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ما�ضبريو .. 

ثالث �شنوات 

وثالث روؤ�شاء

 ابرام مقار

حتمل  ان  جربت  هل   .. القارئ  عزيزي 

فوق  او  يديك  بني  وزنك  من  اثقل  �شيئًا 

راأ�شك، هل تاأملت من �شئ ا�شطدم بجزء 

من ج�شمك .... يف هذا الوقت من عام 

 63 وزنها  ع�شكرية  دبابة  عربت  م�شي 

طنًا علي اج�شاد ال�شهداء ميخائيل توفيق 

و�شنودة ن�شحي وجمال فايق وامين �شابر 

وجرج�س را�شي وم�شعد فهمي وغريهم 

من �شهداء ما�شبريو .. 

وطن  يف  حبًا  تذوب  ان  جربت  هل 

له  اف�شل  مب�شتقبل  وحلمت  يرف�شك 

تدافع  م�شتقبلك، خرجت  يعنيه  وهو ال 

مل  ا�شوان  يف  كني�شة  يف  ال�شالة  حق  عن 

االميال،  مبئات  يبعد عنك  و�شعب  تراها 

ما  يومًا  لريي  وطن  وجه  علي  خرجت 

حية  بطلقة  الوطن  عليك  “العدل” فرد 
ا�شابت الرئة والكبد وحولتهم ايل ا�شالء 

م�شامل  �شباب  مع  حدث  ما  هذا   ...

مذبحة  يف  غدرًا  ُقتلوا  الزهور  عمر  يف 

ما�شبريو ... 

اعقاب  يف  عامني  منذ  كتبتها  كلمات 

 ، ما�شبريو  ملذبحة  االأويل  الذكري 

كلمات مرت عليها اعوام ومل يتغري �شئ 

الفتاة  ومازالت  االأن،  �شنوات  ثالث 

دانيال”   “مينا  ال�شهيد  �شقيقة  “ماري” 
وامليادين  بال�شوارع  فعاليات  يف  ت�شري 

التوا�شل  مواقع  علي  وحتكي  وتكتب 

دانيال”  “مينا  االخ  حكاية  االإجتماعي 

ال�شغري  ال�شاب  ذلك  غدرًا.  ُقتل  الذي 

ال�شديق  واالبن،  االخ  لها  كان  الذي 

وال�شند، 

ثالث �شنوات ومازالت “فيفيان جمدي” 

يوم  ال�شحفيني  نقابة  �شالمل  علي  تقف 

ذكراهم، ت�شرخ اأن ينال اجلاين الذي قاد 

احلبيب  خطيبها  بها  قتل  م�شرعة  مدرعة 

اجلاين  هذا  ومازال  اجلميع  امام  ثوان  يف 

حرًا طليقًا

ثالث �شنوات وا�شر 27 �شهيد يجتمعون 

يف كني�شة املالك ميخائيل مبدينة ال�شاد�س 

من اأكتوبر، الإقامة ال�شلوات علي ارواح 

طالبني  “الزوج”،  “االخ” و  “االبن” و 

عدالة  ف�شلت  اأن  بعد  ال�شماء  عدالة 

االأر�س

نف�س  ويف  عام،  وكل  �شنوات  ثالث 

احلقوقية  املنظمات  ُتر�شل  الذكري 

العادل  بالق�شا�س  تطالب  البيانات، 

جمددًا،  املذبحة  هذه  يف  التحقيق  وفتح 

او  بالقتل  �شارك  من  كل  عن  والك�شف 

متظاهر   27 قتل  يف  باالمر  او  التحري�س 

�شلمي ال حول لهم وال قوة

ثالث �شنوات، وثالث روؤ�شاء - اأحدهم 

ذلك  من  منهم  اأي  يقرتب  ومل   - قا�شيًا 

 ، جوبلز  اإعالم  لديه  منهم  كل  بل  االمر 

بداأت  هالمية،  كيانات  باإتهام  اأما  ويقوم 

بكائنات ف�شائية وانتهت باحلر�س الثوري 

باأنهم  انف�شهم  االقباط  باإتهام  او  االيراين 

روج  كما  املذبحة  تلك  عن  امل�شئولون 

املذيع “اأحمد مو�شي” و “�شيف اليزل” 

موؤخرًا، وعندها وجب علي االقباط الرد 

وترباأة انف�شهم، ليتحول املجني عليه اإيل 

جاين يحاول اثبات برائته    

من  نف�شه  ي�شاأل  واجلميع  �شنوات  ثالث 

عليه،  الت�شرت  كاملة  دولة  تقبل  الذي  ذا 

وعلي جرميته، دولة تقوم مبحاكمة اثنني 

من  االإقرتاب  وتخ�شي   ، روؤ�شائها  من 

املوؤ�ش�شة  ي�شري  لن  ما�شبريو!!.   قاتل 

التحقيقات ب�شفافية،  اأن تفتح  الع�شكرية 

حتي لو �شارت االمور للتحقيق مع اأي من 

العاملني بها - مهما كان موقعه - وتتطهر 

ومن  امل�شئول  ذلك  من  .املوؤ�ش�شة  تلك 

التاريخ  يذكرها  اأن  من  بداًل  معه  �شارك 

باإتهامات  العار  ورمبا  والنقد  باالإدانة 

بالتورط يف جرائم قتل، ال ت�شقط بالتقادم

باعتباره  ال�شي�شي  ملعب  يف  االأن  الكرة 

امل�شريني  انتخبه  الذي  رئي�س اجلمهورية 

الع�شكرية  املخابرات  قائد  وباعتباره كان 

وع�شو املجل�س الع�شكري يف هذا الوقت، 

اأن ُيقيم العدل - الذي هو ا�شا�س املُلك - 

ويفتح التحقيقات ويقدم اجلناة احلقيقيني 

م�شر  �شرني  فقط  فهنا   .. العدالة  ايل 

يف  االبرياء  طاملا  نراها  لن  التي  اجلديدة، 

القبور والقتلة طلقاء

 تقرير لالمم املتحدة: كندا من أفضل 
الدول في العالم لكبار السن

املتحدة  األمم  يوم  في 
تقرير  السن، صدر  لكبار 
ووتش«  ايدج  »جلوبال 
والذي   2014 لعام 
من  البلدان  صنف 
واألسوء  األفضل  حيث 
لكبار  بالنسية  للحياة 
التقرير  وبدراسة  السن، 
دولة  وتسعون  لستة 
كندا  احتلت  بالعالم، 
املركز الرابع، بعد النرويج 
في  وسويسرا.  والسويد 
حني حصلت أفغانستان 
اإلخير  املركز  علي 
التقرير.  اشار  حسبما 
واعتمد تصنيف التقرير 

علي الرفاهية التي يتمتع بها كبار السن في تلك البلدان، حيث أعتمدت دراسة 
كل من جتاوز سن الستني عاماً، ودراستهم من حيث اربعة معايير رئيسية إعتمد 
عليها التصنيف، أوالً االستقالل مادي ، وثانياً الصحة ، وثالثاً البيئة من حولهم 
ومدي ما يتمتعون بد من أمان والقدرة علي التواصل اإلجتماعي، واخيراً املستوي 

التعليمي لتلك الشريحة بهذه اجملتمعات.  
التقرير،  زكرها  التي  معايير  لالربعة  طبقاً  متقدمة  مراكز  كندا  واحتلت 
فالكنديني يتمتعون بإستقالل مادي عند تقاعدهم طبقاً لبرامج عديدة متاجة 
للكنديني، كذلك يرتقع املستوي التعليمي لكبار السن في كندا عن دول كثيرة 
املتحدة  الواليات  ثم  هولندا  يليها  اخلامس  املركز  إحتلت  املانيا  أن  يُذكر  أخري. 
واليابان. وأشار التقرير إلي أن اكثر من 12 باملائة من عدد سكان العالم يتجاوز 

عمرهم الستون عاماً

حكومة هاربر: شهر سبتمبر األكثر جناحا 
للتجارة واالستثمار في تاريخ كندا

قام وزير التجارة الدولية “أيد فاست” بعمل تقييم لإلجنازات الرئيسية في السوق 
إجنازات  عدة  حتققت  وقد  مباشرة،  الكنديني  العمال  منها  سيستفيد  والتي 
هامة خالل شهر سبتمبر املاضي وتعتبر إجنازات تاريخية ففي ١ سبتمبر وقعت 
كندا اتفاق جتارة حرة مع صربيا، وفي ١٢ سبتمبر أعلنت كندا تشجيع االستثمار 
دخل  والذي  الصني   وبني  بينها  احلرة  بالتجارة  اخلاص  االتفاق  وحماية  األجنبي 
إلي حيز التنفيذ في أول أكتوبر. وفي ١٥ سبتمبر أعلنت كندا وهندوراس اتفاق 
التجارة احلر الذي دخل أيضا إلي حيز التنفيذ في شهر أكتوبر احلالي. وفي يوم 
١٧ سبتمبر اتفق “ستيفن هاربر” مع رئيس أوكرانيا علي اإلسراع في مفاوضات 
التجارة احلرة بني البلدين. وفي يوم ٢٢ سبتمبر وقعت كندا علي اتفاقية التجارة 
احلرة مع  كوريا اجلنوبية. وفي يوم ٢٦ سبتمبر استضاف “ستيفن هاربر” رئيس 
مجلس االحتاد األوربي وكذا رئيس املفوضية األوربية مبناسبة قمة االحتاد األوربي 
في كندا ، واحتفل الزعماء الثالثة بحقبة جديدة في العالقات بني كندا وأروبا 
كندا  بني  احلر  التجارة  التفاق  الكامل  النص  عن  اعلن  املفاوضات  نهاية  وفي 
والي  وخلق فرص عمل  التجارة  زيادة  أمام  الطريق  يفتح  والذي  األوربي  واالحتاد 
والتعامل  ازدهارا  األكثر  العاملية  األسواق  إلي  الوصول  وكذا  الرخاء  من  املزيد 
التصدير  الكندية وهيئة تطوير  املصانع  واطلقت   ، مع ٥٠٠ مليون مستهلك 
الكندية صفحتها اإللكترونية التي متد الشركات الصغيرة واملتوسطة احلجم 
في كندا بأكثر من ٣٠ الف تلخيص عن فرص لالستثمار والعمل  تابعة للوكالة 
اتفاقيات  ، وتبلغ عدد  األوربية للمستثمرين تنشر من خالل شبكة األنترنيت  
 ، األن  حتي  اتفاقية    ٢٨ العالم  حول  األخرى  والدول  كندا  بني  احلرة  التجارة 
العمل  لتوفير  العاملية  كندا  علي خطة  وبناء  التاريخية  اإلجنازات  لهذه  ونظرا 
الشركات  أن  لضمان  الالزمة  األدوات  توفير  باستمرار  تلتزم  هاربر  حكومة  فان 
الكندية والسيما الصغيرة واملتوسطة احلجم ستغتنم هذه الفرص اجلديدة ، 

لزيادة صادراتها وزيادة فرص العمل في كل أنحاء البالد.

اقرأ في هذا العدد ايضاً

أمريكا قد ترحل الثالثة جنود 

األفغان الذين فروا إلى كندا 

ص 9لطلب اللجوء ... 

اختراع يحدث ثورة في طريقة 

اإلضاءة التي يستخدمها العالم 

ص 10إلنارة املنازل واملكاتب ... 

 تقرير: قالوا عن »غادة ملك« مرشحة 

ص 17مدينة مسيسوجا الدائرة 6 ... 

شروط ميدو للعمل بجهاز 

ص 16الزمالك اجلديد ... 

ص 8للكيوي فوائد جتهلها ... 

كل ما يجب أن تعرفه عن 

ص 6-7العقارات بكندا ... 

3

اعالن
تعلن القنصلية املصرية مبونتريال عن إرسال بعثة إلى تورنتو برئاسة 
القنصل منال عبد الدامي يوم السبت املوافق ١١ أكتوبر ٢٠١٤.. وسوف 

تتواجد اللجنة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اخلامسة مساء 
بفندق إيتون تشلسي بالعنوان التالي 

Eaton Chelsea Hotel
33 Gerrard Street West, Toronto, ON M5G 1Z4

وعلى الراغبني في إستالم جوازاتهم بشكل شخصي إبالغ السفارة مسبقاً

Hosanna Bible Study Meeting
2 Hour Tusedays 6:30 - 8:30 pm

at the Church of Saint Luke
3200 Bayview Ave., N. York, 

Finch & Bayview
Pick-up Service available

Kids program available 4-14 years old
www.smsv.ca 

Email: hosanna@smsv.ca
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مع  صادقاً  يكون  أن  »النور«  حزب  من  أرجوه  ما  كل 
يكذب  فال  يخاطبهم،  عندما  الناس،  ومع  نفسه، 

عليهم، وأال يحاول ابتزاز الدولة حتت أى اسم.
ملاذا؟!.. ألن هناك نغمة رائجة هذه األيام، على ألسنة 
فى  شارك  قد  كان  احلزب  إن  تقول  قادته،  من  عدد 
يونيو مباشرة،   30 ثورة  بعد  املعلنة  الطريق  خريطة 
على  يقال  ال  أنه  لوال  ترى،  كما  صحيح  كالم  وهو 
وقتها،  جرى  ما  منا  نسوا  الذين  تذكير  إعادة  سبيل 
وإمنا على سبيل القول عن طريق غير مباشر، بأن تلك 
املشاركة لم تكن لوجه اهلل، وإمنا كانت لهدف محدد!

هذا الهدف هو أن تتغاضى الدولة، عند اللزوم، عما 
جوهرية،  مالحظات  من  احلزب  على  يكون  أن  ميكن 
تتصل فى مضمونها بوجوده ذاته، ومدى توافق هذا 
حزب  أى  قيام  حتظر  التى  الدستور  مادة  مع  الوجود 

على أساس دينى.
إننى لست ضد »النور«، وال أنا معه، وإمنا مع احلقيقة 
اجملردة، التى علينا أن نسعى إليها جميعاً، وأن نلتزم 
بها، والبد أن هذه احلقيقة تقول لنا، إن احلزب إذا كان 
فهو  يونيو،   30 بعد  الطريق،  خريطة  فى  شارك  قد 
أجل  ومن  بلده،  أجل  ومن  وطنه،  أجل  من  شارك  قد 
من  فليس  وبالتالى  جميعاً،  أرضنا  هى  التى  أرضه، 
املتصور أن يكون إخواننا فى احلزب قد شاركوا ليفوزوا 
شاركوا  قد  يكونوا  أو  حزبى،  مبكسب  النهاية  فى 
هو  اختار  آخر،  سياسى  تيار  مكان  على  ليستولوا 

مبمارساته وحماقاته منذ ما بعد الثورة أن ينعزل عن 
املصريني، وأن يعاديهم، وأن يتخذ منهم خصوماً!

ال.. ال نتصور أن يكون هذا كله قد دار فى رأس »النور«، 
وقت أن كان عليه يختار بني أن ينحاز إلى جانب إرادة 
والتشدد،  التطرف،  شعب ضد جماعة ال تعرف غير 
والعنف، وبني أن يقف ضد هذه اإلرادة.. وإذا كان قد 
النزال  وطنياً،  موقفاً  ذلك  كان  فقد  األولى،  اختار 
نحسبه له، بشرط أن يكون موقفاً لوجه الوطن فعالً، 
طول  ويظل  الثمن،  ليطلب  بعدها  احلزب  يأتى  وأال 
الوقت يذكرنا بأنه فعل كذا، وكذا، فمن شأن سلوك 
الطريق  احلزب فى خريطة  ينقل مشاركة  أن  كهذا، 
إلى  الذى يبقى ألصحابه،  الوطنى  املوقف  من خانة 

خانة االبتزاز للدولة، وللحكومة، وللمجتمع.
»النور«  إخواننا فى  أننى أنصح  والثانية  هذه واحدة.. 
بأال يقولوا إنهم كانوا حاضرين يوم االستفتاء على 
بأن  أنصحهم  الرئاسة..  انتخابات  يوم  أو  الدستور، 
إليه،  يعودوا  وأال  يتجنبوه،  وأن  امللف،  هذا  يغلقوا 
أنهم لم  ألنهم هم أنفسهم أول من يعلمون متاماً 
يحضروا فى يوم االستفتاء على الدستور، وال فى يوم 
انتخابات الرئاسة، وأن غيابهم كان الفتاً ومثيراً أللف 

عالمة استفهام، واليزال!
»النور« يقول عن نفسه، إنه حزب سلفى، وهى كلمة 
بالسلف  االقتداء  يريدون  أنهم  تعنى،  فيما  تعنى 
هذا  من  أى   - منه  أحداً  أن  أظن  ال  الذى  الصالح، 

السلف - كان يقبل أن يكذب، أو يكّذب غيره أبداً!
أربأ بـ»النور« السلفى أن يتورط فى كذب، أو أن ميارس 
ابتزازاً مع الدولة، فقد مارس اإلخوان من قبل الكذب 
واالبتزاز، فكان مصيرهم الراهن عقاباً من اهلل تعالى 

قبل أن يكون من الناس!

السلف لم يكن يكذب!
سليمان جودة

كعك اجليش
سعيد شعيب

بعيداً عن السخرية التي انتشرت على صفحات التواصل اإلجتماعي منذ فترة بسبب اإلعالن عن كعك العيد 
الذي يبيعه اجليش للمواطنني، فإن األمر يحتاج الى نقاش. فكل يوم هناك مشروعات يتوالها اجليش باألمر املباشر 

واخرها املشروع العمالق والعام قناة السويس.
اراد  كما  اجليش  باهانة  التراشق،  ارضية  الى  ينجر  ال  هادئ.  عام  نقاش  الى  حتتاج  اإلقتصادية  األنشطة  فهذه 
معارضوه، وال الى الدفاع عن كل ما يصدر عن املؤسسة التي يحبها ويحترمها اغلبية املصريني ويقدرون طوال 

الوقت دورها العظيم في حماية البلد. 
هناك مالحظات أولية على األنشطة اإلقتصادية للجيش: 

□ أوالً اجليش يدخل في منافسة مع القطاع اخلاص والعام، والقائمون عليه يعرفون أنهم الفائزون. السبب هو 
أي ميكنك  اجور حقيقية،  اجلنود وهؤالء ال يحصلون على  العاملني فيها من  أن مؤسساته اإلقتصادية معظم 
القول أن تكلفة األجور قليلة جداً، قياساً مبنافسه في السوق. كما أن هذه املؤسسات حسب معلوماتي ال تدفع 
ضرائب. وال تخضع حسب معلوماتي ألجهزة الدولة الرقابية، باعتبارها مؤسسات اقتصادية في السوق، وليست 
انشطة عسكرية. اظن أن هذه الوضعية تضر بالسوق، فهي تدمر املنافسة العادلة ، ألنها تعطي مميزات جبارة 

ملستثمر دون اآلخرين.
□ اضف علي ذلك أن العائد، أي ارباح هذه املؤسسات ال يتم ضخ أي جزء منه في السوق في شكل ضرائب واجور 

وغيرها. ومن ثم ال تعود للسوق وتنمي اإلقتصاد. 
السؤال: هل املؤسسة العسكرية بحاجة الى مثل هذه األنشطة؟ 

اظن أن اإلجابة هي نعم. واظن أن السبب أن قادة اجليش توسعوا في األنشطة اإلقتصادية، حتى تتمكن املؤسسة 
من اإلنفاق على نفسها وال تتعرض إلهتزازات، أو ألزمات مالية. فاألنشطة اإلقتصادية حسبما اعرف بدأت لكي 

يغطي اجليش احتياجاته بأقل تكلفة، بدالً من شرائها من السوق. اقصد املالبس واألطعمة .. الخ. 
في كل األحوال اظن أن هذا وضع استثنائي، وأن األصل الذي يجب أن نفكر فيه جميعاً ونسعى اليه، هو أن يتفرغ 
اجليش ملهمته الوحيدة وهي حماية البلد. لكن اظن أن هذا األمر صعب في الظروف احلالية. فالوضع اإلقتصادي 
للبلد منهار. لكن في كل األحوال اعتقد أنه البد أن نضع هذا في احلسبان، أي البد أن ميتلك الرئيس السيسي 

خطة إلنهاء هذا الوضع غير الطبيعي وأن تستطيع املوازنة للدولة اإلنفاق الكامل على جيشنا. 
الثاني الذي اعرف حساسيته، ولكن اظن أنه البد أن نناقشه. هو أن املناصب في العديد من مؤسسات  األمر 
الى  ونعود  اجليش.  من  أو حتى  الشرطة  من  لضباطنا  تقاعد  أو  نهاية خدمة  تكون مكافأة  أن  يجب  ال  الدولة 
القاعدةاألساسية، والتي ال اظن أنه ميكن أن يكون هناك خالف حولها، وهي الوظيفة لألكفأ. فبعد وصول ضباط 
يوليو الى السلطة وعلى مدار عقود اصبح هناك ُعرف يحتاج الى اعادة نظر وهو أن الكثير من الوظائف املدنية 

يتم حجزها للضباط املتقاعدين. مثل رئاسة األحياء والتواجد في قظاعات كثيرة مثل البترول وغيره. 
طبعاً ال اقصد اطالقاً التقليل من كفاءة ومهارة أي ضابط متقاعد. وال التقليل ايضاً من مهارات أي مواطن. 
ولكن يجب أن تكون الفرص متاحة للجميع على قدم املساواة، صاحب اخللفية العسكرية أو صاحب أي خلفية 
اخرى. واظنك ستوافقني أنه ال يجب أن يقع جيشنا العظيم في الفخ الذي غرقت فيه العديد من املؤسسات 

وعلى رأسها القضاء واخلارجية والبترول. 
فهناك توريث متعمد وهناك استبعاد ألبن الفقير ألنه » غير الئق اجتماعياً«. اظن ونحن نبني مصر، نحتاج إلرساء 
قيم العدل. واظن أن املؤسسة األولى التي عليها تقدمي النموذج والقدوة هي املؤسسة العسكرية. املؤسسة 

التي نثق فيها ونحترمها ونحبها. 

 ر�سالة مفتوحة 

 للرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي

       ايليا مقار 
في ذكرى مذبحة ماسبيرو، أريد أن أشارك معكم، الرسالة املفتوحة التى 
الى  واشنطن-  العاصمة  ومقرها  القبطي،  التضامن  منظمة  وجهتها 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،

يهل علينا شهر أكتوبر، فيحمل رياح ذكرى نصر مصرى عظيم سطره شعُب مصر وجيُشها، وعكس وحدة وإرادة 
هذا الشعب وإميانه مبصريته. ثم ما يلبث أن يحمل هذ الشهر للمصريني عموماً واألقباط خصوصاً، ذكرى مذبحة 
الوقت وسقط خاللها  والتى جرت حتت سلطة اجملس العسكري في ذلك  التاسع من أكتوبر ٢٠١١،  ماسبيرو في 
شباب أبرياء حتت عجالت سيارات مدرعة، شاهد العالم كله كيف كانت تتابع أجساد شباب قبطي مسالم في 
أخرين بطلقات حية قاتلة  أخرون يفتكون بأجساد شباب  بينما كان هناك قناصة  به،  والفتك  إصرار على دهسه 

بحسب تقارير الطب الشرعى املوثقة.
السيد الرئيس

الثمن  األقباط  دفع  والتى  يونيو،   ٣٠ ثورة  الشجاع ملساندة  لتحرككم  األقباط،  بينهم  ومن  املصريني،  إن مساندة 
األبهظ لها ومازالوا يدفعون، ال يجب أن تُفهم على أنها حٌل للتغاضي عن فتح حتقيق عادل وغير منحاز يطال هؤالء 
اجملرمني املتورطني ـ سواء بالتنفيذ أو بإعطاء األوامر ـ في مذبحة ماسبيرو، مهما كانت مكانتهم أو رتبهم احلالية 
أو السابقة. إن القدرة على إنفاذ العدالة لشهداء ماسبيرو تكتسب أهمية خاصة نظراً ملوقعكم في ذلك الوقت 
كقائد جلهاز حساس في القوات املسلحة وكعضو في اجمللس العسكري، وهو ما يستدعي أولوية خاصة منكم في 

كشف املتورطني وتبرئة ذمتكم من هذه اجلرمية البشعة.
السيد الرئيس

مازال معظم املصريني داخل مصر وخارجها، يساندونكم بقوة في مساعيكم لبناء مصر اجلديدة، وليس حشُدهم 
ملؤازرتكم أثناء خطابكم في األمم املتحدة منذ أسابيع إال دليأل على هذه املساندة. ولكن بناء مصر اجلديدة لن يكون 
على جثث أبناء مصر األنقياء الذين سقطوا خالل أكثر من ثالثة سنوات هي عمر ثورتنا اجمليدة. إن بناء مصر اجلديدة 
إنتقالية  عدالة  وإحراز  املاضى،  مواجهة  علي  بشجاعتكم  بل  املستقبل  مواجهة  علي  بقدرتكم  فقط  يرتبط  ال 
وبناتاً كان حلمهم أن يكونوا في مصر املستقبل، مصر املواطنة، مصر  أبناءاً  حقيقية تشفي قلوب أسر فقدت 
الدميقراطية واحلريات التى أشرمت اليها في بيانكم أمام األمم املتحدة. إن بناء مصر اجلديدة يجب أن يقوم علي إرساء 
دعائم حقوق مدنية حقيقية تفتح أمام املواطنني فرصاً متساوية للمشاركة اإلجتماعية والسياسية واإلقتصادية، 
ويتسع صدرها ملعارضة وطنية وإعالم مسئول يحمى السلطة من الفساد ومينع إعادة إفراز نظام قدمي ثار الشعب 

املصرى عليه. 
هذا توقعنا منكم ومن مؤسستكم، وهذا ما سنعمل معكم على إحرازه.

السيد الرئيس
إننا نأمل أن يكون هذا الشهر مناسبة لإلحتفال مبصر اجلديدة وبنصر أكتوبر العظيم، ونحتفل فيه أيضا بعدل 
حتقق علي أيديكم لشهدائنا في ماسبيرو وشهداء الثورة ومصابيها في كل مكان. ال نود أن تكون هذه الذكرى 
مناسبة سنوية لتذكيركم مبسئوليتكم عن كشف اجلناة في هذه املذبحة، بل نأمل أن تكون مناسبة لشكركم 
علي حتملكم ملسئوليتكم الوطنية، وشجاعتكم في قدرتكم على غسل ثوب القوات املسلحة من حتمل مسئولية 

جرمية قد يكون شارك في إرتكبها بعض املنتسبني اليها مهما كانت مواقعهم. 
 منظمة التضامن القبطي

٨ أكتوبر ٢٠١٤
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يا �شايل العلم عايل

ورافعه ع ال�شفه

ال رحت من بايل 

وال الكالم ويف

العمر كان غايل

حطيته يف كفه

وترابنا يحاليل

والدم ما كفي

الفرحه بتاليل

وكل يوم زفه

غ�شلت عار بلدي

طعم الهزميه مر

ورفعت را�س ولدي

طول ما ال�شنني هتمر

وانا روحي ثمن وعدي

ويعي�س بلدنا حر

شعر جورج عبد املسيح

٦ اكتوبر

معني السعادة
دوال أندراوس 

الرئيسي  احملرك  هو  السعادة  عن  البحث  أن  رغم 
للحياة، إال إنه قد يكون في الوقت ذاته أحد األسباب 
أن  نعتقد  ما  غالباً  ألننا  ذلك  للتعاسة.  الرئيسية 
سعادتنا تكمن في حصولنا على ما ال منلكه وأننا 
مبجرد إمتالكه ستعرف قلوبنا الفرح املقيم، فنظل 
التطلعات تصبو نفوسنا للوصول  نلهج في دروب 
لغايات نتوهم أن في حتقيقها السعادة. وقد تكون 
هذه الغايات غير واقعية فنعجزعن حتقيقها فنغرق 
و  الظروف  علي  ملقني بالالئمة  التعاسة  في 
اآلخرين. أما إذا لم نكن من احلاملني ووضعنا ألنفسنا 
أهدافا واقعية إستطعنا حتقيقها، تتغلب الطبيعة 
البشرية ويظل اإلحساس بعدم السعادة يراودنا ثم 
نبدأ في سعي آخر نحو هدف جديد علي أمل حتقيق 
السعادة املبتغاة. السبب في هذا التخبط هو عدم 
إدراكنا الصحيح لفكرة السعادة، فهي أحد املفاهيم 
أحيانا  أننا  لدرجة  استيعابها  علينا  يستغلق  التي 
ال نفهمها إال بنقيضها..مبعني أننا نادراً ما نسعد 
فقدناه. إذا  الناس  أتعس  نكون  ذلك  ومع  منتلك   مبا 

السعادة  مفهوم  عن  مرة  ذات  صديقة  سألت 
قد  الصديقة  هذه  وكانت  نظرها  وجهة  من 
من  تعاني  كانت  أنها  حيث  بظروف عصيبة  مرت 
اهلل  أن أذن  سنوات إلى  لعدة  اإلجناب  في  مشكلة 
بها بدرجة  تعلقت  جميلة  فتاة  وأجنبت  فحملت 
وقت  حان  حلياتها. وإذ  مركزاً  فكانت  مرضية 
وتنجب  فجأة  حتمل  بصديقتي  إذ  اجلامعة  دخولها 
تدر  ولم  املقاييس  بكافة  أخري. كانت مفاجأة  إبنة 
صديقتي كيف تتعامل معها فلقد كانت موقنة 
بإستحالة أن تنجب مرة ثانية إذ إن إجنابها في املرة 
األولي كان شبه معجزي وقد كانت وقتها في عز 
العمر  من  مضي  وقد  اآلن  باحلري  فكم  شبابها 
تستطع  لم  ولكنها  املشيب؟  الشعر  ووخط  أرذله 
أن تتذمر وهي التي ذاقت طعم احلرمان من الذرية 
سوي  أمامها  يكن  لم  األبناء.  قيمة  جيداً  وتقدر 
وبالفعل  لها  قدر  كما  احلياة  وتستكمل  تشكر  أن 
 بدأت تتقبل األمر وتتعلق باملولودة الصغيرة كذلك.

كادت  كارثة  بحياتهم  عصفت  ما  سرعان  ولكن 
أصيبت  فقد  الصغيرة..  األسرة  تلك  كيان  تدمر 
رحلة  وبدأت  الدم  في  بسرطان  الكبري  البنت 
والتحاليل  والعيادات  املستشفيات  بني  العذاب 
لي  وقالت  تنهار  صديقتي  وبدأت  والفحوصات 
مني.. أخذها  إذا  أبداً  أسامح اهلل  لن  »أنا  مرة:  ذات 

هل أعطاني أختها ليعودني عنها«.. ومرت الشهور 
الغمة  أن انزاحت  إلي  ومعاناة  رعب  في  وهم 
طريق  عن  البنت  حياة  إنقاذ  األطباء  واستطاع 
الصغري.  األخت  من  عليه  حصلوا  الذي   النخاع 
عن  صديقتي  سألت  بسالم  احملنة  عبرت  أن  وبعد 
تردد:«السعادة  بدون  لي  فقالت  السعادة  مفهوم 
السرطان«. من  خالية  وحتاليل  أشعة   هي 

التعساء  وأن  داخلنا  من  تنبع  السعادة  أن  يقولون 
وهذا  خارجهم..  عنها  يبحثون  الذين  فقط هم 
إجتاه  هدف..  وليست  سلوك  السعادة  ألن  صحيح 
لها  عالقة  ال  ذهنية  حالة  هي  مكان..  وليست 
وماركة  البيت  بحجم  وال  البنك  في  الذي  باملبلغ 
شريك  مبعاملة  تتأثر  وال  األصدقاء  وعدد  السيارة 
السعادة هي  األوالد.  مع  العالقة  أو سالسة  احلياة 
قرار بالرضا..في أي وضع وحتت أي ظروف.. لوأردت أن 
تعرف إن كنت متلك مقومات السعادة أم ال، فاسأل 
إذا  بالتعاسة  ستشعر  واحداً..هل  سؤاالً  نفسك 
فقدت شيئاً متلكه إن أجبت بنعم فهذا يعني أنك 
وهي في  تبدو صغيرة جداً  اآلن سعيد.. فالسعادة 
نعرف كم كانت غالية  ولكن متى نطلقها،  أيدينا 

وثمينة.

كتابات ساخرة
سامح سمير

»املادية« و«املثالية« 
بني األخالق والفلسفة ... )1(

مقال يحيي عواره 

… هو ليس مثالًيا… إنه مادٌي جًدا !
هل انصرف ذهنك -عزيزي القارئ- إلى الظن بأنني 
أصف شخًصا ما بأنه غير مباٍل باملثل اإلنسانية 
ال  الذين  أولئك  من  واحٌد  إنه  ظننت  هل  العليا؟ 
أو  النقود  من  يكافئها  مبا  إال  عالقة  أي  رون  يقدِّ
املتاع؟... إن كان هذا قد حدث، فهذا يعني أن ظني 
“املثالية”  مفهومي  على  الضوء  بعض  إلقاء  بأن 
و”املادية” في مجال الفكر والفلسفة قد ينطوي 

على بعض الفائدة. 
الكبير  القدر  إلى  تشير  حقيقية  واقعة  هناك 
ميكن  الذي  التصرف  وحمق  التقدير  من سوء 
مثقًفا  أن  املفاهيم… حدث  غموض  عن  ينتج  أن 
يشكل  دائرة  عن  نفسه  يرشح  أن  قرر  مرموًقا 
وكان  ناخبيها،  أغلبية  البسطاء  الفالحون 
االنتخابات،  أالعيب  على  مترسوا  ممن  منافسه 
يؤيد  املثقف  املرشح  هذا  أن  الدائرة  في  فأشاع 
كل  من  التحلل  تعني  التي  “الدميوقراطية” 
طلب  وقد  احملرمات.  ممارسة  وتبيح  املوروثة  القيم 
بأنفسهم  يتأكدوا  أن  الناس  من  اخلبيث  هذا 
مع  انت  “هل  واحًدا؛  سؤااًل  منافسه  يسألوا  بأن 
الدميوقراطية؟”، وحينما سئل صاحبنا، أكد طبًعا 
أنه مع الدميوقراطية، وخسر بذلك ُسمعَته، فضاًل 

عن  االنتخابات.  
“املثالية”  للفظي  املقال…  موضوع  إلى  عودة 
و”املادية” دالالت تختلف كثيرًا وفًقا للسياق، وهذا 
خاصة  منا،  الكثيرين  على  يغمض  قد  االختالف 
الفلسفة  مذاهب  لتوصيف  استخدامهما  حني 
وأساليب الفكر… ولهذا أعتقدت أن فهًما أفضل 

لهما رمبا يكون مفيًدا. 
نشأت،  منذ  تنقسم  الفلسفية  املذاهب  تكاد 
ومادية   )idealist( مثالية  رئيسيني؛  قسمني  إلى 
)materialist(. وقد نتج هذا التقسيم عن طرح 
السؤال عما هي البداية أو األصل؛ هل هي املادة؟ 
أم هي الوعي الذي يتكون لدينا عنها؟… وهل الفكر 
النهائي  االزدهار  شكل  مجرد  أنه  أم  األصل؟  هو 

للطبيعة في نهاية منوها التطوري الطويل؟
على  موجزة  نظرة  املقال  هذا  وفي  هنا  سنلقي 
إلى  اإلشارة  ونحاول  “املادية”،  الفلسفية  مذاهب 
القيام بنفس احملاولة مع  نية  أبرز مالمحها، على 

الفلسفة “املثالية” في مقال قادم.
وأود مقدًما أن أعترف بإدراكي لتعذر تقدمي املذاهب 
الفكرية والفلسفية التي سيتطرق اليها حديثي 
تقدميًا دقيًقا للدرجة التي ترضيني وترضي جميع 

القراء. 
التعريف به، دون  أريد  أن أوفق في عرض ما  وآمل 
باألمانة،  يخل  تسطيح  أو  باإلنصاف  يِخل  حتيز 
وحسبي أنني ال أطمح ألكثر من اإلشارة السريعة 

خسارة  نوع  من  خسائر  من  يعفي  قد  متييز  إلى 
املرشح األفضل أمام املرشح اخملادع… أقصد جتُنب 

اختالط املفاهيم.  
وقت  من  املادية  الفلسفة  مذاهب  أصول  نشأت 
اليونان  مبكر على يد بعض من أعظم فالسفة 
دميقريطس،  طاليس،  هيراقليطس،  مثل  القدمية 
والفيلسوف العظيم إبيقور، الذي يعد، رمبا أبرزهم 
الفلسفية  املذاهب  استمرت  وقد  اإلطالق.  على 
املادية عبر العصور وخالل القرون األخيرة على يد 
وكارل  فورباخ  دولباخ،  ديدرو،  كبار منهم  فالسفة 

ماركس وغيرهم. 
تعريف  في  املادية  الفلسفية  املذاهب  وتشترك 
هو  وما  ذهن،  كل  خارج  يوجد  ما  أنها  على  املادة 
في غير حاجة إلى أي ذهن لكي يوجد، وفي اعتبار 
للمادة  إال  نتاٌج  هي  ما  وأحاسيسنا  أفكارنا  أن 
وانعكاٌس عنها، وأنه من املمكن النفاذ إلى العالم 
تقوم  التي  اإلنسانية  املعرفة  بواسطة  وقوانينه 
والتثبت  حصيلتها  مبراجعة  واملمارسة  التجربة 

من صحتها أواًل بأول. 
ولطاملا أشار املاديون، لتوضيح هذه الفكرة، إلى أن 
أو  ذي حساسية  كائن حي  أي  قبل  وجدت  األرض 
فكر، وإلى أن واقًعا ما، كان موجوًدا بالتأكيد في 
األوقات السابقة على وجود أية درجة من اإلدراك أو 
املعرفة، وهم يستدلون بهذا على أن املادة موجودة 

خارج أي فكر ومستقلة عن أي ذهن.  
وقد متيز فالسفة املادية، على وجه العموم، بأنهم 
إال  اإلنسان  في  يرون  ال  أنهم  مبعنى  “طبيعيون”، 
وعقليون”،  “جتريبيون  وبإنهم  الطبيعة،  من  جزًءا 
العقلية  املناهج  بقيمة  يعتقدون  أنهم  مبعنى 
تصديهم  أيًضا  لهم  يُحَسب  ومما  والتحليلية، 
“الذاتية”،  وللنزعات  “الالعقالنية”  لالجتاهات 
مناهج  في  البحث  تقدم  من  اإلفادة  وكذلك 

العلوم الطبيعية واملنطق. 
املادية  الفلسفة  مذاهب  على  يؤخذ  وقد 
وفالسفتها ضعف بنيانها النظري، وسلبيتها إزاء 
مشكالت املصير اإلنساني، أي ما يخص القضايا 
في  فهم  مثاًل،  والدين،  واألخالق  باأللم  املتصلة 
مشكالت  اعتبارها  نفي  عن  يزيدون  ال  الغالب 

فلسفية على اإلطالق. 
وأود قبل أن أختم هذا املقال، أن أؤكد إنني حاولت 
جتنب ترجيح  كفة مذهب فلسفي على ماعداه، 
فهذا مما ال يتسع له اجملال هنا، وهو - بحد ذاته - 
بتواضع  يتم  أن  نود  الذي  التعريف  دون  غير ممكن، 
في املقالني… هذا إذا دعى لهذا النوع من الترجيح 

داٍع. 
وإلى اللقاء - قارئي العزيز - في املقال القادم عما 

يقصد  ب”املثالية” في املذاهب الفلسفية. 

أن مبارك هو صاحب أهم  التاريخ  سيذكر   l
طلعتني في التاريخ احلديث،

1973، الطلعة اجلوية في حرب أكتوبر
في  العجني  من  الشعرة  زي  الطلعة   ،2014

محاكمة القرن
البرملانية  االنتخابات  تأجيل  ان  شايف  انا   l
خطأ كبير وينطوي على خطورة شديدة، الزم في 
االحزاب  فيه  تركز  برملان  عندنا  يكون  وقت  اقرب 
طاقاتها  وتستثمر  اهتمامها  الشبابية  والقوى 

بعيدا عن السياسة واالفكار الهدامة
l سعيد للغاية بالتطور املستمر والتغييرات 
دراسي  عام  كل  في  التاريخ  منهج  في  اجلذرية 
جديد منذ ثورة يناير، لو فضلنا ع املعدل ده، اتوقع 
القادمة،  األعوام  في  التاريخ،  كتب  تصدر  ان 
تطور  ملواكبة  ومسائية  صباحية  طبعتني  في 

االحداث
l بعد القبض علي ناشط عشان كتب تويتة 
ناشط  على  القبض  قريباً   ، ظالم”  يا  يوم  “لك 
الفنانة  أعنية  عليه  مسجل  شريط  وبحوزته 

ليلى مراد، يا ظالم ملكش أمان
عن  االعتذار  حقه  من  مبارك  كده  أعتقد   l

استكمال بقية اجللسات إلستشعاره امللل
4 مرات في  الساعة في مصر  تغيير  بعد   l
فني  وشه  يودي  عارف  مبقاش  الواحد   ، شهرين 

من ساعته
l موضوع عودة محلب املبكرة من احلج لكي 
طبيعية  نتيجة  الرئيس  مع  العيد  صالة  يلحق 
احلكومة  أداء  في  التخطيط  وغياب  لالرتباك 
في  بيعملوا  اللي  الشديدة  الضغوط  بسبب 
ظلها فاتفاجئوا ان العيد جاء في نفس توقيت 

مناسك احلج
l-حضرتك سمعت خبر سفر الفنانة منى زكي 

المريكا عشان تولد والولد خد اجلنسية؟
-ايوة سمعت وسمته “سليم” كمان 

لها  نظرتك  هل  ايه؟  رايك  ترى  -مظبوط،ويا 
اتغيرت؟

بالتاكيد، اتغيرت متاما
-ازاي؟

بحسد  عمري  وطول  احالمي  فتاة  كانت  -منى 
أحمد حلمي وبامتنى اكون مكانه

-ودلوقتي؟
واموت  “سليم”  على  بحقد  دلوقتي  خالص،  -ال 

وابقى مكانه
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ان     Toronto Real Estate Board اعلنت   
٨,٠٥١منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام 
.باملقارنة   ٢٠١٤ سبتمبر  شهر  خالل    MLS
و    ٢٠١٣ سبتمبر  شهر  خالل  منزل   ٧,٢٥٧
متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة ١٠.9 في املائة 
خالل  عنها  املعلن  املنازل  مببيعات  باملقارنة 
إجمالى  ووصل   .٢٠١٣ عام   الشهر  نفس 
الثالث  الربع  نهاية  حتى  للسنة  املبيعات 
 ٦.9 قدرها   بزيادة   ٧٣,٤٦٥ الى  العام  من هذا 
لوحظ  و  املاضى.  العام  من  الفترة  لنفس   %
الرغم  املعروضة على  الوحدات  إنخفاض عدد 
فى  تسبب  مما  املباعة  الوحدات  عدد  زيادة  من 
زيادة  إلى  ذلك  أدى  و  املشترين  بني  منافسة 
أسعار السوق. و طاملا إستمر العجز فى الكم 
زيادة  استمرار  املتوقع  فمن  للبيع  املعروض 
االسعار و على الرغم من هذا فإن إمكانية دفع 
أقساط التمويل العقارى مازالت فى اإلمكان 

وذلك إلنخفاض فائدة القرض.
والتي   ، فقط  تورونتو  مدينة  في  و   
وصل   ، املعامالت  من  املائة  في   ٣٨ مثلت 
دوالر   ٦٢٤,٨٥١ املنزل   سعر  متوسط 
من  الشهر  دوالرلنفس   ٥٦9,١٨٣ باملقارنة  
. املائة   في    9.٧ قدرها  بزيادة  املاضى   العام 

متوسط  ارتفع   )»9٠٥«(  GTA ال  باقي  فى  و 
باملقارنة   دوالر   ٥٤٢,٢٥٠ الي  البيع  سعر 
٥١٠,٠9٧ دوالر لنفس الشهر من العام املاضى.

 Condo( اململوكة  الشقق  مجال  في  و 
  ١,9٧٦ علي  املعاملة  كانت   )Apartment
شقة خالل شهر سبتمبر من ٢٠١٤. استحوزت 
اجمالى  من  باملائة   ٧٠ نسبة  علي  تورونتو 
املبيعات.  وكان متوسط   سعر البيع للشقق 
العام  هذا  من  الشهر  خالل  في  السكنية 
٣٥٢,9٤٢ دوالر بزيادة قدرها ٦.٣ فى املائة، و في 
السعر  متوسط  وصل  فقط  تورونتو  مدينة 
 الى  ٣9٥,٥٠٥  دوالر بزيادة قدرها 9.٢ فى املائة .

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي 
تفاوتت  فقد  املؤجرة  املكاتب  و  التجاري  و 
ان ٢,٤٦٨,٤٤٣   ذكر  اجملال, فقد  األرقام حسب 
قدم مربع قد اؤجرت فى الربع الثالث من خالل

MLS  و ذلك بزيادة قدرها ٢ فى املائة  لنفس 
الفترة في العام املاضي حيث كانت املساحة  
اجملاالت.  جلميع  مربع  قدم   ٢,٤٢٠,9٣٥ املؤجرة 
ليصل  للصناعي  إرتفع  قد  االيجار  سعر  كان 
االيجار  ارتفع سعر  و  املربع   للقدم  دوالر   ٥.٨٨
 ١٦.٧9 باملقارنة  دوالر   ١9.٠١ ليصل   للتجارى 
للمكاتب  بالنسبة   اما  املاضية.  للسنة  دوالر 
فقد عانى من انخفاض , حيث وصل متوسط 
  ١.٤ قدره  بانخفاض  دوالر   ١٢.٢٤ الى   اإليجار 

فى املائة.
فقد  التجارى,  اجملال  مبيعات  حيث  من  أما   
اجملال  ففى  اجملاالت,  جميع  فى  إرتفاع  شهد 
الصناعى إرتفعت املبيعات مبقدار٢٤ فى املائة 
و إرتفع سعر القدم املربع مبقدار١9.٦  فى املائة 
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى, ليصل 
أما  املربع.  للقدم  دوالر   ١٠9.٠٤ متوسط  الى 
فى اجملال التجارى فقد إرتفعت املبيعات مبقدار 
أسعار  فى  إرتفاع  ايضاٌ  وتبعه  املائة  فى   ١.9
املبيعات ١.٥  فى املائة ليصل الى ١٧٦.٠٢ دوالر 
للقدم املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد 
املائة وتبعه  إرتفعت املبيعات مبقدار ١٧.٤ فى 
زيادة فى اسعار البيع ليصل الى ٣٧.٨ فى املائة 
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى ليصل 

الى متوسط ٢٤٣.9٣ دوالر للقدم املربع.
الي  استفسارتكم  و  اسألتكم  ارسال  برجاء 
سوف  و    soarin.homes@ gmail.com

مدحت سابااجيب عليها تباعا.
Real Estate Broker 

سوق العقارات
تقرير سوق العقارات في تورنتو

416.737.3121
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

لقد تنبه الكثير من املستثمرين الى األحتماالت القوية 
فى  األستثمار  من  مرتفعة  ربح  نسبة  على  للحصول 
انواع األستثمارات  أئمن  انه من  الى  باالضافة  العقارات 
فى  متثل  النها  نظرا  اخلسارة  ألحتماالت  خطورة  واقلها 
اغلبها اصوال ثابتة )اراضى ومبانى من الصعب تعرضها 
لألضمحالل او التناقص احلاد فى القيمة(. ان األستثمار 
العقارى يختلف عن  االنواع األخرى الشائعة و التى تكون 
الشهرة متثل نسبة كبيرة من  و  املتحركة  األموال  فيها 
قيمة املشروع ومن املمكن انخفاض قيمتهما السوقية 
هذان  ألرتباط  وقت  اى  فى  متاما  تالشيهما  حتى  او 
العامالن بعوامل كثيرة متغيرة مما يرفع من نسبة اخملاطرة 
فى مثل هذه األنواع من األستثمار الغير عقارى. وهناك 
بعض املستثمرين يكون استثمارهم العقارى هو عملهم 
الوحيد واغلبهم حقق ثراءا كبيرا.  بل ال ابالغ اذا قلت ان 
معظم اكبر األثرياء فى العالم لعب األستثمار العقارى 
معرفة  الى  املرئ  يحتاج  و  ثرائهم.  فى  الرئيسى  الدور 
ليتجنب  العقارى  األستثمار  على  يقدم  ان  قبل  الكثير 
األخطاء الشائعة وبالتالى اخلسارة التى قد تنتج عنها.  
بالدراسة  سأتناول  املقاالت  من  السلسة  هذه  وفى 
العوامل واألسس التى يقوم عليها االستثمار العقارى 
واألخطاء الشائعة وساقدم خبرتى ايضا فى هذا اجملال 
من خالل جتارب سنني طويلة كرجل اعمال ومستثمر و 

مؤسس العديد من الشركات. 
Ashraf Messiha 
Broker, M. Sc. Arch. 

Bus: 905-731-2000
Fax: 905-886-7556 
messiha@rogers.com416-846-9450 8854 Yonge St., Richmond Hill, L4C 0T4

Professional Real Estate Services

كيف تستثمر فى مجال 
العقارات )1(
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 فرصة نادرة لألستثمار العقارى

"اجلينتون"و" يونج"برج سكنى جديد قرب تقاطع   
 بأسعار ما قبل األنشاء مع تسھيالت اخرى
 البنائون من اشھر شركات البناء فى كندا

 دراسة تبشر بتفوق المنطقة مستقبال فى كل النواحى
 وان عائد األسثمار سواءا فى الزمن القريب او البعيد مرتفع

  2020ينتھى انشائة فى " اجيلنتون"خط مترو جديد على 
)بيرسون(وتمتد مرحلته الثانية الى مطار تورونتو   

 المنطقة تعتبر ثانى اكبر واسرع مناطق تورونتو فى النمو األقتصادى
منھا  2008زيادة فى العمالة منذ % 28(والمالى والتوظيف 

)2013فى عام % 11.4  
 مزيد من التفاصيل تؤكد تميز المنطقة ومستقبلھا الواعد

سارع بحجز وحدتك من األن قبل نفاذ المعروض بأسعار ما قبل 
  األنشاء وامتيازات اخرى

 لألستعالم ومزيد من التفاصيل اتصل بى
 ادوارد يعقوب

Edward Yacoub 
B.Sc in Civil Engineering 

Real Estate 

عقارات نيوزالسبت 7 يونيــو 2014 - العدد الرابع عشر 7

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

عطل بخطوط الكهرباء.

املنزل  لتدفئة  الكهرباء  نحتاج  ونحن 
عن  املنزل  داخل  التدفئة  كانت  سواء 

البيــــت 
بيتـــــك 

عامل العقارات
اعداد: ادوارد يعقوب

الصيف و األسقف املسربه للماء

مع قدوم الصيف وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكل 

فى السقف اخلارجى للبيت جتعل املاء بخترق الطبقة العازلة للماء 

فى  بقع  وجود  او  الطالء  تشرخ  او  احلائط  ورق  تقشر  الحظت  فأذا 

السقف الداخلى او تساقط  قطرات من املاء عبر السقف الداخلى، 

املنزل اخلارجى.     و فى أحسن  فأنت فى حاجة األن ألصالح سقف 

االحوال رمبا حتتاج فقط الى اصالح جزء من السقف ولكن فى أسوأها 

ان  يجب  األحوال  كل  على   .)shingles( السقف  تغيركلبالطات   قد 

تستشير احد املتخصصني فى اصالح األسقف مع العلم بأن: 

* أن السقف يحتاج الى تغيير البالطات العازله )shingles(  كل 20 

– 30 عاما .

* البحث عن مصدر التسرب و أصالحه  رمبا ميثل احيانا حتديا صعبا 

اوفر  يكون  بالكامل  تغييره  فإن  احلاله  وفى  هذه  للمتخصص  حتى 

فى التكلفة.

* التهوية اجليدة داخل الفراغ املوجود بني السقف اخلارجى و السقف 

الداخلى ميكن ان تقى من الكثيرمن املشاكل التى تسببها الرطوبه 

لذلك فالفحص و الصيانه الدوريه قد تطيل من عمر السقف.

                                                                                    

 

 Edward Yacoub 
B.Sc in Civil Engineering 
Sales Representative 
Cell: 416 315 0480 

Office: 905 665 2500 
Direct Fax: 905 686 3593 
Right At Home Realty Inc., Brokerage  
Durham Branch 
1032 Brock Street S, Units 5&6 

ey@edwardyacoub.com 
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Sale - lease     بيع - ايجار
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أحدث  األهداب  ذا  اجللدي  اجلاكت  متثل 
صيحات املوضة النسائية في خريف شتاء 
حتاكي  إطاللة  املرأة  متنح  إذ   ،٢٠١5/٢٠١٤

إطاللة رعاة البقر في الغرب األمريكي.
ذكرت مجلة »إن ستايل« األملانية أن األهداب 
أو  للجاكت  األمامية  اجليوب  على  تنسدل 
تزين األكمام واحلاشية لزيادة طولها بصرياً، 
األهداب  ذا  اجللدي  اجلاكت  أن  إلى  الفتة 
يتناغم مع تي شيرت ذي تقليمات عرضية 

وسروال جينز.
كما ميكن احلصول على إطاللة متحررة ذات 

طابع بوهيمي من خالل تنسيق اجلاكت ذي 
والبلوزات  املاكسي  الفساتني  مع  األهداب 
الهندية  بيزلي  بنقوش  تزدان  التي  التونيك 

الشهيرة

حللول  االستعداد  وبدء  الصيف،  فصل  انتهاء  مع 
فصلي اخلريف والشتاء، ال بد من إيجاد بدائل غذائية 
باألنفلونزا.  اإلصابة  لتفادي  بالفيتامينات  غنية 
الغنية  املصادر  أهم  الشتوية من  الفاكهة  وتعتبر 
حتمي  التى  املقويات  من  وغيرها  سي  بفيتامني 
جميع أفراد األسرة من اإلصابة بالسعال. ومن أبرز 

هذه الفواكه: البرتقال، والكيوي، واملوز، واجلوافه.
لونه  بسبب  الكيوي  فاكهة  إلى  الناس  ينجذب 
صحية،  فوائد  وللكيوي  اللذيذ.  وطعمه  األخضر 

منها:
يساعد على الهضم: يحتوي الكيوي اخلام على الـ 
actinidain، وهو االنزمي املذيب للبروتني والذي ميكن 

أن يساعد على هضم وجبة كبيرة.
يساعد على إدارة ضغط الدم: يحتوي الكيوي على 
توازن  على  يساعد  البوتاسيوم  من  عاٍل  مستوى 

اإللكتروليت من طريق مواجهة آثار الصوديوم.
الكيوي  يحتوي  النووي:  احلمض  تلف  من  يحمي 
الذي  لألكسدة  املضادة  املواد  من  فريد  مزيج  على 
التلف.  من  النووي  احلمض  حماية  على  يساعد 
يساعد  أن  ميكن  ذلك  أنَّ  إلى  اخلبراء  بعض  وخلص 

في الوقاية من السرطان.
في   C فيتامني  محتوى  ارتفاع  ثبت  مناعتك:  يعزز 
املضادة  املركبات  من  غيرها  جانب  إلى  الكيوي 

لألكسدة التي تساهم في تعزيز اجلهاز املناعي.
كربوهيدرات ذكية إلنقاص الوزن: إن نسبة السكر 

على  يحتوي  وقت  في  الكيوي  في  منخفضة 
القوي  االندفاع  مينع  ما  األلياف،  من  كبيرة  نسبة 
على  حتتوي  التي  األخرى  الفواكه  مثل  لألنسولني 
السكر. وهذا ما مينع اجلسم من  نسبة عالية من 

تخزين الدهون.
الكيوي  يعتبر  الهضمي:  اجلهاز  صحة  يحسن 
مصدراً كبيراً لأللياف، ما مينع اإلمساك أو اإلصابة 

مبشاكل معوية أخرى.
يساعد على تنظيف السموم: إنَّ األلياف املوجودة 
في الكيوي تساعد على إزالة السموم من األمعاء.
تناول  إنَّ  القلب:  أمراض  مكافحة  على  يساعد 
الكيوي ٢ أو ٣ حبات من فاكهة الكيوي في اليوم، 
ويخفض  بنسبة ١٨%  الدم  تخثر  احتمال  يحد من 
الناس  من  عدد  ويتناول   .%١٥ بنسبة  الدهون 
األسبرين لتقليل تخثر الدم، ما يؤدي إلى آثار جانبية 
فاكهة  أن  األمعاء. في حني  نزيف في  أو  كالتهاب 
الكيوي لديها املزايا نفسها املضادة للتخثر من دون 

أي آثار جانبية.
على  الكيوي  يحتوي  ال  السكري:  ملرضى  مناسبة 
كمية كبيرة من السكر، تالياً ال يؤدي إلى رفع نسبة 
آمنة  الفاكهة  هذه  أن  يعني  ما  الدم،  في  السكر 

ملرضى السكري.
 E للفيتامني  جيد  مصدر  الكيوي  للبشرة:  جيد 
من  البشرة  بحمايته  واملعروف  لألكسدة  املضاد 

الترهل والشيخوخة.

اجلاكت اجللدي ذو األهداب يتربع على عرش املوضة هذا املوسم

البقدونس من أهم األعشاب الطبيعية

عصير الليمون يحارب اصفرار األظافر بـ 10 دقائق فقط

للكيوي فوائد جتهلها!

Special   Promotions
Four Laser Hair Removal Treatments
(Bikini and Underarm)............................. $199 (reg. $750)

Three Diamond Microdermabrasion
Treatments.............................................. $199 (reg. $375)

Three Chemical Peels ............................ $249 (reg. $375)

Three IPL Photorejuvenation
Treatments.............................................. $499 (reg. $750)

www.drbouloscosmetics.com
Tel: 905.868.8000

16945 Leslie Street, Unit 25,
Newmarket, Ontario  L3Y 9A2

Present this 
coupon to 

get 15% off 
skin products

Present this coupon 
to get a free 

chemical peel with 
the purchase of 

injectables (Botox 
and �llers)

املقادير: 
صلصة  كبيرة  ملعقة   ٢ زيت  كبيرة  ملعقة   ٢ كمون  و  وفلفل  ملح  مقدار  صحيح  رومي  ديك  مقدار 

طماطم ١ ملعقة زبدة ١ ثمرة بصلة صغيرة
التحضير: ١- تفرم البصله وتتبل بامللح والفلفل 

٢- يدعك القلب الداخلي للديك جيدا 
٣- يرش من اخلارج بامللح والفلفل والزيت ويترك في الثالجه لليله كامله 

٤- تذوب الزبد مع الصلصه وقليل من املاء 
٥- يدهن السطح اخلارجي كله قبل دخوله الفرن ويغطي بالقصدير.

الطبخ:
١- يوضع في صينية كبيرة في الفرن ويترك مدة ساعتني 

٢- يزال القصدير وخالل الساعه األخيره يسقي بالسائل الناجت كل ربع ساعه حتي يكتمل حتميره وميكن 
تسويه قطع بطاطس وجزر أثناء ذلك-واستخدام املاء الناجت لتسويه

: يقدم األرز مع الديك بعد وضع املكسرات علي الوجه
ميكن حشو الديك الرومي باألرز والزبيب املستوي واملكسرات.

طبق العدد
اإعداد: اأماين

طريقة عمل الديك الرومي بالفرن

8

يعمل حامض الفوليك املوجود بالبقدونس على تخفيض 
الذي يهدد  الدم  األميني هوموسيستني« في  الـ«حمض 
الـ«هوموسيستني« إلى جزيئات  األوعية الدموية فيحول 
غير ضارة، وبالتالي يحافظ على القلب واألوعية الدموية 
من النوبات القلبية وتصلب الشرايني. ويعتبر البقدونس 
من املصادر الهامة لفيتامني C واحلديد. كما أنه يعد من 
كيميائية  ومواد  زيوت  على  ويحتوي  السرطان  مضادات 

نباتية متتاز بخصائصها الواقية من السرطان. ويعمل البقدونس على توازن الهرمونات وعلى تسريع 
ويعتبر  البولية.  املسالك  تطهير  على  بالتالي  ويعمل  للبول  إدراره  خالل  من  السموم  طرد  عملية 
البقدونس احد أهم األعشاب الطبيعية التي تستخدم لتطهير الكلى وهو مضاد لألكسدة، ويعمل 

كذلك على منع ظهور التجاعيد باجللد وضروري إلنتاج الكوالجني.

تفقد األظافر جمالها ورقتها بسبب التغيرات اللونية التي تطرأ عليها خاصة عند وضع لون على 
األظافر لفترة تتجاوز األسبوع.

وقالت مجلة املرأة »فرويندين« األملانية إن عصير الليمون يعد سالحاً فتاكاً للتخلص من اللون األصفر، 
الذي يتبقى بعد استعمال طالء األظافر مثالً.

يتم مزج عصير  احلّمام،  الليمون. وإلعداد  باستعمال عصير  إجراء حّمام لألظافر  يتم  الغرض  ولهذا 
الليمون الطازج مع ماء ساخن بنسبة ١:١، ثم يتم وضع األظافر في هذا املزيج ملدة ٥ إلى ١٠ دقائق، 

حتى تتشرب األظافر املزيج جيداً، وبعدها سيزول اللون األصفر من األظافر.
ونظراً للتأثير اجمُلفف الذي ميتاز به عصير الليمون، لذا تنصح اجمللة األملانية بعدم إجراء حّمام الليمون 

بشكل متكرر، وإمنا عند احلاجة فقط.
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جوزيف مشعالني كندي لبناني يشارك 
في تصميم ويندوز 10

رجل من كاجلاري يلكم ويعض كلب بوليسي

باخلبير  مايكروسوفت  شركة  استعانت 
»جوزيف  لبناني  أصل  من  الكندي 
االستخدام  واجهة  لتصميم  مشعالني« 
في ويندوز ١٠ لتتوائم مع نظام التشغيل 

املقرر طرحه عام ٢٠١٥.
مشعالني  فأن  فيرج«  »ذا  موقع  وبحسب 
كان مستاًء نوعاً ما من واجهة املستخدم 
في  التشغيل  نظام  في  املتسقة  غير 
علي  نفسه  يرغم  أن  من  وبدال   .٨ ويندوز 
مشعالني  قام   ٨ ويندوز  مع  التعامل 
التشغيل  نظام  حول  اقتراحاته  بعرض 
وجهت  التي  مايكروسوفت  أنظار  ولفت 

له دعوة للتشاور بشأن تلك االقتراحات.
مشعالني«  »جوزيف  مقترحات  ومبناقشة 
نظام  هناك  اصبح   »١٠ »ويندوز  ل  أمكن 
الكومبيوترات  يعمل على  تشغيل موحد 
واجلوالة.  احملمولة  واألجهزة  الشخصية 
وكانت شركة مايكروسوفت قد كشفت 

التشغيل  نظام  عن  املاضي  االسبوع 
سُيطرح  والذي   ،»١٠ »ويندوز  اجلديد 
حاليا  وميكن   ،٢٠١٥ العام  في  النظام 
حتميل نسخة جتريبية منه . وأكد موقع »ذا 
فيرج« أن هناك تطابقاً تاماً بني ما عرضه 
مشعالني من مقترحات لتصميم ويندوز 

وما كشفت عنه مايكروسوفت
ليس  التصميم  هذا  أن  بالذكر  اجلدير 
الضجة،  هذه  يأخذ  الذي  ملشعالني  األّول 
إلعادة  املقترح  تصميمه  سابقاً  قّدم  إذ 
تعلن  أن  قبل  »ويندوز«،  إلى   Start الئحة 
مايكروسوفت الحقاً عن نيتها ذلك أيضاً. 
برمجّيات  شركة  مع  تعاون  فقد  وعليه 
 ،Start Menu Reviver إلطالق ما سّموه
على  الويندوز  لتسهيل  محاولة  وهو 
منهم  كثيراً  أربك  الذين  املستخدمني 
املكتب  سطح  مايكروسوفت  فصل 

)Desktop( عن الئحة البداية

عام  بالعقوبة  كاجلاري  في  احملكمة  قضت 
كلب  عضه  بسبب  كاجلاري  من  رجل  على 
عندما  عليه  الشرطي  أطلقه  بوليسي 
»النسي  وكان  عليه.   القبض  محاولة  قاوم 
سرق  قد  كاجلاري  مدينة  من  عام   ٣٨ ميران« 
ليمألها  أوقفها  قد  سائقها  كان  سيارة 
الذي كان في حالة  املتهم  قام  بنزين عندما 
وقيادتها  إليها  بالقفز  شديد  وهياج  سكر 
بسرعة مبتعدا ثم تركها في مكان سكني 
شرطة  ضابط  قام  بأضرار.  أصيبت  أن  بعد 
وصوله  وعند  املسروقة  السيارة  أثار  بتعقب 
ولكنه  نفسه  بتسليم  نصحه  اجلاني  إلي 

قاوم وقال للشرطي »أنت ميت« فاطلق رجل 
فهجم  عليه  البوليسي  الكلب  الشرطة 
علي صدرة وسحبه علي األرض فما كان من 
اجلاني إال أن لكم الكلب وعضه ولوي عنقه 
وعضه في عنقه ، وبدي الكلب غير قادر علي 
الشرطي  فقام  عالي  بصوت  وعوي  التنفس 
دفاعية  مبناورة  آخرين  شرطيني  مبساعدة 
واخذ   ، املتهم  علي  والقبض  الكلب  حلماية 
املتهم إلي املستشفى حيث عاني من كسر 
في األنف وفي الضلوع وثقب في الرئة وقال 
بدنية غير  املتهم لديه قوة  أن  تقرير احملكمة 
محدودة وال يستجيب لآلالم وقضت احملكمة 
عن  ميتنع  وان  اجلبرية  اإلقامة  حتت  بوضعة 
يحضر  وان  الطبية  غير  والعقاقير  الكحول 
الكحول  تعاطي  في  للمشورة  جلسات 
جبرية   اشهر  ستة  يقضي  وسوف  واخملدرات 
ثالثة  ثم  السيارة  سرقة  بسبب  منزله  في 
احليوان  علي  القسوة  بسبب  متتالية  اشهر 
وعرقلة سير القانون ، هذا ولم يصب الكلب 

بإصابات بدنية بسبب االعتداء عليه.

األالف سيحملون شعلة ألعاب »بان 
أمريكا« في رحلة عبر كندا ملدة ٤1 يوما 

  
سُتعقد  التي  أمريكا«  »بان  ألعاب  شعلة  رحلة 

في تورنتو عام ٢٠١٥ ستكون مناسبة وطنية 
لالحتفال وسوف يحمل الشعلة ثالثة األف 
فرد في خالل رحلتها والتي مدتها ستصل 
الي ٤١ يوماً عبر كندا قبل بدء األلعاب في 
تتوقف  أن  املقرر  ومن  القادم.  يوليه  شهر 

الشعلة في خمس مدن كندية وهي كاجلاري 
و وينيبج و مونتريال وهاليفاكس و فانكوفر 

فضال عن ١٣٠ مجتمع في أنحاء أونتاريو وسوف تبدا 
تورنتو  إلي  أخري  تعود مرة  ثم  لتجول عبر كندا  تورنتو  مايو ٢٠١٥ من  الشعلة في ٣٠  رحلة 
يوم ١٠ يوليه إلضاءة الشعلة الكبيرة في نهاية حفل االفتتاح في وسط مدينة تورنتو. وقد 
اُختير رجل الفضاء الكندي »كريس هادفيلد« ليحمل الشعلة وهناك فرصة ألي فرد يريد أن 
يحمل الشعلة بان يدخل علي املوقع املكتوب اسفل اخلبر ليسجل اسمه  ،  وسوف يتم اختيار 
وأصحاب  الشعلة  مسار  ومنظمي  احمللية  اجملتمعات  مسئولي  قبل   من  عشوائي  األسماء 
»بان  مباريات  حضور  تذاكر  حاليا  وتباع   ، القادم   ديسمبر  في  األسماء  وستعلن  املصلحة  
أمريكا« علي االنترنت وفي نفس الوقت سيتم اختيار أفراد حلمل شعلة ألعاب »باربان أمريكا« 
والتي ستعقد في تورنتو أيضا  من ٧ إلي ١٤  أغسطس مباشرة بعد ألعاب بان أمريكا وهي 
للمعوقني جسديا ، وستضم ١٥٠٠ رياضي ميثلون ١٥ رياضة وقد عقدت هذه األلعاب أخر مرة 

في املكسيك عام ٢٠١١. 
    TORONTO2015.org/torch-relay. 

مجلس  في  بيرد«  »جون  اخلارجية  الشؤون  وزير  أعلن   
املتجدد  بالعمل  تتعهد  سوف  كندا  إن  العموم 
األفعال  بالرد علي  بالتنسيق مع حلفائها وشركائها 
املشينة من العنف اجلنسي وانتهاكات حقوق األنسان 
في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ترتكبها  التي  األخرى 
 ، واألطفال  النساء  ضد  »داعش«  والشام،  العراق 
وقال جون بيرد أن داعش والتي نصبت نفسها خالفة 
للمنطقة  فقط  ليس  كبيراً  تهديدا  تُشكل  إرهابية، 
األيدي  مكتوفة  كندا  تقف  ولن   ، أيضا  لكندا  ولكن 
ضد  داعش  ترتكبها  التي  الفظيعة  األعمال  أمام 
واغتصاب  والتعذيب  اخلطف  ذلك  في  مبا  اإلنسانية 
النساء واألطفال ،هذا العنف اجلنسي أملمنهج الذي 
منا  يتطلب  والذي  احلرب  في  كسالح  تستخدمه 
استجابة فورية وفعالة. وأضاف بيرد أنه لهذا السبب 
نعلن عددا من التدابير اإلضافية التي سوف تتخذها 
كندا لدعم الضحايا األبرياء ألفعال داعش الوحشية 
التدابير التي أعلنت االتي؛ أوال – مساهمة  ، وتشمل 
تصل إلي ٥ مليون دوالر لالستجابة السريعة للعدالة 
للمساعدة  األنسان  السامي حلقوق  املفوض  وملكتب 
واالنتهاكات  اجلنسي  العنف  في  التحقيق  في 
مببلغ  مساهمة   – وثانيا   ، األنسان  حلقوق  اخلطيرة 
ذات  والتجاوزات  اجلنسي  العنف  ملنع  دوالر  مليون   ٥
اخلدمات  علي  احلصول  فرص  وزيادة  بذلك  الصلة 
واملشردين  الالجئني  والعراقيني  للسوريني  والعالج 
املتضررة  املناطق  في  للعنف  ضحايا  وقعوا  الذين 
بني  بعثة مشتركة  املشاركة في  وثالثا-   ، داعش  من 
تساعد  سوف  التي  املبادرات  لتقييم  وإجنلترا  كندا 
– أن كندا ستدعم نشر  ورابعا   ، ضحايا جرائم داعش 
ألي  اجلنسي  العنف  في  متخصصون  خبراء  وأرسال 
بعثة تقصي احلقائق في مجلس حقوق األنسان في 
العراق ، وستواصل كندا القيام بدور قيادي في قضية 
في  كسالح  داعش  تستخدمه  الذي  اجلنسي  العنف 
احلرب وستقوم كندا بالتأكد أن محنة هؤالء الضحايا 
املرتكبة ضد  والناجني من العنف مبا في ذلك اجلرائم 
األعمال  جدول  صدارة  في  ستظل  الدينية  األقليات 

العاملي.

حاول ثالثة من اجلنود األفغان الدخول الي كندا وطلب 
وكان  وطنهم.  في  طالبان  عنف  من  هرباً  اللجوء 
التدريب في  تركوا معسكر  قد  االفغان  الثالثة جنود 
بتدريبات  يقومون  كانوا  حيث  ماساتشوستس  والية 
حكومة  من  غضب  إلي  أدي  مما  سنوية،  عسكرية 
الثالثة اكثر من ٥٠٠ ميل من  أفغانستان، وقد قطع 
بواسطة  نياجرا  شالالت  إلي  كود  كيب  جزيرة  شبه 
والية  يربط  الذي  »رينبو«  جسر  عبر  وساروا  تاكسي 
نيويورك بي مقاطعة أونتاريو ودفعوا ١٦٠٠ دوالر أجرة 
الرحلة ليطالبوا باللجوء السياسي إلي كندا ،  وبعد 
التي  األمريكية   السلطات  إلي  تسليمهم  مت  هذا 
وبدأت  الهجرة  قوانني  انتهاك  تهمت  لهم  وجهت 
من  خائفون  انهم  الثالثة  وقال  لترحيلهم  إجراءات 
الن  ترحيلهم  مت  اذا  يسجنون  أو  يقتلون  سوف  انهم 
في  الصحف  جميع  نشرتها  وصورهم  هروبهم  أخبار 
حكومتهم  وان  العالم  وفي  وباكستان  أفغانستان 
أن  أبدا  يتوقعوا  لم  انهم  وقالوا   ، ضدهم  حتولت  قد 
تسلمهم كندا ألمريكا حيث مت احتجازهم في سجن 
من  تلزم  كندية   أمريكية  اتفاقية  هناك  الن  وذلك 
يطالب بحق اللجوء أن يطلب هذا من البلد األول الذي 
انه كان مستهدف  األفغان  اجلنود  أحد  وقال  به.  ينزل 
من حركة طالبان بسبب عملة مع القوات األمريكية 
التي قامت بقتل واسر مقاتلي طالبان وقائد السرية 
وزعيمها وانه مت وضعة في قائمة املستهدفني للقتل 
ذهب  أمريكية  تدريبات  في  يشارك  كان  بينما  وانه 
اتصل  ولذا  ليقتلوه  منزله  إلى  أعضاء حركة طالبان 
به والده وزوجته طالبني منه عدم العودة واللجوء إلى 

كندا، ويحاول محامي اجلنود الثالثة أن يفرج عنهم. 

كندا تعلن عن تدابير للتصدي 
إلعمال العنف اجلنسي 

الوحشي الذي تقوم به داعش

أمريكا قد ترحل الثالثة جنود 
األفغان الذين فروا إلى كندا 

لطلب اللجوء

البرملان الكندي يقترح دعم 
الضربات اجلوية على داعش

في  هاربر«  »ستيفن  حكومة  به  تقدمت  القتراح  وفقا 
في  حلفائها  إلي  كندا  تنضم  سوف  النواب،  مجلس 
القيام بضربات جوية ضد مسلحني »الدولة اإلسالمية 
ستة  إلي  تصل  قد  ملدة  داعش«    - والشام  العراق  في 
اشهر ولكنها لن تنشر قوات برية في العمليات القتالية 
اجملال  في  محدودة  اجلوية  الضربات  ستكون  وبينما   ،
العراقي وقد متتد إلي سوريا ، وأعطت احلكومة الكندية 
هاربر  وحدد  هاربر.  قال ستيفن  األخضر حسبما  الضوء 
اخلطوط العريضة خلطة حكومته في مكافحة داعش ، 
حيث ستساهم كندا في شن ضربات جوية ضد داعش 
في العراق في الوقت احلالي، وستقوم بتزويد الطائرات 
بالوقود جو – جو و إرسال طائرتي مراقبة »أورورا« واألطقم 
اجلوية املطلوبة وموظفني للدعم ،وستمدد مدة الثالثني 
يوما للبعثة االستشارية العسكرية والتي يقوم بها ٦9 
فرد من القوات اخلاصة حيث يقومون بتقدمي االستشارة 
وقال  العراق،  شمال  في  األمن  قوات  جلنود  العسكرية 
و  العسكرية  داعش  قدرات  نحد من  أن  نريد  نحن  هاربر 
إدارة قواعدها وذكر أيضا انه من املستحيل القضاء علي 
»داعش« ولكن سنحد من خطرها الكبير، وقد وقف كل 
زعماء املعارضة  ضد اقتراح التوسع في التدخل الكندي  
في العمليات العسكرية ، وقال توم مولكاير زعيم احلزب 
الدميقراطي اجلديد انه ينبغي تقدمي مساعدات إنسانية 
في  السياسية  املؤسسات  لتعزيز  وغيرها  ودبلوماسية 
العراق وسوريا ملكافحة اإلرهاب املتزايد، وان املأساة في 
ال  كندا  وان   ، أخر  غربي  بغزو  تنتهي  لن  وسوريا  العراق 
وقال   ، احلرب  هذه  في  التدخل  في  تسرع  أن  ينبغي 
يدعم  لن  حزبه  أن  ترودو  جاسنت  الليبرالي  احلزب  زعيم 
اقتراح التدخل العسكري في العراق، وأما هاربر فقد رد 
لها  يكون  أن  تريد  كندا  كانت  اذا  قائال  معارضيه  علي 
صوت قوي في العالم فيجب أن تشعر بالتحديات التي 
يوجهها عاملنا ، وان الطريقة الكندية لم تكن أبدا هي 
بالثناء  واجلديرة  باإلجراءات األكثر سهولة  القيام  فقط 

وترك األمور الصعبة لألخرين.

رئيسة وزراء أونتاريو تتعهد 
بتعزيز حرية التعبير على خلفية 

املظاهرات في هوجن كوجن
تعهدت »كاثلني وين« رئيسة وزراء أونتاريو بان تعزز حرية 
الشهر  من  الحق  وقت  في  الصني  تزور  عندما  التعبير 
إزاء  متشددا  موقفا  كوجن  هوجن  تتخذ  وبينما  احلالي. 
إلي  وين  كاثلني  وقفت  للدميقراطية  املؤيدة  املظاهرات 
الوزراء مناسبة  رئيسة  ، وقد حضرت  املتظاهرين  جانب 
اليوم  بذكري  االحتفال  يوم  في  الصيني،  العلم   رفع 
الوطني للصني وهو يوم إعالن »ما وتسي دوجن« جمهورية 
السياسيني  يرفض  أن  العادة  وجرت   .١9٤9 عام  الصني 
من املقاطعات الكندية من إثارة قضايا حقوق األنسان 
التركيز  مفضلني  للخارج  زيارتهم  خالل  والدميقراطية 
علي املسائل التجارية البحتة وترك املسائل السياسية 
الكبيرة للحكومة الفيدرالية، ولكن »كاثلني وين« أشارت 
بيرد«  »جون  كندا  خارجية  وزير  تعضد  سوف  إنها  إلي 
نحن  وقالت  املتظاهرين،  احترام  إلي  الصني  دعي  الذي 
بالتأكيد نحذو حذو احلكومة ونعمل معها فيما يتعلق 
زيارتها للصني في  أنها عند  ،وقالت  اخلارجية  بالعالقات 
٢٥ أكتوبر لن تخجل من أن تقول للمسئولني الصينيني 
بانهم يجب أن يسمحوا باالحتجاجات السلمية، وبغض 
والتزامها  أميانها  تعزز  سوف  فأنها  موقعها  عن  النظر 
والتعبير  التجمع  علي  الشعوب  وقدرة  التعبير  بحرية 
عن انفسهم، وقالت أنها سلمت رسالة إلي وزير التجارة 
أونتاريو بخصوص هذا املوضوع الذي سلمها بدوره  في 
قدرة  ندعم  نحن  وقالت  الصيني،  العام  القنصل  إلي 
التعبير  من  ليتمكنوا  فيه  املقيمون  البلد  في  الناس 
بحرية عن آرائهم في مناخ سلمي وقالت أن مقصدها 
علي  الصغيرة  الشركات  مساعدة  هو  الصني  زيارة  من 
علي  الضوء  تسلط  وسوف  الصني  مع  اتصاالت  إجراء 
النظيفة  التكنولوجيا  في  أونتاريو  مقاطعة  قدرات 
والبحث العلمي ، وسوف يصحبها ٦٠ من رجال األعمال 
وممثلني عن الشركات ووزير جتارة أونتاريو ميكل تشان ووزير 

التنمية االقتصادية براد دوجويد.
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إن  غينيا  من  الواردة  التقارير  تقول 
فيها  تقام  التي  العامة  األماكن 
بينما  مهجورة،  كانت  العيد  صالة 
طلب رجال الدين في سيراليون من 
املسلمني أال يتصافحوا أو يتعانقوا 

للتهنئة بالعيد.
ممرضة  تعافت  ذاته  الوقت  وفي 
بالفيروس  اصابتها  بعد  فرنسية 

خالل جتربة عالجية في باريس.
ويعد هذا الوباء هو األسوأ حيث أدى 

إلى مقتل ٣٤٠٠ شخص حتى اآلن.
املسلمون  ميثل  حيث  غينيا،  وفي 
السكان  من  املائة  في   ٨٥ نحو 
مليون   ١١ نحو  عددهم  يبلغ  الذين 
املواطنني  احلكومة  حذرت  نسمة، 
من التجمع في الساحات أو امليادين 

التي تستخدم عادة للصالة.
وفي حني ال تزال أعداد من املسلمني 
أن  اال  األضحية،  ذبح  شعيرة  متارس 
ذلك يتم في مجموعات صغيرة في 
البيوت. أما في سيراليون التي تضم 
املسلمني،  من  ضخما  عددا  أيضا 
بأن  الناس  األئمة  مجلس  ر  ذكَّ فقد 
يتبعوا النصائح احلكومية ويتجنبوا 

االتصال اجلسدي.
مسلم  ونصف  مليار  نحو  ويحتفل 
بينما  األضحي،  بعيد  العالم  حول 
يقوم نحو مليونني بأداء فريضة احلج 
السعودية.  في  املكرمة  مكة  في 
لم  إنه  سعوديون  مسؤولون  وقال 
يتم حتى اآلن تسجيل حالة اصابة 
على  احلجاج  بني  بالفيروس  واحدة 
الرغم من اخلوف من تسلل الفيروس 

الى هناك.
وينتشر الفيروس من خالل اإلفرازات 
به.  مصاب  لشخص  اجلسدية 

لوقفه هي عزل  الوحيدة  والطريقة 
املصابني.

ويقدر عدد االصابات بالفيروس نحو 
يقول  بينما  مؤكدة،  اصابة   ٧٥٠٠
أكبر  احلقيقي  الرقم  إن  مسؤولون 

بكثير من ذلك.
هي  وليبريا  وسيراليون  غينيا  وتعد 
كانت  كما  باملرض.  اصابة  األكثر 
نيجيريا  في  احلاالت  بعض  هناك 
الدولتني  كلتا  أن  اال  والسنغال 

استطاعتا احتواء املرض هناك..

اجلارديان
القتال بني داعش واألكراد يثير القالقل في تركيا

أثار القتال الدائر بني القوات الكردية والدولة اإلسالمية في كوباني التوترات املتصاعدة داخل 
تركيا حيث خرج آالف احملتجني إلى الشوارع يوم الثالثاء املاضي للتعبير عن غضبهم من تقاعس 
احلكومة عن التصدي لداعش. وقد صرح اردوغان بأن هناك حاجة إلى عملية برية لهزمية داعش 
احملاصرين  أهلهم  مساعدة  منعه ألكراد تركيا من  بشأن  له  توجه  التي  من االتهامات  متهرباً 
العداوة  بسبب  ملكافحة داعش  السورية  احلدود  على  اجليش  لنشر  إستعداده  سوريا وعدم  في 
احلدود  على  آالف املتطوعني  وصل  االكراد.  وقد  االنفصاليني  جتاه  تبديها بالده  التاريخية التي 
من جميع أنحاء البالد لتقدمي دعمهم حيث أن هناك تخوفات من أن يؤدي سقوط كوباني إلى 
جتاه  عنيف  فعل  رد  إلى  يؤدي  سوف  كوباني  سقوط  أن  املرجح  سوروك. ومن  إلى  داعش  دخول 
تركيا من سكانها األكراد. وفيما تناقش دول العالم إمتداد نفوذ داعش وخطورة ذلك على األمن 
العاملي، تقف القوات الكردية بدون سالح في مواجهة داعش مدافعة ببسالة عن كوباني.وفيما 
الكردية  القوات  العاملي، تقف  العالم إمتداد نفوذ داعش وخطورة ذلك على األمن  تناقش دول 
إمتداد  العالم  دول  تناقش  ببسالة عن كوباني.وفيما  داعش مدافعة  بدون سالح في مواجهة 
مواجهة  في  سالح  بدون  الكردية  القوات  تقف  العاملي،  األمن  على  وخطورة ذلك  داعش  نفوذ 
العالم إمتداد نفوذ داعش وخطورة ذلك  داعش مدافعة ببسالة عن كوباني.وفيما تناقش دول 
على األمن العاملي، تقف القوات الكردية بدون سالح في مواجهة داعش مدافعة ببسالة عن 

كوباني

BBC
إعتقال ٤ أشخاص في بريطانيا على خلفية التخطيط 

لعمليات إرهابية  
في  العشرينات  اوائل  في  جميعهم  أشخاص  أربعة  اعتقلت  إنها  البريطانية  الشرطة  أكدت 

لندن في اطار التحقيق في أعمال ارهابية تتعلق بالتشدد االسالمي.
بعملية  للقيام  االولية  التحضيرات  أحبطت  »االعتقاالت  إن  هول  وايت  في  مسؤولون  وقالت 

ارهابية في اململكة املتحدة« 
اعتقلوا أمضى  الذين  الرجال  االقل من  واحدا على  ان شخصا  البريطانية  السلطات  وتعتقد 

وقتا في سوريا.
وأن  خطيرة  بأنها  القضية  هاو   - هوغني  برنارد  السير  البريطانية  الشرطة  مفوض  ووصف 
سوريا  في  جتري  التي  باألحداث  باألرهاب املتعلق  يختص  مبا  استباقية  اجراءات  تتخذ  الشرطة 

والعراق.
كما لم يكشف املسؤولون عن تفاصيل التخطيط الذي مت احباطه بإعتبار أن التحقيق مازال 

في مراحله األولية والن القضية كما يقولون خطيرة. 

تراجع احتفاالت عيد األضحى في غرب 
افريقيا بسبب تفشي وباء ايبوال 

 اخبار سريعة من الصحف العاملية

أسوشيتد برس
اختراع يحدث ثورة في طريقة اإلضاءة التي 
يستخدمها العالم إلنارة املنازل واملكاتب 

العلماء  من  اثنان  حصل 
من  وأميركي  اليابانيني 
جائزة  على  اليابان  مواليد 
لقيامهم  الفيزياء  في  نوبل 
جديدة  باختراع طريقة 
ال  أو  لالشعاع الثنائي، 
LED، حيث تغلبوا على عائق 
احلصول  دون  يحول  كان  هام 
يعمل  أبيض  على ضوء 

احملمولة  في شاشات الهواتف  الطريقة  هذه  تستخدم  الفلورية.  املصابيح  أكبر من  بكفاءة 
وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيونات حيث تعمل على توهجها.

وقالت اللجنة التي منحت الباحثني ايسامو أكازاكي، وهيروشي أمانو، وشوجي ناكامورا، جائزة 
نوبل إبان اعالنها عن اجلائزة أن املصابيح املتوهجة قد أضاءت القرن العشرين، لكن القرن الواحد 

  LED-والعشرين سيكون مضاًء بواسطة مصابيح ال
كما قالت اللجنة أن عمل فريق الباحثني الذي بدأوه في أوائل التسعينات قد أثمر حتوال جذرياً 
في تكنولوجيا اإلضاءة. وعندما يصل الثالثة إلى ستوكهولم للحصول على جوائزهم في أوائل 

ديسمبر، سيالحظون أن الضوء الناجت من اختراعهم يشع من معظم نوافذ املدينة. 

نافذة على �سحافة العامل 10

فيما تناقش دول العالم إمتداد نفوذ داعش وخطورة ذلك على األمن العاملي، تقف القوات الكردية بدون سالح في 
مواجهة داعش مدافعة ببسالة عن كوباني.

CTV News
وزير الدفاع الكندي يدعم اقتراحا برملانيا بإرسال قوات جوية حملاربة داعش

CTV News
ال FBI تلقي القبض على شاب أمريكي من منطقة شيكاغو بتهمة السعي لالنضمام إلى داعش

 Canada Global News
مصرع طالبني بإطالق الرصاص في نطاق مدرسة مبنطقة ايتوبيكو إحدى ضواحي تورونتو

اجلارديان 
أملانيا تعلن أخيراً مجانية التعليم بعد إضرابات ومطالبات كثيرة بدأت منذ تأسيس »إحتاد ضد مصاريف التعليم« 

عام ١999
أسوشيتد برس 

سقوط تسعة قتلى وهجرة عشرات اآلالف من منازلهم في بلدة كشمير الهندية خوفاً من هجوم متبادل 
بالقنابل بني الهند وباكستان

CIR
كاليفورنيا تصدر وثيقة متنع التعقيم االجباري للنساء في السجون. التعقيم يستخدم كوسيلة ملنع احلمل 

لكنه يؤثر على قدرة النساء على التخصيب 
أسوشيتد برس 

زلزال بقوة ٥.٨ ريختر يجتاح جنوب غرب الصني ال يسفر عن ضحايا
اجلارديان

إصابة ممرضة اسبانية بفيروس ايبوال في أول حالة إصابة خارج منطقة غرب أفريقيا
BBC

املغرب تفرج عن سائح بريطاني مت القبض عليه بسبب سلوكه الشاذ

BBC
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إيهاب صبحي في حوار جلود نيوز عن القنوات واالفالم الدينية
ليس لدينا خطوط حمراء ، ونحن ال نخلط السياسة بالدين في قنواتنا ، وهذه اسباب ضعف بعض االفالم 

جود نيوز: ابرام مقار- سمير إسكندر
حينما  كندا  في  املصريني  بني  شعبيته  من  تتأكد 
التذكارية  الصور  التقاط  يريدون  كثيرين  تشاهد 
في  تواضروس  البابا  قداسة  مع  وجوده  أثناء  معه 
رحلته الشهر املاضي كإعالمي لقناة »سي تي في«. 
وهو بالشك تاريخ صنعه ٦٠ فيلم مسيحي ، وعشرة 
حلقات  بثالث  يقدمه  وبرنامج   ، سينمائية  افالم 
النور«.  »في  برنامج  وهو  أعوام  أربعة  منذ  اسبوعياً 
»إيهاب  واإلعالمي  الفنان  الي  التحدث  قررنا  ولهذا 
والقنوات  االفالم  بخصوص  اراءه  ومعرفة  صبحي« 

الفضائية املسيحية، وكان هذا احلوار التالي:  
من وجهة نظر إيهاب صبحي، كإعالمي بقناة 
لهذا  حاجة  في  نحن  هل  قبطية،  فضائية 
أم   ، القبطية  الفضائية  القنوات  من  العدد 
يكفي قناة واحدة بالعربية واخري باالجنليزية؟؟

القنوات  من  عدد  اكبر  أن  اري  انا 
فقط  وليس  املسيحية  الفضائية 
القبطية هو شئ مفيد ، فكل قناة 
لديها  قناة  وكل   ، جانب  الي  تنظر 
لها  قناة  وكل   ، لها  منطقة تصل 
نعم  حتقيقه.  تريد  مختلف  هدف 
بعضنا  مع  نعمل  ان  املمكن  من 
اهتمامتنا  فنصنف  اكثر،  البعض 
ويكون هناك مذاق خاص لكل قناة 
، فقناة »اغابي« كلها احلان وعظات 
»مامرقس«  قناة   ، جمهورها  ولها 
تهتم بالسياسة أكثر ، وقناة »سي 
 ... املنتصف  في  اعتقد  في«  تي 
وكما رأيتم في زيارة البابا تواضروس 
الي كندا تواجدنا نحن كقناة »سي 
وقناة  »مارمرقس«  وقناة  في«  تي 
»احلرية«  وقناة  سي«  واي  »سي 

وقناة »اغابي«. واعتقد أن عملنا مع بعضنا البعض 
ميكن أن يكون اكثر فائدة، واألفضل هو أن تذداد عدد 
القنوات املسيحة مع التنسيق بينهم وليس بالغاء 
بعضها، وإال ماذا سيحدث لو كان لدينا قناة واحدة 

وفشلت !!
قناة دينية مسيحية تقدم برنامجاً سياسياً، 
إذن  الفارق  ما  البعض يتسائل،  رمبا يجعل  أمر 
بني قنوات قبطية تقدم سياسية عن مثيلتها 
او  االمة  قناة  او  احلافظ  قناة  مثل  اإلسالمية 

النور ؟؟ 
أحيلك إلي ما قاله قداسة البابا قبالً بخصوص هذا 
والعمل  السياسي  العمل  بني  فرق  هناك  أن  االمر، 
الوطني ، فالعمل الوطني أن تشير للناس أن هناك 
الوطن يسير  أن  او  اخذ حذرك منها  مشكلة يجب 
السياسي  العمل  إمنا   ، االسوء  او  األفضل  للطريق 
اخر،  شخص  تنتخبو  وال  »فالن«  انتخبوا  اقول  أن 
وال يوجد ثمة عالقة بني ما نفعله وما تفعله تلك 
القنوات مثل النور واحلافظ واالمة، ألن هؤالء يعملون 
بالسياسة مائة باملائة، ويسقطون ايات معينة علي 
أن اهلل يؤيد »فالن« وهذا في رأيي تضليل، ونحن لم 
الشعب  رفض  حينما  ظهر  وهذا  ابداً.  هذا  نفعل 
بتهديد  القنوات  تلك  قام  احلكم  في  مؤيديهم 
خسرنا  حينما  ذلك  نفعل  لم  نحن  بينما  الشعب 
نُهدد  لم  وفاز »محمد مرسي«،  نؤيده  الذي  املرشح 
اثبت  انتقدناه حينما  ولكن  نتوعد  ولم  نُحرض  ولم 

هذا احلكم أنه حكم غير وطني 
في فترة عملك كمذيع مررت علي عدة رؤساء 
بدء من مبارك وانتهاًء بالسيسي مروراً بفترات 
إنتقالية مختلفة، هل كان هناك اية خطوط 

حمراء للبرنامج او للقناة ؟؟
طاملا تنتمي للمواطن البسيط وليس الهداف أخري 
أن  يحدث  ولم   ، قالصحيح  الطري  في  تسير  فأنت 
اجتنب  أن  او  رئيس  بدعم  القناة  إدارة  مني  طلبت 

اربأ بأصحاب القناة عن التدخل وهم  امر معني وانا 
أنا  انه حينما كنا  وأتذكر  اناس وطنيون ومحترمون. 
 ، سوياً  البرنامج  نقدم  الكرمي«  عبد  »دينا  واملذيعة 
أنا كنت  ، فمثالً  الشئ  ارائنا مختلفة بعض  كانت 
أؤيد بقاء »مبارك« حتي انتهاء فترتة الرئاسية بينما 
نقول  وقتها  وكنا   ، رأي مختلف  لها  كان  رمبا  »دينا« 
للناس مع من أنت تؤيد، هل مع هذا الرأي او ذاك؟؟ ... 
رمبا فقط أحياناً نتشاور علي »يكون افضل لو فعلنا 
أن  ابداً  ، ولكن لم يحدث  او الحقاً«  هذا الشئ االن 

يتدخل احد في امر يخص رأينا السياسي
او متويل  تبرعات  او  القنوات يكون من إعالنات  متويل 
القنوات  مستقبل  تري  كيف   ، أعمال  رجل  من 
القبطية في ظل الطرق السابق ذكرها في التمويل 

واي طريقة تفضل ؟؟
 ، جيدة  فكرة  هي  للقنوات  رعاة  وجود  أن  اعتقد  أنا 
طريق  عن  متويل  وجود  كذلك 
يوجد  ال  كذلك   ، املذيعني  ازياء 
خالل  من  التمويل  من  مانع 
في  تكون  أن  ولكن   ، االعالنات 
منتجات  عن  او  الئق  شكل 
ديني  فيلم  مثل  مسيحية 
أن  واحلقيقة  روحي.  كتاب  او 
وقناة  باسيلي«  »ثروت  الدكتور 
فكرة  ترفض  في«  تي  »سي 

التبرعات نهائياً 
أن  االقباط  بعض  يري  رمبا 
القبطية  االفالم  من  الكثير 
اقل من املستوي او ضعيفة 
من  السبب  فما  املستوي 

وجهة نظرك ؟؟
هناك ضعف عام ، ألن كثير ممن 
مارسوا تلك املهنة غير دارسني 
، وهناك من دخل هذا االمر بهدف الربح دون النظر 
للتقنية الفنية ، ودون النظر للجودة ، بإستقدام غير 
وانا  به،  للعمل  موهوبني  وغير  فاهمني  وغير  أكفاء 
اشتركت في حوالي ٦٠ فيلم واعتقد ان معظمها 

جيد . ولدينا افالم مهمة وقوية 
 ، هل ترحب االديرة باالفالم والتصوير داخل اسوارها 
حيث هناك اقاويل بأن هذا الكم من االفالم رمبا يؤثر 
االديرة  بتلك  للرهبان  والتعبد  العبادة  فترات  علي 

والتي ال تُلقي إرتياحاً كبيراً كما السابق ؟؟
االفالم  باستضافة  ترحب  واألديرة   ، صحيح  غير 
 ، االفالم  تلك  ورسالة  أهمية  يعلمون  وهم  الدينية 
فهناك من الناس من تغيرت حياتهم بعد مشاهدة 
تلك االفالم ، وهناك من حتول الي اخلدمة والتكريس 

بعد أن تأثر بتلك االفالم 
هل راضي عن فيلم »الراعي« ةالذي يروي حياة 

املتنيح البابا شنودة ؟؟
إطار  في  له  يُنظر  أن  يجب  عمل  كل  أن  اري 
االمكانيات املتاحة وقتها ، ورمبا ظروف فريق العمل او 
رمبا ظروف التمويل كان لهم تأثير علي الفيلم. وعن 
الفيلم  لهذا  املتاحة  االمكانيات  اطار  وفي  نفسي 
أنا سعدت انني قدمت شئ للبابا شنودة ، وسعدت 
أن اقدم شئ للمخرج ماجد توفيق ، والذي يعود له 
فهو   ، باحلقيقة  له  مدين  وانا   ، جناحي  في  الفضل 
اول من قدمني في دور البطولة بفيلم »االنبا رويس« 

وعملت معه ٢٥ فيلم بأدوار متنوعة
من هو افضل مخرج عملت معه ؟؟

وكل   ، التفضيل  »أفعل«  الفن  في  في  يوجد  ال 
معني،  امر  في  »شاطر«  كان  معه  عملت  مخرج 
، وعملت  توفيق  بالعمل مع ماجد  عملت وسعدت 
مع سامح سامي مخرج شاطر جدا وطارق سعيد 
سعدت  منير  ميشيل   ، جميلة  افالم  معه  عملت 
باعمل معه في فيلم تاماف ايريني ، وجوزيف نبيل 
الذي عملت معه في أكثر فيلم احبه لي الناس وهو 

فيلم »الراهب الصامت«
»الراهب  لفيلم  الكبير  النجاح  سبب  ما 
موسيقي  هل  نظرك،  وجهة  من  الصامت« 
ام   ، صبحي  إيهاب  أداء  ام  سعد  عمانوئيل 
اخراج جوزيف نبيل ام القصة الشيقة لراهب 

حديث ، ام ماذا ؟؟
من  واحداً  انه  تصنيفه  يتم  الصامن  الراهب  فيلم 
اهم االفالم القبطية وهذا في رايي يرجع الي ان كل 
في  كانت  الفيلم  هذا  في  اشتركت  التي  العناصر 
االنبا  دير  واباء  االنبا يسطس  بدء من  حالتها  أعلي 
ان  واحلقيقة  للسيناريو  ومراجعتهم  انطونيوس 
طلبوا  اعتذر  وحينما  مرشح  كان  كبير  نحن  هناك 

مني القيام بالدور املوسيقي والديكور واالنتاج كان 
اكثر من رائع

رمبا يري البعض أن عمل إيهاب صبحي كفنان 
األخر  يغلب  رمبا  احدهم  يجعل  كمذيع  ثم 

حينما تقاطع الضيف حينما تنفعل ؟؟
وانا   ، الفنان  او  املذيع  الشخص سواء  نفس  انا  اوال 
الن  ورمبا  نفسي،  اُمثل  ولكني  »املذيع«  بدور  اقوم  ال 
 ، الناس حفظت بعض إنفعاالتي من افالم سابقة 
فتربط بني ما افعله بحلقة برنامج »في النور« وما 
شاهدوه في افالم سابقة، وال شك أني اختفظ في 
باملشاهد  واالهتمام  احليادية  بكل  »كمذيع«  عملي 

في برنامج يشاهده ماليني مثل »في النور«      

تقاريــــــر 12

إيهاب صبحي 
في حوار ل »جود نيوز« 

عن القنوات واالفالم الدينية
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1 YEAR POWERTRAIN 

WARRANTY WITH 

EVERY PUECHASE

2 LOCATIONS TO BETTER SERVE YOU
4650 KINGSTON RD SCARBOROUGH 416 282 9449
6523 KINGSTON RD SCARBOROUGH 416 282 2231

PLEASE VISIT OUR WEBSITE FOR COMPLETE INVENTORY LIST
WWW.ALEXANDRIAAUTOSALES.CA

1 (888) 296-9448

FINANCING 
AVAILABLE AS LOW 

AS 4.9%

OVER 
120 VEHICLES 

TO CHOOSE 
FROM

للمزيد من 
املعلومات
اتصلوا بـ/
طارق وصفي

TAREK WASFI

2010 HONDA CIVIC 
LOADED

2004 MERCEDES 
E320 4MATIC

2006 Honda 
Odyssey EXL

2010 HONDA 
ACCORD 80K

2009 MAZDA CX7 
SUNROOF

2009 TOYOTA 
MATRIX XR LOADED

2008 HONDA 
ACCORD EX

2003 TOYOTA 
COROLLA 120K

2003 TOYOTA 
CAMRY

2011 HYUNDAI 
SONATA LIMITED

2004 HONDA CIVIC 
LOADED

2004 TOYOTA 
CAMRY 70K

$9,995

$7,990

$9,990

$13,990

$9,990

$8,995

$10,990

$5,990

$4,490

$13,990

$4,490

$7,990
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رسميا: إقالة حسام حسن 
من تدريب الزمالك

الفني  اجلهاز  رسميا  الزمالك  إدارة  مجلس  أقال 
للفريق األول بقيادة حسام حسن وشقيقه إبراهيم 
وأعلن  النادي.  مقر  في  عقد   الذي  االجتماع  بعد 
بشكل  املهمة  صالح  محمد  تولي  عن  الزمالك 
مؤقت بدال من حسام ويعاونه عالء عبد الغني وأمين 
يبحث  أن  املنتظر  ومن  مرمى.  حراس  مدرب  طاهر 
سيكون  والذي  حسن  حسام  بديل  على  الزمالك 
الغني  وعبد  صالح  الثالثي  يعاونه  أجنبيا  مدربا 
وطاهر. وكان حسام حسن قد تولى تدريب الزمالك 

في يوليو املاضي خلفا ألحمد حسام ميدو

ريال مدريد اكبر نادي 
تسجيالً لالهداف في اوربا

الذي  الفريق  اإلسباني  مدريد  ريال  نادي  يعتبر   
في  األهداف  من  عدد  أكبر  اآلن  حد  إلى  سجل 
سالزبورج  على  متقدماً  األوروبية،  الدوريات 
يحتل  فيما  اإلجنليزي،  وتشيلسي  النمساوي 
املركز  برشلونة  نادي  »الليجا«،  الدوري  متصدر 

السادس.
سبع  في  هدفاً   ٢٥ امللكي  النادي  سجل  وقد   
القدم مبعدل  الدوري اإلسباني لكرة  جوالت من 
تهديفي كبير يقدر ب٣.٥٧ هدف عن كل مباراة، 
مركز  صاحب  سالزبورج  نادي  من  أفضل  أي 
الذي سجل ٣9  النمساوي  الدوري  الوصافة في 

هدفاً في ١١ مباراة  
مدريد،  ريال  لنادي  البرتغالي  النجم  وسجل 
كريستيانو رونالدو ١٣ هدفاً منذ بداية مسابقة 
املهاجم  وقع  فيما  اجلاري،  للموسم  »الليجا« 
في  وجاء  هدفاً.   ١٢ سوريانو  جوناثان  اإلسباني 
الذي  االجنليزي،  تشيلسي  نادي  الثالثة  املرتبة 
مبا  مباريات،  سبع  في  هدفاً   ٢١ العبوه  سجل 

يعادل ثالثة أهداف في كل مباراة.

ميدو: 3 شروط 
ملوافقتي على العمل 

في جهاز الزمالك اجلديد

السابق  الفني  املدير  ميدو  حسام  أحمد  قال 
للزمالك انه ال ميانع العمل حتت قيادة مدير فني 

أجنبي.
وكانت أنباء أشارت الى اقتراب ميدو من العمل 
مدربا مساعدا لألرجنتيني هيكتور كوبر املرشح 

لقيادة الزمالك.
صفحته  عبر  تغريدات  في  ميدو  وأشار 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصية 
شخصه  في  الزمالك  بثقة  فخره  غن  »تويتر« 
وأنه الوحيد القادر على إجناح مهمة املدير الفني 

اجلديد.
تفكير«،  بال  الزمالك  نداء  على  »أوافق  وتابع 
مدير  مع  الزمالك  يتعاقد  أن  »بشرط  مضيفا 
معه،  عملي  على  الرجل  يوافق  وأن  عاملي،  فني 
مدرب  ولو  حتى  معاون  أي  معه  يحضر  ال  وأن 
أحمال«. وختم »للتوضيح، أي مدير فني يحضر 
احلقيقي  املعاون  هو  فيكون  معه  أحمال  مدرب 
له ويكون له صالحيات فنية حتت مسمى مدرب 

األحمال«.

مما  و  حسن  حسام  اقالة  من  الرغم  على 
ما  زمالك؟  يا  مالك  أتساءل:  كله،  سبق 
مع  تتعادل  يجعلك  الذى  السيئ  احلظ  هذا 
هذا  وما  التوالى؟  على  والداخلية  الشرطة 
الذى يجعل كراتك تضرب فى  السيئ  احلظ 
السيئ  احلظ  هذا  وما  القائم  وفى  العارضة 
وكانت  السوبر  بطولة  تخسر  جعلك  الذى 
الذى جعل  فى جيبك؟ ما هذا احلظ السيئ 
لك رئيسا مثل سيادة املستشار يعني ويقيل 

حسب رغبتة
 زمالك يازمالك.. لو كان احلظ ميكن أن تشتريه 

القترحت عليك أن تفعل ذلك يازمالك؟!

اي كالم 
سمير اسكندر 

16
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األيام  الجتياز  ملك«  »غادة  املهندسة  تستعد 
القليلة املتبقية على انتخابات احملليات بكندا حيث 
تخوض االنتخابات كمرشحة عن دائرة رقم ٦ ملدينة 
شديد  بحماس  ملك  شاركت  وقد  ميسيسوجا. 
التي  والفعاليات  واملناسبات  الوقائع  كافة  في 
جرت في مدينة ميسيسوجا في الفترة التي تلت 
ممثلة  بارزة  شخصيات  مع  التقت  حيث  ترشيحها 
خملتلف اجلاليات واجلنسيات واألعراق كما اجرت عدة 
في  برأيها  مدلية  وصحفية  تلفزيونية  مقابالت 
باالحترام  جديرة  شخصية  غادة  اجلارية.  األحداث 
أن  الكثيرين  ويري  واألخالق  وااللتزام  باجلدية  تتميز 
اجلالية على مدى  ملساعي  تتويجاً  جناحها سيكون 
سنوات طويلة ليكون لها ممثلني في العمل العام.  
 و قد التقت جود نيوز بعدد من الشخصيات املميزة 
رأيهم  عن  لتسألهم  السياسي  اجملال  في  الرائدة 
من  لها  يتوقعونه  وما  ملك  السيدة  ترشح  في 

مستقبل في العمل السياسي فقالوا:
الشرق  منتدي  مدير   - خليل  مجدي 

االوسط للحريات 
رائعة  مصرية  شخصية  ملك  غادة  السيدة 
ومشرفة تشق طريقها فى عالم السياسة بكندا 
بجدارة وكفاءة. وأعلم أن غادة ملك بذلت مجهودا 
االنتخابية، وقد كرمها قداسة  كبيرا فى حملتها 

البابا تواضروس فى رحلته األخيرة لكندا تشجيعا 
جلهودها التى بذلتها فى السنوات املاضية.

ولهذا  أكتوبر   ٢٧ االثنني  يوم  ستكون  األنتخابات 
مسيساجا  مدينة  فى  املصريني  جميع  من  ارجو 
 ٦ الدائرة  فى  يسكنون  ملن  لغادة  التصويت 
حتى  حلملتها  املتبقية  األيام  فى  غادة  ومساعدة 
نساعد فى ميالد سياسية واعدة ومؤهلة للعمل 

العام.
التى  مكانتها  تتبوأ  حتى  ملك  غادة  خلف  وكلنا 

تستحقها فى احلياة السياسية الكندية
منظمة  رئيس   - شنودة  هاني  د. 

نشطاء اقباط كندا
اجلاليات   اجنح  من  مصرية   كجالية  أننا  من  رغم 
أننا  إال  العددية،  بالنسبة  املهاجرة واكثرها تعليما 
غير ممثلني سياسيا علي أي مستوي سياسي. عدم 
وجود ممثلني سياسيني لنا كإقباط أعاق كثيرا قدرتنا 

علي التأثير في القرارات السياسية.
واآلن  قد أن  األوان لكي يكون لنا ولو بعدد محدود 
بعض املمثلني، وقد سبقنا في هذا اجملال عدد من 

اجلاليات األخرى.
»غادة ملك« في  التعامل مع مدام  كان لي شرف 
عدد من املوضوعات السياسية املتعلقة بقضايانا 
ممتاز  ممثل  ستكون  أنها  لدي  شك  وال  القبطية 

مدينة  مجلس  في  كمستشارة  كجالية  لنا 
ميسيساجا. 

والقبطية  املصرية  اجلالية  أبناء  أدعو  ولهذا 
للمشاركة بكل قوة ممكنة في االنتخابات احلالية 
لتأييد  اجلميع  ودعوة  ميسيساجا  مدينة  جمللس 

لها  القوي  تأييدنا  بان  العلم  مع  ملك  غادة  مدام 
هو الضامن الرئيسي إلمكانية جناحها في املعركة 

االنتخابية.
ملمثلتنا  الالزم  الدعم  تقدمي  في  للتراخي  ال مجال 

حتي يتسني لها متثيلنا في مدينة ميسيساجا
املنظمات  إحتاد  رئيس   - قالدة  مدحت 

القبطية بأوربا
العمل  في  ملك  غادة  الناشطة  علي  تعرفت 
فيها  وعرفت  نسبيا،  قصير  وقت  منذ  القبطي 
االنسان اجلاد الصادق، وأدركت انها متلك إرادة وحب 

اخلدمة 
غادة ملك لم تتوان في رفض االضطهاد فشاركت 
االقباط  مذابح  ضد  مظاهرات  عدة  واقامت 
قريب مبشاهدة  وقت  وعرفناها علي حقيقتها في 
جنح  في  االقباط  مذبحة  بعد  مظاهرات  فيديو 
صورها  اروع  في  االنسانية  فيها  ادركت  حمادي، 

والصمود امام الكل إلظهار احلقيقة
بكل تاكيد غادة ملك بعد ان ترشحت لإلنتخابات 
تخدم  النها  احملظوظة  هي  ليست  مسيسوجا 
تاكيد  بكل  املنطقة  شعب  ولكن   ، كانت  أينما 
األخالق  سامي  نبيل  بشخص  محظوظني 
الشيء  الكل،  ملساعدة  اإلرادة  وقوي  واملشاعر 
الذي أعرفة ان كل مكان تترشح فيه املهندسة 
شخصيتها  وقوة  خبراتها  من  يربح  سوف  غادة 

وإنسانيتها 
لكل  إمنا  بني جنسها  لكل  ليس  غادة ملك فخر 

علي  قادرة  صادقة  امينة  خادمة  فهي  عرفها  من 
زرع األمل لكل من ال امل له وهي صوت لكل من 
ومتأكد من  الدائم  بالنجاح  لها  ادعو  له.  ال صوت 

جناحها ومن تقدمها لألمام أينما حلت
 ماهر رزق اهلل - رئيس الهيئة القبطية 

الكندية
الوقت  من  كبيرا  قدرا  كرسنا  قرن  ربع  من  ألكثر 
الساحة  في  مسموعا  صوتنا  ليكون  واملوارد 
للمشاركة  املناسب  الوقت  هو  واألن  السياسية. 

في العملية السياسية من أسفلها إلي أعالها . 
جاليتنا  بني  النفسي  احلاجز  لكسر  الوقت  حان 
يجب  العصيب  الوقت  هذا  في  الكندي.  واجملتمع 
تصويتية  عملية  كل  في  واملشاركة  اخلروج  علينا 
لتأخذ مشاكلنا واهتمامتنا في اإلعتبار من اجلميع.
نيوز  جود  حترير  رئيس   - مقار  ابرام 

الكندية
أن  نريد  مشرف  مصري  وجه  فقط  ليست  غادة 
املستوي  علي  ولكن  سياسي،  منصب  في  نراه 
العالية  وثقافتها  الطلقة  لغتها  فإن  الشخصي 
تلقي  جعلها   ، املبهج  وجناحها  الرفيعة  واخالقها 
او مصريني  الدعم من كل من يعرفها سواء عرب 
، اقباط او مسلمني ، نشطاء او سياسيني كنديني 
، وهذا نتيجة عمل تطوعي لصالح اجلالية املصرية 
االنتخابية  حملتها  أن  وأعتقد  سنوات.  مدي  علي 
هي االقوي لهذا املنصب، وأنا اثق من دعم الكثيرين 

إلميانهم بها.

قالوا عن »غادة ملك« مرشحة مدينة مسيسوجا الدائرة رقم )6(
مجدي خليل: ميالد سياسية واعدة ومؤهلة للعمل العام

هاني شنودة: أن األوان لكي يكون للمصريني من ميثلهم على املستوى السياسي وغادة ستكون ممثل ممتاز لنا كجالية 
مدحت قالدة: جناح غادة لن يكون جناحاً لها بقدر ما سيكون جناحاً لكل من سيفيد من خبراتها وقوة شخصيتها وانسانيتها

ماهر رزق اهلل:  األن وقت مناسب للمشاركة في العملية السياسية وكسر احلاجز النفسي بني اجلالية واجملتمع الكندي
ابرام مقار: لغتها الطلقة وثقافتها العالية واخالقها الرفيعة، يجعلونها تلقي الدعم من كل من يعرفها

مجدي اجلالد: كيف منيز ضد املرأة 
واالقليات ونتعجب مما تفعله داعش 

قال الكاتب الصحفي واإلعالمي مجدي اجلالد، رئيس حترير جريدة 
الوطن، إن »»داعش« وغيرها من »اجلماعات املتشددة« هي مجرد 
أو هي خلية سرطانية  »سلخة« متطرفة من نسيج عقولنا.. 
انقسمت من »خلية« فاسدة«، وتساءل: »كيف يندهش قوم ِمن 
أفعال كائن خرج من »أرحامهم«؟ وملاذا لم يسأل أحدنا نفسه: 

وملاذا ال يخرج اإلرهاب إال من »خاليانا«؟«. 
وأضاف، خالل مقاله، بجريدة »الوطن«: »أنت رمبا »داعشى« وإال 
ملاذا تعجبك عبارات املواطنة وحقوق اإلنسان واملساواة، فتصفق 
حياتك  في  التمييز  متارس  بينما  تسمعها،  أو  تقرأها  حني  لها 
متييز ضد  املرأة..  متييز ضد  والترصد:  اإلصرار  مع سبق  اليومية 
يختلف  أنه  جملرد  اآلخر  مواجهة  في  وتعصب  األخرى..  الديانات 

معك؟
وقال إن »السلطة في بالد العرب »داعشية« بامتياز، مهما قامت ثورات، وتغيرت أنظمة.. وإال مباذا تفسر 
إصرار كل »نظام حاكم« على »تخوين« املعارضة، و»اغتيال« أي صوت مختلف بالتشويه واالتهامات دون 

سند أو دليل؟!«. 
»تقتل« عقالً  أو  أنه قال »ال«،  »تذبح« معارضا جملرد  »داعش« حني  السلطة كثيرا عن  وتابع: هل تختلف 
و»السلطة« -أي  واحدة..  الضحية مرة  الرقبة، فيموت  بـ»جز«  يذبح  »داعش«  يفكر؟!  أنها ضبطته  جملرد 
وامللوك  الرؤساء  يجتمع  ثم  حلظة..  كل  املطعون  فيموت  الشرف،  بـ»طعن«  خصومها  تذبح  سلطة- 
والزعماء ليبحثوا كيف نقضي على »داعش«؟! وإذا ذهب »داعش«.. ألن يولد ألف »داعش« كل يوم؟! ابحث 

في تاريخنا ستجد أن »داعش« مجرد »تطور طبيعي للحاجة اللي جوانا«..!«. 
وتساءل: وهل »داعش« تنظيم أم حالة أم فكرة أم »جتميعة مركزة« من »داعشية« تسكننا،
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أفقي
1- سكانها الفلسطينيون o ظرف زمان أو مكان وفق ما يضاف إليه 

2- يخطئ بشكل غير مقصود o االسم القديم للعاصمة عمان 
3- مراسل )معكوسة( o سنة أو عاما 

4- عاصمة فلسطين وأولى القبلتين o عّلم أو شق الشيء بالضغط 
عليه بالسكين 

5- كذب على البسطاء بقصد الكسب المادي o فيه عمران وتدب فيه 
الحياة 

6 - للنهي والنفي o المرأة تعمل في التجارة 
7- تشرب بها القهوة o نصف صابر 

8- متشابهان o عاصمة األنباط وإحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة 
9- ابن o موضوع أو خطب 

10- طبق أرز ولحم في األردن وفلسطين o طبق من خبز الرقاق 
والدجاج واللبن في فلسطين واألردن 

رأسي
1- االسم الروماني لمدينة عمان 

2- الزمن الغابر السحيق )معكوسة( o فاعل لفعل إجرامي 
3- حلقات مترابطة o بخل 

4- ثلثا ورل o تشابه األشياء بدرجة كبيرة 
5- يعضد ويوطد في العمق o األلفة واالستئناس والعهد 

6- تتكلم عنه في غيابه o جانب 
7- ثمن الشيء o كامل 

8- وهب o نصف هواة o قبر 
9- اشتهاء الطعام في أول الحمل o قوي الحضور والتأثير شكال أو لونا 

10 -مدينة اردنية شمال عمان 

حل العدد السابق

صاحب الفكرة العبقرية التي كانت مفتاحاً لنصر السادس من 
أكتوبر ١9٧٣, حيث إقترح استخدام مياه القناة فى جتريف رمال 
الساتر الترابى الذى اقامته اسرائيل على الشاطىء الشرقى للقناة 
الترابى جزءاً  الساتر  هذا  حتطيمه. كان  املستحيل  من  أنه  مدعية 
قام  رملية  وكان عبارة عن كثبان  الدفاعى،  بارليف  من خط  حصيناً 
ارتفاعاً  متر   ٢٠ تصل إلى  ارتفاعات  إلى  بتعليتها فأوصلها  العدو 

وبعرض ٨ إلى ١٢ متر من السويس إلى بورسعيد.
املرحوم  فرقته  قائد  على  فكرته  بعرض  باقي زكي  املقدم  قام 
له  موضحا   ) الكرمي  عبد  زغلول  سعد   ( حرب  اركان  لواء 
املياه  استخدام  يجرى  العالى كان  بالسد  عمله  اثناء  انه 
وشفطها  سحبها  ثم  الرمال  جبال  لتجريف  املضغوطة 

العالى.  السد  جسم  بناء  اعمال  فى  والرمال  املاء  مخلوط  الستغالل  مضخات  خالل  من  خاصة  انابيب  فى 
قاع  الى  رماله  لتجرى  مضغوطة اليه  مياه  مدافع  توجيه  فيمكن  القناة  شرق  الترابى  الساتر  حالة  فى  اما 
فنى  تقرير  اعداد  فقد مت  وعليه  سيناء.  عمق  الى  واملدرعات  املركبات  عبور  يتم  الثغرات  هذه  طريق  وعن  القناة. 
العامة. القيادة  مبقر  التشكيالت  بقادة  االسبوعى  اجتماعه  اثناء   ) الناصر  عبد  جمال   ( عليه الرئيس   واف وافق 

ومتت جتربة الفكرة بجزيرة البالح عام ١9٧٢ حيث مت فتح ثغرة فى ساتر ترابى اقيم ليماثل املوجود على الضفة الشرقية 
للقناة واستخدمت مضخات ومعدات من انتاج شركة املانية بعد اقناعها بان هذه املنتجات سوف تستخدم فى 
وتدريب  والتوربينية  امليكانيكية  تدبير املضخات  اقرارها ومت  فتم  كبيراً  الفكرة جناحاً  احلرائق. وجنحت  مجاالت اطفاء 
االفراد واالطقم واجملموعات على اساليب التنفيذ. ولم تكتشف مخابرات العدو حقيقة مايحدث إلى أن مت التنفيذ 
يوم السادس من اكتوبر عام ١9٧٣ بصورة اذهلت العالم. وكان من نتائجها أن مت االنتهاء من فتح اول ثغرة فى الساتر 
املمرات  من   %  ٧٥ فتح  من  االنتهاء  مت  كما   ,١9٧٣ اكتوبر  من  السادس  يوم  مساء  من  السادسة  الساعة  الترابى 
املستهدفة ) ٦٠ ( ممرا حوالى الساعة العاشرة من مساء يوم السادس من اكتوبر عام ١9٧٣ بعد انهيار نحو 9٠٠٠٠ 
متر مكعب من الرمال الى قاع القناة. وعبر اول لواء مدرع من معبر القرش شمال االسماعيلية فى الساعة الثامنة 
والنصف من مساء يوم السادس من اكتوبر عام ١9٧٣. وقد حصل املهندس باقى زكى يوسف على نوط اجلمهورية 

العسكري من الطبقة األولى سنة ١9٧٣، ووسام اجلمهورية من الطبقة الثانية سنة ١9٨٤.

الضابط املهندس باقى زكى يوسف 

لوحة ال�رشف
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Vote in Person
VVote during early voting period at any 
location, or vote on election day at 
your designated poll station. Remem-
ber to bring your photo ID. See your 
Voter Information Package (VIP) or 
www.MarkhamVotes.ca for details.  
Please vote Sophia Sun for Regional 
CouncilloCouncillor.

...

...

Sophia SUN
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»ليس أحد صعد إلى السماء إال الذى نزل من السماء، ابن اإلنسان الذى هو 
فى السماء« )يو١٣:٣(. ألم يصعد أخنوخ وإيليا إلى السماء ؟ ثم ما هى هذه 

السماء الثالثة ؟ ،، وكم عدد السموات فى الكتاب ؟·

السماء التى نزل منها رب اجملد، وإليها صعد، ليست هى السماء التى صعد 
اليها أخنوخ وإيليا وغيرهما ، إذن ما هى السموات التى نعرفها، والتى ذكرها الكتاب:

١- سماء الطيور: السماء التى يطير فيها الطير، هذا اجلو احمليط بنا ، ولذلك قال عنها الكتاب طير السماء 
)تك ٢٦:١(، وطيور السماء )تك ٣:٧(. وهذه السماء فيها السحاب ومنها يسقط املطر .. وميكن أن تسبح فيه 

الطائرات حالياً، وحتت السحاب، أو فوق السحاب
٢-هناك سماء ثانية، أعلى من سماء الطيور، وهى سماء الشمس والقمر والنجوم ، أى الفلك أو اجللد »ودعا 
اهلل اجللد سماء« )تك ٨:١(. وهكذا يقول الكتاب جنوم السماء )مر٢٥:١٣(. هى التى قيل عنها فى اليوم الرابع 
من أيام اخلليقة »وقال اهلل لتكن أنوار فى جلد السماء.. لتنير على األرض.. فعمل اهلل النورين العظيمني .. 
اليوم  ، ومع ذلك فحتى هذه السماء ستنحل وتزول فى  :١٤-١٧(. وهذه غير سماء الطيور  والنجوم« )تك١ 

األخير، إذ تزول السماء واألرض )مت ١٨:٥(. وكما قال القديس يوحنا فى رؤياه
»ثم رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة، ألن السماء األولى واألرض األولى مضتا، والبحر ال يوجد فيما بعد« )رؤ 

.)١:٢١
٣- السماء الثالثة، هى الفردوس: وهى التى صعد إليها بولس الرسول، وقال عن نفسه ، »اختطف هذا إلى 

السماء الثالثة.. أختطف إلى الفردوس« )٢كو ١٢ : ٢ ،٤(. 
إليها  التى نقل  )لو ٤٣:٢٣(. وهى  الفردوس«  »اليوم تكون معى فى  اليمني  الرب للص  التي قال عنها  وهى 
الرب أرواح أبرار العهد القدمي الذين أنتظروا على رجاء، واليها تصعد أرواح األبرار اآلن .. إلى يوم القيامة، حيث 

ينتقلون إلى أورشليم السمائية )رؤ ٢١(.
سماء  يا  »سبحيه  املزمور  فى  داود  عنها  قال   ، السموات  سماء  توجد  السماوات،  هذه  كل  من  وأعلى   -٤

السموات« )مز ٤:١٤٨(. 
وقد ذكر سليمان احلكيم سماء السماوات هذه يوم تدشني الهيكل. فقال للرب فى صالته »هوذا السموات 
وسماء السموات ال تسعك« . سماء السموات هذه لم يصعد إليها أحد من البشر. الرب وحده هو الذى نزل 
منها، وصعد إليها. ولذلك قيل عنها فى سفر األمثال: من صعد إلى السماء ونزل ؟ .. ما إسمه وما اسم 

ابنه إن عرفت؟ )أم٤:٣٠(.
أتسال إذن عن السموات التى ورد ذكرها فى الكتاب. إنها سماء الطيور )اجلو(، وسماء الكواكب والنجوم )اجللد 

- الفلك(، والسماء الثالثة )الفردوس(، وسماء السموات التى لم يصعد إليها أحد من البشر.

البابا شنودة.. وسنوات مع اسئلة الناس

و  بالتمام  يقدسكم  نفسه  السالم  إله   “  
لتحفظ روحكم و نفسكم و جسدكم كامله 

بال لوم عند مجئ ربنا يسوع املسيح “
)١تس ٢٣:٥(
فالنفس   , الوحده  بسيط  ليس  فاإلنسان 
و  اجلسد  و  الروح  احتاد  نتاج  هي  اإلنسانيه 
النفس , فالروح هي نسمه احلياه اخلالده التي 

سوف 
تعود خلالقها , اجلسد من التراب و الي التراب 
اإلراده  صاحبه   هي  اإلنسانيه  النفس  و  يعود 

احلره التي لها حريه التصرف و مسئوله 
عن السلوك و قد تكون في صراع ان تصنع أراده 
اهلل من القداسه و البر أو تستجيب لشهوات 

اجلسد من شهوه العني و تعظم املعيشه.
تصارع  عوامل  هي  النفسيه  الضغوط  و  النفسي   الصراع 
النفس اإلنسانيه وتعتبر احليل الدفاعيه النفسيه أساليب غير 

شعوريه
حتاول إحداث التوافق النفسي , وإزاله التوتر الناجت من اإلحباطات 

و الصراعات التي لم حتل لدي الفرد و تهدد أمنه النفسي .  
و تعتبر هذه األساليب مبثابه أسلحه الدفاع النفسي , مبعني 
و لكنها  القلق  النفسي و تخفف درجه  التوازن  تسعي إلبقاء 

ال تعد من 
الوسائل العالجيه 

بقدر  الفرد  مارسها  اذا  الكبت  هي  األم  الدفاعيه  الوسيله 
اضطرابات  و  اعراض  الي  تؤدي  زادت  اذا  مفيده  تكون  صحي 

نفسيه
الوسائل الدفاعيه الصحيه الناضجه:

+  اإلعالء و التسامي : فيها يوجه الفرد طاقه لديه و رغبه ال 
يستطيع إشباعها في الوقت احلالي إلي طاقه بناءه كتوجيه 

طاقه دافع 
اجلنس عند الشباب الي الرياضه أو الي طاقه خدمه , فيحدث 

إعالء و تسامي للرغبات .
الي  ينسب  و  يستعير  و  الفرد  يجمع  أن  هو    : التـــقمص   +
نفسه ما في غيره من صفات مرغوبه و يتحلي بهذه الصفات 

أي أن الفرد 
يتوحد و يندمج في شخصيه أخري أو جماعه أخري بها صفات 
فالتقليد   , التقليد  و يختلف عن  الفرد.  توجد عند  مرغوبه ال 

شعوري 
و التقمص ال شعوري ) تقمص شخصيات األ بطال أو الوالدين 

أو األساتذه أو النجوم (.
العاطفي  الصراع  الشخص مع  فيها  يتعامل   : اإليثـــــار    +

عن طريق التفاني في تلبيه إحتياجات اآلخرين .
الوسائل  الدفاعيه املرضيه :

أو  اخمليفه  أو  املؤمله  و األفكار  الدوافع  ابعاد  :  هو  الكـــــبت   +
اخلطيره املؤديه الي القلق من حيز الشعور الي حيز الالشعور.

, و هو حيله من  الي قلق ثم ضغط ثم كبت   التوتر  فيتحول 

ليس له حيله .
من  بداخلي  ما  إسقاط    : اإلســـــــقاط   +
أخطاء علي اآلخرين أوالظروف و تبرئه النفس 

من خطئها ليتخلص من الشعور باخلطأ
و النقص و القلق و التوتر  ,  أشك في نفسي 

فأشك في اآلخرين .
السلوك  تفسير  هو   : التبريـــــــــــــر   +
معقوله  منطقيه  بأسباب  تعليله  و  اخلاطئ 
حيله  فهي   , النتيجه  لتبرير  مقبوله  أعذار  و 

دفاعيه 
الشعوريه يخدع بها الفرد نفسه .

العوده  أو  الرجوع  هي    : النكــــــــوص    +
التي  السابقه  احلياه  مراحل  من  مرحله  الي 
دفاعيه  حيله  هي  و  اإلنسان  تخطاها  قد 

الشعوريه 
يلجأ اليها اإلنسان للتغلب علي مشكالته .

+ أحالم اليقــظــه :  و هي أحالم غير حقيقيه  و غير واقعيه 
تعبر عن رغبات كامنه لدي اإلنسان و تظهر علي األخص في 

املراهقه
عن  بعيده  كونها  الطموحات  عن  تختلف  و  البطوله  كأحالم 

الواقع .
+اإلحتماء باملرض اجلسمي :  يحتمي اإلنسان في مرض جسمي 
ألنه ال يستطيع حتقيق رغباته أو أحالمه , حيله الشعوريه يلجأ 

اليها
اإلنسان هروبا من حتمل املسئوليه .

عدم  و  بالواقع  اإلعتراف  جتنب  هو  و   : اإلنكـــــــــــــار    +
تصديقه ملا فيه من حقيقه مؤمله للنفس و ابعاده عن الوعي 

كموت أحد األحباء.
ميدان  في  النجاح  اإلنسان  محاوله    : التعويــــــــــــض   +
الي  أو عجزه في ميدان آخر  فيلجأ اإلنسان  لتعويض إخفاقه 

الظهور بصفه 
مقبوله لتعويض صفه غير مقبوله .

+ التكفـــــــير :  فيها يكفر اإلنسان  عن خطأ إرتكبه كبناء 
املماليك للمساجد ) األلف مأذنه ( .... و جائزه نوبل .

اإلنسان  بها  يعمم  التي  احليله  هو    : +التعميــــــــــــم 
خبرته من جتربه سيئه علي سائر التجارب املشاابهه أو القريبه 

,حيله الشعوريه 
خلفض التوتر و محاوله لتجنب اآلالم .

                                إذن النفس اإلنسانيه مبا فيها من مشاعر 
ووجدان من اجمل ما خلق اهلل في اإلنسان 

                               و مييز اإلنسانيه و لكن لها خطورتها اذا كانت 
قائدا لقطار حياتي , ليحفظ اهلل ارواحنا

                                                     و نفوسنا و اجسادنا
                                      و اجملـــــــــــد هلل دائمــــــا 

أبــــــــديــا آميــــــــــــــــن. 

احليــل الدفـاعيه للنفــس األنسـانيه 

الكلمة نيوز 20

ن�ضلي الأجل

مجلس إدارة واسرة حترير »جود نيوز« يقدمون خالص التعازي 
لنيافة احلبر اجلليل / األنبا إيليا أسقف اخلرطوم 

في انتقال والدة نيافته السيدة / إستير روفائيل

ن�ضلي الأجل
خالص التعازي للمهندس شريف فهمي وفيوال فهمي في ذكري االربعني 

للسيدة / نعيمة حكيم ... عزاء لكل االسرة واحملبني

خالص التعازي للصيدلي / هاني نور والدكتورة نهي حمدي في إنتقال 
العميد / وصفي وهيب  .... عزاء لالسرة واالصدقاء 

كواليس الساعات األخيرة للبابا تواضروس في كندا
استقبل الكهنة بالفندق 

ووصل مطار بيرسون قبل املوعد بساعة
مصر للطيران حتتفل بالبابا علي طريقتها

من  والعشرين  التاسع  االثنني  يوم  صباح  في  نيوز:  جود 
تواضروس معظم كهنة  البابا  استقبل  املاضي  سبتمبر 
كندا بالفندق حيث كان يقيم، بينما أنتظره بعض الكهنة 
وافراد من الشعب باملطار. ووصل قداسة البابا الي مطار 

تورنتو قبل موعد طائرة »مصر للطيران« بساعة تقريباً، بصحبة االنبا مرقس واالنبا كاراس واالنبا مقار 
واالنبا مينا والقس اجنيلوس اسحق والقس أمونيوس جرجس. وحلظة نزول البابا من سيارته امام بوابة 
املطار فوجئ اجلميع بشاب »اثيوبي« يسجد عند قدمي قداسته وحاول البابا منعه دون جدوي. وبعد 
والقمص مرقس مرقس  االباء االساقفة  يرافقه  الزوار،  الي قاعة كبار  توجه قداسته  اإلجراءات  إنهاء 
للطيران  مصر  مكتب  مدير  عمر«  »عمرو  املهندس  قدم  وهناك  حبيب.  أميل  االستاذ  السياحة  ورجل 
بكندا هدية قيمة لقداسة البابا عبارة عن »ساعة«. واستقبل قائد الطائرة، الطيار »رمسيس« قداسة 
البابا بالعناق والتقط طاقم ومضيفي طائرة »مصر للطيران« وبعض الركاب الصور مع قداسته. واشار 
قائد الطائرة الي وجود قداسة البابا تواضروس علي الطائرة  وحظي قداسته بتصفيق من الركاب وعاد 
الي ارض الوطن في صباح يوم الثالثاء، الثالثني من سبتمبر بعد أن قضي مدة ٢٦ يوماً وار خاللها ٣٨ 
الكندية قد قامت  نيوز«  وكانت جريدة »جود  اجلديد.  املصري  السفير  تنصيب  كنيسة قبطية وحضر 

بتغطية معظم زيارات قداسة البابا تواضروس في عدديها السابقني.

بقلم: مرفت روفائيل
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نفرح الأجل

Samia Sahyone 
and Nabil abdel 

Maseh
congratulate

 Adel attia and Suzy
For the 

Engagement of

Antonio and Irene 
املهندس ابرام مقار والدكتورة شيرين مقار

يهنئون
الدكتور رأفت جندي والدكتورة تباسيم جندي

 بإكليل
 تيموثي
ونانسي
 الرب يبارك
 حياتهما

 الدكتور سمير ومدام
اماني جرجس

 يهنئون 
 د. وهيب مجلي وحرمه

مدام مرمي
 بالزفاف السعيد 

لنجلهما
رامز علي عروسته مارينا

اطيب التمنيات للعروسني بحياة سعيدة
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لوحـة الشرف 
أبو العز احلريري

دخل   ،  1946 عام  االسكندرية  مواليد  •من 

مجلس الشعب شاباً وكان من أصغر األعضاء 

في برملان 1976. اعتقله السادات في 5 سبتمبر 

عام 1981 مع 1531 من الشخصيات الوطنية 

إلي  عاد  بعدها  السياسية،  القوي  جميع  من 

اإلشراف  مع   2000 عام  أخرى  مرة  البرملان 

لدائره  كممثل  االنتخابات  علي  القضائي 

في  الدستورية  ومارس جميع حقوقه  كرموز. 

انتقاد السلطة التنفيذية، وتسلح بحقه في 

استخدام األدوات البرملانية من أسئلة وطلبات 

النظام  فساد  كاشفاً  واستجوابات  إحاطة 

السابق واحلزب الوطني. ودخل في العديد من 

املعارك معهم اشتبك مع أحمد عز في بداية 

صعوده، فقدم العديد من االستجوابات

 ضد أحمد عز كاشفاً وفاضحاً استيالءه علي شركة حديد الدخيلة بالتواطؤ مع احلكومة ليصبح 

احملتكر األول للحديد، ويتحكم في أسعار احلديد. لم يكتف بنقده احلزب الوطني ورجاله احملتكرين وإمنا 

انتقد سياسات حزب التجمع الذي ينتمي إليه، رافضاً أي تنازل عن سياسة احلزب الداعية إلي التغيير، 

التحالف  تأسيس حزب  في  الثورة  بعد  واحلكومة. ساهم  الوطني  احلزب  احلزب مع  وانتقد صفقات 

الشعبي االشتراكي. وكان شديد الهجوم علي طنطاوي واجمللس العسكري اثناء الفترة اإلنتقالية. 

رئاسة اجلمهورية. ثم قاد معارك ضخمة ضد  التحالف اإلشتراكي علي منصب  كأن مرشح حزب 

اإلخوان أثناء حكمهم وتعرض لألعتداء علي ايدي مليشياتهم، وكان قد ادلي بتصريحات سياسية 

هامة لصحيفة »جود نيوز« منذ اشهر قليلة انتقد فيها تعديل ديباجة الدستور وعبارة »دولة مدنية« 

وثورة  االخوان  جماعة  ضد  الثورة  في  »احلريري«  وشارك  السلفي.  النور  حلزب  إرضاًء  جاءت  واعتبرها 

الثالثني من يونيو، ووافته املنية في الثالث من سبتمبر احلالي بعد أزمة صحية إستمرت عدة أيام

أدم بيندر

الكلمــــات 
املتقاطعــــــة

عامودياً: 
حركة  تنظيم  سلك  في  عسكري   1

السيارات في املدينة  

السينما  في  إجرامية  نسائية  شخصية   2
املصرية o ياسني o من اخلروف  

3 مدينة من مدينتني يابانيتني القت عليها 
أميركا قنبلة نووية  

بداية   o أداة لتحقيق غرض ما  أو  4 اسلوب 
ضوء النهار  

5 كتاب صغير )مبعثرة( o كثير o خاص بي  

صناعة  في  العاملون  عليه  يتسابق  ما   6
اإلعالم  

7 معاتبة o اقعد  

8 حاسة من احلواس غير العادية في معرفة 
ما خلف األشياء الظاهرة  

استخدمه  متفجر  مسحوق   o للسؤال   9
في األصل الصينيون  

10 ذات حركة خفيفة وجمال o فعل مبعنى 
جتعله قويا  

افقياً : 
1 مدينة روسية تعرضت لكارثة نووية o حيوان صغير يتحمل العطش 

أكثر من اجلمل  
2 له عالقة برأس الدولة o مكان ذو سقف خفيف التقاء الشمس  

3 دولة في وسط آسيا فيها أطول سد في العالم وأكثر من 80% من 
سكانها مسلمون  

4 اختالط األمر في موضزع ما  
5 خصلة حسنة o توجد عادة في بناء اجلامع واجلامعة وأحيانا البرملان  

6 توقف في امليناء o مادة تدخل في بياض األبنية  
7 جتدها في البحر وقد حتتوي على ما يتخذ كمجوهرات  

8 ارتفاع في جانب الطريق o غشيم o عبودية  
9 ذو مكانة خاصة وذات احترام  o متشابهان  

10 مكان مفتوح يحوي حياة برية o قرص للمعلومات  

األديبة »أمرية الوصيف« تنضم لكتاب جريدة »جود نيوز«
عزيزتي نوبل .. أذكريين !!

قصة قصرية
كتبتها / أمرية الوصيف

للحظات   « الفرح  بوصلة   « قلبه 
!! بأكملها  ُحقبآ  أو  أعوامآ  عادلت 

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

ُمبِهج  كبهلوان  ذهنه  الي  تلك  عبارته  قفزت  ؛   
أراد اعادة السعادة في نفسه بعد أن أنسته اياها 

كلمات املوظف الهدامة اململؤة بروائح الَعَفن !

 » ال توجد أرض ُمحايدة بني » اإلفتعال » و » اإلبداع 
» ؛ اذا افتعلت عمآل يليق بفخامة السلطان

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

حاكم  أبواق  ال  حضوره  و  شعوره  ُيَجده  فاألديب   
تَبصق في آذان املُستمعني نفاقآ و عبثآ »

 كلماته النورانية تلك تركها مُتِسك بتالبيب أعمدة 
مكتب املوظف األكثر قربآ من احلاكم !

التي  ؛  الشرسة  البرودة  تلك  علي  ثائرآ  ومضي   
يتحدث بها كل من يتلك زمام األمور في بالده !

يالها من برودة أذابت كل حرارة إبداعية , و أضاعت 
كل دفء فكري ُحر !

 بل يالها من برودة تفوقت علي تلك الناجمة من » 
القطب اجلنوبي » 

حــــــــل 
بقة  مســـا
د  لعــــــد ا

السابــــق

» كقرص الشمس بََدت لي روايتك . و كحرارتها 
كانت عاطفتك , إال أن ذهني خاض معها رحلة 
و  احلرية  عن  مفرداتك  بني  التخبط  في  باهتة 
أنت  و   !! قبور  أوطانك  وكأن   ,  ! اإلنسان  حقوق 

نبيها املُرَسل » !!

بحمية إنتقادية صرخ موظف الدولة الكبير في 
وجه الروائي املُشاغب ؛ ُمصِدرآ قراره اجلائر بنفي 

روايته عن » سموات نوبل األدبية » !

أكمل  احلوار  عن  الشجار  من  تقترب  وبلهجة 
ما  ألشد   «  : ُمَتعِجبآ  صراخه  األثري  املوظف 
أبجديات  مثلك  أديب  عن  تغيب  أن  يُدهشني 

اللعبة األكثر جدآل بعوالم األدب » !

 بلغ َصفير املفاجأة أذنيه !

وملعت عيناه بدمِع يَُنم عن مرارة داخلية , وفقد 
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الرئيس األمريكى فرانكلني  التقى  فى فبراير١9٤٥ 
العزيز  عبد  املؤسس  السعودى  امللك  مع  روزفلت 
كوينسى  األمريكية  الباخرة  ظهر  على  سعود  آل 
اللقاء  هذا  السويس،دشن  قناة  عبورها  أثناء 
وقتها  الصاعدة  الدولية  القوة  رعاية  بداية  الهام 
املظلة  هذه  تؤدى  الناشئة،ولم  سعود  آل  لدولة 
فحسب  السعودى  النظام  حماية  إلى  األمريكية 

فى  أيضا  احلماية  هذه  أستغلت  السعودية  ولكن 
بوهبنة  سمى  فيما  عامليا  الوهابى  املذهب  نشر 
بالرغبة فى  تارة  ذلك  أمريكا عن  وتغاضت  العالم، 
محاربة التمدد الشيوعى فى الشرق األوسط وتارة 
أخرى لتشجيع اجلهاد اإلسالمى املشارك فى حرب 

أفغانستان ضد االحتاد السوفيتى.
للسعودية  متطرف  منافس  ظهر   ١9٧9 عام  فى 
التى  اخلومينية  وهى  مذهبيا  مختلف  ولكنه 
سيطرت على إيران،وانزعجت السعودية بشدة من 
التهديد  أنها  الفور  على  وأدركت  اخلومينية  ظهرو 
كانت  الوقت  ذلك  فى  وأنه  للوهابية،خاصة  اجلدى 
املنطقة  وهبنة  فى  شوطا  قطعت  قد  الوهابية 
والتطرف  والتزمت  والتخلف  السلفية  ونشر 
الدينى،واخترقت حتى املؤسسات الدينية العريقة 

والقدمية مثل األزهر ووهبنتها.
حاولت السعودية أن توقف الزاحف اجلديد مدركة 
لإلسالم  بازخ  ككمثل  وقتها  اخلومينية  لقوة 

قد  الوهابية  وأن  الثورة،خاصة  تصدير  عبر  احلركى 
تاريخيا  واجلماعة  السنة  أهل  نهج  على  سارت 
وحامى  للسلطان  خادم  الدينى  الفقه  يكون  بأن 
حرضت  احلاكم.  على  اخلروج  ويحرم  لإلستبداد 
عاجلة  حرب  شن  على  املتهور  صدام  السعودية 
أنها  صدام  وقتها  يدرك  لم  اجلديدة  إيران  على 
الطويلة  احلرب  سنوات،وهذه  ثمانية  ستستمر 
لعدة  املنطقة  فى  اإليرانى  التمدد  عطلت 
األخيرة  السنوات  فى  السعودية  سنوات،وحاولت 
حتريض أمريكا وإسرائيل على شن حرب على إيران 
ليست  الزمن،وأمريكا  غير  هيهات،فالزمن  ولكن 
صدام.. وهكذا فشلت فى وقف متدد وهيمنة القوة 
اإليرانية التى أستفادت من غباء صدام ومحاصرة 
أمريكا له حتى سقوطه عام ٢٠٠٣،واألهم من ذلك 
الغربى وأمريكا حتديدا كانت قد تغيرت  العالم  أن 
متاما. فاوال أظهرت أحداث ١١ سبتمبر وما بعدها 
مناخا  خلقت  وأنها  الغرب  على  الوهبنة  خطورة 
شبكة  إلى  اإلسالمى  العالم  دول  حول  إرهابيا 
باتت  التى  اخلطرة  اإلرهابية  املنظمات  واسعة من 
تهدد الغرب والعالم كله. وثانيا أنفصلت الوهابية 
بعد  العربى  بالربيع  يسمى  ما  بعد  االخوانية  عن 
تعاونهما لعقود فى تخريب الشرق األوسط ونشر 
السنة  أهل  مذهب  أنقسم  عامليا،وبهذا  التطرف 
ومحور  تركيا  بقيادة  أخوانى  محور  إلى  واجلماعة 
وهابى بقيادة السعودة واستعر العداء بينهما فى 
اإليرانية  القيادة  الذى توحد الشيعة خلف  الوقت 
اخلومينية. ثالثا إدراك أمريكا خلطورة وعنف مذهب 
أهل السنة واجلماعة فبدأت فى السنوات األخيرة 
تستوعب أهمية توازن العالقات مع اجلانب الشيعى 
فى املنطقة.رابعا تدمير أهم مصادر القوة اخلشنة 
والباقى  جيشه  تدمر  العرب،فالعراق  السنة  عند 
للشيعة،وسوريا ضعف جيشها  أكثر  والؤه  اصبح 
إرهابية  منظمة  مع  احلسم  قدرته  عدم  لدرجة 

مثل جبهة النصرة أو داعش وبات عاجزا عن الدفاع 
حربا  جيشها  يخوض  الدولة،ومصر  أراضى  عن 
لإلرهاب... مسرحا  اصبحت  شرسة،وليبيا  داخلية 
البترول  الواردات األمريكية من  تراجع  الخ. خامسا 
البترول  هذا  على  االعتماد  نهاية  ثم  ومن  العربى 
بعد التحول إلى الداخل وإلى كندا مع توقع حتقيق 
عدة  خالل  الطاقة  مصادر  من  أمريكى  فائض 

سنوات.
احلماية  ترفع  أمريكا  جعلت  األمور  هذه  كل 
معاركها  تقاتل  وتركتها  السعودية  عن  جزئيا 
للوهابية  اخلومينية  محاصرة  بنفسها،والنتيجة 
فى كل مكان فى الشرق األوسط،فمنظمة أنصار 
اليمن،وأنتفاضة  على  سيطرت  الشيعية  اهلل 
الشيعى  السعودى  الشرق  فى  احلقوق 
فى  التهميش  على  الشيعى  مستمرة،والتذمر 
البحرين مستمر،والعراق أصبح تابع سياسى إليران 
مسيطر  اهلل  السورى،وحزب  النظام  خطى  على 
فى  فعالة  مساهمة  وساهم  لبنان  على  فعليا 
من  وحمايته  سوريا  فى  العلوى  النظام  إبقاء 
حتاصر  اخلومينية  اصبحت  بأختصار  السقوط. 
األساسى... مركزها  وفى  دارها  عقر  فى  الوهابية 
فهل أنتصرت اخلومينية على الوهابية فعال أم أنها 
مجرد جوالت للنزاع؟،وهل كما يتوقع بعض احملللني 
عقود  عدة  خالل  السعودى  النظام  سيسقط 
بالتمنى  تفكير  مجرد  هذا  أن  أم  تقدير  أكثر  على 
سيتعطل  هل  واألهم  وحلفاءهم؟،  الشيعة  لدى 
من  يجرى  ما  جراء  للمنطقة  الوهابى  التخريب 
صراع، خاصة بعد أن خربت الوهابية العالم ملا يزيد 
سيجيب  مطروحة  أسئلة  عقود؟..كلها  ستة  عن 
عنها الزمن.. ومن ناحيتنا نتمنى أن يتطهر الشرق 
واخلومنة  واألخونة  الوهبنة  من  بأكمله  األوسط 
األفكار  هذه  كل  واجلهدنة..ومن  والسلفنة 

القبيحة.

الشرق األوسط بني الوهابية واخلومينية
مجدى خليل
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Nah! I’m sure you don’t... too much!
Here’s the story of two brothers who 
were fighting with each other even be-
fore they were born! It led to much trou-
ble and unhappiness - but then, fighting 
always does.
Isaac was 40 years old when he mar-
ried Rebekah. Many years went by, and 
still they didn’t have any children. And so 
Isaac prayed to God, “Oh Lord, please 
look with favor on my wife Rebekah, and 
bless us with children.”
God heard Isaac’s prayer (of course, God 
hears every prayer!), and he answered it. 
When Isaac was 60 years old, Rebekah 
became pregnant - and not with just one 
child, but with twins!
But before they were even born, Re-
bekah could feel them kicking and fight-
ing inside her.
“Why is this happening?” she called out.
And God answered her,
“The two children inside you
will become the fathers of two nations.
Just like the two are fighting with each 
other now,
the two nations will struggle with each 
other.
One will be stronger than the other.
and the older will serve the younger.” 
Soon it came time for the children to be 
born.
The first baby born was a boy. He was 
all red and covered with hair, and so 
Isaac and Rebekah named him Esau, 
which sounded like their word for “red.” 
The second baby was also a boy, and 
he came grabbing onto Esau’s heel. So 

they named him Jacob, which sounded 
like their word for “heel.”
The boys grew up.
Esau became a strong and skillful hunter 
who loved the outdoors.
Jacob was a quiet man, who preferred to 
stay home.
Isaac like Esau because he liked to eat 
the wild game Esau brought home from 
hunting. But Rebekah liked Jacob be-
cause he learned to cook and to do other 
things to help her around the home.
One day Esau went out for another one 
of his hunting trips. He must have been 
gone for a few days, and the hunting 
must not have been very good, because 
when he came back, he was starving for 
something good to eat.
It just so happened that when Esau came 
home, Jacob had just made a great big 
pot of hot, steaming, stew. The mouth-
watering smell filled the air.
“Give me some of that red stuff - I am 
starving!” Esau demanded.
Jacob was a schemer, and so he said, 
“Sure! I’ll give you some stew - IF you will 
give me your Birthright.”
The Birthright was a very important thing. 
It went to Esau because he was born 
first. When Isaac died, Esau’s Birthright 
would make him the head of the house-
hold, and he would get twice as much of 
Isaac’s wealth as Jacob would.
But here is where Esau made his mis-
take.
He was hungry NOW.
He didn’t care about tomorrow. All that 
Birthright stuff wouldn’t happen for a long 
time.
But Jacob was wiser.
He knew one day tomorrow would come. 
If he had the Birthright, one day he would 
become the head of the household.
“Give me your Birthright, and I will give 
you some stew,” Jacob said again, as he 
slurped on a steaming spoonful himself.
“All right! All right!” Esau said, “You can 
have my Birthright. What good will it be 
to me if I starve to death!” Not that he 
would have starved to death. He was just 
hungry.

Nuclear Facts
The word ‘nuclear’ is related to the nucleus of 
an atom, it is often used to describe the energy 
produced when a nucleus is split (fission) or 
joined with another (fusion).
The nucleus is positively charged and found at 
the central core of an atom.
Nuclear physics is the study of atomic nuclei and their interactions.
Nuclear power uses fission to create heat and electricity.
The US, France and Japan are the largest producers of nuclear 
power.
Nuclear power provides around 14% of the world’s electricity.
Nuclear power plants have a relatively good safety record but there 
is ongoing debate into the threat they pose, especially after widely 
publicized accidents at Chernobyl, Three Mile Island and Fukushima.
The radioactive waste produced by nuclear reactors can be difficult 
to dispose of safely.
The military often use nuclear reactors to power their submarines 
and aircraft carriers. Learn more about atomic energy with our 
nuclear power facts.
Nuclear weapons use the energy produced by fission or fusion to 
create destructive blasts.
While many nuclear weapons have been used in testing, only 2 have 
been used as part of warfare.
In August 1945, near the end of World War 2, the United States used 
atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki, 
leading to the death of approximately 200000 people.
Enriched uranium is a crucial element of both nuclear weapons and 
nuclear power production.
The Sun creates energy through the nuclear fusion of hydrogen 
nuclei into helium.
It is believed that radiation exposure led to the death of Marie Curie 
in 1934. Learn more about her important research into radioactivity 
with our range of Marie Curie facts.

part1

Q : What gets broken without being held?
Q: What is always coming but never arrives? 
Q: What has a foot but no legs?

Peter
2nd place in regional competition for 

Mahragan Alkeraza 2014
Mina

Happy Birthday Mina

22
A very expensive bowl 

of soup

Last Issue Riddle answers for next time
1: A candle
2: If you answered Nunu, you are wrong. It’s Mary!
3: There weren’t any stairs, it was a one story house!
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A post-secondary education is expen-
sive – and very necessary these days. 
Most students must carefully manage 
limited financial resources to obtain 
that degree or diploma -- without ac-
cumulating a crushing burden of debt 
along the way. 
That’s why students need a financial 
plan. Here are some practical strate-
gies to help students manage money 
more effectively: 
Live economically. Students may 
choose to live at home (and save mon-
ey) or move out, perhaps to a different 
city or province. College and university 
costs can vary dramatically depending 
on the institution and province of study. 
Budget realistically. Allocate finan-
cial resources to pay for the many 
expenses a student will encounter 
through the school years – fixed costs 
such as tuition, books, accommoda-
tion, transportation, and food, as well 
as variable expenses like entertain-
ment. Assess against known resourc-
es (such as income from investments 
within an RESP, family contributions 
and personal savings) and expected 
income (i.e. summer employment). 
Take full advantage of government 
tax relief for students: 
· Scholarships and bursaries are not 
taxable when the student is eligible for 

the Education Tax Credit. 
· Interest paid on a student loan is 
eligible for a federal non-refundable 
tax credit when the loan is part of a 
federal or provincial student loan pro-
gram. Unused amounts of the credit 
can be carried forward and applied in 
any of the next five years. 
· Moving expenses are deductible 
when a student moves more than 40 
kilometres to be closer to school or to 
a job. 
· GST rebates must be applied for on 
the student’s tax return each year.
· Other tax credits available to stu-
dents: 
· Canada Employment Credit on the 
first $1,117 of employment income. 
· Tuition, Education and Textbook 
Credit. 

Graduating into real 
life–and your first job 
Convocation is over and you throw 
your cap into the air in celebration … 
and it falls to the ground.  For new 
grads, the period just after graduation 
can be financially overwhelming. Here 
are a few things to consider to help 
you get past those worrisome days 
and get launched into a financially se-
cure future:. 
Repaying student loans 
It’s possible that you have as many 
as four different loans from four differ-
ent lenders, including both provincial 

and federal lenders. Repayment will 
require separate payments to each 
lender. Manage the process by: 
• Assessing whether or not loan con-
solidation–which allows for one simple 
payment–is best for you. 
• Consider taking advantage of the 
grace period of six months to a year 
offered by federal and provincial stu-
dent loan programs before repayment 
is required. . 
Building a credit rating 
Establishing and keeping a good cred-
it rating is imperative: 
• Your credit rating is based on your 
credit history–
• Remember: Your student loan repay-
ment history, good or bad, becomes a 
part of your personal credit rating. 
Budgeting and cash flow manage-
ment 
Bills and expenses can eat up your 
paycheck fast! 
• Set up an effective budget. 
• Establish good spending habits and 
a solid savings plan. 
Take care of the financial details 
There will be a lot of demands on you 
and your money–but take the time to: 
• Save early and often by committing 
a portion of each paycheck to savings 
and investments–especially an RRSP. 
• Join your company pension plan or 
set up an individual plan. 
When you establish good financial 
habits now, you’ll graduate to long-
term financial success. 

Financial Planning for 
Students and Graduates 

Hany Ghattas, CFP, CIM
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Guess who #1
Theodora  Guirguis

I’ve loved music all my life
I had eight brothers, it was a strife
My name means beloved
and I was the second king
of the land God promised us
but here’s the thing;
I started as a shepherd
who spent his life writing songs
Then I came to be Saul’s son in law,
soothing him when things went wrong
After a while, I had fled the land
for the king didn’t like me
which I can never understand
The prince was my best friend
but he died in battle
and I was left
in command
I had three sons;
two went wrong
but one went on
I was king for forty years
and an ancestor of Jesus Christ
I’m known by many for my story
of the sling shot that flew right,
to the head of the Philistine
who came crashing down
and that’s my story
can you guess who I am?

Redeeming love

His love is strong as death
Something that felt into depth
Even when I push Him away
He still gets me back to His way
He wipes all my tears
And removes away all my fears 
He always forgives
Without counting He gives
I’m accepted because of His grace and 
mercy
Even if I’m totally unworthy
Nada Bakhoum
I’m His beloved princess
Whom He always bless
And died for her on the cross .

Poem by: Nada Bakhoum

Financial planning tips for students

I was at the grocery store with my 3-year-
old and she was whining up a storm. She 
wanted something that was expensive or 
bad for her and I can’t even remember 
what. Amidst her crying and high-pitched, 
squeeky requests/demands, I was gently 
and lovingly gazing upon her with a smile 
filled with love and patience. This is when 
a lady behind me asked “How do you do 
it? It is not phasing you at all. You seem so 
contained and strong!” I laughed out loud. 
She did not know a thing of course. She 
ha”d no idea that the gaze of gentle serenity 
was my mind drifting away into the white 
sandy beaches of a hot Caribbean island. 
She didn’t realize that I have had to deal 
with this ‘mood’ all day long or the fact that 
my little angel was three hours overdue for 
a nap. I just smiled at her and said – most 
sincerely – “I have my days”.
Suddenly the piercing cry of my little girl 
breaks through our conversation. She had 
managed to squeeze her tiny body between 
the cash register terminal belt thingy and a 
candy holder. She was stuck and scared. For 

a moment, I looked on with trepidation and 
an actual fear that I will never get her out 
then common sense returned and I crawled 
under the terminal, whispered for her to 
calm down and I slowly asked her to take a 
deep breath, bend her knees and crawl out 
with me. Who knew there was that much 
dust in that small space, we were both cov-
ered and sneezing up a storm. I was able 
to get her out and some people in the store 
and in line behind actually clapped. My 
baby was hugging me so tight and repeating 
“Sorry mommy. Wuv you mommy.” 
Someone was saying something to me. A 
manager rushed over to see if all was ok. A 
man in his late seventies was pointing at me 
and orating about safety and supervision. I 
saw the young cashier mouthing the words 
“Is she ok? Ma’am? Are you ok?”
At that moment, and amidst the voices and 
movements, I could only focus and hear 
one little, tiny, soft voice in my ear saying 
“Sorry mommy. Wuv you mommy.”
At that moment I was struck with the stark 
reminder that at any moment, everything 

can be lost. I don’t need to travel to an is-
land in my mind to experience joy. I expe-
rienced it right after a terrible event took 
place that replaced me back in the present.
I guess it is true what they say about the 
past being in the past and the future is not 
in our control but the present is a gift, that 
is why it is called the present. 
Usually I write lists and advice to parents 
in my column but I decided to change it a 
little because sometimes…we all need a re-
minder that we should be present and really 
appreciate the ones we love- now. 
Sometimes…my daughter’s whining is 
what I miss most when she is fast asleep.
Sometimes…my life can’t get any better 
when I hear my baby giggling at something 
her big sister did.
Sometimes…a beach is the farthest place 
from where I need to be for my soul to be 
free.
Sometimes…
Until next time,
Sylvie Martignani
B.A. Spec. Hons. Psych & B. Ed
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Sometimes… By: Sylvie Martignani
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She asks me about my 
scars. She asks me how I 
got them. 
She asks, “what do they 
mean?”
You see, with Her there 
is no such thing as coin-
cidence. Everything has a 
reason. Every bruise tells 
of a battle, every wound 
screams of a war.
That’s one of the things that 
makes Her so beautiful.
The Surgeon was immacu-
late; He left no scars.
Even though He cut open 
my chest, I felt no pain.
He reached deep within my ribs and pulled 
out a stone the size of my fist. He replaced it 
with His own heart; a heart of flesh that I did 
not even know I needed.
And then He sewed me up without the small-
est trace of a mark - it was as if I had been 
made new. My flesh sealed shut, and there 
were no scars... at first.
But it wasn’t all fun and games because now 
there was a problem.
I was given a gift: a gift that I could not deny 
others.
The surgeon gave me His own heart, and I did 
not have the heart to keep it to myself.
So every time I saw someone down on his 
luck, or someone falling down the wrong 
path, or down in the dumps I had to give them 
the only gift I had - this ball of flesh inside of 
my chest.
So I would rip myself open with maculate 
hands and I would try to share the greatest 
gift I had.
I bled for people I barely knew, I cried for 
lost souls, I tore myself apart for anyone who 
asked and even those who didn’t.
But I didn’t know the pain that I would suffer. 
I didn’t know how to sew myself up again, 
and make myself new.
I cracked open my ribcage so many times that 
I decided it would be easier to wear my heart 
on my sleeve, giving it away in a handshake.
I wore my heart on my sleeve until people 
started slitting at my wrists. 
I bled so much that I had to wear shorter 
sleeves.
This heart of flesh was too much for me to 
bear.
So I went back to The Surgeon and I fought 
with Him.
“You tricked me!” I shouted
“Why did you give me a heart that can feel 
so much pain? Why would you make me care 
for others? Why did you take my stone away 
from me?”
And so I knelt there in His house begging that 
I can trade it back.
At least when I had a stone in my chest I 

didn’t bleed.
I didn’t cry for every lost 
soul
I didn’t try to save every 
damsel in distress
I didn’t carry the burdens of 
everyone I met.
When my heart was only 
stone... it didn’t hurt as 
much.
If my heart was still stone I 
wouldn’t have these scars. 
The only things that these 
scars represent to me now are 
my failed attempts at reach-
ing out, at saving people.

All these wounds represent are my failures 
and my pain.
So that’s what I told Her.
I told Her that She was beautiful, but that 
I could not love Her. Not in the way I was 
meant to.
I told Her that I couldn’t give Her my heart 
because there was so much scar tissue around 
my chest that I didn’t recognize my own skin.
I told Her that I was too busy. I was too busy 
trying to figure out how to turn flesh into 
stone.
But She has scars too - many more than I do.
Her history pours out through Her wounds,
Stories and tales written in blood all over Her 
back.
She walks with feet that are used to the burn-
ing sands of the desert
She smiles with lips that have every reason 
to scream
She cries. She cries with tears that carry both 
joy and pain.
I cannot wear my scars proudly, the way that 
She does.
She uses Her scars as scaffolding
She views them as strokes of paint colouring 
Her into existence
Because Her scars define Her.
She has wounds in Her very foundation, 
scratches in Her home, injuries of all shapes 
and sizes, but She wears those markings with 
pride.
So I ask Her, “What do your scars mean?”
She looks me in the eyes and says, 
“Every scar is a story of when good took a 
stand against evil. 
Every scratch is when righteousness took a 
blow. 
Every broken bone is a witness, a martyr.
It is God Himself sharing His heart with the 
world, even when the world doesn’t deserve 
it. 
Even though there are people who would tear 
your heart out, these scars remind me that 
there are those who would give their hearts 
freely. 
These scars tell me that there is still hope.”
(She is the Church, He is God)

If you discover that your child or some-
one you know has ED, it can be really 
scary. You might be confused as to WHY 
your child is ill, why they are acting this 
way, and why they just can’t eat! If some-
one you know has ED, you may want to 
do anything to help, but you are confused 
as to what you can actually do. Below are 
some tips that are well worth knowing, as 
they can help you best support someone 
struggling with an eating disorder.

 WHAT NOT TO DO/SAY
-”You look really thin. You need to 
eat something” (the person with ED 
may get defensive and feels offended 
that you are telling them to eat, and 
that you are belittling their illness) 
-”WHY CAN”T YOU JUST EAT?!” 
(The person can’t ‘just eat’ because they 
have an illness that forbids them from 
eating. Why can’t cancer patients just 
kill their cancer cells? EDs are mental ill-
nesses and need treatment and support!). 
-”Just ignore the eating disorder. You 
are going to die” (Yes, the ED can kill 
the patient. But telling them to ig-
nore it is undermining the complex-
ity of the illness. It takes a lot more 
than just ‘ignoring’ ED to recover) 
-Don’t tell the victim to go eat some-
thing. Chances are, they WILL NOT 
do that. Instead, try asking them if they 
would like to have a meal together - may-
be this will ease their anxiety. If they de-
cline, don’t keep pushing. The patient is 
not trying to be rude; they are just scared 
and ED is screaming at them. Think of 
ways to support them. Perhaps they 
need someone to stay with them after 
meals to forget about the urge to purge. 
Maybe they need someone to model 
healthy eating behaviours for them.  
-Don’t stop inviting them to parties or 
get-together just because they always 
say ‘no’. The victim’s ED wants to iso-
late him/her. If you stop inviting them 
to gatherings, ED will take more ad-
vantage of this and tell the victim that 
they are not welcome with their friends 
because they are useless, fat, ugly, etc. 
-Don’t call any of their symptoms ‘stu-
pid’. Saying that starvation is stupid does 
not help the victim - it only makes him/
her feel less-confident and bad about 
themselves.

WHAT CAN BE HELPFUL
-When the time is right, approach the 
person and say that you are worried. You 
have noticed that she/he looks a bit dif-
ferent or ill, and you want to know how 
you can help them. The victim will usu-
ally take this as a supportive approach. 
-Ask the person if you can help them 
find resources. Maybe you can drive 
them to a doctor’s appointment or 
to go see a dietitian or therapist. 
-Offer to take them out for a small snack 
or meal. If they refuse or decline, make 
another commitment to do something 
with them. Sometimes, the patient will 
agree to a gathering, and maybe this 
can encourage them to stop isolating 
-Let them know that getting treat-
ment for their eating disorder is not 
wrong or shameful. It is an illness like 
any other disease. Getting profes-
sional help - in any form - is impor-
tant. Tell them that you are there for 
them - to support, to love, to care, etc. 
-Check-in with the victim often. Give 
them a call to ask if they are alright. Make 
them feel loved and important. This can 
help their self-esteem and isolation.
-Education yourself! Take the time to 
learn about eating disorders. There are 
many misconceptions about EDs, as 
well as stigma associated with these 
mental illnesses. The more you edu-
cate yourself, the better you will be at 
supporting your loved one or friend.  
I’m sure there are so many other tips and 
things to do or not do. But these are just 
a few that I could think of. I suppose the 
most important thing to remember is that 
ED IS an illness and it is not something 
that the patient chooses. Therefore, teas-
ing them or mocking their illness will 
only make them isolate more. Be patient 
with them and show them love. They 
need all the care and support they can 
get. And above all, reinforce that EDs are 
real mental illnesses, and that they are 
serious. The patient is not to blame. No 
one is. Rather than trying to find some-
one to blame, focus on how you can sup-
port the patient. Let them know that you 
care, and that recovery is possible. Give 
them hope and let them understand that 
you are there to support them in any way 
that will be helpful. 

How you 
can help

Open Heart Surgery
Andro Abdel-Maseh


