخ املكررة من الالوعي واإلجنراف تخلق حالة من التخلخل اإلجتماعي فنجد حالة من
التيهه بني األطراف اإلجتماعية فمن يؤيد يضارب فيمن يعارض وأسباب كالً منهما ضعيفة
لتوضيح املوقف وكما قال عنهم األديب العاملي (جورج برنارد شو) « نصف املعرفة أكثر خطورة من
اجلهل  . « !..وأما علي الصعيد السياسي فحدث وال حرج من أشباه الشخصيات البارزة واحملللني
الكبار والقائمني علي خدمة مصاحلهم الذاتية ومبخيلتهم أنهم يقدمون الوجبة السياسية
الدسمة للمواطن وملصلحته ويظهر منهم ما يطلق عليهم فئة « الهتيفة « التي تتخذ املوقف
التراجيدي أسلوبا ً لها ووراء األصوات العالية والنحاس الذي يطن تتوه احلقائق وهذا ما أشار إلية
الكاتب اإلجنليزي ( جورج أورويل ) في ختام رائعته الشهيرة رواية “مزرعة احليوان « السياسية
الساخرة « وتتطلع الكائنات في اخلارج إليهم من خنزير إلي إنسان  ،ومن إنسان إلي خنزير  ،ثم من
خنزير إلي إنسان  ،ولكن أصبح من املستحيل القول من هو اإلنسان ومن هو اخلنزير « !...
هذا إلي جانب كارثة هي الكبري وسط كل هذا من يُخيل لهم أنهم ميتلكون الفضيلة واخلير
واألخالق جملة بل ووكالة اهلل جلّ شأنه علي األرض مما يصل إلي حد التطرف السافر الذي يؤدي
إلي التكفير واإلهانة وغيره حتي سلب احلياة من أجل إقامة افكار ال تخص سواهم وهذا ما يخلق
مجموعة من األفراد املنساقة ملصلحة هؤالء دون أدني تشكيل حقيقي للهوية وال يتبقي سوي
بقايا من املعتدلني يبذلوا قصاري جهدهم ولكن لألسف في بعض األحيان أو أغلبها علي حد
كبير اليسمع لهم صوت وسط اجلعجعة الفارغة .
فتلك الصور البسيطة التي مت عرضها أن كانت تدل فإنها تدل علي مؤشرات إجتماعية خطيرة
فظاهرة األشباة هي سرطان إجتماعي من النوع األول سريع التسلل و اإلنتشار داخل اجملتمعات
وباألخص داخل اجملتمعات التي الزالت تبحث عن موقعها في ركب احلضارات اإلنسانية علي كافة
املستويات وغير ذلك من آثار إجتماعية مثل ظاهرتى تصحر الواقع وجتريف اإلنسان ! والتي يئن
منهما وجودنا خاصة عندما يتجه واقعنا إلى الدوائر املفرغة واحلجج الواهية ليداوي بها تآكله
الذاتي ! فالبد أن نعي ونسعي أن ال نُخدع بسهولة في حالة األشباه هذه ونُصرعلي البحث
والتفتيش بضمير عن احلقيقة التي بال شك نحتاجها يوميا ً في حياتنا وال نستسلم لفخاخ
اإلنسياق التي نلجأ إليها كنوع من اإلستسهال في املعرفة وال أجد أعظم من كلمات املبدع
(جبران خليل جبران) ألختم بها « ال تختر نصف حل ،وال تقف في منتصف احلقيقة ،ال حتلم
فعبر عن رفضك ،ألن نصف الرفض قبول  ..النصف هو حياة لم تعشها،
نصف حلم .. ،وإذا رفضتّ ..
 ...النصف هو أن ال تعرف من أنت  ،نصف طريق لن يوصلك إلى أي مكان ،ونصف فكرة لن تعطي
لك نتيجة  ..النصف هو حلظة عجزك وأنت لست بعاجز ..ألنك لست نصف إنسان .أنت إنسان ..
وجدت كي تعيش احلياة ،وليس كي تعيش نصف حياة ! “

رحيل أحد أعمدة الشعر
املصري وعالمة بارزة من
عالمات التراث الشعبي

تنعي جريدة جود نيوز الشاعر الوطني املبدع عبدالرحمن األبنودي ،الذي توفي بعد صراع طويل مع املرض،
عاما.
عن عمر يناهز الـً 76
وكان االبنودي (امللقب باخلال) مير بأزمة صحية كبيرة دخل علي اثرها املستشفي منذ ايام ،حيث قالت نهال
كمال زوجته أنه أجرى عملية جراحية منذ عدة ايام في املركز الطبي العاملي باإلسماعيلية ،بعدها بدأت
صحته فى التدهور مما أدى الى وفاته.
من أشهر أعماله السيرة الهاللية التي جمعها من شعراء الصعيد ولم يؤلفها .ومن أشهر كتبه كتاب
أيامي احللوة والذي نشره في حلقات منفصلة في ملحق أيامنا احللوة بجريدة األهرام ثم جمعها في هذا
الكتاب بأجزائه الثالثة ،وفيه يحكي األبنودي قصصا ً وأحداثا ً مختلفة من حياته في صعيد مصر.
قال عنه الكاتب الصحفي محمد توفيق في كتاب صدر له مؤخرًا عن دار «املصري» للنشر والتوزيع بعنوان
«اخلال»« :هذا هو اخلال كما عرفته ..مزيج بني الصراحة الشديدة والغموض اجلميل ،بني الفن والفلسفة ،بني
غاية التعقيد وقمة البساطة ،بني مكر الفالح وشهامة الصعيدي ،بني ثقافة املفكرين وطيبة البسطاء..
هو السهل املمتنع ،الذي ظن البعض  -وبعض الظن إثم  -أن تقليده سهل وتكراره ممكن».
حصل األبنودي على جائزة الدولة التقديرية عام  ،2001ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بجائزة
الدولة التقديرية .كما فاز بجائزة محمود درويش لإلبداع العربي للعام  .2014وقد أحزن خبر وفاته كثيرًا من
الفنانني واملبدعني الذين تعاملوا معه على املستوى الشخصى باعتباره قامة فنية كبيرة أثرت فى وجدان
وتاريخ مصر بكلماته وشخصيته الوطنية.

سليمان جودة

أسوأ ما فى حكاية حرق الكتب فى
اجليزة ،ليس أبدا ً أن وكيلة وزارة التعليم،
فى احملافظة ،كان عليها أن تختار طريقة
أخرى للتعامل مع الكتب التى تدعو إلى
العنف بني الناس ..ال ..ليس هذا هو أسوأ
ما فى احلكاية ،ألن احلرق ،كأسلوب ،رغم
أنه سيئ ،ورغم أنه مرفوض ،إال أن هناك،
بكل أسف ،ما هو أسوأ منه فى املوضوع
كله مبراحل!
وأسوأ ما فى احلكاية ،ليس أن وكيلة
الوزارة لم ترجع إلى وزيرها املسؤول ،قبل
أن تتولى اإلشراف على العملية من
أولها إلى آخرها ،وأمام الكاميرات ،كما
تابعنا جميعاً ..ال ..ليس هذا ،مع سوئه
الظاهر ،هو أسوأ ما فى األمر ،ألن هناك
ما هو أسوأ منه بكثير ،كما سوف ترى
معى حاالً ،حني نتطلع إلى القضية فى
مجملها ..أقصد قضية التعليم فى
البلد كله ،كقضية مستقبل لنا جميعاً.
وأسوأ ما فى املوضوع ،ليس أن الوزير
املسؤول د .محب الرافعى ،قد فوجئ مبا
حصل ،وأنه على الفور قد أحال املسؤولة
إلى التحقيق! ..فهذا فى حد ذاته ،أقصد
أن يفاجأ الوزير بأمر كهذا فى وزارته ،ودون
علمه ،يظل شيئا ً سيئا ً للغاية بالطبع..
ولكن ..هناك ما هو أسوأ منه ،وأسوأ!
وتستطيع أنت ،أن تظل حتصى األشياء
السيئة فى هذا الطريق ،إلى ما ال نهاية،
ثم تفاجأ ،فى النهاية ،أن كل السوء
الذى أحصيته ،إمنا هناك ما هو أسوأ منه
بكثير!
ما هو أسوأ من كل هذا كله ،والذى ظللت
أنا أستدرجك من أول هذه السطور إلى
هنا ،لتعرفه ،أننا كنا طول الوقت نراهن

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

على أن ينتقل شأن التعليم من إطاره
الضيق ،باعتباره شأنا ً يخص الوزير اجلالس
على الكرسى ،ليصبح شأنا أعم يخص
دولة بأكملها ،وفى أعلى مستوياتها..
كنا نراهن على هذا ،طوال سنوات مضت،
والنزال نراهن عليه طبعاً ،ليس طعنا ً فى
كفاءة هذا الوزير ،أو ذاك ،وال إقالالً من
قيمته ،ولكن ألن هذا هو أمر التعليم فى
أى بلد ،يريد أن يغادر تخلفه املقيم إلى
حيث يقف مع بالد العالم الناهض حيث
هى ،وألن التعليم عندما يكون قضية
دولة بكل كيانها ،فلن يؤثر فيه ،وال عليه،
عندئذ ،رحيل وزير ،أو مجىء آخر ،وسوف
يأتى أى وزير ،حني يأتى ،لينهمك منذ
حلظته األولى فى تنفيذ «سياسة دولة»
فى التعليم ،ال سياسته هو ،وسوف
يختلف كل وزير ،عندئذ أيضاً ،عن السابق
عليه ،والالحق له ،فى األسلوب ،وليس فى
الهدف ،وال الغاية!
كنا نراهن على هذا ،ونطلبه ،ونلح عليه،
وكانت الدولة ،والتزال بكل أسف كذلك،
تراوغ وتقول بأن لديها أولويات أخرى،
أكثر ضغطا ً عليها ،مع أنها لو أنصفت
نفسها ،وأنصفتنا معها ،ألدركت أن
التعليم حني يكون أولويتها األولى ،التى
ال تنازعها أولوية أخرى ،فسوف يكون ذلك
لصاحلها هى كدولة ،ذات كيان يحترمه
العالم ،قبل أن يكون لصالح كل واحد
من مواطنيها!
كنا نراهن ..ونراهن ..ونراهن ..ونأسف ألن
يكون التعليم فى البلد ،قضية وزير ،ال
قضية دولة ،فإذا بواقعة احلرق تصدمنا،
مبا لم يكن على بالنا ،وال على خاطرنا،
وهو أن أمر التعليم قد انحدر ليصبح
قضية وكيل الوزارة!! ال الوزير نفسه!!
فإذا وجدت أنت ما هو أسوأ من هذا فى
مسيرة التعليم على أرضنا ،فأرجوك أن
تدلنى عليه ..أرجوك!
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داعش حتت السرير
يعترف سوى باألقوياء ،األقوياء
أي نعم ،ابحث عنها
ْ
بالعلم والعمل.
جيداً ،قد جتدها ُمختبئة
داعش هي كارثة كتب
حتت فراشك ،أو في دوالب
الفقه والتراث التي ال جنرؤ
املالبس ،رمبا في خزانة
الطعام ،أو في غرفة
على االقتراب منها ،خوفا ً
من الالشىء سوى مواجهة
املعيشة.
أنفسنا بأن ما ورثناه هو
داعش «فكر» يعيش فينا،
محض عبث في هذا العصر،
ال فكر حتمله رياح الصحراء
خير
فاطمة
عصر الفيمتو ثانية ال يزال
وحسب.
يحكمه راكبو الناقة ،ونحن
لو أن «داعش» حالة عابرة،
ورثنا وبجدارة إنكار ذواتنا
حت ٍد أمام أمن الدول التي
دخلتها أو تهددها بالدخول ،أو حتى دول لصالح من رحلوا جملرد أنهم سبقونا في
الغرب التي تذوق اآلن طعم ما ظنت أنه امليالد.
داعش هي املناهج الدينية التى يدرسها
بعيدا عنها؛ لكان األمر أهون.
ً
إن داعش بوضوح ،هي كل ذرة قهر أبناؤنا في مدارسهم ،ونحن ندرك أنها في
تولّدت فينا نتيج ًة لقمع قابلناه في أفضل األحوال لن تُسمن ولن تُغن من
البيت واملدرسة والعمل ،في الشارع جوع ،لكننا نجُ برهم على دراستها وحتصيل
والقرية واملدينة ،في الصغر والشباب النجاح ألجل االنتقال لسنوات
والشيخوخة ،واألخطر هي كل ذرة قهر دراسية أعلى حتمل عبثا ً أكبر ،ثم يتركون
تولّدت بفعل قمع تستر برداء الدين ،قهر مدارسهم ال يعرفون عن دينهم شيئا ً
ورثناه في جينات رفضت التفاعل مع في أفضل األحوال ،أو كارهني له فى أكثر
التطور الذي تعيشه اجملتمعات الراغبة األحيان.
نتصد له ،فوالة داعش هي أن مير عليك خبر حتويل أجساد
في األفضل ،وقمع لم
َ
األمر فينا أوهمونا بأن مقاومته هي تع ٍد الفتيات إلى مفخخات ،دون أن يرمش لك
على حدود اهلل ،وخيانة للوطن ،وعقوق جفن ،أن تقرأ عن اغتصاب النساء باسم
الدين ،دون أن تعتبر أن ذلك جرمية في حق
للوالدين ،وهدم لألسرة!.
داعش هي أسلوب حياة يا سادة ،أسلوب اإلنسانية ،أن ميوت األطفال متجمدين
يعني أن ترث ما ال يجوز لك نقضه ،بطريقة بعد أن كانت بيوتهم تنضح بالدفء ،ألن
مجرمني ادعوا أنهم يمُ ثلون الدين؛ دون أن
أخرى أن تكون»:حافظ مش فاهم» !
داعش منط يتمثل في «ادعاءك « التمدن تعتبر أن ذلك جرمي ًة في حق دينك.
دون أن جترؤ على االقتراب منه حقيق ًة ،داعش هي أن تكذب وتكذب وتكذب،
تصنعك التحضر ،دون أن جتاهر بأنك حتى يطولك الطوفان الذي ظننت أنك
وفي
ُّ
قادر على رفض ما ال يناسبك من خيارات منه آمن ،ال لشيء سوى أنك توقفت عن
اجملتمعات األخرى ،فتدعي التشبه بها وما استعمال عقلك وضميرك ،كمن يُغمض
أنت بفاعل ،وتدعي سعيك نحو األفضل عينيه كى ال يرى الوحش قادم نحوه.
لو أنك ترغب في أمان حقيقي ،يكفيك
وما أنت مبدرك ماذا تريد أصالً.
داعش هي القدرة على االستيراد دون شر «الدواعش»  ،ال تخجل  ..طلع داعش
التصدير ،على األكل دون الهضم ،على اللي جواك ،وواجه نفسك بها ميكن
العيش «حتصيل حاصل» في عالم ال تستريح ..وإحنا كمان!.

مليت همومي و�شلتها
شعر جورج عبد املسيح

حلوه وكدابه
طالت وال ج�صرت
�أهي دنيا مت�سابه
يعدي فيها الفرح
م ّداري يف �سحابه
ل ّون بايده احلزن
مالحمنا بك�آبه
ايام بنج�ضيها
زي بع�ضيها
مني يحليها
ومني يعديها
ويوم ما تلجي حد
يخاف عليك وبجد

الدنيا تتغابي
ما هي ا�صلها غابه
ال همها �صاحب
وال اهل وجرابه
ياما دا�ست باجلوع
علي فجرا وغالبه

والهمها موجوع
�صدجها بطيابه
اوعي حتط عنيك
علي دنيا جالبه
مهما طالت بيك
�أهي بكره مت�سابه

إكذب لكي نصدقك

دوال أندراوس

الناس في مجتمعاتنا يخيفهم الصدق .يحسنون
الظن باملنافقني واملدعني في حني يجلدون
الصادقني الواضحني املتسقني مع أنفسهم.
يكافئون اخلداع والتلون والتظاهر مبثاليات هي
محض اختراعهم وينبذون من يرفضها أو يحيد
عنها .ميتدحون عاهرة تتخفى في حجاب ويصلبون
عاشقة أهدت غشاء بكارتها حلبيب .ميجدون
مختلسي املال العام ويجعلون منهم شخصيات
بارزة ومثالية في حني يصنفون األمناء كلصوص
وفاسدين .يقبلون أيدي الشيوخ ورجال الدين
ويطيعونهم طاعة عمياء متعامني عن مدي
إنتهازية هؤالء واستخدامهم للدين كوسيلة
للتربح وبسط النفوذ .يغضون البصر عن خطايا
األغنياء وفحشهم ويفحصون بنظارة معظمة
هفوات الفقراء وزالتهم.
الناس في مجتمعاتنا يهتمون باملظهر دون اجلوهر
ويشجعون ثقافة النفاق مخترعني ثقافة أخالقية
جديدة تقلب مفاهيم القيم رأسا على عقب.
فمفهوم الشرف مثالً لم يعد متمثالً في أن يقول
املرء ما يفعل ،وأن يفي مبا يعد ،وأن يجاهر مبا يؤمن
به ،وأن يساند املستضعفني ،وأن يحفظ األمانة،
وأن يكون على خلق ،وأن يعف عن فعل الشر ،بل
انحصر في فكرة واحدة ال يتعداها وال تخصه أال
وهي قدرته على ضبط سلوك نسائه .التدين
أيضا ً غابت عنه روحانياته ولم يعد ممثالً في هذه
العالقة السامية التي تربط االنسان بخالقه
والتي من شأنها أن تنير النفس وتطهر الروح وترقى
بالسلوكيات ،بل أصبح مشروعا ً سياسيا ً مموالً من
جهات ومنظمات تسعى بشراسة الن تكون طرفا ً
في صراع ال نهاية له على السلطة وسدة احلكم.
أصبح املتدين يفتقد ابسط مقومات األخالق
الدينية وانحصر تدينه في املظهر الشكلي واجنرف
وراء سلوكيات تعكس الكثير من أشكال العنف
والكراهية ،أو صار يتباهى بتفوقه الديني ويفاخر
مبمارسة الشعائر والطقوس الدينية ويكثر من
الكالم عن العيب واحلالل واحلرام وكأن تشدقه
باألخالقيات يعني بالضرورة امتالكه لها.
في مجتمعنا يسحبون منك اجلرأة ويدربونك
تدريجيا ً على اجلنب واخلنوع حتى تخضع طواعية ملا
هو سائد وتفقد القدرة على إتخاذ مواقف واضحة
وحاسمة حيال ما تعتنقه خاصة إذا كان مخالفا ً
ملا يعتنقه اجملموع .فتجد نفسك مدافعا ً عن أمور
لست مقتنعا بها متاما ً بغرض حتقيق التوافق
اجملتمعي والشعور باالنتماء.
شاهدت مؤخرا ً محاكمة هزلية اقيمت للممثلة
منى هال في برنامج “البيت بيتك” حيث استضافها
اإلعالميان رامي رضوان وإجني أنور على قناة “تِن”،
وعرضا أثناء احللقة العديد من الصور الشخصية
التي وضعتها منى على موقع انستجرام ،معتبرين
إياها صورا ال تناسب التقاليد الشرقية .وباعتبارهما
حماة الفضيلة وحراس العقيدة ورعاة األخالق،
جلسا قبالتها في استعالء منفر وكبر يكيالن
لها االتهامات فيما يختص بسلوكها «الفاضح»
من وجهة نظرهما .هذان االعالميان هما منوذج
ملا أصبح عليه حال معظمنا ،حيث سقطنا في
فخ الواقعية الساذجة واالعتقاد بأننا نرى الواقع
متاما كما هو مبوضوعية ودون حتيز؛ على أساس أن
الوقائع واضحة للجميع وأن العقالء فقط سوف
يتفقون معنا ومن يخالفنا هم اجلهالء األغبياء.
سطحية وضحالة في التفكير تساهم في
ترسيخ جو عدائي جتاه اخملالف وتدفع إلى استعدائه
وإقصائه والتشدد في التعامل معه .وألننا نتاج
لهذه الثقافة اجملتمعية املوبوءة ،فال عجب من
أننا محاطون بهذا الكم الهائل من الشخصيات
املتناقضة الهشة مزدوجة املعايير .لذلك كن
نفسك اخملتلفة فالعالم ليس بحاجة إلى املزيد من
النسخ املشوهة.

كتابات ساخرة

سامح سمير

احلكومة تقرر الغاء العمل بالتوقيت
l
الصيفي  ،ونشطاء يدعون الى مليونية اخلعي
“ساعتك” إحتجاجا على القرار
 lالناس اللي بتفكر في تلبية دعوة رئيس
الدولة اجلديدة“ ،ليبرالند” للهجرة يا ريت بالش
نضيع وقت ،ندخل على جوجل وجنيب صورته
واسمه بالكامل ونبدأ ننظم نفسنا فريقني،
فريق يعمل صورته بروفايل بيكتشر وحواليها
قلوب والتاني يبدأ حملة توقيعات لسحب
الثقة منه واسقاطه اول ما نوصل
 lدولة دينية ،يعني انصار احلجاب يفرضوا
على املرأة تلبسه بالقوة
دولة علمانية ،يعني اعداء احلجاب يفرضوا على
املرأة تخلعه بالقوة
دولة ليبرالية ،يعني االتنني يقعدوا يهروا
تلبسه وال تخلعه بالقوة
 lفي رجالة فرحانني قوي مبوضوع الفوسفات
اللي تسرب في النيل  ..يا عم افهم الفوسفات
حاجه و الفوسفور حاجه تانية خالص
 lمن املالحظ ان جميع القنوات بال استثناء
بتحقق أعلى نسبة مشاهدة أثناء انقطاع
البث ،من هنا ورايح دقيقة اعالنات انقطاع
البث هتبقى أضعاف اوقات االرسال العادية
 lشم النسيم هو العيد املصري بامتياز،
عيد كل املصريني بال استثناء ،اجلميع بيحتفلوا
به بنفس الطريقة ،على مدار اليوم نفس
الطقوس والعادات واالكالت،استحالة تقدر
تعرف املسلم من املسيحي او تفرق بينهم اال
في نهاية اليوم ملا اثار اللي عمله طول اليوم
تبدأ تظهر ويحس بدنو اجله فيبدأ ،على خلفية
من اصوات سارينات االسعاف ،يتلو الشهادتني
لو كان مسلم او الصالة الربانية لو كان
مسيحي
 lخلينا نبص للجانب االيجابي ،لن تظلم
مصر هذا الصيف ،الفوسفات مادة مشعة،
يعني ملا الكهربا تقطع هننور باملية
 lمؤسسة الرئاسة تشيد مبوقف مراسلة
اون تي في التي ظهرت وهي حتمل طفلها اثناء
عملها  ...كده مش بعيد احللقة اجلاية نالقي
رئيس القناة نزل معاها وشايلها الواد بنفسه

647.447.0455
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سوق العقارات
اعلنت  Toronto Real Estate Boardان
 4,975وحدة متليك مت املعاملة عليها من
خالل نظام  MLSخالل الربع األول من عام
 . 2015و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 8.3
في املائة باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها
خالل نفس الفترة من عام  2013حيث كانت
عدد الوحدات املعروضة  4,594وحدة .و تستمر
الزيادة فى أسعار الشقق حيث كان متوسط
سعر البيع لكل املناطق  363,973دوالر بزيادة
قدرها  3.6فى املائة حيث كان متوسط سعر
البيع  351,452دوالر خالل نفس الفترة من
عام .2014
وكانت املبيعات على هذا النحو فى مختلف
املناطق:
مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  70في
املائة من املعامالت كان حجم املعامالت
على  3,457شقة و وصل متوسط سعر
الشقة الى  385,428دوالر باملقارنة 376,567
دوالرلنفس الفترة من العام املاضى بزيادة
قدرها  2.3في املائة .
 Halton Regionكان حجم املعامالت على
 167شقة و وصل متوسط سعر الشقة الى
 340,649دوالر باملقارنة  304,493دوالرلنفس
الفترة من العام املاضى بزيادة قدرها 11.8
في املائة.
 Peel Regionكان حجم املعامالت على
 682شقة و وصل متوسط سعر الشقة الى
 287,272دوالر باملقارنة  262,224دوالرلنفس
الفترة من العام املاضى بزيادة قدره  9.5في
املائة.
 York Regionكان حجم املعامالت على
 522شقة و وصل متوسط سعر الشقة الى
 356,471دوالر باملقارنة  353,662دوالرلنفس
الفترة من العام املاضى بزيادة قدرها  0.8في
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

 Durham Regionكان حجم املعامالت على
 103شقة و وصل متوسط سعر الشقة الى
 209,389دوالر باملقارنة  248,727دوالرلنفس
الفترة من العام املاضى بزيادة قدرها  7.3في
املائة.
فى املناطق اإلخرى كان حجم املعامالت
ضعيف على  9شقة فقط و وصل متوسط
سعر الشقة الى  228,191دوالر باملقارنة
 251,250دوالرلنفس الفترة من العام املاضى
بإنخفاض قدرها  15.8في املائة.
و في مجال اإليجارات ،اليزال الكثير من
الشقق اململوكة ميلكها مستثمرون تعتمد
إستثماراتهم على تأجير هذة الوحدات.
وصاحب ذلك زيادة الطلب على اإليجارات
نتيجة الزيادة السكانية و الهجرة السكانية.
و وصل عدد الشقق املدرجة فى الربع األول من
سنة  2015الى الى  13,409ومتت املعاملة
على  6,074وحدة على هذا النحو:
شقة من غرفة واحدة :متت املعاملة على
 3,576وحدة وكان متوسط اإليجار 1,585
دوالر بزيادة قدرها  0.8فى املائة دوالرلنفس
الفترة من العام املاضى.
شقة من غرفتني نوم متت املعاملة على
 2,221وحدة وكان متوسط اإليجار 2,180
دوالر بزيادة قدرها  1.1فى املائة دوالرلنفس
الفترة من العام املاضى.
شقة من ثالث غرف نوم متت املعاملة على
 119وحدة وكان متوسط اإليجار  2,777دوالر
بزيادة قدرها  1.1فى املائة دوالرلنفس الفترة
من العام املاضى.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
 soarin.homes@ gmail.comو سوف
اجيب عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker

PROOFREADING ----- C

PROOFREAD YOUR ADVERTISE
ANY MISTAKES ARE

!IMPORTANT
7

ال�سبت  25ابريل  - 2015العدد ال�ساد�س والثالثـون

MORTGAGES

عامل العقارات

7

Imm

اعيد كتابة نفس مقالة العدد املاضى واعتذر عن ماحدث من خطا
فنى عند طباعتها جعلها غير مفهومة :اوال املصطلحات املترجمة عن
األجنليزيه( :سأفصل اجلمل باألجنليزية عن العربية)
Detached Housesالبيوت املستقلة بذاتها =
=
Town Housesالبيوت املتراصة
بعكس توقعات البعض التى تكهنت فى العام املاضى بأنكماش سوق
العقارات فى عام  2015وذلك بعد هبوط الدوالر الكندى نتيجة لهبوط
اسعار النفط وتوقف انتاجة فى البرتا (نظرا للتكلفة العالية ألستخراج
النفط الكندى نتيجة استخالصه من الرمال التى يكون عادة مختلط
بها) .اال ان ماحدث هو العكس منذ بداية عام  2015وقد نشرت جريدة
تورونتو ستار احصائيات رسمية تفيد حدوث زيادة كبيرة فى اسعار
العقارات خالل شهر مارس .اكبرها ارتفاع اسعار “البيوت املستقلة
بذاتها” بنسبة  %15.9مقارنة مبارس عام  .2014وحققت “البيوت
املتراصة” لنفس املدة زيادة قدرها  %8.3ومتوسط الزيادة لكل انواع
العقارات وصل الى  %10تقريبا فى عام .واتوقع موسما ساخنا بالنسبة
لعمليات الشراء والبيع خالل الصيف نظرا ألنخفاض اسعار الفائده
على القروض وتوقع انخفاضات اخرى فى سعر الفائدة خالل األشهر
القادمة .واتوقع استمرار اندفاع الكثيرين للشراء انتهازا لهذه الفرصة
وقبل ان ترتفع اسعار الفائدة مرة اخرى وكلما انخفضت الفائدة جعل
هذا البعض مؤهال ماليا للحصول على قرض عقارى عالى القيمة
ميكنه من الشراء فى مستوى لم يكن متاحا له من قبل.

السبت  7يونيــو  - 2014العدد الرابع عشر

Sales Associate

in Residential, Commercial and Investment.

Masters Hall of Fame 2014
Ranked #67 in Canada Jan-Jun 2014
Double Centurion Award Winner 2012
Centurion Honor Society Award Winner 2011
Centurion Award Winner 2007,08,09,10 & 11

2

لتدفئة RE:
الكهرباء Sutton
نحتاجGroup 1st
West Realty
املنزل
ونحن
سواء كانت التدفئة داخل املنزل 1عن

PLEASE
VERIFY:
Cell: 416-451-2744

2911 Kennedy Rd, Toronto, Ont. M1V 1S8

 No
Yes No
?2) IS THE ADDRESS CORRECT
3) IS THE PHONE/FAX CORRECT? Yes No

(416) 298 8200
1) IS THE NAMEOff
?CORRECT
Yes

Fax (905) 492 5672
nader_zaky@rogers.com




FAX SIGNED PROOF TO

514-367-1318

Att: SUE

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.

مع قدوم الصيف وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكل
فى السقف اخلارجى للبيت جتعل املاء بخترق الطبقة العازلة للماء
فأذا الحظت تقشر ورق احلائط او تشرخ الطالء او وجود بقع فى
ناجـي جرجـ�س Nagi Girguis
السقف الداخلى او تساقط قطرات من املاء عبر السقف الداخلى،
جميع اخلدمات العقارية
إ�ستثمار-ا
بيع�-رشاء-ا
إيجار اخلارجى .و فى أحسن
املنزل
سقف
فأنت فى حاجة األن ألصالح
عقارات جتارية
اخلدمات
ثقة -
و�سكنية خربة -
أسوأها
اف�سلفى
ولكن
السقف
االحوال رمبا حتتاج فقط الى اصالح جزء من
Cell: 416.953.9416
nagigirguis.com
| nagi.girguis@century21.ca
يجب ان
كل األحوال
قد تغيركلبالطات السقف ( .)shinglesعلى
تستشير احد املتخصصني فى اصالح األسقف مع العلم بأن:
* أن السقف يحتاج الى تغيير البالطات العازله ( )shinglesكل 20
–  30عاما .
* البحث عن مصدر التسرب و أصالحه رمبا ميثل احيانا حتديا صعبا
8000 Yonge st
فإن تغييره بالكامل يكون اوفر
حتى للمتخصص وفى هذه احلاله
Thornhill, on l4J 1w3
فى التكلفة.
Office: (905) 889-9330
Fax: (905) 889-5822
بني السقف اخلارجى و السقف
* التهوية اجليدة داخل الفراغ املوجود
Guirguis
Guirguis
Abdellnour
الرطوبه
تسببها
Azzaتقى من الكثيرمن املشاكل التى
ميكن ان
الداخلى
Direct: (647) 296-4696
(416) 625-8027
Direct:الصيانه الدوريه قد تطيل من عمر السقف.
فالفحص و
لذلك
165 Main Street North Markham, ON. L3P 1Y2
Business : 905.471.2121 Office Fax: 905.471.0832

Sales Representative

For Sale

For lease

location location location , for lease
D Condo Apt.,
$1250/Mth – 2 Bedrm
LEASE
located at Kennedy/Ellesmere
with
parking spot, close to all amenities

Tel.: 416.889.4296

azzaabd2014@gmail.com

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

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

www.torontojoyrealty.com

Designed by Good News Journal

Mccowan /
4349 Coquitlam, BC
Lawrence
Delightful 3 bedroom bungalow on big lot (50x110) ,
washroom , finished basement with
washroom , hardwood , fresh painted ,
close to hospital ,shopping and TTC

Member of
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اعداد :ادوارد يعقوب

The Toronto Real Estate Board

3

عامل العقارات

* Independently Owned and Operated

QUESTIONS? Call us at 1-888-922-1025

DATE

PLEAS

�إعداد� :إدوارد يعقوب

Centuryفترة الشتاء وفي حالة حدوث
21 Percy Fulton Ltd.في
إنقطاع كهربائي في املنزل ،وهو عادة
يحدث نتيجة عاصفة ثلجية أو بسبب
Nader
Zaky,
حدوث
تتسبب في
والتي
شدة الرياح
ATT: Galil Fahmy
20 years of experience
CONTRACT
عطل بخطوط# G 6118
الكهرباء.
B.Sc.

SIGNE

البيــــت
بيتـــــك

بداية ساخنة ملوسم العقارات فى
تورنتو وضواحيها

8
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د .شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

النوم وجمال ب�شرتك

كما أن النوم مهم جدا ً لصحتك وتركيزك،
أيضاً هو يؤثلر علي جمالك .ودائماً قلة النوم
أو إطظرابات النوم ،تؤدي إلي التأثير السلبي
علي البشرة ،وباألخص ظهور الهاالت السوداء
واإلنتفاخات حول العني
:كيف يساعد النوم علي جمال بشرتك
 - 1أن نقص النوم يؤدي إلي ذيادة معدل ال
في اجلسم وإستمرار زيادة Stress Hormones
معدل هذه الهرمونات تؤدي إلي ذيادة اإللتهاب،
مما يؤدي إلي ذيادة التجاعيد ،وذيادة حب الشباب
 - 2تؤدي قلة النوم أيضاً إلي جفاف في البشرة،
حيث أنه أثناء النوم ،ومع إستخدام املستحضرات
يتم عملية الترطيب »، «Night Creamاملناسبة
والتي ال حتدث إذا كان هناك إضطرابات في النوم
 - 3ذيادة حساسية اجللد،حيث أن اجللد يكون
معرضاً ملدة طويلة للعوامل اجلوية والتلوث  ،وال
يكون هناك فرصة للتجديد أو احلماية
هنا ننصح ببعض النصائح التي تساعدك في
:حفظ جمال بشرتك

 - 1أهمية تنظيم ساعات النوم واحلصول علي
الوقت الكافي منه
 - 2اإلمتناع عن شرب القهوة ل  6 - 4ساعات
قبل ميعاد النوم
 - 3عدم شرب الكحول أو األكل في وقت متأخر
وينصح أن يكون موعد أخر وجية في السابعة
مساء
ً
 - 4ممارسة الرياضة ،حيث تساعد علي حتسني
الدورة الدموية في البشرة وأيضاً تساعد علي
نوم هادئ
 - 5عدم القراءة أو مشاهدة التلفزيون في
السرير والذي قد يكون سبب في عدم النوم أو
القلق
 - 6ميكن أن يلجأ البعض لإلستحمام مباء دافئ
مما يؤدي إلي اإلسترخاء وبالتالي إلي نوم مريح
 - 7أخيرا ً ال تنسي تنظيف بشرتك وإستخدام
لكي تعطي » «Serumأو » «Night Creamال
بشرتك الوقت واملستحضر املناسب إلعادة
نضارتها

خبراء املوضة  :صيف  2015ملئ باالختيارات
اجلريئة واملزج بني ألوان غير تقليدية

أكد خبراء املوضة أن فصل الربيع هذا العام يأتي
مبجموعة من االختيارات اجلريئة ،واملزج بني ألوان
غير تقليدية أو معتادة.
ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية ،مجموعة
من اقتراحات مصممي األزياء املشاهير لتشكيالت
األلوان األكثر رواجا هذا املوسم ،ومنها األخضر مع

البنفسجي ،الفوشيا والبرتقالي ،األرجواني مع
األحمر.
ويأتي مزيج األخضر الفاحت مع الالفندر ،اجلنزاري
مع األزرق الداكن ،البرتقالي الفاحت مع الفوشيا،
األخضر واألصفر وأخيرا السيموني مع الرمادي في
قائمة اختيارات مصممي األزياء لهذا املوسم.

طبق العدد

مشاوي مشكلة

املقادير
 1كيلو حلم ضأن للكباب (من منطقة الفخذ)
 2/1كيلو حلم ضأن مفروم للكفتة (اجلزء اخلارجي
فوق الريش)
 2/1كيلو ريش ضأن
 4بصل متوسط
 2ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم
ملح وفلفل
الطريقة
 يُبشر البصل ويُصفى من املاء ويُوضع جانبا ً فيوعاء منفصل.
 تُوضع قطع اللحم (اخلاصة بالكباب) والريش فيماء البصل ،وتُتبل بامللح والفلفل وتُغطى وتُترك
بالثالجة (البراد) ملدة  3ساعات على األقل حتى
تتشبع من التتبيلة.
 يُضاف بشر البصل امل ُصفى والبقدونس إلى اللحماملفروم (للكفتة) ويُتبل بامللح والفلفل.
 يُفرم خليط اللحم مع البصل ناعما ً في املفرمة. يُفرم نصف اخلليط املفروم مرة أخرى ،ثم يُضاف إلىاخلليط اآلخر ويتم خلطهما معا ً.
لتجهيز الشواء
 تُوضع قطع اللحم في السيخ املعدني بحيثتكون قليلة العدد وفي منتصف السيخ.
 يُقسم خليط اللحم املفروم إلى أقسام متوسطةاحلجم ،وتُشكل على هيئة أصابع بداخل األسياخ مع
الضغط عليها حتى تكون متساوية احلجم بطول
السيخ.
 يُجهز الفحم النباتي امل ُشتعل من قبل ،ويُساوىفي الشواية.

 7أفكار لتحفيز طفلك على املشى

تشكو الكثير من األمهات من تأخر طفلها فى املشى ،وال يعلمن أن الطفل يحتاج أحيانا إلى التشجيع
إليك هذه األفكار:
واملساعدة فى خطواته األولى ،ولتحفيز طفلك على املشى ِ
أسندى طفلك بذراعك أثناء بداية تعلمه املشى حلمايته من السقوط.ساعدى طفلك على الوقوف ودعيه يتحرك مبفرده مستندا على حافة الكنبة أو السرير ،مع التأكد منعدم وجود حواف حادة بها.
ميكنك استخدام لعبته املفضلة أو طعامه املفضل لتحفيزه على املشى والوصول إليه.لك.
شجعى طفلك ببعض األغانى أو التصفيق له مع ترديد اسمه كى ينتبه ِميكنك استخدام املشاية اخلاصة باألطفال ولكن لفترات قصيرة ملنع تعوده على االعتماد عليها.ِ
 تفيد اللعب املتحركة فى حتفيزه على احلركة. -كافئيه على محاوالته للمشى باللعب معه بعدها أو بالتصفيق واالحتفال به.

 تُوضع أسياخ اللحم والكفتة وقطع الريش فوقشبكة معدنية على الفحم مع التقليب ،ويُراعى
مدة طهي الكفتة والريش مقارن ًة بقطع اللحم
وعدم طهيها ملدة طويلة حتى ال تفقد كمية كبيرة
من السائل وجتف.
 تُقدم ساخنة مع اخلضروات املشوية والسلطةاخلضراء.
 oعند وضع الكفتة على الشواية تُترك ملدة دقيقتني
ثم تُقلب على اجلهة األخرى حتى تتماسك ،وال تتم
التسوية الكاملة لكل جانب قبل قلبه على اجلهة
األخرى.
 oبالنسبة للحم املفروم ،يمُ كن استعمال الضأن أو
البقري أو خليط منهما حسب الرغبة ،ويُفضل أن
تكون نسبة الدهن به  %20بالنسبة للحم .%
لعمل الطرب ،يُستخدم املنديل (الغالف الرقيق
الذي يُحيط باملعدة) ويتم تتبيله في نفس التتبيلة
اخلاصة بالكباب ،ويُحشى بخلطة الكفتة مع إحكام
غلق اجلوانب ويتم شويه على الفحم.

مركز دكتوره شهيره بولس للتجميل
متخصصون في جميع مجاالت التجميل
خبرة في الليزر إلزالة التجاعيد
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

احذري« ..الغناء» لطفلك ليال يصيبه مبشاكل عاطفية

كشفت دراسة طبية نشرها موقع  ،Fox newsأن األطفال الصغار املصابني باألرق أو الذين ينامون فترة
أقل من  10ساعات في الليل يصابون مبشكالت عاطفية وسلوكية في سن اخلامسة.
ووجد الباحثون أن األطفال الذين ينامون أقل من عشر ساعات في اليوم والذين يستيقظون لثالث
مرات أو أكثر بالليلة الواحدة أكثر عرضة ملشاكل عاطفية وسلوكية في سن اخلامسة مثل القلق
واالكتئاب ،العدوان نقص االنتباه و حتول في هرمونات التوتر ذلك بعد األخذ في األعتبار مزاج الطفل ،
الصحة العقلية لألبوين.
وقد خلص الباحثون إلى أن احلل لتلك املشكلة هو امتناع األباء عن وضع أطفالهم في الكرسي الهزاز
والغناء لهم حتى يناموا لكي ال يتعرضوا ملشاكل نفسية وسلوكية في املستقبل ،مشيرين إلى أن
معظم األطفال يستقر نومهم خالل الست أشهر األولى.

�إعداد� :أماين

Medical Aesthetic
Treatments
• Facials
• Chemical Peels
• Microdermabrasion
• Mesoglow Mesotherapy
• Massage Therapy

لدينا مختلف الطرق لعالج
التجاعيد واعراض البشرة
املجهدة ..اتصل اآلن
تخفيضات خاصة
للجاليات العربية

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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مسيرة تضم األالف في تورنتو
ألحياء ذكري مذبحة األرمن

جتمع حوالي  ٥أالف شخص في وسط مدينة
تورنتو يوم األحد التاسع عشر من أبريل احلالي،
في مسيرة مبناسبة مرور مائة عام علي قتل
 ١٫٥مليون من املسيحيني األرمن في احلقبة
العثمانية  ،وهذه املذبحة للمسيحني من
قبل األتراك العثمانيني متت في وقت قريب من
احلرب العاملية األولي وأعتبرت أول إبادة جماعية
في القرن العشرين .ومع ذلك تصر تركيا
علي أن عدد القتلى مبالغ فيه ،وأن القتلى
كانوا ضحايا احلرب األهلية واالضطرابات
في املنطقة  ،وفي نفس توقيت املسيرة قام
حوالي دستة من األتراك مبظاهرة مضادة
رافعني أعالم تركيا ولكنهم لم يعترضوا
املسيرة والتي اجتمعت في كويني بارك وحضر
االجتماع عديد من الزعماء السياسيني منهم
وزير الدفاع« ،جيسون كيني»  ،ورئيسة وزراء
أونتاريو« ،كاثلني وين»  ،وعمدة تورنتو« ،جون
توري» والقوا بعض الكلمات لدعم املسيرة

احملكمة تقضي بعدم األفراج عن

«احمد فهيم» املتهم بتهمة اإلرهاب

قضت احملكمة اإلدارية لإلفراج املشروط ،بعدم اطالق
سراح« ،احمد فهيم» ،رئيس اجملموعة اإلرهابية التي
خططت لهجمات في جنوب أونتاريو عام  ٢٠٠٦ألنه
ميثل تهديد للسالمة العامة ،إذا ما اُطلق سراحه.
وكان من املقرر إطالق سراح احمد فهيم في ٢٦
أغسطس بعد أن يكون قد قضي ثلثي مدة العقوبة
ولكن احملكمة امرت بأن يظل في السجن بعد هذا
التاريخ  ،ولم تقدم احملكمة أسبابا ً لهذا القرار ولكن
املسؤولني أوصوا بعدم األفراج عنه علي أساس أنه
من احملتمل أن يرتكب جرمية تسبب ضررا خطيرا
وسيتم إعادة النظر في هذا القرار العام القادم  ،واذا
قضي احمد كل فترة العقوبة فسيفرج عنه في
يناير  ٢٠١٨وكان احد أعضاء مجموعته ويدعي علي
محمد ديري قد هرب إلي سورية وقتل هناك بعد أن
اطالق سراحه من السجن  ،وقبل أن يتخذ أعضاء
محكمة األفراج املشروط قرارهم سألوا أحمد عن
ماذا فعل ليخلص من معتقداته في أعمال اجلهاد
العنيفة ،فقال أنه كان ضال ومتعصب ،وأنه تأثر
باإلنترنت ووسائل األعالم التي أدت به إلي االعتقاد
انه واجب ديني أن يدافع عن املسلمني .وأضاف احلمد
هلل اني لم افعل وعندما افكر في ما كان ميكن أن
يحدث أشعر باالشمئزاز.
وكان احمد قد خطط القتحام مبني البرملان واخذ
رهائن وذبحهم وقامت مجموعته بتجهيز شاحنة
مملؤة باملتفجرات لتفجيرها في تورنتو وقاعدة
عسكرية جنوب أونتاريو  ،ولكن مت القبض عليهم
قبل أن يتم هذا  ،واعترف بانه مذنب في ثالثة تهم
تتعلق باإلرهاب وحكم عليه بالسجن  ١٦عاما.
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احملكمة العليا :الصالة قبل افتتاح جلسات
مجلس مدينة ساجويني غير قانونية

قضت احملكمة العليا في كندا
بأنه ال ميكن افتتاح اجتماعات
اجمللس البلدي بالصالة وأن
تالوة الصالة الكاثوليكية
هي تعدي علي حرية املشاعر
و املعتقد .وهذا احلكم يضع
حدا ً ملعركة قانونية أستمرت
ثماني سنوات بدأت من شكوي تقدم بها امللحد،
«الني سيمونيو»  ،ومنظمة علمانية ضد عمدة
مدينة ساجويني .وتعود القضية إلي عام ٢٠١١
حني أمرت محكمة كبيك حلقوق األنسان بوقف
الصالة وإزالة الصليب من قاعة مجلس املدينة
ومنح تعويض مالي للمدينة عن هذا  ،ولكن عمدة
املدينة جان ترميبلي قاوم هذا احلكم وقام بجمع
دعم من املؤيدين من خالل املوقع اإللكتروني
للمدينة وقال أن هذه املعركة هي ألجل احملافظة
علي تراث الروم الكاثوليك  ،وقامت محكمة
االستئناف بعد ذلك بنقض قرار محكمة حقوق

األنسان عام  ، ٢٠١٣ولكن
أعربت عن عدة حتفظات
حول الرموز الدينية في قاعة
اجمللس .ولكن انتهت بالقول
أن املدينة ال تفرض وجهة نظر
دينية معينة علي مواطنيها
 ،وحكمت أن تالوة الصالة ال
تنتهك احلياد الديني للمدينة .وفي العام املاضي
وافقت احملكمة العليا في كندا علي سماع
القضية وقالت احملكمة أن اجملتمع الكندي قد
تطور وأدي ذلك إلي أن الدولة يجب أن تظل محايدة
وهذا يتطلب أن ال تنحاز الدولة وال تعيق أي معتقد
معني ويتطلب هذا االمتناع عن اتخاذ أي موقف
وتفادي التمسك مبعتقد معني .وان واجب الدولة
هو حماية مشاعر وحرية كل فرد ويعني هذا عدم
استخدام سلطاتها بطريقة ما لتعزز مشاركة
بعض املؤمنني أو غير املؤمنني في احلياة العامة
علي حساب األخرين .

وزير اخلارجية يهنئ سفير اليمن بكندا لتعيينه
نائباً للرئيس اليمني

أصدر وزير الشؤون اخلارجية« ،روب نيكولسون» ،البيان التالي
بخصوص تعيني نائب للرئيس اليمني فقال« :بأسم جميع
الكنديني أود أن أتقدم بالتهنئة الصادقة إلي السيد خالد بحاح السفير اليمني السابق لدي كندا علي
تعيينه في منصبه اجلديد كنائب للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي  ،وكندا تقف إلي جانب الرئيس
اليمني عبد ربه هادي والي جانب نائب الرئيس خالد بحاح الذين ميثلون الشرعية في اليمن  ،والسيد
بحاح هو بطل دؤوب في مجال الرخاء والتعددية لشعب اليمن وتعلن كندا عن دعمها للسيد «بحاح
ولعمله خللق مستقبل افضل واكثر سلما ً للشعب اليمني

كندا تدين ذبح املسيحيني األثيوبيني
في ليبيا

أدلي وزير الشؤون اخلارجية في كندا« ،روب
نيكولسون» بالبيان التالي – تندد كندا بأشد
العبارات األنباء التي وردت عن قيام مسلحي
الدولة اإلرهابية التي تدعي ( إيزيس) بقتل
املسيحيني األثيوبيني ،وأضاف نحن نقدم تعازينا
ألسر وأصدقاء الذين قتلوا في هذا العمل
الهمجي ولن تقف كندا علي الهامش بينما
يستمر اضطهاد اجملموعات العرقية والدينية علي
أيدي إرهابي إيزيس وهذه األعمال اجلبانة تثبت
ضرورة العمل علي احلط من قدرة هذه اجلماعة
سواء في الداخل أو في اخلارج  ،وستواصل كندا
الوقوف مع شركائها في التحالف ملكافحة
التهديد املتزايد لإلرهاب  ،وقد جاء هذا البيان
بعد أن ظهر فيديو نشرته اجلماعة اإلرهابية علي
مواقع التواصل االجتماعي يوم األحد ،التاسع
عشر من أبريل احلالي ،ويظهر فيه مسلحي
داعش وهم يطلقون النار ويذبحون حوالي ٣٠
من املسيحيني األثيوبيني وقال املتحدث من
اإلرهابيني أن هؤالء عباد الصليب املنتمني إلي
الكنيسة األثيوبية املعادية لهم

أونتاريو سترفع ضريبة البيرة وستبيع
جزء من شركة الكهرباء Hydro One

أعلنت رئيسة وزراء أونتاريو« ،كاثلني وين» ،أن زمن
إحتكار بيع البيرة قد انتهي وأن أونتاريو ستسمح ببيع
البيرة ومنتجاتها في  ٤٥٠متجر من محالت البقالة
وستسمح بزيادة مساحة املعروض من منتجاتها على
الرفوف .وقامت احلكومة مبراجعة اتفاقها مع محالت
البيرة اململوكة لألجانب والتي تتراوح نسبة مبيعاتها
 %٨٠من سوق املبيعات في أونتاريو .ويتضمن االتفاق
سقف األسعار للبيرة األكثر شعبية  ،وسترفع نسبة
الضرائب علي صندوق البيرة احملتوي علي  ٢٤علبة بي
 ٢٥سنت ملدة أربعة سنوات  ،ويتوقع أن تُدخل هذه
الزيادة  ١٠٠مليون دوالر سنويا للحكومة حتي عام
 .٢٠١٩وقد أوصي بهذه التغيرات أيد كالرك رئيس جلنة
التنمية في «تي ديبنك» وقد درس األصول اململوكة
للحكومة ،وأوصي ببيع  %٦٠من شركة الكهرباء،
«هايدرو وان» ولكن لن يسمح ألي مساهم أن ميتلك
اكثر من  %١٠ومتلك احلكومة  %٤٠حتي تظل لها
سيطرة علي الشركة .وقال أن املقاطعة ستحصل
علي  ٩بليون دوالر من بيع «هيدرو وان» تذهب  ٥بليون
دوالر منها لتسديد ديون املقاطعة  ،و ٤بليون دوالر
منها لتمويل مشاريع البنية التحتية  ،وسيتم دمج
شركة توزيع الكهرباء« ،هيدروا وان» في برامبتون مع
شركة (انيرسورس) و(بوورسترمي) و(هوريزون يوتليتيز)
إلنشاء شركة توزيع محلية ستكون ثاني أكبر
شركة توزيع كهرباء محلية في املقاطعة .وقال حزب
احملافظني أنهم ال يثقون أن الليبراليني سينفقون
املال احملصل من بيع «هيدرو وأن « لتسديد الديون،
والبنية التحتية ،واخلوف هو أنهم سوف يستخدموه
خلفض العجز في امليزانية الذي يبلغ ١٠٫٩بليون دوالر.
وقالت كاثلني وين أنها ال تضمن عدم ارتفاع أسعار
الكهرباء نتيجة بيع «هيدرو وان» ،وعلقت رئيسة
احلزب الدميقراطي اجلديد علي هذا قائلة أن الناس قد
يحصلون علي البيرة بسهولة ولكن لن يستطيعوا
اني يحتفظوا بها باردة الرتفاع أسعار الكهرباء ،
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أطفال اليمن يقاتلون
“من أجل اجلنة”

وفقا لليونيسيف فإن ثلث املقاتلني في اليمن من األطفال
حيث التحق كثير من الصبية باملقاتلني املسلحني ملقاومة
املليشيات احلوثية .وهي احلركة املعارضة التي استولت على
العاصمة صنعاء ونتج عن فعلتها حربا ً في أفقر دول العالم
العربي وبدأ جيرانها حملة من القصف اجلوي.
وتقضي أعداد ال حتصى من األطفال املتأثرين بالصراع
أسرتهم في رعب وبال نوم.
لياليهم حتت
ّ
قتل أكثر من  600شخص من بينهم عشرات األطفال منذ أن بدأت الضربات اجلوية التي
تقودها السعودية في  26مارس املاضي .وتستهدف قذائف الضربات أهدافا ً للحوثيني ،الذين
بدأ متردهم في شمال اليمن لكنهم حتالفوا مع قوات يسيطر عليها الرئيس املعزول علي عبد
اهلل صالح واستولوا على العاصمة صنعاء ثم الكثير من املناطق في غرب البالد .ومت نفي
الرئيس املدعوم دوليا ً عبدربه هادي بالقوة.
تعتبر املنظمات الدولية أن كل من هم دون  18عاما ً أطفال ،وذلك يعني وجود الكثير منهم
على طرفي الصراع .ففي نقطة تفتيش يسيطر عليها احلوثيون في ”بني حشيش“ ،على بعد
 12ميالً من صنعاء ،يقول مقاتلون مراهقون إنهم تطوعوا بكل حماس ويعملون بال مقابل.
رغم أن الصراع في اليمن نابع من مآسي محلية متعددة إال أنه حتول إلى حرب بالوكالة بني
قوتني إقليميتني هما السعودية وإيران.
دخلت إيران الصراع علنا ً األسبوع املاضي بإرسالها سفن حربية جتاه خليج عدن ،ووصفت
الضربات اجلوية التي تقودها السعودية بأنها ”جرمية“ تصل إلى ”اإلبادة اجلماعية“.
وادانت منظمات حقوق اإلنسان كل األطراف في احلرب ذات اآلثار املدمرة على املدنيني .وحتي
قبل احلرب ،كان  %60من سكان اليمن في حاجة إلى مساعدات إنسانية .واآلن ،أصبح هناك
عجزا ً في الطعام والوقود .يقول الكثيرون إن األطفال هم من يعانون أكثر في اليمن .ووصف
عشرات اآلباء لـ”تليجراف” كيف أن أطفالهم يعانون من صدمات نفسية بسبب الليالي
الطويلة من عدم النوم واالستماع إلى أصوات املدافع والقنابل

BBC

مهاجرون مسلمون
ألقوا  12مسيحيا في البحر

ألقت البحرية اإليطالية القبض على 15
مسلما قذفوا  12مسيحيا في البحر في
اشتباكات اندلعت عندما كانوا على ظهر
قارب متوجه من السواحل الليبية إلى
إيطاليا.
ويعتقد أن املهاجرين املسيحيني كانوا من غانا
ونيجريا ولقوا حتفهم جميعا.
وقالت شرطة باليرمو أن  15مهاجرا مسلما
من مالي والسنغال وغينيا وساحل العاج
وجهت إليهم تهمة “القتل املتعدد بدافع الكراهية الدينية” وذلك عندما تقدم بعض الناجني إلى
الشرطة لإلبالغ عن املشادة التي أسفرت عن مقتل املسيحيني الذين كانوا على منت القارب.

DW

نافذة على �صحافة العامل

رويترز

بوتني يلهم االستبداديني

حكام الشرق األوسط على
خطى أسلوب بوتني في حتدي
الواليات املتحدة األميركية.
بعد ربع قرن من سقوط
االحتاد السوفيتي ،أظهر
بعض احلكام االستبداديني
مثل فالدميير بوتني وبشار
األسد ،أن بامكانهما حتدي
األعراف الدولية ،وقمع
املعارضني واستخدام القوة
العسكرية ،بينما بدا صناع
األميركية
السياسات
عاجزين عن التعامل مع ذلك.
“إنه سؤال فلسفي كبير ،حول كيفية
التعامل مع دولة قوية ،لديها ميول
استبدادية ومعادية للغرب” ،يقول مايكل
ماكفول ،السفير االميركي لدى روسيا،
ويضيف ”:أود أن اقول إننا في هذا القبيل،
نشعر كدولة ،بنوع من االرتباك”.
وبعيدا ً عن عدم الشعبية الكاسحة التي
حظيت بها احلرب على العراق ،اعتمد
املسؤولون االميركيون على العقوبات
االقتصادية كوسيلة أساسية للضغط على
احلكومات األجنبية.
في إطار االقتصاد العاملي املترابط للقرن
احلادي والعشرين ،يقول الرئيس باراك أوباما،
إن العقوبات االقتصادية صارت األقوى من أي
ٍ
وقت مضى ،وإذا استمرت روسيا على نهجها
احلالي ،حذر أوباما األسبوع املاضي ،قائالً”:
العزلة ستتعمق ،العقوبات ستزداد ،وسوف
يكون هناك املزيد من العواقب على االقتصاد
الروسي”.
ويبدو أن أوباما سيثبت أنه على حق ،فخالل

العام  ،2014قد يؤدي فرض عقوبات اقتصادية
على روسيا إلى تراجع بوتني فيما يتعلق
بأوكرانيا وجزيرة القرم ،كما أن العقوبات
التاريخية التي مت فرضها على إيران ،ومبوجبها
انخفضت مبيعات النفط في البالد ومت عزل
إيران عن النظام املصرفي العاملي ،قد ينتج
عنها في النهاية اتفاق يوقف البرنامج
النووي اإليراني.
وإن لم ينتج ذلك عن العقوبات ،ستعيد
بديهيا ً النظرية املكيافيلية للقرن السادس
عشر فرض هيمنتها :اجلانب األكثر استعدادا ً
الستخدام القوة ،سيحسم األمر ويتغلب
على اخلصم.
كيفية الرد على ممارسات بعض الدول أصبح
بالفعل إحدى قضايا السباق الرئاسي
األميركي للعام  .2016في األسابيع التي
تلت ارسال بوتني القوات الروسية إلى القرم،
انتقد عضوا مجلس الشيوخ اجلمهوريني
موقف أوباما ،لكن لم يدع أيا ً منهما إلى
التدخل األميركي في أوكرانيا.

أملانيا تقرع “طبول” الدعاية
لهجرة الكفاءات إليها

طالب وزير الداخلية األملاني
توماس دي ميزير بضرورة
العمل على رفع أعداد
الكفاءات املهاجرة إلى أملانيا
عن طريق قرع طبول الترويج
والدعاية للبلد .وقال الوزير
في مؤمتر في برلني عقده
مع خبراء في مجال الهجرة
إنه« :علينا أن نوجه دعاية
موجهة للترويج ألملانيا ،ألننا
نريد أن يأتي الناس إلينا».
وعملية الترويج للهجرة
إلى أملانيا مطلوبة ومهمة،
خاصة أن سوق العمل في
أملانيا سيعاني من نقص
شديد في األيدي العاملة في األعوام القادمة .وذكرت دراسة من مؤسسة “بيرتيلسمان”
األملانية أن أعداد الناس الذين في أعمار سن العمل الرسمي ،أي حتى سن الـ 67عاما،
سيتراجع بصورة كبيرة حتى عام  2050وستفقد أملانيا  11مليون فرصة عمل في حالة عدم
وفود أيدي عاملة مهاجرة جديدة إلى البلد ،وسينخفض عدد العاملني من  45مليون حاليا
إلى  29مليون عامل فقط بحلول عام  ،2050وفقا للدراسة.
ولذلك يطالب وزير الداخلية األملاني دي ميزير بأن تشجع أملانيا هجرة الكفاءات إليها ،ويضيف
بهذا الصدد قائال“ :نحن األملان نتحدث كثيرا عن القوانني وعن توجيه الدعوة لألجانب للقدوم
إلى البلد وال نتحدث إال قليال حول كيفية الوصول وتفاصيله”.
الترويج للهجرة إلى أملانيا مهمة ،على الرغم من أن أملانيا هي إحدى الدول التي يفضلها
املهاجرون حاليا في العالم .ويعيش حاليا في أملانيا ،وفقا لوزير الداخلية األملانية ،نحو 8.2
مليون أجنبي .باإلضافة إلى ذلك هناك أعداد أكبر من الذين يعيشون من اجليل الثاني أو اجليل
الثالث لعائالت مهاجرة.
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«بالسهام والسكاكني» ..تلميذ
يقتل معلما ويصيب  4آخرين

قتل تلميذ عمره  13عاما في مدرسة مبدينة برشلونة
اإلسبانية ،معلما ،وجرح  4آخرين ،مستخدما القوس والسهام
وسكني.
ووقع احلادث في مدرسة «خوان فوستر» الثانوية بحي ساجريرا
مبدينة برشلونة ،بحسب شبكة «سكاي نيوز» اإلخبارية.
وصل التلميذ إلى املدرسة متأخرا ،وحني فتحت املعلمة باب
الفصل ،بادرها الطالب بإطالق سهم في وجهها ،ثم أطلق
سهما على ابنة املعلمة ،وهي تلميذة في الفصل نفسه.
وبعد سماع صراخ الطالب ،هرع مدرس آخر إلى املكان ،فأطلق
التلميذ سهما في صدره فسقط ميت ،ثم توجه التلميذ
الغاضب ،الذي لم يعرف بعد سبب غضبه وهجومه على
أساتذته إلى فصل آخر ،وهدد التالميذ اآلخرين بسكني،
وأوضح الشهود ،أن املصابني األربعة حالتهم ليست خطيرة.
اجلدير بالذكر ،أن التلميذ ال ميكن محاكمته ألنه قاصر ،لكن
مت احتجازه في مركز للشرطة ،ومت إخالء املدرسة من املعلمني
وباقي التالميذ إلى منطقة مجاورة.

محاكمة صحفي
أمريكي متهم
بالتجسس داخل
إيران

حتتجز إيران جيسون رضائيان ،الذي يعمل صحفيا بصحيفة
«واشنطن بوست» ،ويحمل اجلنسيتني األمريكية واإليرانية،
استعدادا حملاكمته بتهمة التجسس ،وفقا ملا نقلته شبكة
«بي بي سي» اإلخبارية .وقالت ليلي أحسن محامية رضائيان
إن موكلها «يواجه أربع تهم مبا فيها تهمة التجسس».
وأوضحت ،في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» إن
رضائيان «يواجه تهما بنشر دعاية ضد املؤسسة ..والتعاون مع
حكومات معادية ..وجمع معلومات بشأن السياسة الداخلية
واخلارجية وتقدميها إلى أفراد لهم نوايا خبيثة».
وتابعت أن ممثلي االدعاء العام «لم يقدموا أدلة تدين رضائيان
لتبرير التهم املوجهة إليه ،إذ كلها متعلقة بعمله مراسال
لصحيفة واشنطن بوست» ،حسب قولها.
يذكر أن رضائيان معتقل في طهران منذ تسعة أشهر ،وكان
قد اعتقل مع زوجته يكاني صاحلي ،لكن أفرج عنها الحقا بعد
بضعة أشهر.

يجمدان ابنتهما أمال في عثور
األطباء على عالج لها

قام والدان من تايلند بتجميد ابنتهما البالغة من العمر
عامان بعد وفاتها نتيجة إصابتها بورم في املخ ،لالحتفاظ
بها أمال في ايجاد األطباء عالجا لها ،بحسب صحيفة ديلي
ميل البريطانية .وقالت الصحيفة إن الطفلة وتدعى ماثرين
نافراتبوجن ،مت تشخيصها في شهر إبريل انها مصابة بسرطان
نادر في املخ ،بعدما لم تستطع االستيقاظ من النوم.
وشخص األطباء حالة الطفلة التايالندية بأنها تعاني شكل
ّ
نادر من سرطان الدماغ الذي يصيب األطفال الصغار جدا ً.
وأوضح األطباء أن التوقعات كانت قامتة وغير مبشر ًة باخلير من
البداية ،حيث إن معدل البقاء على قيد احلياة من هذا املرض
ملدة خمس سنوات فقط كان  30في املئة.
ولكن يأمل األبوان أن الطب يجد عالجا حلالتها وترجع للحياة
مرة أخرى حتى لو ليوم واحد ،وكانت هذه الطفلة أصغر
شخص على مستوى العالم مت حفظه بالتبريد.
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إحالة أوراق  22إخواني للمفتي في
أحداث كرداسة

أصدرت محكمة جنايات اجليزة برئاسة املستشار محمد ناجي
شحاتة حكم بإعدام  22إخواني في قضية اقتحام قسم
كرداسة واحلكم على حدث بالسجن  10سنوات.
وأحالت احملكمة أوراق القضية لفضيلة املفتي ,ووجهت
احملكمة للمتهمني اقتحام مركز شرطة وحيازة أسلحة وذخيرة
والقتل العمدي لرجال الشرطة والتجمهر والتخريب العمدي
للمنشآت الشرطية وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات لإلعتداء
الشخصي.
وتعود األحداث عندما جتمهر عدد من تنظيم اإلخوان أمام
قسم كرداسة واقتحامه وتعذيب وقتل رجال الشرطة وحرق
القسم وذلك إلشاعة الفوضي بعد ثورة  30يونية.

النيابة حتقق مع املتهم بتفجيرات
«اإلنتاج اإلعالمى»والشرطة تبحث عن
شركاءه

كشفت حتريات األجهزة األمنية املصرية تفاصيل القبض
على املتهم الرئيسى فى واقعة تفجيرات أبراج كهرباء مدينة
اإلنتاج اإلعالمى منذ أيام ،عن أن املتهم مت ضبطه داخل شقة
مبنطقة أوسيم ،وضبط بداخلها حزام ناسف ،و 10عبوات
ناسفة وكمية من البارود واملسامير واملواد التى تستخدم
فى تصنيع العبوات الناسفة ،وأنه يعتنق الفكر اجلهادى
والتكفيرى وينتمى خللية أجناد مصر وأنه استعان بـ 7آخرين
من اخللية منذ أسبوعني ،وخططوا لتفجير محوالت كهرباء
أكتوبر ومدينة اإلنتاج اإلعالمى ،وأنهم ترددوا أكثر من  5مرات
على املكان ،لكى يتوصل إلى أبراج الكهرباء التى تغذى مدينة
اإلنتاج اإلعالمى ،وأيضا ً تفجير البرج الذى يغذى منطقة
الشيخ زايد ،وسوق اجلملة.
وشرحت التحريات والتحقيقات واعترافات املتهم بأنه اتصل
بباقى املتهمني ،وحضروا إليه بشقته مبنطقة أوسيم ،وقاموا
بتصنيع  12عبوة ناسفة وانتقلوا في اليوم التالي وعقب صالة
العشاء مستقلني  3دراجات نارية ،وتسللوا من خلف مبنى
مدينة اإلنتاج اإلعالمى وقاموا بزرع  8عبوات ناسفة حتتوى
على «تى إن تى» وبارود ومسامير ،أسفل برجى كهرباء مدينة
اإلنتاج اإلعالمى لبث الرعب والفزع فى قلوب اإلعالميني
الذين يهاجمون اإلخوان.
وأضافت التحريات بأن املتهمني استغلوا انشغال القوات
بتمشيط منطقة تفجيرات مدينة اإلنتاج اإلعالمى ،وكشف
مالبسات الواقعة ،وزرعوا  4عبوات ناسفة فجر اليوم الذي
يليه أسفل أبراج الكهرباء التى تغذى «البنوك» باحلى الثانى
عشر ،وحاولوا تفجيرها أثناء زيارة رئيس الوزراء املهندس
إبراهيم محلب ،ووزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار ،لوضع
حجر أساس حملكمة النقض بأكتوبر ،إال أن قوات الشرطة
وخبراء املفرقعات متكنوا من اكتشاف العبوات وتفكيكها
قبل قيام املتهمني بتفجيرها .وكشفت التحريات ،التى قادها
فريق من ضباط املباحث من حتديد هوية املتهم ،وانطلقت
قوة من املباحث وداهمت شقة بـ«أوسيم» وضبط بداخلها
حزام ناسف و 10عبوات ناسفة ،وكمية من البارود واملواد
التى تستخدم فى التفجير ،وعقب ذلك مت اقتياده إلى قسم
الشرطة ،وخضع املتهم للتحقيقات مبعرفة  13ضابطا ً من
األمن الوطنى واألمن العام وإدارة البحث اجلنائى باجليزة حتت
قيادة اللواء محمود فاروق ملدة  10ساعات متواصلة ،حيث أنكر
فى بداية األمر املتهم صلته بالواقعة ،وقال للضباط« :إيه
يعنى ملا أصنع العبوات الناسفة» ،واستمر فى إنكار صلته
بالواقعة ،وعقب تضييق اخلناق عليه اعترف املتهم بارتكابه
للواقعة باالشتراك مع  7آخرين هاربني ،وأيضا ً اعترف بارتكابه
العديد من الوقائع والتخطيط للقيام بتفجيرات أقسام
شرطة فى القاهرة الكبرى.

حـــــــــوادث
أضرب عن الطعام من أجل البرسيم

أضرب مزارع من الوادى اجلديد ،اليوم اخلميس ،عن الطعام
إلتالف  4أفدنة «برسيم» مملوكة له من جانب جيرانه من
املزارعني.
وأفاد مصدر أمنى مبديرية أمن الوادى اجلديد بأن سيد أحمد
محمد صالح 55 ،عاما دخل فى إضراب عن الطعام مبستشفى
الفرافرة املركزى لتضرره من عبد اهلل أحمد سيد عمر ،وخليفة
جمعة ثابت لقيامهما بإتالف  4أفدنة مملوكة له ومزروعة
بالبرسيم احلجازى ،بغرض االستيالء على األرض على حد قوله.

فنان برازيلي يتهم «أبل» بالسرقة

أقام فنان برازيلي يعيش في والية «ميامي» األمريكية ،دعوى
متهما الشركة األمريكية بسرقة
قضائية ضد شركة «أبل»،
ً
أسلوبه وألوانه البراقة ورسومه ،في حملة دعائية أطلقتها
الشركة مؤخرًا دون الرجوع إليه ،حسبما أعلنت شبكة
«سكاي نيوز» اإلخبارية.
وقال الفنان البرازيلي روميرو بريتو ،إن «أبل» قلّدت أسلوبه،
جديدا» ،دون أخذ
في حملة أطلقها حتت مسمى «ابدأ شي ًئا
ً
موافقته ،مشيرًا إلى أنه أقام دعوى قضائية أمام دائرة اجلنوب
في فلوريدا ،حتى يتمكن من استعادة حقه.
وتقول مستندات القضية ،إن «أبل» تعرض عبر موقعها على
اإلنترنت وفي متاجر بيع التجزئة بأنحاء العالم ،حملة دعائية
تظهر بها يد على شكل قوس قزح تخرج منها خيوط دخان
متعددة األلوان.
وتطالب الدعوى شركة «أبل» وشركة «كريج آند كارل» صاحبة
التصميم بوقف استخدام تلك الصور فورًا.

إحالة دعوى اعتبار قطر دولة داعمة
لإلرهاب إلى النائب العام

قضت محكمة األمور املستعجلة باإلسكندرية ،الدائرة
األولى ،برئاسة املستشار ماجد أبو السعود ،بعدم اإلختصاص
فى نظر الدعوى رقم  212لسنة  2015التي أقامها احملامى
طارق محمود ،والتي يطالب فيها باعتبار قطر دولة داعمة
لإلرهاب.
وأحالت احملكمة الدعوى للمستشار هشام بركات ،النائب
العام ،وذلك إلصدار قرار بشأنها طبقا ً لقانون الكيانات
اإلرهابية ،والذي يحمل رقم  8لعام .2015
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تقــــــــارير

األالف يشاركون في أكبر تظاهرة ضد املناهج اجلنسية اجلديدة حلكومة أونتاريو
جود نيوز :للمرة الثانية خالل اسابيع
يتظاهر املقيمني مبقاطعة أونتاريو
ضد املناهج اجلنسية اجلديدة حلكومة
“كاثلني وين” ،ولكن اخملتلف هذه املرة عن
السابقة هو فرق اإلعداد ،ففي فبراير
املاضي تظاهر املئات ،بينما يوم الثالثاء،
الرابع عشر من ابريل احلالي ،تظاهر أكثر
من  4000متظاهر ،ورفع املتظاهرين
الالفتات وأطلقوا الصيحات ضد تلك
املناهج اجلنسية التي حتاول حكومة
الليبرال في اونتاريو اقرارها وتدريسها
بدء من سبتمبر القادم،
ً

بدأت التظاهرة في العاشرة من صباح
اليوم أمام برملان أونتاريو بكوينز بارك
بتورنتو ،وأستمرت التظاهرة حتي حقوقنا” و “علموا أطفالنا  .الرياضيات
الثانية ظهراً ،ورفع املتظاهرون الفتات وليس العادة السرية  ،علموهم العلوم
,وهتافات مثل“ ،توقفوا عن تدمير وليس اجلنس” و “التعددية في كندا
تعني إحترام أرائنا”وغيرها
من الالفتات والهتافات.
وأن جانبها ،صرحت
وزيرة التعليم بحكومة
“وين” بأونتاريو ،علي تلك
التظاهرات احلاشدة بأن
أغلبيتهم من “احملافظني”
وأن النقاشات حول
املنهج حتوي فوبيا املثلية
اجلنسية لدي البعض
أطفالنا” و “طفلي ،إختياري ،وأنا أقول شارك بالتظاهرة املرشحه السابقة
ال لتلك املناهج” و “اجلنس للبالغني مبسيسوجا“ ،غادة ملك”  ،والصيدلي
وليس لإلطفال” و “أنهم أطفالنا وتلك “هاني توفيلس” عضو حزب احملافطني،

دعوة ملواجهة مناهج اجلنس الكارثية بأونتاريو

غادة ملك

أعزائي أبناء اجلاليات املصرية والعربية في مقاطعة اونتاريو
بالتأكيد قد سمعتم عن مناهج التعليم اجلنسي اجلديدة
التي اصدرتها حكومة «كاثلني وين» ،والتي من املقرر البدء في
تدريسها في جميع مدارس املقاطعة بداية من شهرسبتمبر
القادم مابني الصفني األول والثامن اإلبتدائي .هذه املناهج
سيكون لها أثر مدمر على األجيال القادمة حيث تعنى بتدريس
مفهوم السيولة اجلنسية ( )sexual fluidityلألطفال منذ
نعومة أظفارهم ،وهو ما يعني أن التركيب العضوي للذكر او
األنثى ال يهم في معرفة النوع ( )sexual identityوال امليول
اجلنسية ( ،)sexual orientationبل لكل شخص احلرية في
إختيار ما يريد أن يكونه بغض النظرعن آية عوامل أخرى .كما
يقوم املنهج بتهميش دور اآلباء في التربية الدينية واألخالقية لألبناء مع خلق صراع بني
رغبات األبناء ومعتقدات ذويهم الدينية والثقافية.
ويعد أكثر األمور فداحة هو قيام شخص يدعى ”بن ليفني“ بعملية اإلشراف على كتابة
املناهج حني كان يعمل مساعدا ً لوزير التعليم السابق في حكومة ”دالتون ماجنتي“ بينما
كانت ”كاثلني وين“ هي وزيرة التعليم آنذاك .وجد «ليفني» متورطا ً في شبكة تستبيح
جرائم التحرش اجلنسي باالطفال ( )child pornوإعترف على نفسه في  ٣من  ٧تهم
وجهت إليه ثم صدر حكم ضده باحلبس.
وحيث لم تعتبر الوزارة تلك املالبسات كافية لسحب املناهج ومراجعة موقفها ،حاولنا
نحن مجموعة ” – “TheWell Informed Parentمجموعة غير هادفة للربح  -وضع
بعض املقترحات التي من شأنها حتجيم الضرر الذي قد يصيب ابنائنا جراء تدريس تلك
املناهج .عن طريق احلذف أو التعديل أو التأجيل للصف العاشر حني تصبح ألبنائنا قدرة
على تقييم املعلومات وفقا ً ملا يتفق مع تقاليدنا وقيمنا الشرقية .وقد قامت السيدة
”ملا العقاد“ مشكورة بتقدمي وثيقة املقترحات تلك للسيدة ”كاثلني وين“ أثناء لقائها في
برنامجها احلواري  LamaTVالذي سيذاع يومي اجلمعة  ٢٤إبريل في الساعة  ٣:٠٠ظهرا ً و
 ٧:٣٠مساء على قناة  Rogersواألحد  ٢٦إبريل في الساعة  ٣:٠٠ظهرا ً على قناة OMNI2
نذكركم أنه لن يتم قبول تلك املقترحات ،التي دعمناها بأبحاث علمية وطبية ،إال إذا قمنا
بالضغط على احلكومة بعشرات اآلالف من التوقيعات .لذا فإن أردمت مساعدتنا ،رجاء
قراءة وثيقة املقترحات و طباعة التفويض املوجود على صفحتنا وملؤه باليد ثم إرساله
لنا عن طريق الفاكس أو البريد في أقرب وقت
http://www.thewellinformedparent.com/resources
نحن في صراع مع الزمن حلماية مستقبل ابنائنا ،لذا فإن اردمت مساعدتنا ،رجاء نشر تلك
املبادرة ودعمها بالتوقيعات.

واملرشح احملتمل حلزب احملافظني عن دائرة
“أوكفيل نورث برلنجتون” واملهندس
«رمزي شنودة» ،عضو مجلس إدارة «جود
نيوز» ،وكذلك العشرات من املصريني
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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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التحذير األقوي من ايران للسعودية منذ
بدء عاصفة احلزم  ..ومخاوف من حرب
ايرانية سعودية قريبة جدا ً

وصف العميد رضا بوردستان ،قائد القوة البرية للجيش اإليراني،
اجليش السعودي بأنه جيش مستأجر ،قائال إن املعتدين الذين شنوا
عدوانا على اليمن سيهزمون بالتأكيد.
ونقلت كالة األنباء اإليرانية (فارس) ،عن العميد بوردستان حتذيره في
مؤمتر صحفي ،للجيش السعودي بسبب ما وصفه بـعدوانه على
مؤكدا أنه سيمنى بهزمية كبيرة .
األراضي اليمنية،
ً
وأضاف قائد القوة البرية للجيش اإليراني ،أننا نشهد آثار الهزمية
عليهم رغم أنه لم تطلق أية قذيفة صوبهم ،فما بالهم لو انفجرت
عدة مفرقعات في الرياض.
وتقود السعودية عملية عسكرية لدعم شرعية الرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي ،ضد جماعة أنصار اهلل احلوثية وموالني للرئيس
السابق علي عبداهلل صالح حتت اسم عاصفة احلزم مبشاركة مصر
والسودان واملغرب واالردن إضافة الى الدول اخلليجية قطر واالمارات
والبحرين والكويت  ،وبإستثناء سلطنة عمان..
وكان املتحدث العسكري السعودي قد أكد في وقت سابق علي
أنه هناك أدلة على أن إيران تدرب وتسلح وتدعم ميليشيات احلوثي
اليمنية ،مشيرا إلى أننا سنلجأ إلى العمل البري في الوقت املناسب،
مضيفا أننا ال نستبعد وجود إيرانيني يقاتلون إلى جانب احلوثيني،
ولدينا أدلة على أن إيران تدرب وتسلح وتدعم ميليشيات احلوثي.
علي اجلانب األخر طالبت إيران على لسان مساعد وزير اخلارجية
اإليراني للشؤون العربية واإلفريقية ،حسني أمير عبداللهيان،
السعودية بوقف العملية العسكرية عاصفة احلزم ،قائال أزمة
اليمن حتل عبر احلوار الوطني ومبشاركة جميع األطراف اليمنية في
بلد محايد ،داعيا إلى وقف ما وصفه بـالهجوم العسكري السعودي
على اليمن فورا.

أوكرانيا تعلن وجود أبو بكر البغدادى
زعيم «داعش» على أراضيها

أعلنت وزارة الداخلية األوكرانية فى محافظة أوديسا جنوب أوكرانيا
عن وجود زعيم تنظيم «داعش» اإلرهابى «أبو بكر البغدادى « على
أراضيها ،موضحة أنها تقوم بالبحث عن املواطن العراقى إبراهيم
عواد إبراهيم على البدرى السامرائى والذى يلقب بـ»أبو بكر
البغدادى».
وأوضحت الداخلية األوكرانية فى بيان لها على موقعها اإللكترونى،
عاما يعتبر أحد قادة التنظيم
أنه يوجد رجل يبلغ من العمر 45
ً
اإلرهابى «داعش» تقوم بالبحث عنه لوجوده على قائمة املطلوبني
لـ»اإلنتربول».
ودعت شرطة مدينة أوديسا األوكرانية املواطنني بضخ املعلومات
فوريًا عن تواجد قائد تنظيم داعش ،واالتصال بالشرطة.

مصر تلغي العمل
بالتوقيت الصيفي هذا العام

وافق مجلس الوزراء املصري برئاسة املهندس إبراهيم محلب ،رئيس
مجلس الوزراء ،على إرجاء العمل بالقرار بقانون اخلاص بتطبيق
التوقيت الصيفي هذا العام ،مع إجراء التعديل الالزم على القرار
بقانون ،باإلضافة إلى تكليف الوزراء املعنيني بإعداد دراسة علمية
متكاملة جلدوى اإلستمرار في تطبيقه من عدمه في األعوام
القادمة.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد كلف بإجراء إستطالع للرأي بني
املواطنني ،حول تطبيق التوقيت الصيفي من عدمه ،وأوضحت
النتائج اخملتلفة الستطالعات الرأي التي مت إجراؤها زيادة نسبة
املطالبني بإلغاء التوقيت الصيفي ،كما أكدت وزارة الكهرباء أن وفر
الكهرباء املتحقق من التطبيق ليس ذا تأثير ملموس.
و قد كانت مصر الغت العمل بالتوقيت الصيفي عام  2011عقب
ثورة  25يناير بقرار من رئيس الوزراء املصري في ذلك الوقت املهندس
عصام شرف  ،و مت عودة العمل بالتوقيت الصيفي مرة اخري العام
املاضي بقرار من املنهدس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء .
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البابا تواضروس يزور ارمينيا للمشاركة
في الذكري املائة ملذبحة األرمن

قام قداسة البابا تواضروس الثاني ،بابا االسكندرية و بطريرك
الكرازة املرقسية  ،و برقفته وفد كنسي رفيع املستوي  ،بزيارة
جلمهورية أرمينيا الدميقراطية  ،وزيارة للكنيسة األرمينية
أسبوعا .
تستغرق
ً
ويرافق قداسة البابا في الزيارة وفد مكون من ،األنبا رافائيل
أسقف عام كنائس وسط القاهرة وسكرتير اجملمع املقدس،
و األنبا يوأنس أسقف عام اخلدمات العامة واالجتماعية،
والقس أجنيلوس إسحق سكرتير قداسة البابا.
وتاتي هذه الزيارة بالتزامن مع احتفاالت االرمن بالذكري املائة
ملذابح األرمن علي يد جنود اخلالفة العثمانية .

الفشل املصري بالستينات يربك
حسابات «عاصفة احلزم»

قالت مجلة «تامي األمريكية» :إن مشاركة احلكومة املصرية في
الهجوم الذي تشنه السعودية مبساندة بعض الدول اخلليجية ضد
اليمن واملعروف بـ «عاصفة احلزم» تعقد حسابات احلملة؛ خاصة في
ظل كارثية التدخل املصري السابق في اليمن في ستينات القرن
املاضي.
وقالت اجمللة في تقرير وفقا ملوقع «غربية» :إن هناك جدال في مصر
حاليا حول املشاركة وتوسيع الدور املصري في التدخل العسكري
في اليمن من عدمه ،األمر الذي قد يخلق عائقا سياسيا ميكن أن
يقوض ما تسمى عاصفة احلزم.
وأشارت إلى أن ثمة دالالت على أن القلق الشعبي يضع السيسي
في مأزق حيث ينبغي عليه حتقيق توازن بني القلق الداخلي حيال
املشكالت االجتماعية واألمنية والوقوف إلى جانب السعودية،
احلليف الوثيق الذي منحه مليارات الدوالرات ،الفتة إلى أنه يلوح
في أفق الوعي العام مبصر إرث ثقيل جراء الغزو املصري لليمن عام
 1962واستمرار قواتها في القتال طيلة  5أعوام ،راح ضحيتها 10
آالف جندي ،وتلك احلرب يتذكرها اجلميع بالكارثة التي ساهمت
بشكل جزئي في هزمية مصر في حرب  1967أمام «إسرائيل» في
احلرب التي استمرت طيلة  6أيام.
وأضافت اجمللة أن ذلك اجلدال داخل اجملتمع من املمكن أن يعقد
حسابات مسؤولي السعودية في اليمن ،مشيرة إلى أن هذا اجلدال
بشأن اليمن يأتي في الوقت الذي تعاني فيه قوات اﻷمن واجليش
املصرية من سلسلة من الهجمات في سيناء وعدد من احملافظات.

إثيوبيا تدين أعمال قتل مواطنيها فى
ليبيا على يد تنظيم داعش

شخصا ظهروا فى
قالت إثيوبيا إنها غير قادرة على تأكيد أن نحو 30
ً
فيديو يقتلون بالرصاص وذبحا بيد اعضاء فى تنظيم داعش املتشدد
فى ليبيا هم مسيحيون إثيوبيون ولكنها أدانت هذا «العمل البشع».
وقال رضوان حسني املتحدث باسم احلكومة لرويترز «شاهدنا الفيديو
ولكن سفارتنا فى القاهرة لم تستطع تأكيد أن الضحايا مواطنون
إثيوبيون ...ومع ذلك فاحلكومة اإلثيوبية تدين هذا العمل البشع».
وأضاف أن إثيوبيا التى ال توجد لديها سفارة فى ليبيا ستساعد فى
إعادة اإلثيوبيني فى حال رغبتهم فى مغادرة ليبيا.

�أخبـــــــــار
جدل في مصر مع إطالق
«مليونية خلع احلجاب»

الشوباشي أهدافها مواجهة «الفكر املتطرف» .....معارضوها
فحواها تناقض حرية امللبس
تشهد مصر جدال شديدا مستمرا حول موضوع احلجاب الذي بدأ
الظهور في مصر منذ سبعينات القرن املاضي وتنامى انتشاره
بشكل ملحوظ على مدار العقدين األخيرين  ،حيث سيطرت
مسألة احلجاب على خطاب معظم رجال الدين ومن وصفوا في
اإلعالم بـ»الدعاة اجلدد» بشكل رمبا تفوق على احلديث عن مسائل
دينية أخرى .وبنفس درجة االهتمام ،سيطرت قضية احلجاب على
أن احلال في مصر بدأ
تصريحات وأحاديث بـ»الليبراليني» ممن يرون ّ
يتدهور بعد انتشار احلجاب على كافة األصعدة ويرفعون شعار
أن مصر كانت أجمل «بدون حجاب» في إشارة لفترة اخلمسينات
ّ
والستينات والسبعينات .وبني حني وآخر يتجدد اجلدل حول كيفية
ظهور احلجاب في مصر وما إذا كان فريضة أم عادة دخلت إلى مصر
بعد عودة العمالة مصرية من دول اخلليج جالبة معها تقاليد
تلك الدول .وصل اجلدل لذروته مؤخرا إثر دعوة الصحفي شريف
الشوباشي ملا أطلق عليه في اإلعالم «مليونية خلع احلجاب» إذ دعا
احملجبات املضطرات الرتدا غطاء الرأس ،حسب قوله ،خللع حجابهن
علنا في ميدان التحرير بقلب العاصمة املصرية وسط حماية
الرجال .أثارت هذه الدعوة جدال كبيرا سواء على صفحات اجلرائد
وشاشات التلفزة وبالطبع وسائل التواصل االجتماعي التي ضجت
بآراء منها مؤيد ومعارض .وبرر الصحفي املصري دعوته بقوله إن
«سبعة من كل عشر فتيات يرتدين احلجاب إما قصرا أو خوفا أو
تهديدا من أفراد العائلة»
ويرى الشوباشي أن دعوته تهدف إلى التصدي «لإلسالم السياسي
والتيار املتطرف» من خالل التصدي ألهم رموزهم وهو احلجاب،
بحسب قوله وهو التبرير الذي قوبل باعتراضات شديدة على ترتيب
أولويات مواجهة فكر تيار بعينه.
و اضاف الشوباشي أن « 99%من العاهرات يرتدين احلجاب»
في حني بدأ مؤيدو الدعوة في نشر صور تظهر نساء مصر في
خمسينات وستينات القرن املاضي بدون حجاب مع دعوات للعودة
إلى «الزمن اجلميل».
و بني شعار «سيستمر الغالء ما لم تتحجب النساء» ودعوات «خلع
احلجاب ملكافحة الفكر املتطرف» ،تتباعد طرق كافة األطراف  ،فيما
أن غطاء رأس املرأة هو مجرد قطعة قماش وال ميكن
يرى البعض ّ
حتميله مسؤولية كل مشكالت مصر.

االحتاد األوروبي يتبنى معايير جديدة للتعامل
مع أزمة قوارب املهاجرين في املتوسط

تبنى االحتاد األوروبي معايير جديدة في محاولة لتخفيف حدة أزمة
قوارب املهاجرين في البحر األبيض املتوسط.
وقال االحتاد األوروبي إنه سيعزز حملة خفر السواحل التي حتمل اسم
«تريتون» ،كما سيسعى للحصول تفويض عسكري لتدمير قوارب
املتاجرين في البشر.
وقالت املفوضة األوروبية ،فيدريكا موجيريني ،إن حزمة اإلجراءات
التي اتخذها االحتاد وتتكون من عشر نقاط «رد قوي من االحتاد
األوروبي حيال هذه املآسي ...ويظهر قدرة جديدة على التعامل مع
األوضاع املستجدة وتوافر إرادة سياسية».
وأضافت مفوضة الشؤون اخلارجية في االحتاد «نحن نعكف على
تعزيز حس حقيقي بالتضامن في مكافحة االجتار بالبشر».
وتشمل هذه اإلجراءات زيادة في املوارد املالية اخملصصة لعمليات
البحث واإلنقاذ.
كما تشمل النقاط األخرى البت في طلبات اللجوء في غضون
شهرين من تقدميها وأخذ بصمات املهاجرين وتسجيلهم وتقدمي
محفزات لهم للعودة إلى أوطانهم.
وأكدت املفوضة على ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية في ليبيا «التي
تعاني من غياب الدولة ملراقبة حدودها».
واتفق االحتاد األوروبي على عقد قمة طارئة .وتزامنت اجتماعات وزراء
االحتاد األوروبي في لوكسمبرج مع تلقي نداءات استغاثة جديدة
من قوارب كانت تقل مهاجرين يأملون في الوصول إلى السواحل
األوروبية انطالقا من ليبيا.
وتفاقمت األزمة عندما غرق قارب صباح األحد املاضي وكان يقل
مئات املهاجرين.

15
فى  24إبريل  1915أعتقلت السلطات العثمانية
 235من كبار مثقفى وقيادات األرمن وقتلتهم
بطريقة همجية فى امليادين العامة ،وكان هذا
إيذانا ببدء املرحلة النهائية من إبادة الشعب
األرمنى والتخلص التام من وجوده على أرضه
التاريخية ،ولكن اجملازر ضد األرمن بدأت قبل هذا
التاريخ ،ففى الفترة بني  1896-1894حدثت اجملازر
احلميدية ،نسبة إلى السلطان عبد احلميد حيث
قتلوا أكثر من  300الف أرمنى وسريانى وكلدانى
وأشورى ويونانى ألسباب دينية عنصرية .وكانت
احملصلة النهائية لهذه اجملازر واإلبادة البشعة ،التى
أستمرت حتى عام 1923حتت اإلدارات التركية
اخملتلفة ،هى القضاء على أثنني ونصف مليون
مسيحى ،منهم مليون ونصف أرمنى والباقى
من السريان واالشوريني والكلدان واليونانيني ،أى
أنها كانت إبادة وتطهير عرقى للمسيحيني فى
الدولة العثمانية .ويقدر املؤرخون أن األرمن الذين
كانوا يعيشون فى الدولة العثمانية لو قدر لهم
البقاء لكان عددهم حاليا  19مليون أرمنى ،ومما
هو جدير بالذكر أن تعدد األرمن حاليا حول العالم
حوالى عشرة ماليني.
على مدى مائة عام تبذل الدولة التركية جهودا
جبارة لطمس وإخفاء آثار جرميتها الشنعاء،
كما أنها عملت على محو الهوية األرمنية عبر
تتريك األرض واملنقوالت واالصول األرمنية واألثار
الثقافية لهذا الشعب العريق ،الذى يعيش فى
هذه األرض منذ حوالى  3000عاما ،وأيضا قامت
الدولة التركية بإصدار العديد من القوانني
إلضفاء الشرعية على جرميتها ،ومحاولة محو
هذه الفترة من ذاكرة األتراك وجترمي من يتطرق
لذكر هذه اإلبادة ،كما متارس الدولة التركية
عدد من األالعيب للتسويف واملماطلة ومتييع
املوضوع ،ومن هذه األالعيب ما يلى_:
لعبة اجلدل التاريخى
تطرح الدولة التركية منذ عقود فكرة تشكيل
جلنة من خبراء محايدين ملعرفة ما حدث فى تلك
الفترة ،وهى فكرة ال قيمة لها سوى اللعب بورقة
التاريخ والوقت ،فاملثبت ال يحتاج إلى إثبات ،كما
أن هناك ماليني الوثائق املنشورة عن تلك الفترة
آرخها الدبلوماسيون الغربيني ليوميات اإلبادة
وارسلوها إلى دولهم فى ذلك الوقت ،سواء فى
بريطانيا أو املانيا أو أمريكا أو النمسا أو روسيا أو
فرنسا ،وبناء على هذه الوثائق الهامة الدامغة
أصدرت احلكومة البريطانية « الكتاب األزرق» فى
أغسطس  ،1916والذى يحتوى على شهادات
شهود العيان حول هذه اجملازر ،وكتب مقدمة
الكتاب املؤرخ الكبير أرنولد توينبى .أما اليوميات
التفصيلية للسفير األمريكى فى أستنبول
فقد جمعت فى كتاب هام بعنوان « دبلوماسية
الواليات املتحدة فى البسفور :يوميات السفير
مورجنتاو  .»1916-1913فى عام  2005أعترف
البرملان األملانى باإلبادة مشيرا إلى الوثائق التى
بحوزته وابحاث املؤرخني التى تقول أن اعداد
الضحايا يفوق املليون ونصف شخص .وقد رصد
باحث املانى هو هلمز كايزر  350وثيقة فى أرشيف
الدولة العثمانية صادرة عام ،1915و  1916تثبت
قرار الدولة العثمانية بإبادة األرمن ،وقد مت طرده
من تركيا قبل أن يكمل بحثه األرشيفى.
فى عام  2008قام مؤرخ تركى هو مراد بردقجى
بنشر السجل األسود لطلعت باشا فى كتاب
بعنوان « وثائق طلعت باشا املتبقية» ،وكان قد
حصل على هذه الوثائق من خيرية أرملة طلعت
باشا عام  1982ولم يتمكن من نشرها سوى
عام  ،2008وهى تثبت مبا ال يدع مجاال للشك
أن اإلبادة كانت مخططة وممنهجة ومدروسة،
وقد ذكر طلعت باشا أنه قام فى عدة شهور مبا
عجز عنه السلطان عبد احلميد الثانى فى 30
سنة ،وفى الكتاب عرض مفصل للقتلى فى
املقاطعات الست التى كان يقطنها األرمن وفى
املدن اخملتلفة ،وتفاصيل مطولة عن عمليات
القتل والترحيل للهالك فى الصحراء.
فى عام  1997اقرت اجلمعية الدولية لعلماء
اإلبادة اجلماعية ( )IAGSبأن ما حدث لألرمن
هو أول إبادة فى القرن العشرين ،وفى عام 2007
أعترفت اجلمعية بأن ما حدث بحق املسيحيني من
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القضية األرمنية بعد مائة عام من اإلبادة
السريان واالشوريني واليونانيني واألرمن هو جرمية
إبادة أيضا .وفى وثيقة هامة كتبها الناشط
األمريكى،احلائز على نوبل فى السالم ،إيلى فيزيل
ووقعها  53من احلاصلني على نوبل أيدوا فيه قرار
اجلمعية الدولية لعلماء اإلبادة اجلماعية من أن
ما حدث لألرمن هو جرمية إبادة.
وقد صرح الصدر االعظم وقتها كوتشوك سعيد
حليم باشا ان املسألة األرمنية ال حتل اال بإزالة
االرمن من الوجود نهائيا ،بل أن السلطات قد
اعلنت وقتها إنزال عقوبات شديدة بحق كل
مسلم أو غيره يقدم مآلذا للضحايا األرمن .ولقد
وقع حتت ايدي املؤرخني برقية صادرة من طلعت
باشا وزير الداخلية حتمل رقم  1181في 16
سبتمبر  1915لولي حلب هذا نصها «لقد ابلغتم
من قبل ،انه تقرر نهائيا،حسب اوامر اجلمعية ابادة
االرمن الذين يعيشون في تركيا والذين يقفون
ضد هذا القرار ال يسعهم البقاء في وظائفهم.
ومهما تكن االجراءات التي ستتخذ شديدة
وقاسية،ينبغي وضع نهاية لألرمن.ال تلقوا باال
بأي صورة للعمر والولدان والرجال والنساء».
ولهذا يقول املؤرخ الكبير ارنولد توينبي «لم يكن
اخملطط يهدف اال الى ابإدة السكان املسيحيني
الذين يعيشون داخل احلدود العثمانية» .ويقول
السفير االميركي لدي القسطنطينية هنرى
مورجنتاو في كتابه «قتل امة» « ،في ربيع عام
 1914وضع االتراك خطتهم البادة الشعب
األرمني وانتقدوا اسالفهم لعدم تخلصهم
من الشعوب املسيحية أو هدايتهم لالسالم
منذ البدء» ،ويواصل السفير الذي كان سفيرا
لبالده في الفترة « 1916 -1913عندما اعطي
احلكام االتراك األوامر للقيام بعمليات التهجير
هذه،كانوا بالفعل يعطون أوامر إلبادة عرق
باكمله.أنا متأكد من أن تاريخ البشرية باكمله
لم يشهد مثل تلك االحداث املرعبة» .ويقول
ونستون تشرشل «لقد نفذت احلكومة التركية
دومنا رحمة اجملازر والترحيالت الشائنة ضد األرمن
في اسيا الصغري .وقد جاءت تصفية هذا العرق
في أسيا الصغري علي نطاق واسع وعلي اكمل
وجه» .وصرح الرئيس الفرنسى االسبق فرانسوا
ميتيران في  6يناير « 1984أن ذكرى ما حدث لن
متحي ابدا،ويجب أن تبقي ماثلة في االذهان كجزء
من تاريخ االنسانية ،كما يجب أن تبقي تضحية
اولئك الناس درسا للشباب،درسا في اإلرادة علي
البقاء» .حتي ادولف هتلر اعترف بابإدة االرمن
واتخذه كعامل مشجع على ضعف الذاكرة
االنسانية ومن ثم اإلقدام على الهولوكست،
ففي خطاب له في  22اغسطس  1939يقول
«لقد اصدرت األمر الي وحدات املوت التابعة لي
بأن تبيد بال رحمة وال شفقة رجال العرق الناطق
بالبولونية ونساءه واطفاله ،حتي نستطيع بهذه
الطريقة فقط حيازة املدي احليوي الذي نحن في
حاجة اليه ،من يتذكر اليوم إبادة االرمن».
فى  7اكتوبر  1915نشرت صحيفة نيويورك تاميز
صورة دخلت الذاكرة اإلنسانية وهى صورة ابإدة
األرمن اثناء الترحيل القسرى عن تركيا .وفى عدد
 15ديسمبر نشرت النيويورك تاميز أيضا منشتا
يقول « قرابة مليون شخص أرمنى مت قتلهم
أو نفيهم على أيدى األتراك» ....وهناك ماليني
الوثائق ومئات الكتب التى توثق هذه اجلرائم،
واإلبادة قبل كل شئ مطبوعة فى ذاكرة األرمن،
ومن ثم فأن الكالم عن حتقيق جديد فى التاريخ
هو تسويف ممجوج من قبل تركيا،فاملطلوب حاليا
البحث السياسى ال التاريخى.
اللعبة الثانية هى لعبة االعداد
حتاول تركيا الدخول فى لعبة وجدل حول أعداد
املرحلني والقتلى  ،فتقول أن العدد هو  300الف،
وفى مرة أخرى  600الف هم الذين رحلوا وليس
ما يذكره األرمن من أرقام ،ولكن هذا املوضوع
التركى تدحضه الوثائق التى احتوت على أرقام
حقيقية ،فوفقا للمؤرخ أرنولد توينى كان يوجد
مليونني ومائة الف شخص قبل اإلبادة ،أما
الكنيسة األرمنية فكانت تقول أن العدد مليونني
واربعمائة الف شخص ،وفى وثائق طلعت باشا
التى نشرت فى كتاب « الوثائق املتبقية لطلعت
باشا» يقول أن الرقم كان مليون وسبعمائة

الف .وحيث أن كل الذين
جنوا من املوت وهربوا إلى
اجلزء الروسى من أرمينيا
أو إلى دول الشتات كانوا
حوالى سبعمائة الف
شخص ،فأن البقية الذين
ماتوا يشكلون مليون
وسبعمائة الف وفقا
لتقديرات الكنيسة ،أو
مليون وأربعمائة الف وفقا لتقديرات توينبى ،أو
مليون وفقا للرقم الذى ذكرته وثائق طلعت باشا،
وفى كل االحوال هى جرمية إبادة شعب وترحيله
فى ظروف تؤدى للموت والهالك بصرف النظر عن
العدد .....ويظل الرقم يزيد عن املليون أرمنى وفقا
إلجماع معظم مؤرخى العالم كله.
اللعبة الثالثة هى اإلدعاء بخطر األرمن على
الدولة العثمانية وخيانتهم لها
وهى لعبة خطيرة حتاول تسويغ وتبرير للقتل بأن
الثوار األرمن كانوا خطرا على الدولة العثمانية
وهذا ما ينفيه معظم املؤرخني األمناء ،فمن
ناحية أن الثوار األرمن كانوا عددا صغيرا ال يهدد
دولة تعتبر أمبراطورية فى وقتها ،وثانيا أن ما
طرحه األرمن منذ القرن التاسع عشر واوائل
القرن العشرين لم يكن سوى مطالب بتحسني
أوضاعهم وبالعدل واملساوأة حتت إطار الدولة
العثمانية ،ولم تطرح مسألة الدولة األرمنية
سوى عام  1918بعد ظهور الدولة األرمنية كواقع،
وقبل ذلك لم يكن هناك كالما عن األستقالل.
أما تهمة أنضمام األرمن إلى العدو الروسى فهى
تهمة واهية ،فقد كان األرمن مقسمني إلى جزء
داخل روسيا وجزء داخل الدولة العثمانية ،وقد
أنضم األرمن لكل من الطرفني وفقا إلقامتهم،
ومن ثم أنضمام األرمن للروس كان طبيعيا ألنهم
كانوا جزءا من الدولة الروسية....وحتى لو كانت
هناك تطلعات أرمنية لإلستقالل وفقا لتطور
الدولة احلديثة التى جعلت القوميات اخملتلفة
تتطلع إلقامة دول ،فهذا ال يبرر للعثمانيني إبادة
شعب واإلستيالء على أرضه.
العبة الرابعة أن املعانأة طالت اجلميع
متويها للموضوع وتوزيعا للمسئولية تقول
الدولة التركية أن األتراك أيضا عانوا من الترحيل
من القوقاز والبلقان ،وأن املعانأة طالت اجلميع،
وهذا كالم اعوج وممجوج  ،ترحيل األتراك من
القوقاز كان نتيجة حروب شرسة مع روسيا ،ومن
البلقان كان نتيجة ثورة شعوب املنطقة على
اإلستعمار التركى لهذه الدول .إن ما ارتكبته
اخلالفة العثمانية من اجلرائم ميأل مجلدات من
الكتب السوداء ،وجاءت حركات التحرر من هذا
اإلستعمار الغاشم بطرد االتراك مرة أخرى إلى
بالدهم ،فما هى وجه املقارنة بني ذلك وبني إبادة
شعب واإلستيالء على أرضه؟.
فظائع ال متحى من الذاكرة
إن ما جاء من تفاصيل عن هذه املذابع تقشعر لها
األبدان حقيقة ،إن من أصعب األمور على النفس
هى قراءة تفاصيل املأسى اإلنسانية املروعة
مثل اإلبادة األرمنة والهولوكست اليهودى ،وها
هى الوثائق التاريخية ترصد كم مهول من هذه
املأسى التى تعرض لها األرمن .قتل األبناء أمام
ذويهم-ترك اجلثث فى الشوارع وعلى ضفاف
األنهار وفى الصحارى للطيور الكاسرة والكالب
الضالة-خطف  30الف طفل-أغتصاب آالف
السيدات-منع اإلرساليات الغربية لتوزيع الطعام
واملاء على املرحلني فى الصحراء حتى هلكوا-أب
يتوسل فى الطريق أن يأخذوا أبنته التى تبلغ
اخلامسة عشرة من عمرها ألنه غير قادر على
حمايتها من العذاب الذى تتعرض له -أم تبكى
مبرارة بجوار جثة أبنيها الذين سقطوا موتى فى
الطريق-نساء فاجئهن الطلق وأجبروا على
مواصلة الطريق حتى هلكوا مع أطفالهن-أم
تتخلى عن طفليها التوءم حديثى الوالدة ولكنها
لم تتحمل هذا الفعل فسقطت منهارة وماتت-
جثث مقطعة اآلوصال واألعضاء التناسلية
مقطوعة أو مشوهة -أجساد نساء مبقورة
ومنزوعة االحشاء -ليس باإلمكان أحصاء عدد
األطفال الذين تركهم األرمن فى الطريق-إجبار

مقـــــــــاالت
مجدى خليل
السلطان عبد احلميد لربع
مليون أرمنى أن يتحولوا
إلى اإلسالم ،وطلعت باشا
وأنور باشا وطالل باشا
يعلنون ال نريد متحولني
لإلسالم ،نريد التطهير
والترحيل30-
والقتل
الف امرأة شابة وطفل مت
بيعهم إلى قرويني محليني
أو أختطفتهم العشائر........أهوال ينحنى التاريخ
أمام بشاعتها ،ولكن يبدو أن ما قاله طلعت باشا
للسفير األمريكى هو العقيدة التى حتكم الدولة
التركية حتى اليوم « نعلم أننا أرتكبنا أخطاء
ولكننا لن نندم ابد».
فى النهاية ما هو املطلوب؟
أن تسارع كل الدول باإلعتراف بهذه
-1
اإلبادة الوحشية ،وخاصة الدول اإلسالمية ،حيث
ال توجد دولة إسالمية واحدة أعترفت باإلبادة
األرمنية أو بالهولوكست اليهودى.
مطلوب قرار من األمم املتحدة يطالب
-2
تركيا باإلعتراف مبسئوليتها عن هذه اإلبادة وما
يترتب على ذلك من أثار.
مطلوب مجهود دولى لبدء تفاوض
-3
حقيقى بني أرمينيا وتركيا على أساس معاهدة
سيفر املوقعة فى  10أغسطس  ،1920وكما
تقول د .أحالم بيضون ،أستاذ القانون الدولى
باجلامعة اللبنانية« ،إذا كانت أرمينيا بشطرها
السوفيتى قد وجدت الفرصة عام  1991لتعلن
نفسها دولة مستقلة ،فأن الشطر التركى منها
ال زال لم يحصل على مثل هذا اإلستقالل ،وال
زالت املشكلة األرمنية قائمة بكل أبعادها....
إن مالحقة جرمية اإلبادة ضد األرمن ومعاقبة
مرتكبيها ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى
اإلنسانية بوجه عام وبالنسبة لألرمن على
وجه اخلصوص،فهى تشكل إعترافا بحقوقهم
املشروعة على أرضهم التى أكرهوا على تركها،
كما أنها متكن من التعويض على ما حلق بهم من
ويالت».
مطلوب من الرئيس السيسى على
-4
وجه اخلصوص سرعة االعتراف بهذه اإلبادة،
خاصة وكما يقول الدكتور محمد رفعت
اإلمام،أستاذ التاريخ األرمنى بجامعة القاهرة،
أن وزير اخلارجية املصرى تكران باشا دبرو،األرمنى
األصل ،له موقف وطنى تاريخى عندما رفض
طلب السلطان عبد احلميد الثانى عام 1893
بضم سيناء إلى حدود فلسطني بأسم اجلامعة
اإلسالمية ،قارن هذا باملوقف اخملزى إلسالمى آخر
هو محمد مرسى كان يريد أن يتنازل عن سيناء
للفلسطينيني بدواعى اجلامعة اإلسالمية أيضا.
على الدولة الكردية الوليدة فى
-5
كردستان أن تعتذر عن التصرفات اإلجرامية
التى قام بها األكراد ضد األرمن بتحريض من
السلطان عبد احلميد الثانى ،الذى شكل «
األفواج احلميدية» من االكراد املتعصبني قبليا
ودينيا حيث شاركت هذه االفواج فى اجملازر ضد
األرمن ،وأيضا على جرائمهم التى ارتكبوها فى
حق األرمن العزل أثناء ترحيلهم.
على االحتاد األوروبى أن يضيف شرطا
-6
جديدا لشروط املباحثات مع تركيا لدخول االحتاد
وهو االعتراف بجرمية اإلبادة وما يترتب عليها من
أثار.
إن من أبجديات القانون الدولى أن اجلرائم ضد
اإلنسانية ،وفى مقدمتها إبادة اجلنس أو النوع ،ال
تسقط بالتقادم ،كما أن األثار املترتبة عليها ال
يعتد بها .إن مساحة أرمينيا احلالة هى حوالى %8
من مساحة أرمينيا التى نصوا عليها فى معاهدة
سيفر ،حيث تبلغ مساحة دولة أرمينيا  30الف
كم مربع فى حني كانت وفقا ملعاهدة سيفر 350
الف كم مربع ،وال يصح وال يجوز أن تغنم تركيا
كل هذه األرض الشاسعة من سكانها األصليني،
ومهما إن طال الزمن فسيأتى اليوم الذى تتفكك
فيه تركيا ويعود اجلزء الكردى ألصحابه من األكراد
لينضموا للمكونات الكردية األخرى لتأسيس
دولتهم ،وأيضا يعود شرق األناضول إلى أصحابه
األصليني ليشكلوا دولتهم األرمنية التاريخية.
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بالتر :مونديال روسيا سيكون
األفضل على اإلطالق

يحررها سمير اسكندر

إلغاء األشواط اإلضافية
فى بطولة كأس قطر

تقرر إلغاء االشواط اإلضافية فى النسخة
املقبلة من بطولة كأس قطر التى تنطلق
يوم  26أبريل اجلارى ،حسبما ذكر موقع
«الدورى والكأس» القطرى.
ذكر املوقع أن مؤسسة دورى جنوم قطر،
اجلهة املنظمة للبطولة ،قرر االحتكام
مباشرة إلى ركالت الترجيح ،لتحديد
الفريق الفائز بدالً من اللجوء لألشواط
األضافية فى البطولة القادمة.
ويلتقى خلويا بطل الدورى القطرى مع
قطر ،فيما يواجه السد نظيره اجليش،
فى الدور نصف النهائى من منافسات
البطولة ،علماً بأن املباراة النهائية ستقام
فى االول من مايو املقبل .ي
وتضم بطولة كأس قطر ،الندية أصحاب
املراكز االربعة األولى مبسابقة الدورى
القطرى.

قال جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولى لكرة
القدم (الفيفا) خالل زيارة ملنتجع سوتشى
الذى سيستضيف مباريات فى كأس
العالم  2018إنه ال يوجد ما مينع روسيا
من استضافة أفضل نسخة فى تاريخ
البطولة.
و اضاف «أشعر بالسعادة والفخر ،أفخر
بجاهزية روسيا الستضافة كأس العالم».
وتابع« :الكثير من هذا النجاح يحدث
بفضل الرئيس فالدميير بوتني وكذلك
بجهود وزير الرياضة فيتالى موتكو
واليكسى سوروكني املدير التنفيذى
للجنة احمللية املنظمة ،إنهم فريق حقيقى
ويتمتعون بعالقة عمل رائعة».
وقال املسؤول السويسرى البالغ من العمر
 79عاما« :بعض الناس ينتظر سحب
تنظيم كأس العالم من روسيا لكننا سنرد
باجابة واحدة على هذا االمر وهو اننا لن
نسمح للسياسة بالتدخل فى الرياضة».
ويتوقع أن يلتقى بالتر مع بوتني فى جلسة
عمل Kوقال إنه سيعبر للرئيس الروسى
عن سعادته بالتقدم الذى حترزه روسيا على
صعيد استضافة كأس العالم.
وأضاف« :كل شىء يسير وفقا للخطة
املوضوعة ولن مينع اى شيء روسيا من
تنظيم افضل نسخة على اإلطالق فى
كأس العالم ،رمبا يكون الوضع االقتصادى
ليس فى أفضل حاالته لكنى أعلم انه
سيتحسن» .واستطرد« :الشىء املهم ان
الشعب الروسى ينظم هذه البطولة.

«جود نيوز» تخترق العالم السري ل  4رياضيني
يكرهون الظهور االعالمي

تخترق «جود نيوز» العالم السري ل  4جنوم من اشهر جنوم كرة القدم املصرية واالكثر
شعبية بالرغم من انهم يفضلو االبتعاد عن االعالم حتي اصبح ظهورهم في وسائل
االعالم حدث هام
 -1محمد ابو تريكة يظهر نادرا ً
جنم املنتخب الوطنى واألهلى السابق ،عرف عنه عدم رغبته فى الظهور وسائل
اإلعالم ،مما جعله فى مرمى الشائعات فترة تواجده باملالعب ،وحتى بعد اعتزاله لدرجة
دفعت البعض بتناول تصريحات منسوبة له عن دعم عمليات إرهابية نقال عن حساب
شخصيا
شخصى مزور ،مما جعله يدشن حسابا
ً
لتحدث للجماهير من خاللها لكنه فى نفس
الوقت لم يرضى طموح وسائل اإلعالم بالظهور
فى أحدها إال قليال.
 -2محمد صالح ..ممنوع االقتراب
محمد صالح ،جنم فيورنتينا اإليطالى املعار
لها من تشيلسى االجنليزى ،يرفع شعار ممنوع
االقتراب أو التصوير ،فالالعب الشاب الذى
يعتبره الكثيرون أنها خليفة تريكة ،يسير على
نفسه نهجه فى التعامل مع وسائل االعالم،
حاليا إال أنه
فرغم تألقه الشديد فى املالعب
ً
يرى فى الظهور إعالميا تاثيرا سلبيا عليه.
 -3اخلطيب ..رائد االختفاء
يُعتبر محمود اخلطيب ،جنم األهلى األسطورى
عبر تاريخه ،أحد أهم الالعبني الذين أظهروا
أسلوبا خاصا فى التعامل مع وسائل االعالم ،فرغم تخطيه حاجز الـ  60عاما فمازال
يتحفظ ببريقه وجنوميته ،وعرف عن بيبو طوال مسيرته بعدم رغبته فى الظهور
إعالميا بكثرة باستثناء أوقات محددة يكون لها ثمن معروف للجميع.
 -4شيكاباال ..الفتى اخلجول
محمود عبد الرازق ،شيكاباال ،صانع ألعاب املنتخب الوطنى ،املعروف عنه إثارته
للمشاكل أينما حل لدرجة أنه رغم سنه الصغيرة وموهبته الكبيرة فال نعرف لالعب
نادى حاليا بعد أزمته األخير مع نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى ،ورغم كل هذا فإن
العديد من أصدقائه املقربني يبررون ابتعاد الفتى األسمر عن وسائل اإلعالم نظرًا
لطبيعته اخلجولة على عكس ما يُشاع عنه.

أتليتيكو مدريد يطلب 50
مليون إسترلينى لإلفراج عن
«كوكى»

كشفت تقرير اعالمية اجنليزية  ،أن
أتليتيكو مدريد اإلسبانى حدد  50مليون
جنيه إسترلينى نظير املوافقة على رحيل
جنم خط وسط الفريق كوكى ،بعدما
طلب تشيلسى اإلجنليزى ضم الالعب
خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وأشارت التقرير إلى أن هناك احتمالية
لصفقة مقايضة بني الناديني بعودة
املدافع البرازيلى لفريق تشيلسى فيليبى
لويس إلى ناديه السابق أتليتيكو مدريد،
مقابل ضم الفريق اللندنى لكوكى،
على أن يدفع البلوز مبلغا إضافيا لضم
الالعب.
يشار إلى أن كوكى  23عاما ،يعد من
أفضل العبى خط الوسط فى الوقت
احلالى ،وأحد األعمدة الرئيسية فى
تشكيل فريقه ومنتخب إسبانيا.

األهلي والزمالك «توهان» ..في البطوالت
االفريقية

لم يقدم األهلي والزمالك أي شيء
أمام الكرة املغربية و»تاه» كل منهما
أمام املغرب التطواني والفتح الرباطي
في بطولتي أفريقيا في املباراتني اللتني
شهدتهما مدينتا السويس مبصر
وتطوان باملغرب.
األهلي خسر أمام املغرب التطواني
في اللحظات األخيرة بهدف أحرزه
محسن ياجور في دور ال 16لدوري أبطال
أفريقيا ..بينما فشل الزمالك في هز
شباك الفتح الرباطي واكتفي بالتعادل
السلبي بدون أهداف في دور ال16
لبطولة الكونفدرالية.
وقدم األهلي شوطا ً جيدا ً هو األول ..وتاه
في الثاني وأهدر العبوه الفرص التي
سنحت لهم ..فعاقبه الفريق املغربي
بهدف من ضربة حرة من علي خط
منطقة اجلزاء ..ليواصل جاريدو أخطاءه
مع األهلي.
فشل الزمالك في فك طالسم الفتح
الذي أغلق أمامه كل املنافذ ..وكاد
يفعلها الفريق املغربي لوال أن العارضة
وقفت أمام الكرة التي سددها كوندي
العب الفتح لتنقذ مرمي الزمالك من
هدف مؤكد ..ليكون أول تعادل للفريق
األبيض مع فيريرا.

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

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

ديدان القلب Heartworm

هى نوع من أنواع الديدان املتطفلة داخل أجسام الكالب والتى تنتمى الى عائلة الديدان الدائرية والتى تشبه شكلاملكرونة األسبجاتى تقريباً.
تعيش الديدان البالغة منها داخل البطني األمين للقلب وفى األوعية الدموية الرئيسية الواصلة من القلب الىالرئتني .تصيب الكالب بشكل رئيسى ونادرا ً القطط.
تنتقل العدوى بشكل أساسى عن طرية قرص ولدغ البعوض والتى حتتوى فى لعابها الطور املعدى للمرض ويسمى
املايكروفيالريا .MICROFILARIA
تضخ البعوضة كميات كبيرة من املايكروفيالريا الى دم الكلب أثناء عضه والتى تهاجر عبر أنسجة الكلب وأوعيته
الدموية حتى تصل الى البطني األمين من القلب فى رحلة تستغرق منها تقريبا ً ثالثة أشهروميكن ان تعيش داخل
القلب فترات طويلة تصل الى خمس او سبع سنوات.
تستقر هذه الديدان فى داخل القلب ومتأل البطني األمين واألوعية الدموية الرئوية الرئيسية وتنمو خالل ثالثة أو أربعة
شهور ليتم تزاوجها منتجة من هذا التزاوج يرقات دقيقة جدا ً تسمى املايكروفيالريا لكنها غير بالغة والتى تنطلق
عبر تيار الدم الذى يضخه القلب
ميكن للمايكروفيالريا العيش داخل تيار الدم لفترات طويلة تصل الى سنتني تقريبا ً اال انها ال ميكن ان تتحور الى الطور
املعدى اال اذا انتقلت الى جسم البعوضة.
عندما تتغذى البعوضة على دم كلب مصاب ترتشف كميات كبيرة من هذه املايكروفيالريا التى تعيش داخل الغدد
اللعابية للبعوضة متحورة الى الطور املعدى فى فترة تصل الى أسبوعني .
األعراض :ميتلئ البطني األمين للقلب بأعداد كبيرة من الديدان البالغة التى تسبب التهابات شديدة وتضخم فى
حجم القلب والتهابات شديدة فى جدار القلب كما أن هذه الديدان تؤدى الى انسداد األوعية الدموية الواصلة بني
القلب والرئتني فيما يعرف مبتالزمة الوريد األجوف العلوى
 CAVAL SYNDROMEوالتى تؤدى بدورها الى نشاط الدم فى األوعية الدموية املوازية ومن ثم التوسع الوريدى فى
أوردة البطن والصدر والرقبة واليدين والرأس فيؤدى الى -1ضعف شديد فى الشهية-2 .الفقد الشديد فى الوزن.
-3الكحه املستمرة غير معروفة الهوية-4 .االستسقاء وجتمع السوائل داخل البطن.
-5فقد القدرة على التدريب والسباق فى الكالب الرياضية وكالب احلراسات.
-6املوت بالسكتة القلبية هو الغالب احلدوث فى املراحل النهائية.

Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX

كيف يعمل الفلورايد على حماية اسنانك ؟
من اهم املصادر للفلورايد هو ما يتم اضافتة فى مياة الشرب
 ,فهنا فى تورونتو تكون نسبتة  ppm 0.6و ذللك معناة اننا
نحصل كلنا على نسب متفاوتة منة على حسب استهالكنا
للمياة فى الشرب (او ا 1كنا نستخدم مياة معدنية)  ,فى لقهوة
و الطبخ وذللك باالضافة الى مرات استخدامنا ملعجون االسنان
و املصادر الغذائية االخرى.
-1يتفاعل الفلورايد في الطبقة اخلارجية
للسن (امليناء) مما يزيد من صالبتها ومقاومتها
لتسوس األسنان.
 -2يضعف نشاط جراثيم البالك فيقل انتاج األحماض التي
تُذيب ميناء السن.
-3إعادة تكوين العناصر املعدنية للسن  ،remineralizationللحد
من التسوس األسنان إذا كان في مراحله األولى.
-4يعمل الفلورايد كمضاد لتكاثر اجلراثيم التي تساعد على حدوث التسوس.
الفلورايد في معاجني األسنان :
يتوفر عنصر الفلورايد في معاجني األسنان أيضا بنسب متفاوتة ،وينصح باستعمال هذه
املعاجني لألطفال واملراهقني حتى توفر احلماية لألسنان بالشكل املطلوب .كما ينصح بأن ال
تتجاوز كمية معجون األسنان على الفرشاة حجم حبة البازالء ،وأن ال يبلع الطفل املعجون قدر
املستطاع .وباستعمال معجون األسنان بانتظام فإن نسبة انخفاض حدوث تسوس األسنان قد
تصل الى .%30
الفلورايد في املستحضرات الطبية :
يتم تطبيق الفلورايد على أسنان األطفال في عيادة طبيب األسنان من خالل املستحضرات
الطبية ذات التركيز العالي ،والتي تُطبق على أسنان الطفل مرتني أو ثالث مرات في العام .ولقد
أثبتت الدراسات أن التطبيق املوضعي للفلورايد يؤدي الى خفض نسبة التسوس مبعدل يتراوح
ما بني  40%و  . %60باالضافة الى مضامض الفلورايد و جل الفلورايد و طالء الفلورايد (. )varnish
تقوم مساعدة طبيب االسنان بفحص اسنانك او اسنان طفللك لتقييم خطورة تعرضها
للتسوس  caries risk factorوتقوم ايضا بتحليل املصادر اخملتلفة للفلورايد فى غذائك لتحديد
أنسب الوسائل و الكميات التى حتتاجها .

املوسيقى حتمى من “الزهامير“

وجدت نتائج دراسة حديثة أن العزف على آلة موسيقية قد يقلل من خطر اإلصابة مبرض
«الزهامير» .وشملت عينة الدراسة  157توأماً ،واختار الباحثون بدقة الروابط بني املوسيقى
و«الزهامير» ،ألن التوائم املتماثلة يشتركون مبعدل  %100من التركيبة اجلينية ،أما التوائم غير
املتطابقني فيشتركون بتلك التركيبة مبعدل  %50فى املتوسط .وشملت الدراسة التوائم حيث
كان واحد من كل منهما فقط مصابا ً بـ«الزهامير» ،مما مكن الباحثني من تعقب عوامل اخلطر
الفريدة من نوعها إلصابة التوأم باملرض ،وكذلك العوامل الوقائية احلصرية للتوائم األصحاء غير
املصابني .وأوضح الباحثون أنه بعد األخذ فى االعتبار عوامل النوع والتعليم والنشاط البدنى،
فإن التوائم الذين لعبوا على آلة موسيقية فى مرحلة البلوغ كانوا أقل عرضة لتطور مرض
«.الزهامير» وضعف اإلدراك مبعدل %36
وأفاد الباحثون بأنهم لم يتوصلوا إلى معرفة ملاذا يكون للعزف على آلة موسيقية أثر كبير
ترجح أن العزف يُعزز ما يُسمى بـ«االحتياط
على تأخر تطور مرض «الزهامير» ،ولكن توجد نظرية ّ
اإلدراكى» ،وهو قدرة الدماغ على الصمود فى وجه الهجوم من املرض .وقال الباحثون إنهم اختاروا
تلك الزاوية من البحث ،نظرا ً ألنه ال توجد دراسات كثيرة تناولت أثر العزف على آلة موسيقية،
».كنشاط ترفيهى على اإلصابة مبرض «الزهامير

�صحــة نيـوز

دكتور  ....أشعر بورم في الثدي  ،فماذا أفعل؟؟؟ ()8

العالج بالهرمونات Hormonal -
treatment

د .ياسر بطرس

حتدثنا في األعداد السابقة عن طرق لعالج سرطان الثدي ،ومنها العالج
الكيمائي ،والعالج باإلشعاع ،»Radiotherapy« ،وحتدثنا عن الفرق بينهم ..
وفي هذا العدد من «جود نيوز» ،نتحدث عن العالج بالهرمونات.
ويتم بإرسال عينة من الورم إلي املعمل والذي يعطينا بيانات كثيرة عن
الورم ،ومن بني تلك البيانات الهامة هو الهرمونات ،مبعني هل الورم حساس
للهرمونات أم ال  ،وهل هناك  receptacleللهرمونات أم ال .وفيه نقوم بعمل
 ، Estrogen Receptors testingملعرفة إذا كان الورم عليه مستقبالت
حساسة للهرمون أم ال  ،وكذلك لهرمون  ، Progesteroneومبعرفة النتائج
يتم معرفة ما إذا كانت النتيجة إيجابية أو سلبية.
وفي حالة أن النتيجة كانت «إيجابية» ،هنا يظهر لدينا طريقة أخري للعالج
وذلك بإستخدام حساسية الورم للهرمون ،فنقوم بإعطاء املريض دواء ضد الهرمونات ،وبذلك مننع الورم
من الرجوع مرة أخري أو منع إنتشاره في مناطق أخري باجلسم .والعالج في هذه احلالة عبارة عن قرص كل
يوم ملدة خمس سنوات.
وهذه األقراص مثلها مثل العالج الكيمائي أو العالج
باإلشعاع ،لها أثار جانبية ،قد تظهر في شكل
«نزيف»  ،أو «جلطات في األرجل»  ،أو «نزيف بالرحم»،
إال أن فوائدها أكثر جدا ً من أثارها اجلانبية
االمر الثاني والذي يتم الكشف عن حساسية الورم
له هو هرمون « ،»Her2newوفيه يتم معرفة إذا
كانت الورم به مستقبالت حساسة لهذا الهرمون
أم ال .ففي حالة كانت النتيجة إيجابية لهرمون
« ،»Her2newوهنا ميكننا العالج بإستخدام مضادات
لهذا الهرمون ،ويتم ذلك عن طريق حقنة كل ثالث
أسابيع ملدة عام كامل.
وميكن القول أن معظم األورام السرطانية تكون نتيجتها إيجابية بالنسبة لهرمونيEstrogen ،
 Receptorsو  ، Progesteroneبينما تكون سلبية بالنسبة لهرمون Her2new
وبالطبع تكون احلالة األفضل هي أن تكون النتائج إيجابية للثالث هرمونات  ،واحلالة األسوء هي أن تكون
سلبية للثالث
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أفقي

 1بيض السمك  oمجموعة جزر في جنوب المحيط الهادي استقلت عن
بريطانيا 1970
 2القارة التي تحوي استراليا وما حولها من الجزر
 3متساو لآلخر في القيمة أو الفضل (معكوسة)  oنوع من الشجر القديم
الطيب ابرائحة
 4حيوان منقرض يشبه الفيل  oمتشابهان
 5صفحات انترنتية متاحة لمن يحب تدوين أفكاره  oخبت حماسته أو برد
الماء بعد سخونة
 6التحدث باإلشارة أو باإليماء  oمن حاالت البحر
 7مصادر التزود باألشياء
 8معظم األراضي الروسية  oاسم إشارة
 9اسم جائزة سينمائية أميركية
 10بان  oشخص يؤمن بالدولة التي ال تنتمي لدين معين

رأسي

 1عاصمة صقلية  oفي تسجل األسماء واألحداث
 2جبل عظيم  oعنيف فيه إراقة للدم
 3سكنوا وقطنوا  oثمار النخل
 4أجمل فترة وأكثرها تفتحا  oلباس موحد
 5نهايات  oأخاف
 6نقضي نحبا  oتوجهات لعمل شيء نحبه
 7فم  oأوقات تتكرر خالل السنة يبرز فيها نشاط معين
 8عكس عسر  oتضحية  oنصف كاسر
 9في أجسامنا مسؤولة عن صفاتنا الوراثية  oتحد في موضوع ما
 10من أغنيات فيروز البديعة
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لوحة ال�رشف

عزة عبد املنعم

أمينة متحف محمود سعيد باإلسكندرية تخرجت في كلية
الفنون الجميلة – قسم النحت – جامعة االسكندرية عام
 ..٢٠٠٦األولى على شعبة النحت العام ،والثالثة على دفعتها
بتقدير عام جيد جدا.
يوم  ١٢أبريل  ٢٠١٥قام الوزير الثقافة عبد الواحد النبوي
بزيارة مفاجئة للمتحف حيث قامت عزة بعمل جولة له ،وأستضافته
في مكتبها ،واجابت على كل اسئلته ثم قررت أن تحدثه في بعض
المشاكل المتعلقة بالعمل والبيروقراطية.
وكان رد السيد الوزير“ :أنا بقى عندي مشكلة مع الموظفين
التخان” ،ثم وجه الكالم للسيدة نظيرة طمان مدير المركز“ :خليها
تنزل وتطلع ساللم المتحف كل يوم  ٢٠مرة عشان تخس ،وبعدين
أنا دخلت القيتها قافلة مكتبها لتكون مخبية أكل جوه!” فردت السيدة المسئولة“ :إوعى يا عزه تكوني جايبة
بطاطس محمرة بتاكليها جوه” ،وسط ضحكات األمن الخاص بسموه ،وأمن المتحف وبعض الموظفين.
وقفت عزة في ذهول تحول أن ترفع صوتها“ :يا افندم الشكل مالوش دعوة بشغلي ..يا افندم أنا مفيش أكل
في مكتبي ..يا أفندم أنا حقي ضايع”
رد سيادته“ :عايزة الـ  ٨٠جنيه العالوة يعني؟!” وأشار ألحد الموظفين :خد اسمها .ولم ينس معاليه في نهاية
الزيارة أن يناديها  ،ويأمرها بالجري في جنينة المتحف علشان تخس .لم تسكت عزة على الظلم الذي تعرضت
له ونشرت القصة بشجاعة على مواقع التواصل االجتماعي معرضة نفسها للرفت والمسائلة القانونية .كما
طالبت الوزير باالعتذار ال لشخصها فحسب ولكن لكل امرأة عاملة تتعرض لتفرقة ويتم اختزالها في جسد،
ولكل مثقفي مصر الذين يتهرب ممثلهم في الوزارة من مسئولياته الثقافية ويتفرغ لحل مشاكله مع التخان.

حظك مع جود نيوز

الشخصية لكن ال
برج احلمل :جناح مالى وجتارى وارد مبشيئة اهلل ،التوجد خالفات على اجلبهة
ّ
تتسبب فيها أو تصنعها من العدم ثم تشتكى منها.
ّ
لألولويات تتمكن من مبشيئة اهلل من إجناز
وفن إدارة الوقت ومع ترتيبك
برج الثور :لست تفتقر لعلم ّ
ّ
حتدد أولوياتك لنفسك.
القائمة بأكملها ،وأنت من ّ
برج اجلوزاء :أحالم اليقظة التتركك لكن الوقت ما أن يذهب اليرجع،أكتب قائمة مبافقدته فى
الشهوراملاضية وأبدأ بخطة جديدة لتعويض املفقود،باجلهد والعرق.
السرطان :جناح يفتح شهيتك حلصداملزيد من األرباح مبشيئة اهلل لكنه قد يلفت العيون
برج ّ
احلاسدة ،إحرص على عدم لفت األنظار واإلبتعاد عن اجلشع.
والسخط،السعادة واحلزن ،إحرص ألاّ يقوم
الرضا
برج األسد :أرجحة عنيفة فى حالتك
ّ
ّ
املزاجية بني ّ
ينية بوقتها.
الد
صلواتك
وأد
هذه
ة
املزاجي
مساكني بدفع ثمن حالتك
ّ
ّ ّ
ّ
وسيئاته،لقاء رومانسى وارد
وتتقبل اليوم بحسناته
الدنيا
برج العذراء :أنت ٍ
راض عن نفسك وعن ّ
ّ
ّ
جد ّية املوضوع.
من
وتأكد
تبحث
اذا
عم
إعرف
لكن
احلدوث
ّ
ّ
برج امليزان :اجلهود التى تقوم بها اآلن قد الحتصل على نتائجها فورا ً لكن فى املستقبل البعيد تدرك
هباء،تابع املذاكرة أوعملك باجتهاد.
أن عملك الشاق لم يذهب
ً
مرات قبل أن
ة
عد
نفسه
يراجع
أن
فعليه
العمل
فى
مهاراتك
بتحدي
برج العقرب :من يرغب
ّ
ّ
ّ
يفعل،اجلشع غيرموجود فى قاموسك لذا ّأد اخلير دون التفكير فى املقابل.
العون باألمس لزميل وصديق لتجد اليوم يدا ً متتد لك لتعاونك مبشيئة
برج القوس :قمت بتقدمي يد ْ
اهلل  ،قلق وارد بشأن صحتك فإهتم بها.
برج اجلدى :تتبنى األسلوب اجلاف اخلشن لتحصيل مستحقاتك ورمبا تابعك هذا األسلوب عند
جتنب سيئاته
تعاملك مع احلبيبة فأنت الترضى بأنصاف احللول ،أسلوب له حسناته لكن ّ
مؤدبة.
بتغليف خشونتك بقفازات حريرية وكلمات ّ
الدلو :جبهة العاطفة مثل مختلف اجلبهات متربالتغيير املستمر،السعادة دائمة والحزن دائم،
برج ّ
تفاءل باخلير جتده .
برج احلُوت :إن كنت متزوجاً أو عازباً عليك احلفاظ على هذا اللسان مربوطاً أمام إناث األسرة ،األولوية
لتأمني الهدوء مبنزلك بعيدا ً عن شماتة اجليران.
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اجلالية املصرية تؤيد ٌ
ترشح «هاني
توفيلس» لعضوية البرملان الكندي

جود نيوز :أصدر عددا ً من املنظمات والنشطاء
والشخصيات املصرية العامة في كندا بيان لدعم
املرشح املصري“ ،هاني توفيلس” والذي يحمل أمال
املصريني في كندا ،في دخول «مصري» للبرملان
الكندي ،وقال البيان :ترحب اجلالية املصرية بكندا
بالقرار الذي إتخذه الصيدلي “هاني توفيلس”
بخوض اإلنتخابات داخل حزب احملافظني
“”NOMINATION
 ،ليكون مرشح احلزب لإلنتخابات الفيدرالية،
ولعضوية البرملان الكندي عن دائرة منطقة
“”Oakville North Burlington
 ،في اإلنتخابات امل ُزمع إجرائها في
أكتوبر املقبل
وعليه يؤكد املوقعون ادناه علي
دعمهم لتلك اخلطوة من قبل
“توفيلس” ،وعلي ثقتهم التامة في
أنه خير ممثل للمقيمني مبنطقته
اإلنتخابية بصفة خاصة ،وللجالية
املصرية بصفة عامة
والصيدلي “هاني توفيلس” شخصية ناجحه
مهنياً وإجتماعياً  ،ويحظي بأحترام الكثيرين ،كما
أن له دور كبير في خدمة أفراد اجلالية املصرية في
منطقتي مسيسوجا وأوكفيل علي مدي أكثر
من عشرون عاماً
ونطالب اجلميع من أعضاء حزب احملافطني في
دائرته اإلنتخابية بتأييده  ،ونطالب اجلميع بدعم
حملة “توفيلس” اإلنتخابية بكل السبل سواء
بالدعم املادي أو بالوقت أو بأي طريقة حسبما تري
إدارة حملته اإلنتخابية
أن األختيار دائماً يجب أن يكون ما هو في صالح
كندا وما في صالح الوطن األم“ ،مصر” وهو ما

نراه في السيد “هاني
توفيلس”
املوقعون:
الهيئة القبطية الكندية – د .ماهر رزق اهلل
الهيئة القبطية الكندية – تورنتو – م .فيكتور
عبد الشهيد
إحتاد نشطاء كندا – د .هاني شنودة
األقباط حول العالم – م .شريف منصور
جريدة جود نيوز الكندية – م .إبرام مقار
د .وجيه غبريال – استاذ الفيزياء بجامعة تورنتو
د .رأفت جندي طبيب عائلى ورئيس حترير األهرام
اجلديد
م .غادة ملك – املرشحة السابقة
مبدينة مسيساجا
م .مجدي ميخائيل – رجل أعمال
م .رمزي شنودة – عضو حزب
احملافظني الكندي
د .سمير إسكندر
م .عادل جورجي
الصيدلي سامر رزق
الصيدلي عادل تادرس
الصيدلي ممدوح فؤاد
الصيدلي مجدي نشأت
الصيدلي جورج عبد املسيح
الصيدلي مينا رزق
م .عادل أندراوس
اجني رزق – سيدة أعمال
م .شوقي جرجس
االستاذة سوزان مرقس
أكرم جبره – رجل أعمال
طارق حنني – رجل أعمال

تركيا تهدد العالم في حال االعتراف مبذبح االرمن:
س ُنعيد فتح كنيسة آيا صوفيا للصالة اإلسالمية»  ..وأردوغان يهدد بطرد األرمن

جود نيوز :لم تقف البلطجة العثمانية  ،عند حد عدم
اإلعتراف بحق مجازراألرمن مطلع القرن املاضي و التي
راح ضحيتها ما يزيد عن نصف األرمن في العالم  ،و
التي قدرت اعدادها مبليون ونصف ارمني  ،بل وصل حد
البلطجة العثمانية الي تهديد اخلليفة العثماني ،رجب
طيب اردغان إنه لديه خطط فورية لطرد عشرات آالف
من األرمن ،بعد قرارين سويدي وأميركي حمال الدولة
العثمانية مسؤولية إبادة األرمن إبان احلرب العاملية
األولى.
واضاف االردغان بأنه يعتزم طرد األرمن املوجودين ببالده
بصورة إذا ما واصلت برملانات العالم التصويت على
«إبادة» األرمن بيد األتراك إبان احلرب العاملية األولى.
وجاءت تهديدات االتراك بعد عدة أيام من موافقة البرملان السويدي وجلنة مبجلس النواب األميركي على
قرارين يصفان ما قيل إن األرمن تعرضوا له على يد األتراك العثمانيني باحلرب العاملية األولى باإلبادة
اجلماعية.
ِ
و لم تقف هذه البلطجه الي هذا احلد بل هدد مفتي تركيا « ،مفاعل ه ْزلي « باعادة فتح كنيسة «آيا
صوفيا» للعبادة من جديد و اقامة الشعائر و الصلوات الدينية االسالمية .
و تاتي هذه التصريحات كرد فعل علي وصف البابا فرنسيس مذابح األرمن عام  1915باإلبادة اجلماعية
أثناء إحياء الذكرى املئوية ملقتل ما يقرب من  1.5مليون أرمني
سببا في تسريع
وقال ِه ْزلي« :أرى أن تصريحات بابا الفاتيكان األخيرة حول أحداث العام  ،1915قد تكون
ً
إعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة من جديد» ،بحسب بيان رسمي صدر عن دار اإلفتاء بالعاصمة.
وأوضح البيان أن هذه التصريحات أدلى بها هزلي أثناء لقاء جمعه بعدد من موظفي دار إفتاء إحدى
املناطق بالعاصمة ،والتي أدان فيها تصريحات البابا فرانسيس بابا الفاتيكان حول أحداث العام .1915
وتابع املسؤول الديني التركي قائلاً « :لقد كانت تصريحات بابا الفاتيكان مثيرة للغاية ،السيما أنها
صدرت عن رجل ينقل باستمرار رسائل احلب والسالم للعالم أجمع ،رجل تصدر إلصدار حكم في مسالة
تقتضي بحث مؤرخني لبيان حقيقتها».
علميا أن األحداث التي شهدتها األناضول قبل مئة عام ،قد
ثبت
واستطرد هزلي « :بالرغم من أنه قد
ً
أصابت بأالمها ومراراتها كل أتباع الدولة العثمانية ،وليس األرمن وحدهم ،نرى أن مثل هذه التصريحات
املؤسفة تتعمد التركيز على أالم طرف واحد دون الطرف اآلخر ،وهى بذلك تعكس لنا الشكل احلديث
للحمالت الصليبية التي شهدتها هذه البالد قبل مئات السنني».

تقــــــــارير

ننشر تفاصيل إنشاء أول كاتدرائية
بالعاصمة اإلدرية اجلديدة

جود نيوز :قالت مصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  ،وافق علي طلب قداسة البابا تواضروس الثاني
بابا االسكندرية و بطريرك الكرازة املرقسية  ،بانشاء كاتدرائية جديدة في العاصمة االدرية اجلديدة ملصر
التي مت االعالن عن انشائها خالل املؤمتر االقتصادي الذي عقد في شهر مارس املاضي .
و تاتي هذه املوافقة علي انشاء كنيسة بعدما التقي البابا بالسيسي و قتما كان مرشحا للرئاسة و
تطرق احلديث الي ازمة بناء الكنائس و ترميمها  ،و اكد له وقتها ان جموع االقباط يرغبون في اصدار
قانون دور العبادة .
و وعد السيسي البابا بانهاء هذه االزمة فور وصوله للرئاسة و انه سيسمح لالقباط ببناء كاتدرائية
رابعة بعد الكاتدرائية املرقسية القدمية بكلوت بك  ،و كاتدرائية االسكندرية التاريخية و الكاتدرائية
املرقسية بالعباسية .
و مبجرد اعالن الرئيس عن العاصمة االدرية اجلديدة ضمن فعاليات املؤمتر االقتصادي  ،سارع البابا
تواضروس مرة اخري بتقدمي طلب للسيسي يقترح فيه انشاء كاتدرائية جديدة بالعاصمة االدرية  ،و
وافق الرئيس علي طلب البابا بالتزامن مع االحتفاالت بعيد القيامة .
و تقدر مساحة االرض التي ستبني عليها الكاتدرائية اجلديدة  30فدان في منطقة مثلث االمل بجوار
العاصمة اجلديدة  ،وهي تعد مساحة رائعة في ظل ان الكاتدرائية املرقسية بالعباسية مساحتها 5
افدنة مباحتتوية من ملحات .
و ستتطلق علي الكنيسة اجلديدة اسم الكنيسة املرقسية الكبري و سينقل بها املقر الباباوي فور
االنتهاء من بنائها لتكون هي املقر الرئيسي الذي تدار منه الكنيسة .

مذكرات الرسام العاملي هاني املصري
ذكريات املغامرة األمريكية

«البدايات» احللقة الثالثة عشر
عشان تبقوا فاهمني التركيبة الهايراركية
لشركة ديزني … اوال فيه الشركة االم the
 Walt Disney Companyو دي تخصصها
االدارة و االعمال و الشؤون القانونية و
احلسابات العامة  ..و طبعا السياسات العامة
للشركة ككل ..و بعدين فيه شركات شبه
مستقلة زي استوديوهات السينما Walt
 Disney Studiosو ستوديو الرسوم املتحركة
 Walt Disney Animationو شركات املعمار
و التخطي ط �Walt Disney Design & De
 velopmentو قناة التلفزيون و رسوم متحركة
للتلفزيو ن �The Disney Channel & Dis
 ney TVو طبعا  ..امياچينيرجن Walt Disney
 Imagineeringو هي اللي بتصمم مدن
املالهي كلها من اليابان الي كاليفورنيا مرورا
ب پاريس و هوجن كوجن و شنجهاي و فلوريدا… و
كل شركة منهم لها مجلس االدارة بتاعها..
زي الشركة االم ..و لها قوانينها الداخلية
اخلاصة  ..طبعا “ديزني” لها ممتلكات تانية
كتيرة متنوعة  ..زي قناة  ABCلالخبار ..و فريق
هوكي مستقل و أسطول بحري للسياحة ..و
محالت جتارية  Disney Storesو ما شبه..
يعني ملا كنا بنصمم مشروع في “امياچينيرينج”
كان الزم ياخد موافقة مجلس االدارة بتاعنا
االول ..و بعدين موافقة مجلس ادارة الشركة
االم و هو مكون من رؤساء كل الشركات
التانية ..و طبعا  ..رئيس مجلس اإلدارة االعلي
في الشركة ..و كان أيامها “مايكل آيزنر ” �Mi
 chael Eisnerو هو من نيويورك اصال امنا كمان
من عمالقة هوليوود ..و راجل يهودي صهيوني
 ..وش ! و كان رئيس مجلس إدارة “امياچينيرينج”

ايامها اسمه “مارتن سكالر”  Marty Sklarو
يهودي برضه ..امنا مش صهيوني ..و من الناس
القدام في الشركة ..و تربطني بيه صداقة
حتي يومنا هذا…
و في سنة  ١٩٩٣قررت الشركة استغالل
موقف سيارات “ديزنيالند” في كاليفورنيا ..
اللي كان حجمه اكبر من املدينة نفسها..
و بناء مدينة مالهي  theme parkجديدة
عليه ..و كالعادة اتكون فريق لدراسة الفكرة ..
فطلعوا بتوصيتني  :الفكرة االولي تكون وصف
لكاليفورنيا بكل نشاطاتها و مغامراتها  ..و
الصناعات اللي فيها ..زي صناعة السينما
 ..و النبيذ  ..و الزراعة  ..وبعدين تاريخها من
ايام االسبان و الهنود احلمر لغاية النهارده ..و
طبعا معاملها السياحية ..زي بيوت املشاهير
في لوس اجنلوس  ..و جسر سان فرانسيسكو
الشهير  .. Golden Gate Bridgeو ما اليه!..
اما الفكرة التانية  ..فكانت مبنية علي حاجة
اصال معمولة في فلوريدا ..بس تتنفذ علي
اكبر كتير ..وهي اجنحة الدول اخملتلفة ..فكانت
الفكرة ان املدينة تتقسم خمس اجزاء شبه
متساوية ..كل جزء بيحاكي قارة من القارات
 ..بأهم ثقافاتها و املع حضاراتها مع السماح
للزوار باالقامة في املدينة (و دي كانت فكرة
جديدة ) و االستمتاع باحلياة اليومية في
احلضارة اللي الواحد يختارها… يعني مثال لو
نازل في الفندق الباريسي  ..يصحي الصبح
علي ريحة العيش الفرنسي الطازج  ..من دكان
اخلباز اللي حتت البيت ..و ينزل يفطر كرواسان و
قهوة  ..في شارع فرنسي اصلي ..مثال يعني !

(البقية العدد القادم)
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التركيز علي السلوكيات اجليده للطفل

 +التركيز علي السلوكيات اجليده
ما يرام ,
للطفل كوسيله تأديبيه قد يبدو
فسوف يستمر علي ما هو عليه
أمرا غريبا  ,لكنه يجدي بشكل
 .جميعنا يحتاج إلي الشعور
يفوق كل التوقعات ,املشكله
بالرضا و اإلطمئنان علي أن
تكمن في أن معظم اآلباء
جهوده يتم االعتراف بها و
يكونون مشغولني ومتعبني
تقديرها .
لدرجه أن الوقت الوحيد الذي
 +جتاهل ما هو سيئ
يحظي فيه سلوك أطفالهم
هذه الفكره تأتي كنتيجه
باالهتمام و االنتباه يحني عندما
للتركيز علي السلوكيات اجليده
يكون هذا السلوك سيئا أو غير
 ,و هي مبثابه وسيله مهمه في
مقبول .و هكذا يربط األطفال
التعامل مع األطفال الذين
بني السلوك السيئ واحلصول
يسعون باستمرارإلي جذب
علي االنتباه واالهتمام من قبل
بقلم :مرفت روفائيل االنتباه أو يتصرفون بشكل سيئ
آبائهم  .إذن بدال من أن نركز علي سلوكيات  ,و جتاهل السلوكيات السيئه ليس معناه
الطفل السيئه و مخالفته للقواعد  ,نركز إتاحه الفرصه للطفل كي يفلت من العقاب
علي سلوكياته اإليجابيه.
,وإمنا يعني ببساطه جتاهل السلوكيات
 +مبعني مدح الطفل علي وضع املالبس في الغريبه التي الغرض منها إثارتنا و مضايقتنا
املكان اخملصص لها  ,مدحه علي تنظيفه .........ينبغي أن
ألسنانه بالفرشاه أو تناوله لكل ما في طبقه  -االحتفاظ بالهدوء
من طعام  ,نظهر مالحظتنا أنه لم يغضب و  -تزويد الطفل بكلمات تساعده علي التعبير
لم يضرب أخاه عندما ضايقه  ,نظهر فخرنا عن عواطفه و مشاعره
بأنه يرتدي مالبسه بنفسه و يؤدي واجبه دون  -عدم االستجابه لطلباتهم لكي يتعلموا أن
أن يطلب منه  ,و يطفئ التليفزيون عندما التصرف بطريقه سيئه ال يوصلهم إلي شئ
يطلب منه ذلك ,و يذهب إلي الفراش عندما و إن أفضل
يؤمر بذلك.
األوقات هي تلك التي يكونون فيها علي
 +فاألطفال إذا مت إثابتهم علي سلوكهم انسجام تام مع آبائهم.
اجليد ,و مت اإلعتراف بجهودهم و الثناء عليها  -نقابل السلوكيات غيراملقبوله بقليل جدا
 ,فسوف يكررون هذا السلوك  ,مرارا و تكرارا من االهتمام أو بالعقوبات املتفق عليها
.فاألطفال في النهايه يرغبون في أن يكونوا مقدما .
محبوبني و يحظوا بقدر وافر من االهتمام  +في نهايه األمر سوب يدرك الطفل أن احلوار
اإليحابي.و األرجح أنهم سيستجيبون لنا املتحضر و التفاوض الهادئ هما الطريقه
بنفس نوعيه السلوك الذي نريده و نتوقعه  .الوحيده
هذه يعرف ب « السلوك املكتسب «
التي لدينا استعداد للتواصل من خاللها.
 +تطبيق هذه السياسه أمر يحتاج إلي جهد ربنا يعطينا إستقرارا و هدوءا في بيوتنا و لربنا
و مثابره  .فحني يشعر الطفل بأنه يسير علي اجملد الدائم إلي األبد آمني .

البابا شنودة ..وسنوات مع اسئلة الناس
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سموضوعرئاسةأوتفضيل ،وإمن اعزاءملسكني...
األم رإذ نلي 

			
ما هذا الذى فعلته ؟؟
		
يهوذا مت اختيارك تلميذا
		
اثنى عشر تلميذا ليسوع
		
للتالميذ و الرسل بشاير جديدة
		
تسلمت املال و الصندوق كأمانة
طريق الفضة و الذهب		
		
أبثالثني من الفضة تبيع املعلم
		
أبقبلة تخون سيدك تسلمه
		
أهذا جزاء من طهر البرص
		
عطف على اجلموع بالبرية
		
رجعت باكيا  ..نادما  ..ذليال
			
صار دارك خرابا
		
سقطت على وجهك رعبا
		
ووقعت القرعة على متياس

قبلة  ..اخليانة !!

نصلي ألجل

أبقبلة تسلم ابن االنسان ؟؟
لتنضم لألخرين حلمل الرسالة
يسألونه عن اخلطايا و معرفة الوصايا
معجزات و أمثال فيها كل الكفاية
و لكنك اخترت طريق الندامة
فيها الرضا للكهنة المتام اخليانة
و تختار لنفسك قصة النهاية ؟؟
لأليدى وحيدا و يهرب األنصارا
جورج توفيق
و شفى العرج و أعاد البصر للعميانا
فأشبعهم خبزا و سمكا و ليس بينهم جوعانا
و ألقيت بالفضة لرؤساء الكهنة احليارى
ال يسكنه سوى البوم و الغربانا
و فقدت أحشائك ثمنا للهوانا
ليكون تلميذا يكمل البشارة و الرسالة

مجلس إدارة وأسرة حترير «جود ينوز»
بقدمون خالص التعازي
للسادة
ناصر و دوريس عطية
رأفت و نورما عطية
سلفانا عطية

في أنتقال الوالد  /وليم عطية
خالص العزاء لألسرة واألصدقاء

إختالف االعياد ليس مشكلة دينية او عقائدية علي
االطالق بل هي مشكلة “فلكية”  ،فالشرق له تقومي
والغرب له تقومي أخر  ،واقرب طريقة لشرح هذا االمر
مثل نظام درجات احلرارة تقاس “بالسيلسيوس”
او “بالفهرنهيت”  ،هي نفس احلرارة لكن بدرجات
مختلقة .بالنسبة إلختالف موعد االعياد ،هي
مشكلة بالفعل وأنا اقدر حجم هذه املشكلة
جدا ً  ،وخاصة أن في الغرب هناك عدد محدود من
االسر القبطية  ،كما انها تكون ايام عمل ويكون
اجلميع انتهي من احتفاالت الكريسماس اخلاصة
به .ودعني اقول لك اننا ككنيسة قبطية بدأنا
دعوة علي مستوي العالم وفي حواراتنا الالهوتية
وتبنينا دعوة لتوحيد ولو عيد واحد من العيدين ،
ووجدنا أن القيامة هي االقرب او االسهل للتوحد
ولو جنحنا في تلك اخلطوة ميكن ان ننجح
في توحيد عيد امليالد ايضاً .وخاصة أن عيد
القيامة لهذا العام أحتفلنا به معاً ولهذا
جندها فرصة جيدة أن نبدأ بتوحيد موعد
عيد القيامة بدأ ً من هذا العام  ،واريد االشارة
الي بحث هام خاص بهذا االمر أعده نيافة
االنبا بيشوي ونتمني أن نأخذ خطوات علي
هذا الطريق
قداسة البابا تواضروس الثاني
جلريدة “جود نيوز” الكندية في أبريل 2014
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مقتل مليون نحلة في حادث
مروري بفرنسا

ُ .قتل ما يقدر بنحو مليون نحلة بعدما
اصطدمت الشاحنة التي كانت تنقلهم
بسيارة أخرى في جنوب فرنسا ،ووقع احلادث
عندما كانت شاحنة صغيرة تنقل على
إحدى الطرق جنوب فرنسا  72من إطارات
خاليا النحل وحتتوي كل منها على حوالي 20
ألف نحلة؛ مما تسبب في تهشيم معظم
خاليا النحل ،حسبما ذكرت صحيفة «ال
ديباش» الفرنسية .
وإلن العسل في داخل اإلطارات كان ال يزال
في حالته السائلة ،فقد غاص فيه النحل
وأصبح مثل «الهريسة» ،كما ذكر صاحب
املنحل« ،دومينيك ميرا» .
وقد مت بناء خاليا جديدة للنحل على جانب
الطريق في محاولة إلغراء عدة آالف من
النحل الذي فر ومتكن من النجاة بالعودة مرة
أخرى.
وبلغت اخلسائر املادية حوالي  7آالف يورو
بسبب تهشم إطارات خاليا النحل ،فضال
عن التلفيات التي حلقت بالسيارة ،باإلضافة
إلى األضرار من فقدان محصول العسل،
فيما اضطرت فرق اإلنقاذ للعمل وسط
أسراب من النحل الهائج.

تسرب مياه يؤدي إلى اكتشاف متحف حتت األرض في إيطاليا

تسبب تسرب للمياه حتت منزل مواطن إيطالي يدعى لوشيانو فاجيانو`` في اكتشاف
متحف حتت األرض على غرار مغارة على بابا ،حيث مت العثور على قطع ترجع إلى احلضارة
اليونانية القدمية في القرن اخلامس قبل امليالد وذلك في مدينة ليسى لؤلؤة الباروك في
العصور القدمية.
وكان لوشيانو وثالثة من أبنائه يحفرون األرض من أجل إقامة مطعم إذا بهم فوجئوا بهذا
الكنز األثري الذي يضم  3000قطعة فنية.

«األمريكي» األقوي  ..و «الفلسطيني» األضعف في قائمة أهم جوزات السفر بالعالم
احتلت اإلمارات املركز األول للدول العربية بينما أحتلت املركز ال  47في مؤشر أقوى جوازات
السفر في العالم ،وذلك في تقرير أصدره موقع متخصص تابع ملؤسسة «أرتون كابيتال»،
الهادفة إلى تطوير مفهوم املواطن العاملي ،واملبني على قوة اجلواز بعدم حاجته إلى تأشيرات.
ويتيح جواز السفر اإلماراتي ،دخول  72دولة دون احلاجة إلى تأشيرة ،لتصبح هي الدولة
العربية األولى في هذا املؤشر ،حسب موقع «سي أن أن» العربية.
واحتل جواز السفر الفلسطيني املركز األخير في هذا املؤشر ،لعدم جتاوز الدول التي يتيح
دخولها  28دولة دون تأشيرة ،وبشكل عام احتلت الدول العربية املراكز املتوسطة واألخيرة
في هذا املؤشر ،بينما جاء اجلواز األمريكي والبريطاني في املركز األول ،حيث يتيحان دخول
 147دون تأشيرة.
بينما حلّت فرنسا وكوريا اجلنوبية وأملانيا في املركز الثاني من القائمة ،حيث تتيح جوازاتها
بلدا ،وفي املركز الثالث جاء اجلوازان اإليطالي والسويدي مبقدار  144دولة.
السفر إلى ً 145
وعن بلدان شمال إفريقيا ،جاء جواز سفر املغرب ومنغوليا وبنني ومالوي في املركز 58
بلدا دون طلب تأشيرة ،أما التونسي
بالتساوي فيما بينهم ،حيث يتيح كل منها زيارة ستني ً
بلدا ،أما الليبي فيسمح
66
واجلزائري
بلدا،
ّ
ً
بلدا ،واملوريتاني ً 53
فيمكن حامليه من زيارة ً 61
بلدا.
53
واملصري
ا،
بلد
47
إلى
بالسفر
ً
ً
جاء جواز السفر الفلسطيني في آخر القائمة إلى جانب جوازات سفر كلاً من جمهورية ساو
تومي وبرينسيب ،جزر السلمون ،جنوب السودان ،بورما.

فيلم  Fast & Furious 7األمريكي يحقق مليار دوالر في  17يوم فقط

سويسرا تستخدم الطائرات بدون
طيار في البريد

منوعات نيـــــوز
طلبات اللجوء جلمهورية «ليبرالند»

اجلديدة تخطت الـ 160ألفاً  ،واملصريون
يواصلون السخرية

قال فيت جيدليكا ،املواطن التشيكي،
رئيسا جلمهورية تدعى
الذي أعلن نفسه
ً
«ليبرالند» الواقعة في منطقة غير مأهولة
بني دولتي كرواتيا وصربيا ،إنه سيعلن عن
اخلطوات املستقبلية التي ستطبق خالل
األيام املقبلة لدولته اجلديدة.
وأضاف جيدليكا عبر صفحته الشخصية
على موقع التواصل االجتماعي «فيس
بوك» ،أن الصحفيني واإلعالم ُمرحب بهم
في دولته ،مشيرًا إلى أن املوقع تخطى
الـ 160ألف طلب جلوء لدولة «ليبرالند»
اجلديدة
ولم يترك املصريني الدولة اجلديدة وتوالت
النكات من املصريني علي مواقع التواصل
اإلجتماعي« ،فيس بوك» و «تويتر» ،مثل:
«أنا عينت نفسي ظابط عندكو ،وأرجوا
إن القوانني تعجبني».
 «عملت صندوق حتيا ليبرﻻند وﻻ لسة». «عندكو عيش وال جنيب معانا». «هل قدمت على الهجرة الى جمهوريةليبرالند» اليوم؟.
 «باملناسبة ليبرالند دي مفيهاشمطار ..يعني تنزل كرواتيا أو صربيا وتاخد
ميكروباص».
 «دة البلد محتلة من املصرين من قبل ماتتفتح».
 «أهم حاجه إن الرئيس هناك مينع هجرةاملنوفيني عشان يحافظ على منصبه».
 «مصري جاد أبحث عن ليبرالندية مطلقةللزواج».

 280مليون دوالر سنوياً  ..أعلي راتب
لرئيس تنفيذي في أمريكا

حطم فيلم  Fast & Furious 7األرقام القياسية بعدما تخطت أرباحه حول العالم حاجز
وفقا ملا نقله موقع «بيزنس إنسايدر»
يوما فقط من بداية عرضهً ،
املليار دوالر خالل ً 17
األمريكي.
ونقل املوقع األمريكي تصريحات شركة  ،Universalالتي قالت خاللها إن فيلمها
 7 Furiousتخطى حاجز املليار دوالر في مساء يوم اجلمعة  17أبريل ،ما يجعله الفيلم
األسرع في الوصول لهذا الرقم.
وتفوق بذلك  7 Furiousعلى منافسيه  ،Avatarو ،The Avengerواجلزء الثاني من Harry
يوما.
 Potter and the Deathly Hallowsالذين تخطوا
ً
جميعا حاجز املليار دوالر في ً 19
يوما رغم أنه عرض
الـ17
خالل
دوالر
كما جنح فيلم  7 Furiousفي تخطي حاجز املليار
ً
يوما فقط.
منهم في الواليات املتحدة األمريكية ملدة ً 15

بابا روما يغسل أرجل
السجناء  ...مشهد أفضل
من مئات العظات!

صورة وتعليق

أعلن متحدث باسم هيئة البريد في
سويسرا أنهم سيبدأون جتارب خاصة
لتسليم الطرود بواسطة الطائرات
اآللية التي تعمل بدون طيار.
ونقلت وسائل إعالم سويسرية عن
بيرنهارد بوركي قوله« :سنقوم بتلك
االختبارات خالل الصيف املقبل.
وقد يكون األمر مثيرا ً لالهتمام بالنسبة
جلهة متخصصة في اخلدمات اللوجستية
مثل هيئة البريد السويسرية».
وأضافت التقارير أن ذلك املشروع،
الذي ال يزال في طور التجربة ،سيتم
تنفيذه بالتعاون مع اخلطوط اجلوية
الدولية السويسرية (التي تعتبر شركة
الطيران الرسمية في سويسرا ومقرها
بازل) وشركة تصنيع الطائرات اآللية
األميركية .Matternet
هذا ويعتقد أن هناك اهتماما ً من اجلانب
السويسري في االعتماد على التقنيات
اخلاصة بالطائرات اآللية للمساعدة في
ربط اجملتمعات النائية في كافة أنحاء
البالد اجلبلية.

كشفت شبكة «سي أن أن» اإلخبارية
األمريكية ،عن الراتب الذي يتقاضاه الرئيس
التنفيذي ومؤسس شركة «جوبرو» ،نيك
وودمان ،والذي يعتبر أغلى رئيس تنفيذي
بالواليات املتحدة ،وذلك براتب بلغ 285
مليون دوالر سنويًا.
عاما ،املركز
39
يبلغ
الذي
واحتل الشاب،
ً
األول على قائمة «مؤشر رواتب بلومبيرج».
جدير بالذكر ،أن القيمة التسويقية لشركة
«جوبرو» سجلت بسوق األسهم األمريكية
قرابة  6مليارات دوالر.
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Earth Facts

“Here I am!” Joseph answered his father
one day.
“Go see what your brothers are up to.”
“Yes, Father,” Joseph said.
There is another reason why Joseph’s
brothers probably didn’t like him very
much. He always wanted to please his
father - and they didn’t.
But let’s see what comes of that.
Joseph’s 10 older brothers were out in
the pastures tending their sheep, and
Jacob wanted to know how they were.
And so he sent Joseph out to check on
them. Little brothers are good at spying
for their parents! And there’s ANOTHER
reason why sometimes they aren’t liked
very well by their older brothers and
sisters!
But it wasn’t really that Jacob was spying
on his sons. He cared about all his
children deeply, and he wanted to make
sure they were all right. He also knew
that people can get into trouble when
they think that no one is watching.
And he was right.
So Joseph set out for the distant
pastures.
But he couldn’t find his brothers
anywhere. Once again, they weren’t
where they said they would be.
A stranger found Joseph wandering
around in the fields.
“Are you looking for something?” the
stranger asked.
“I am looking for my brothers - the sons
of Israel. Do you know where they are?”
“Sure do,” the stranger said. “They were
here a while ago. I heard them say that
they were going to go to Dothan.”
“Thanks!” Joseph said, and he began to
walk to Dothan.
He was still a ways away, when the
colors of his coat, shining in the bright
sun, caught the eye of his older brother
Levi. “Oh brother! Here comes that
dreamer Joseph - in his fancy-schmancy
coat!”

1

“Now is our chance!” one of the brothers
said.
“Let’s get rid of Joseph and his dreams
once and for all! Let’s kill him and
throw his body into this pit here in the
wilderness. We can say a wild animal
ate him. There is no one around. Father
is far away. Who will know?”
They thought no one could see them and so they thought they could get away
with - well, murder.
But, they were wrong. Someone COULD
see them.
GOD could see them.
“Great plan!” one brother said to the
other.
“Good idea!”
“Let’s do it!”
But something inside the heart of the
oldest brother Reuben told him that he
should be looking out for his little brother
- not looking to kill him. And so he said,
«No, let›s just throw him into the pit we don›t want his blood on our hands.»
Secretly, he was planning to come back
later and rescue his little brother.
So when Joseph got near enough, they
grabbed him.
They ripped off his fancy coat - the one
they were so jealous of - and threw
Joseph into a hole in the ground.
These were his very own brothers, the
ones he looked up to, the ones he loved
so much.
Joseph looked up from the pit with tears
in his eyes.
He felt so alone. His brothers hated him,
his father was far away.
But he wasn’t alone. God was with him,
even in that deep, dark pit.
Meanwhile, it was getting late in the
morning, and the brothers were hungry.
“Hey, isn’t it time for lunch?” Dan said.
They cared more about their own
stomachs than they cared about their
brother. And that›s what causes most of
the trouble in the world.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magma is the hot liquid rock under the surface of the Earth, it is known as lava
after it comes out of a volcano.
Natural gas doesn’t have an odour, strong smells are added to it by humans so
it can be detected when there are leaks.
Hawaii is moving towards Japan at the speed of 10cm a year. This is because
they are on different tectonic plates.
The world’s largest desert (outside of the polar regions) is the Sahara, it covers
about one third of Africa!
Stretching out to an impressive length of 6696 kilometres (4160 miles) long, the
Nile River is the longest river on earth.
The volcanic rock known as pumice is the only rock that can float in water.
Mt Everest is the highest mountain on earth, its peak reaches 8,848 metres
(29029 feet) above sea level. Check out the highest mountains on each
continent of the Earth.
On average the Atlantic Ocean is the saltiest of Earth’s major oceans.
Earthquakes that occur out at sea can cause huge tsunamis capable of reaching
land and endangering people.

RIDDLE TIME
• What color socks do bears wear?
• What’s black and white, black and white, and
black and white?
•

What do you call bears with no ears?

• What do you call a bear with no teeth?

Happy
Birthday
Martina
Happy Birthday
Kevin
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Family Matters

There is a global battle against the
nature of families. The media has convinced the general public that a family can be made up of several dynamics and can manifest itself in various
forms. They claim that the Christian
perspective of family and the definition is inherently prejudiced and extremely discriminatory. Young adults
are convinced that marriage is “just a
ceremony” with no lasting impact or
commitment. More and more parents
are “single” parents because one of
the parties could not take responsibility. Some couple are having an inexplicably hard time conceiving, while others are callously and willingly aborting
“unplanned” pregnancies. More and
more homes are broken because of
the flawed idealism of a misled society. On TV shows and movies as well
as real life, celebrities and musicians
are engaging in immoral and adulterous behaviours and they are forgiven
and accepted repeatedly with no consequences. Our future generations
are looking up to these individuals and
dreaming to be as beautiful, as rich, as
famous, as talented as some of these
people.
Here is the saddest truth: each and
every family unit remaining is finding it
more and more difficult to persevere.
There is a social attack on families and
their distinct commitment to each other. There are so many subliminal messages that suggest that parents are

not “good parents” unless
they sign their children
up to a million activities
while they sit and watch.
The time spent together
just talking, laughing or
playing games is infrequent and rare. Parents
are working several jobs
and juggling obligations, businesses,
investments and their families just to
make ends meet. Children are learning
that the value placed on making money is worth much more than the value
of spending time with the family. It is
no wonder that the first thing a youth
wants to do to demonstrate independence is leave home and find a new
family among friends. Friendships are
becoming deluded with infatuated importance. I heard my friend’s nephew
tell his aunt, “My friends are my brothers- I would die for them!”
What?
The definition of a traditional family differs from one person to another; my
definition is– an unconditional love
expressed through the ties formed by
being a husband, wife, father, mother,
daughter, son, sister and brother. Here
is my question: if siblings cannot divorce or leave each other, then how
can that same bond between parent
and child or husband and wife be severed?
We were never meant to live alone.
Family is the anchor that keeps us

Tax shocks for retirees

Hany Ghattas, CFP, CIM
You have been diligently paying your income taxes for many
years and perhaps, in
most years, you have
enjoyed a tax refund. Then you retire – and in
your first year of retirement you get a (perhaps
expensive) surprise: no tax refund. Instead,
you take a ‘tax payable’ hit.
When you enter retirement, the sources of income you receive change. Your employment
income is typically replaced by the Canada
Pension Plan (CCP), Old Age Security (OAS),
other pension income and withdrawals from
personal savings. Often not enough tax is withheld from each of these sources in the first year
– and you will end up with an amount of tax
payable on April 30.
You can avoid that tax shock by using these
strategies:
· Know your tax obligation and all the deductions and credits available to you
o Be aware of your potential tax obligation by
completing a pro-forma tax calculation and set
aside money to cover your tax liability.
o If you were 65 or older on December 31,
2014, you may be eligible for the non-refundable age amount tax credit.
o You may be eligible for the non-refundable
disability tax credit if you, your spouse or an
eligible dependent qualify due to a severe and
prolonged impairment.

o You can claim eligible medical expenses paid
in any 12-month period ending in that taxation
year for which you have not been reimbursed.
Keep your receipts.
o You may qualify to jointly elect and split up
to half of your eligible pension income with
your lower-income spouse. .
· Watch for installment payments
o In the second year of your retirement, you
may receive a notice from CRA indicating you
are required to make installment tax payments.
You’ll receive this notice if the tax owing on
your last return was greater than $3,000. If the
installments are not made on time, interest will
be charged and penalties may be applied.
· Reduce or eliminate the amount of installment payments by having more tax withheld
from CPP, OAS or pension income
o To increase tax withheld from CPP and OAS
benefits, send completed CRA Form ISP 3520,
Request for Income Deductions to your Service Canada Office.
o To increase tax withheld from pension income, send completed CRA Form TD1 2015
Personal Tax Credits Return to the pension
plan administrator. If you live in Quebec, complete both the TD1 Form and Form TP1015.3V Source Deductions Return.
To be sure you completely avoid tax shock
and preserve your retirement income at its best
level, talk to your tax professional and professional advisor.

By: Sylvie Martignani
grounded and gives our
lives meaning. I cannot
judge all marriages because some ended due
to addiction, abuse or
infidelity. For those survivors, I wish to tell you
one thing: keep seeking happiness and love,
God will place people in your path who
love you and care for you so accept
the help and comfort. You deserve joy.
You deserve love.
To those of you who feel tempted to
“cheat” on your family through spending overtime at work or out with colleagues for a drink while your children
ask about you at home, please remember this one piece of advice: at the end
of the day, at the end of the road and at
the end of your journey here on earth;
none of these people will be there for
you. The only treasures we have in this
world are our families. The ones we
were born into, adopted into, married
into, borne, reared and raised. Family
is the truest realization of pure joy and
contentment.
If you commit to your family, all wealth
will follow. I promise you; because
wealth is not measured by the amount
of money you have but by how content
you are with the amount of love and
joy you readily receive from those who
adore you. That is true wealth. The
true definition of family.
Until next time.

As I keep on
growing
I always wonder how
Poem by: Nada Bakhoum
How You
still love me
up till now ?

Even if I’m changing as life
gets boring .
But I got my answer from the
bible
It was obviously clear from the
title
Yeah , it’s a story of love written in a book
But surely will last until the
last shook .
“ I’ll never leave you
Nor forsake you “
“ I’m with you always to the
very end of the age “.
This is His promise that will
never change .

Thinking about going back to school?

Author: Mina Tadrous

One of the most challenging decisions you
may face as an adult is whether it is a good
idea to go back to school. Several factors play
into making this decision extremely challenging, first and foremost, fear. The mere thought
of returning to school as an adult learner raises
a lot of concerns, “Am I too old? Can I afford
it? Will I actually find a better job? How will I
support my family when I go back to school?”
All of which are very legitimate concerns.
However, should not be a breaking point in
your decision to go back to school.
Let’s try to look at some of these concerns and
find ways to overcome them!
Am I too old?
Simply put, no you are not! Learning is an ongoing, life long process. We learn new things
every day. The only difference between you as
a student a few years ago and today is nothing but a mere number we call age. As long
as there is the drive and motivation to succeed
nothing can stop you!
Can I afford it? How will I support my family
when I go back to school?
Depending on your personal situation you may
qualify for student loans, private funding and
maybe even free education. Both the Federal
and Provincial government have programs in
place to assist you financially in your decision
to go back to school.
Will I actually find a better job?
If this is a concern you have you may want
to look into Private Career Colleges in Ontario. Regulated by the government, Career

Colleges offer quality education in a shorter
time frame than most public institutes. Career
Colleges in the province such as, Herzing College which has several campuses in the province of Ontario offer extensive career services.
You will find with Career Colleges their main
goal is to help get you back into the work force
with the training and education you need for a
bright and rewarding career. Herzing College,
as an example of Career Colleges offers their
students many career focused services including, Career Development, Internships, Handson Training and Job assistance.
If you are at a point in your life in which
you are looking to take that next step and get
back into school, upgrade your skills or get
on track to a new career, I encourage you not
to allow anything to get in your way. Pick up
the phone, browse the internet, flip open the
newspaper, do your research and achieve your
goals sooner rather than later!
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‹Do no harm›: ED Prevention
Strategies in Schools

From my own school experiences, there is
much emphasis on healthy eating and controlling weight. I am sure you can think back to
your own (or your children’s, friends’, etc.)
school experiences and pinpoint a time when
‘healthy eating’ and weight was discussed.
In my case, the focus on weight and eliminating ‘junk’ food led me to become more entrenched in the eating disorder. So, how do
schools ‘prevent’ ED through their education
programs? One article focussed on just that:
http://www.ocoped.ca/PDF/ODea_2000.pdf.
Not surprisingly, the authors found that programs
that focussed on obesity were unsuccessful. This
makes think when we think about it: if we are
telling kids that they shouldn’t enjoy chocolate
because they will become obese, what does this
say about being overweight? It makes children
feel that being overweight is equal to being inferior, lazy, or sinful. Furthermore, it makes students feel nervous about food and their weight,
opening the door for negative thoughts and
emotions to occur - about themselves, and about
food. In addition, speaking negatively about certain foods (ex. chips, bread, juices, candy, etc)
makes students think in an all-or-nothing manner: ‘if teachers say that candy is bad, I am bad
if I eat candy. So, I cannot eat candy at all - not
even a little bit’. Students fail to see that moderation and enjoying all foods is encouraged. To add
to that, the emphasis on food and weight makes
students become easily influenced by the media
and other sources, and this makes them believe
that eating is all about appearance:. For example,
students will come to view eating not as a necessary component for health, bur rather, as a means
of looking tall, beautiful, thin, attractive, sexy,
etc. Instead of helping students understand that
all food is needed and acceptable for a healthy
body and mind, schools pressure students to see
eating as a competitive activity, one in which the
‘best’ and ‘healthiest’ eater has the ‘best and fittest’ body. Without a doubt, this can lead to serious mental and emotional issues....and eating
disorders.
I highly recommend that you read this article it is easy to understand, and also has great information not only for schools, but also for us
in our everyday lives. The authors note that
rather than presenting food in a negative manner, schools (and you, as a member of society!)
should speak about food in a more positive light.
We need to acknowledge our dependence on
food for energy and sustenance. We ought to be
mindful that all foods are perfectly acceptable
in a healthy lifestyle. We need to stop seeing
weight and calories as dictators of health and
happiness. We must not be swayed by images
and media pressures that tell us that beauty is
only a matter of weight and appearance. Focussing on strategies to improve self-esteem and
confidence are essential, as this helps students
understand that their self-esteem and apprecia-

tion for themselves should not be based on what
foods they eat or what the scale says. Food and
eating should be presented in a positive manner
that allows students to feel safe and comfortable.
Eating ought to be viewed as a fun experience
that allows for creativity, adventures, social time,
enjoyment, and even learning (ex. trying new
foods, other cultures, nutrients and vitamins,
body processes that depend on nutrients, etc.).
As a member of society, this article has implications for you too, not only teachers. If you are
a parent, this article can help you understand
how you can teach your children about food and
health. In the workplace, at home, or even when
you are out with family and friends - you can be
a positive role model. You can approach food and
health in a positive manner and you can demonstrate that food is to be enjoyed, celebrated - not
despised or feared. You can illustrate that health
comes in all sizes and is not dictated by a number
on the scale. You can model that healthy eating
means being able to eat a variety of foods, even
sweets/desserts/salty chips/fats/carbohydrates
(and other foods!) without
feeling guilty. If you can do this, you will see that
others will learn from you. That will see your
positive approach to food and health and they
will adopt this in their lives as well. Soon enough,
more and more people will begin to see the truth:
that food ins a necessary, and not evil, part of
life. And that beauty doesn’t come from a mirror,
body shape, or clothes size. This will help you
and others live happier, healthier lives...and will
likely reduce the prevalence of eating disorders.
I challenge you today to look at how you view
food and health, and to reflect on how you can
change your actions and thoughts to model positive and healthy relationships with food. You
will see and feel the difference - and others will,
too. And you will be helping to spread a very
important, but often neglected and hidden message: that health is more than just a number on
the scale, that food is necessary and life-saving,
and that we ought to focus on living HEALTHY,
BALANCED, and HAPPY (not thin, muscular,
miserable, etc) lives.

Balanced Budget Delivered!

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

Under the leadership of Prime Minister
Stephen Harper, Canada has weathered the
global economic storm by creating over 1.2
million net new jobs and delivering a balanced budget. Our federal tax burden is at
its lowest level in fifty years and Canada
leads the G7 in public investment growth.
However, we live in uncertain times and the
global economy remains fragile. That’s why
I’m pleased to report that Economic Action
Plan 2015 will continue our Government’s
focus on creating jobs and economic growth
in the GTA and across the country. Our plan
includes new tax relief for families and
small business, investments in infrastructure, research and innovation, and help for
our most vulnerable. Here are some of the
ways Economic Action Plan 2015 helps:
Support Small Business by reducing
the small business tax rate, improving access to financing, and providing support for young entrepreneurs.
Support Families by increasing and expanding the Universal Child Care Benefit, introducing the Family Tax Cut,
increasing the child care expense deduction, protecting consumers and limiting
taxpayer exposure in the financial sector.
Support Manufacturers through an accelerated capital cost allowance for a 10-year period to boost productivity-enhancing investment, and the creation of a new $100 million
Automotive Supplier Innovation Program.
Support Veterans by improving the ratio of
veterans to case managers, creating a new
tax-free Family Caregiver Relief Benefit,
introducing a new Retirement Income Security Benefit, and enhancing benefits for
severely disabled veterans and part-time reserve force veterans.
Support Infrastructure by dedicating a $1
billion new Public Transit Fund, and pro-

viding over $5 billion a year nation-wide
for infrastructure under the New Building
Canada Plan.
Support Charities by exempting donations
involving private shares and real estate from
capital gains tax.
Support the Vulnerable by supporting affordable housing, further assisting persons
with disabilities and increasing economic opportunities for Aboriginal peoples.
Support Seniors by reducing the minimum
requirements for Registered Retirement Income Funds, proposing a new, permanent,
non-refundable Home Accessibility Tax
Credit for seniors and persons with disabilities, and increasing the Tax Free Savings Account annual contribution limit to $10,000.
Expand New Markets with the completion
of 38 free trade agreements including the
Canada European Union Comprehensive
Economic and Canada-Korean Free Trade
Agreements. With Canada having preferential access to more than half the world market, we are investing $152 million in trade
promotion investments to help businesses
expand into these new markets.
Enhance National Security by allocating
the resources required to counter violent
extremism and terrorism, protect our essential cyber systems and critical infrastructure
against cyber-attacks, protect our borders
and increase spending on our Canadian
Armed Forces by nearly $12 billion.
Protect the Environment by building on
our more than $20 billion investment since
2006 to conserve our landscapes, seascapes
and species through new funding of nearly
$700 million to protect species at risk and
conserve our environment.
Celebrate our Heritage by supporting activities and events to celebrate Canada’s 150th
anniversary in 2017, with $210 million over
four years, starting in 2015–16.
Record-high Federal Transfers to Ontario
in the amount of $20.4 billion to support
health care, education, and social programs.
Our Government’s balanced budget is securing a stronger economy, delivering results and maintaining Canada’s leadership
position on the world stage. We reject the
high-tax, high-debt agenda of some, and remain focused on creating jobs while keeping taxes low for all.
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.

