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حتذير للم�شافرين ... 

ولنا

 ابرام مقار

نحذر من ال�ضفر لتلك البلد لغري ال�ضرورة 

اأعلي  اإتخاذ  يجب  هناك  وجودك  اأثناء   ،

املن�ضاأت  يف  خ�ضو�ضًا  احلذر  درجات 

والأماكن  احلكومية  واملباين  التجارية 

حميط  ويف  ال�ضياحية  واملواقع  العامة 

جتنب  ويجب   ، والكنائ�س  امل�ضاجد 

واماكن  الأمنية  واملن�ضاأت  ال�ضرطة  مراكز 

التظاهرات ، معدل اجلرمية بها يف اإزدياد ، 

فبال�ضافة ايل حوادث اخلطف، فاأن �ضرقة 

احلدوث  �ضائع  اأمر  اأ�ضبحت  ال�ضيارات 

عليها  لل�ضطو  ال�ضيارات  توقيف  يتم   ،

بطرق خمتلفة اأما بالقاء �ضيئًا علي الزجاج 

 ، بالإجبار  او  حادثة  افتعال  او  المامي 

احلوادث حتدث يف و�ضح النهار ويف املناطق 

يف  يحدث  الن�ضل   ، بالعا�ضمة  املزدحمة 

املرتو والماكن ال�ضياحية ، املراأة وخا�ضة 

اللفظي  للتحر�س  هناك  تتعر�س  الجنبية 

واجل�ضدي والنظرات الغري لئقة ، جلو�س 

ُيفهم  بالتاك�ضي  الأمامي  املقعد  يف  املراأة 

اأحوال   ، ال�ضائق  قبل  من  خاطئة  بطريقة 

بها  ال�ضري  وحوادث  �ضيئة  هناك  الطرق 

ل  ال�ضائقني   ، العامل  يف  الأعلي  هي 

القيادة  ا�ضاليب  ول  املرور  نظام  يتبعون 

ا�ضطرابات  من  تعاين  البلد    ، الأمنة 

 ، به  التنبوؤ  ميكن  ل  العام  والو�ضع  داخلية 

غري  امر  عامة  ب�ضفة  الجانب  اأ�ضتهداف 

م�ضتبعد هناك ..... هذا ما كتبته �ضفحة 

الر�ضمي  املوقع  علي  ال�ضفر«  »ن�ضائح 

بح�ضب  »م�ضر«  عن  الكندية  للحكومة 

كلمات  احلايل.  ال�ضهر  لها  اإ�ضدار  اأحدث 

جميعًا  وحتملنا  ماأزق  يف  جميعًا  ت�ضعنا 

اأو  اأفراد  �ضواء  كندا  يف  امل�ضريني  نحن 

موؤ�ض�ضات م�ضئولية كبرية من اأجل بالدنا 

لتغيري  و�ضعنا  يف  ما  كل  نبذل  واأن   ، الم 

تلقينا  حينما  اأنه  واأتذكر  ال�ضورة.  تلك 

دعوة حل�ضور لقاء قدا�ضة البابا توا�ضرو�س 

اإفتتاح  يف  الكندي  الوزراء  رئي�س  مع 

يف  مباركهام  مرق�س  القدي�س  كاتدرائية 

الأول  ال�ضوؤال  كان  املا�ضي،  �ضبتمرب  �ضهر 

الوزراء  رئي�س  علي  �ضنطرحه  كنا  والذي 

ال�ضحفي هو متي �ضرتفع كندا،  املوؤمتر  يف 

م�ضر من قائمة الدول الغري امنة لل�ضفر؟. 

دائم  توا�ضل  يتطلب  ال�ضورة  تلك  حت�ضني 

اأع�ضاء  من  كندا،  يف  القرار  �ضناع  مع 

المور  اأبراز  خالل  من  وبرملان  حكومة 

ولكن  حدث.  اأن  تغيري  واأي  اليجابية 

يف  امل�ضريني  قبل  من  ال�ضورة  حت�ضني  قبل 

باقي  يف  املغرتبني  امل�ضريني  وكذلك  كندا 

علي  يكون  الأكرب  العباأ  فاأن  العامل،  دول 

الداخل �ضعبًا وحكومة، فال  امل�ضريني يف 

الأمن  من  بدًل  ال�ضيا�ضي  الأمن  ياأخذنا 

الأخوان  مواجهة  تاأخذنا  ول  اجلنائي. 

بدًل من  بناء الوطن ، ول تاأخذنا مواجهة 

وكرامة  باحلريات  اللتزام  علي  الإرهاب 

جمتمعية  حالة  يف  الأن  فنحن  املواطن، 

اأقل مما يجب اأن تكون عليه بالدنا، نحتاج 

اإيل اإ�ضالح �ضامل وعاجل ي�ضارك فيه كل 

روح  حتتاج  الأن  م�ضر   ، وطني  م�ضري 

�ضهدناها  والتي   ، اجلميع  من  التالحم 

كان  حينما  يونيو،  من  الثالثني  ثورة  يف 

اأن  قبل  الخوان  �ضد  جميعًا  امل�ضريني 

غري  م�ضو�س  اإعالم  يد  علي  تق�ضيمنا  يتم 

 25 وثوري  وي�ضاري  ليربايل  اإيل  وطني، 

ن�ضارح  اأن  علينا  يونيو.   30 وثوري  يناير 

تخطئها  ل  اإنق�ضام  روح  هناك  اأن  انف�ضنا 

عن  الطرف  نُغ�س  اأن  ن�ضتطيع  فال  العني، 

اأن هناك �ضركاء ممن وقعوا معنا اإ�ضتمارات 

و�ضاركوا يف م�ضرية  بثورتها  و�ضاركوا  مترد 

ودافعوا  الأرهاب  �ضد  ال�ضي�ضي  لتفوي�س 

ثورة  باإعتبارها  يونيو  من  الثالثني  عن 

�ضعف  ولكن  اجلي�س،  حماها  �ضعبية 

علي  قلق   ، القلق  وا�ضابهم  حما�ضهم 

فا�ضدة  وجوه  عودة  علي  قلق   ، امل�ضتقبل 

التعبري  حرية  علي  قلق   ، املا�ضي  من 

واحلريات ، مع خلط املتعمد بني من يعرب 

عن راأيه بالقول وبني من ُيعرب عنه بالعنف 

ملن  وت�ضوية  هنا  من  برنامج  اإيقاف  بني   ،

يقول راأي خمتلف من هناك. ل ننكر جهد 

اأف�ضل  م�ضري  لو�ضع  بداأت  وخطوات 

ولكنها خطوات بطيئة علي جمتمع ي�ضابق 

انف�ضنا  ن�ضارح  اأن  للنجاة.علينا  الزمن 

يخلق  م�ضر  يف  التعليم  هل  عن  بالإجابة 

لدينا  التعليم  هل   ، منظم؟  واعي  مواطن 

اأم خطوة علي  النجاح  خطوة علي طريق 

امل�ضكلة  من  جزء  هو  هل  الف�ضل؟  طريق 

اأم جزء من النجاح؟. علينا اأن نعرتف اأن 

لدينا م�ضكلة يف اخلطاب الديني ، علينا اأن 

الفكر  �ضد  مواجهة  يوجد  ل  اأنه  نعرتف 

املت�ضدد واملتطرف والذي ل يعرتف بوطن 

اإل للفو�ضي طريقًا  ول بوطنية ول يعرف 

ال�ضغرية  الكلمة  تلك  »الفو�ضي«   ...

الأن، ولكنها حتتاج  والتي تعرب عن حالنا 

اإيل جهد عقود من الزمان لنتخل�س منها، 

حتي ل جند تلك العبارت الغري لئقة عن 

بالدنا يف �ضفحة كندية ر�ضمية، ونعتربها 

حتذير لنا قبل امل�ضافرين ،، فقط نبداأ

اقرأ في هذا العدد ايضاً

رأي الكنيسة املبدئي في قانون 
االحوال الشخصية املقترح  ...  ص13

طائرة تصطدم ب »جاموسة« 
في الهند ...          ص 21

معلومات ضريبية هامة قبل نهاية 
السنة ...          ص 17
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لطالب االبتدائي في اونتاريو...    ص 9
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يتنكران بالنقاب ويسرقان محل 

مجوهرات ...          ص 14
سوق العقارات في شهر أكتوبر ..
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كندا من أكثر الدول أماناً في العالم
في كل سنة منذ عام 2007 وحتي األن، يُصدر معهد “اإلقتصاد و السالم العاملي” تقريراً سنوياً 
يصنف الدول املساملة وذلك إستناداً إلى التدابير الداخلية واخلارجية، وبني كل املشكالت والنزاعات 
الدول  التقرير هم ائمن  التقرير اشار الي خمسة عشر دولة إعتبرهم  ان  بالعالم، إال  التي حتدث 
بالعالم ومن بينهم كندا وتصدر التقرير الدمنارك والنرويج وسنغافورة بينما إحتلت النمسا املركز 
كندا  أن  األمان،  حيث  من  عشر  الرابع  املركز  إحتلت  والتي  كندا  عن  التقرير  وقال  عشر  اخلامس 
تُعتبر ثاني أكبر بلد في العالم من حيث املساحة ، ويبلغ عدد سكانها حوالي 33 مليون نسمة 
فقط ، و هي واحد من البلدان التي يتمتع سكانها مبستوى معيشي عال جدا ، وهي واحدة من 
أكثر بلدان العالم أماناً، واضاف التقرير إلي أن كندا تتميز مبدنها النظبفة و مناظرها الطبيعية 
اخلالبة و سكانها الودودين ، و رغم أن كندا لديها قدرة عسكرية عالية نسبياً، إال أنها ال تشارك 

في أي صراع حاليا.

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

جود نيوز تُطفئ شمعتها األولي
جود نيوز وحصاد عام:

عشرات احلوارات الصحفية اهمها حوار مطول 
مع قداسة البابا تواضروس الثاني

عشرات التقارير اهمها مسودة دستور 2014 ، 
وهل السيسي ميثل عودة للحكم العسكري؟

اكثر من خمسني جريدة وموقع وقناة تلفزيونية 
أشارت ملا طرحته جريدة »جود نيوز«

سياسيو كندا ينشرون مقاالتهم باجلريدة ، 
وانتظروا ابواب جديدة في عامنا الثاني 

 

لقارئنا  لدينا  ما  أفضل  نقدم  أن  اإلمكان  قدر  حاولنا  كامل  عام  مدي  علي 
هامة،  شخصيات  مع  حواراً  عشرين  من  أكثر  اجرينا  عام  مدي  علي   ، العزيز 
كان اهمها علي االطالق احلوار املطول مع قداسة البابا تواضروس الثاني في 
املقر البابوي بالعباسية. كذلك اجرينا اول حوار مع النائب »محمد ابو حامد« 
بعد محاولة إغتيالة ، وأخر حوار مع مرشح الرئاسة السابق »ابو العز احلريري« 
قبل رحيلة. وكنا اجلريدة الوحيدة التي وافق د. حازم الببالوي علي إجراء حوار 
نيوز«  الوزراء. كذلك كان حوار »جود  رئيس  بعد استقالته من منصب  معها 
مع املهندس حسب اهلل الكفراوي هو العنوان الرئيس جلريدة »صوت األمة«. 
واجرينا حوارات مع املستشار »يحي اجلمل« ، والوزير »كمال ابو عيطة«. وحتدث 
البابا  قداسة  املتنيح  مع  ذكرياته  عن  للجريدة  الفقي«  »مصطفي  الدكتور 
شنودة الثالث. وكذلك مع رئيس أول دير رهبان بكندا، »نيافة االنبا مكاريوس«، 
ومن الرياضيني »نادر السيد« ، ومن الفنانيني »أحمد مكي« و »كندة علوش«. 
علي  وطرحنا   ،  2014 دستور  مسودة  في  والسياسيني  اخلبراء  اراء  وعرضنا 
او للحكم  السيسي ميثل عودة حلكم مبارك  السؤال »هل  شخصيات هامة 
العسكري؟«. وما نشرته جود نيوز من حوارات او تقارير او اراء كتابها تداولته 
صحف وقنوات مصرية وعربية مثل العربية، واالهرام املصرية واليوم السابع 
وفيتو والفجر والوطن والوفد وصدي البلد واملوجز والبوابة نيوز واحمليط واونست 
والبشاير والبديل ومجلة الشباب ومجلة أكتوبر واالقتصادي العربي واألقباط 
متحدون واملشهد وااليام البحرينية باالضافة الي قناة »القاهرة والناس« وقناة 
»سي تي في« وقناة »احلرية«   وغيرهم. كذلك نشرت »بوني كرومبي« عمدة 
منطقة  عن  الكندي  البرملان  عضو  مانيجاكيس«  »كوستاس  و  مسيسوجا 
»ريشموند هيل« مقاالت خصيصاً جلود نيوز.... كل ما سبق لم يكن أن يحدث 
والعمل اجلاد من كل  ثانياً  اوال وتشجيع قراء اجلريدة االحباء  لوال معونة اهلل 
.... وكل عام وانتم بخير ، وانتظروا ابواب جديدة في عام  فرد في اجلريدة ثالثاً 

اجلريدة الثاني



ال�سبت 22 نوفمرب 2014 - العدد  ال�ساد�س والع�رشون

بني منفذى  من  32 عنصراً  القبض على  إلقاء 
البحرية  القوات  لنش  على  الهجوم  عملية 
هذه  في  فارقاً  أمراً  يظل  املتوسط،  البحر  في 
سوف  كنا  إذا  ألننا  كلها،  الغريبة  العملية 
فيهم  واحد  كل  خالل  من  نعرف  أن  نستطيع 
معلومات فاصلة عنهم، فاألهم ليس أن نعرف 

َمْن هم، وإمنا أن نعرف: َمْن وراءهم؟!
إننى أستطيع أن أخمن عدة أسباب ملا جرى من 
تطور جديد في نوعه، فهذه هي املرة األولى التي 
يقع فيها هجوم في البحر علينا، وبهذا الشكل، 
منذ ثورة 30 يونيو، ومنذ أن أعلنها اإلخوان حرباً 

علينا.
أساسيني  سببني  عند  أتوقف  أننى  غير 
مبا  ما  نوع  من  عالقة  لهما  أن  وأرى  أتخيلهما، 

حدث.
أما أولهما فهو احلصار شبه الكامل من جانب 
بعد  لسيناء كلها، وخصوصاً  العظيم  جيشنا 
السيطرة على الشريط احلدودى مع قطاع غزة 

بامتداد 13 كيلومتراً.
عندها، أظن أن هؤالء اإلرهابيني، الذين هاجمونا 
في البحر، قد أحسوا أو أحس زمالء لهم بأنهم 
بني طرفى كماشة في سيناء، وأن تلك املنطقة 
التي كانوا ميرحون فيها على احلدود لم تعد كما 
حتى  قليالً  قليالً  عليهم  تضيق  وأنها  كانت، 
مفراً  يجدوا  فلم  املصيدة،  في  كالفئران  صاروا 
من الفرار من البر إلى البحر، ولم يجدوا مفراً من 
أن  اعتادوا  املاء ما كانوا قد  أن يجربوا معنا في 
ميارسوه معنا فوق األرض، فكانت قواتنا البحرية 
في انتظارهم هناك، وكانوا أن وجدوا أنفسهم 

قيد احلبس، ثم قيد التحقيق، ثم قيد االعتراف 
الذي البد منه، وليس عنه بديل.

اليونان،  القاهرة،  قمة  فهو  الثانى  السبب  وأما 
أطرافاً  أقلقت  قد  أنها  أيضاً  أظن  التي  قبرص، 
أظن  والتى  حولنا،  من  اإلقليم  في  بعينها 
نتائجها،  ثم  انعقادها،  راقبوا  الذين  أن  كذلك 
قد أدهشهم أن نستطيع، وسط تالل همومنا 
نذهب في عالقتنا في  أن  الداخلية،  ومشاغلنا 
محيطنا إلى هذا املدى من التنسيق اإلقليمى، 
ثم التشاور، ثم الفعل التالى لكل ذلك بالضرورة!
رئيس  مع  السيسى  الرئيس  التقاء  مشهد  إن 
وزراء اليونان، مع رئيس قبرص، على مائدة واحدة، 
األيدى  متشابكو  وهم  الثالثة  ظهورهم  ثم 
إلى سماء  برسالة  أن يكون قد بعث  معاً، البد 
املنطقة بأن مصر تعود تدريجياً إلى ممارسة دور 
ال يستطيع غيرها أن ميارسه، وال تستطيع هي 
أن تتخلى عنه، ألنه دور طبيعى، وألنه متسق مع 
نفسه، وألن التاريخ يفرضه، وألن اجلغرافيا متليه، 

ثم إنه ليس مصنوعاً بأى حال!
هو دور بطبيعته ال يريح كثيرين، والبد أن هؤالء 
الكثيرين املعروفني لنا والذين يكادون يبلغون عن 
أنفسهم بسلوكهم مع القاهرة في كل صباح، 
سوف يظلون يكيدون لهذا الدور، وسوف يظلون 
يحاولون  ينالوا منه، وسوف يظلون  أن  يحاولون 

تعطيله أو توقيفه إذا استطاعوا!
أن  بل  نستوعبه،  أن  والبد  مفهوم،  كله  هذا 
نتوقعه، ثم نكون جاهزين له، وأتصور أن الطريقة 
التي تعاملت بها قواتنا البحرية مع مهاجميها 
تقول إننا كنا جاهزين، وإن قواتنا كانت مستعدة 
انتظارهم حني طرقوا  وإنها كانت في  ويقظة، 
التحقيقات  انتهاء  بعد  فقط  ويبقى  الباب.. 
معهم، أن نعلن نتائجها على الناس، قدر ما هو 
مصرى  كل  يعرف  أن  هو  بسيط  لسبب  ممكن، 

فينا أين عدوه من صديقه فيمن حولنا.

ملاذا في البحر هذه املرة؟!
سليمان جودة

عزيزي االخواين ..  تعرف اإيه عن املنطق؟
تامر ابو عرب
1 - يعارض اإلخوان السيسي لكن ال يجرأون على الدعوة ملظاهرة أمام قصر الرئاسة، يسب اإلخوان النائب العام لكن 
ال ميكنهم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتبه، يعادي اإلخوان القضاء لكن ال يستطيعون محاصرة محكمة قضت 
بإعدام زمالئهم كما فعلوا من قبل مع احملكمة الدستورية التي هي أرفع محكمة في مصر، أحيا اإلخوان الذكرى 

األولى لفض اعتصام رابعة العدوية لكنهم لم يحاولوا حتى االقتراب من امليدان.
بعد ساعات من إلقاء بيان عزل مرسي نظم اإلخوان مظاهرات باآلالف في كثير من محافظات مصر، وأثناء اعتصام 
واألمن فيسقط ضحايا من  األهالي  مع  وتشتبك  ثقة  بكل  الشوارع  اجلماعة جتوب  كانت مسيرات  العدوية  رابعة 
الطرفني، وبعد فض االعتصام احتفظوا بقدرتهم على احلشد ألسابيع وكانت مسيرتهم تسيطر على كوبري 15 
مايو في حراسة أفراد يحملون السالح اآللي. اآلن أقصى ما ميكن أن يفعله اإلخوان أن يتظاهروا في قرية بعيدة عن 
أعني األمن أو يقطعوا طريقا لدقائق وينصرفوا قبل وصول الشرطة وانخفضت قدرتهم على احلشد ألقصى درجة 
وحتى حلفاؤهم القطريون تخلوا عنهم وطردوا قياداتهم، وفي املقابل هناك سلطة تكيل اللكمات للجماعة مداراة 
لفشلها في محاربة اإلرهاب احلقيقي، ورأي عام يؤيد سحق اجلماعة ويلوم على النظام أنه متساهاًل أكثر من الالزم 
في التعامل معهم، وجيش وشرطة عصّيان على االنقسام أو التعاطف مع اجلماعة. هم في أضعف مراحلهم فعاًل، 
وأصعب محنهم حًقا، لكنهم ما زالوا مقتنعني بقدرتهم على إسقاط النظام وعزل السيسي ومحاكمته وإعدامه 

وإعادة مرسي للحكم، فماذا يعرف اإلخوان عن املنطق؟
البرملان  الثورة بحفنة مقاعد في  الثورة حديث العاهرة عن الشرف، فهم من باعوا أهداف  2 - يتحدث اإلخوان عن 
والسلطة، وهم من جاءوا مبسؤولني نّكلوا بنا ثم بهم، وهم أول من ابتكر عبارة »عاوزين البلد تستقر«، وهم أول من 

سبوا من يعارض حكم العسكر.
ينتقدون اهتمامنا بعالء عبد الفتاح وأحمد ماهر وأحمد دومة وماهينور املصري، وعدم اهتمامنا مبحمد سلطان وبقية 
معتقلي اإلخوان، ورغم أن كثيرا من شباب الثورة متضامنون بالفعل مع اإلخوان املضربني على الطعام في السجون، 

لم جند حملة للجماعة ترفع شعار احلرية ألحمد ماهر أو أنقذوا أحمد دومة.
يسلقونك بألسنة حداد عندما تنتقد أفعالهم باعتبارهم في السجون وخارج السلطة اآلن، ثم يسلقونك بنفس 
األلسنة إذا قلت في أي مناسبة إنهم صاروا ضعافا أو غير مؤثرين أو خارج املعادلة، ثم يسلقون رموز دولة مبارك بنفس 

األلسنة رغم أنهم أيضا في السجون أو خارج السلطة اآلن.
برنامج على  ومع  األهالي  اشتباك مع  للقمع وغطاء شعبيا لالستبداد مع كل  إضافية  أسبابا  للسلطة  يقدمون 
قنواتهم ومع كل تصريح لقياداتهم في اخلارج، ويشّوهون مصطلح الثورة كلما جاءت على ألسنتهم، ويخّوفون الناس 

من املستقبل كلما حتدثوا عن عودة مرسي.
سينتقد اإلخوان هذه الكلمات ويتهمون كاتبها بشق الصف، حسنا، فشق الصف مع جماعتهم هدف في حد ذاته، 
بالدين  تاجرا  للحرية  أن كليهما عدوان  ذلك  العسكرية،  الدولة  التحالف مع  والتحالف معها ال يختلف كثيرا عن 
والوطنية. ثورتنا كانت ألجل عيش وحرية وكرامة ومبادئ، وثورتهم ألجل سلطة ومنصب وانتقام، هل يستويان مثال؟.

3 - ال يدفع اإلخوان اإلخوان وحدهم ثمن أخطائهم، هم يدركون ذلك ولذلك يخطئون
ما احلكمة في استمرار فعاليات اإلخوان بنفس الطريقة التي أثبتت فشلها عشرات املرات؟ هل هو إدمان للفشل أو 

رغبة أكيدة في االنتحار؟
أحيانا  القتلى  الشرطة، يسقط بعض  تخرج مظاهرة محدودة لإلخوان في كل مرة، يشتبكون مع األهالي ثم مع 
في  النظام  ويكون  تأثيرًا،  وأضعف  عددا  أقل  التالي  األسبوع  مظاهرة  تكون  دائما،  السجن  اآلخر  البعض  ويدخل 
مواجهتها أكثر ثقة وعنفا، تنتهي املظاهرة كما انتهت سابقتها دون جديد يذكر أو قدمي يعاد، إال زيادة ضرورية في 

أعداد الضحايا واملسجونني لزوم املظلومية والتجارة.
لو أعلن اإلخوان قبل عام من اآلن انكفائهم على ذواتهم وعمل مراجعات ملا مت وما ميكن أن يتم وتركوا الشارع ولو 
مؤقتا لوجد الناس فرصة يسألوا فيها أنفسهم هل جنحت السلطة احلالية أم فشلت؟ لكن ما فعلته اجلماعة طوال 
العام املاضي أعطى للسلطة الفرصة لتحميل اإلخوان مسؤولية انقطاع الكهرباء وتدهور االقتصاد وهزمية املنتخب، 

ولتبرئ نفسها أمام الشعب من أي فشل.
يصر اإلخوان على مواصلة طريق الفشل للنهاية، بدأت مسيراتهم باآلالف ثم انخفضت إلى املئات ثم تقلصت إلى 
الرئيسية واملدن وفوق الكباري وأمام مباني احملافظات واألقسام ومديريات  العشرات، بدأت فعالياتهم في الشوارع 
بأذى،  تصيبها  أو  تقتلها  ال  لكنها  لفترة  تزعجها  رمبا  السلطة،  أنف  على  تقف  ذبابة  مجرد  اآلن  وأصبحت  األمن، 

وتتخلص منها بـ»هشة«.
املنطق لم ينتحر، لكن اإلخوان ينتحرون.

4

درس من بالد »الكفرة«
سعيد شعيب

بالطبع ليسوا »كفرة«، فقط أستعير تصورا شعبويا منتشرا عن بالد مثل كندا، ليس فقط كفرة ولكن منحلون أيضاً. هذا 
التصور عمقه عموم التيار اإلسالمي بكل تنويعاته، معتدلة وإرهابية وما بني البينني. وأصبح جزًءا أساسًيا في خطابهم 
الشعبوي املوجه لعموم الناس. يستمدون جزًءا ليس بسيًطا من شرعيتهم الدينية والسياسية. في حني أن هذه البالد 
أكثر إنسانية مبا ال يقارن ببالد املؤمنني. وقد أتاحت لي ظروف قهرية احلياة في كندا ملدة عام.  وهذا يجعلني أردد بثقة وراء 
شيخنا العالمة محمد عبده )1849م – 1905م( عن باريس “رأيت في باريس إسالًما بال مسلمني، ورأيت هنا – يقصد مصر 

– مسلمني بال إسالم“.
أظن أنه من املهم في ظروفنا احلالية أن نعرف ماذا فعلت الدولة الكندية والكنديون في أعقاب الهجوم اإلرهابي ضد 

البرملان ومن قبله بأيام قتل جندي وإصابة آخر في الشارع، فلعل ما فعلوه يكون مفيداً لبلدنا:
تعبير  استخدمت  الصحف  ولكن  »إرهابيني«،  بأنهم  الشرطة  قتلتهم  الذين  وصف  يتم  أن  مستحيال  يكون  يكاد   -
»متهمني«. رغم أن ذات الصحف قد وصفت ما حدث بأنه إرهاب بالطبع، بل وكانت عناوين صحيفة مثل مترو )تصدر في 
العاصمة فقط( اليوم األسود، الهجوم على الوطن ) وليس البرملان(. ويكاد يكون مستحيالً أن جتد في الصحافة أي حتريض 

من أي نوع ضد املسلمني أو اإلسالم، وال استخدام تعبيرات مسيئة أو فيها متييز أو دعوة لالضطهاد أو غيرها.
- لم يتسرع أي مسؤول كندي بأن ينسب هذا الهجوم إلى داعش أو غيرها، لكن جميعهم، وأولهم رئيس الوزراء، كان حريصاً 

على أن يؤكد أن التحقيقات جارية.
- كل مؤسسة تقوم بعملها، فالشرطة الفيدرالية واحمللية وغيرها من املؤسسات األمنية تعقد مؤمترات صحفية متواترة 
تعلن فيها كل شيء وجتيب عن األسئلة. فمن الصعب أن جتد وزيراً يتبرع بتصريحات ليست من شأنه، مبعنى أنها ليست 

مجال عمله.
- تأكيد املسؤولني احلكوميني من أول حلظة أن ما حدث جرمية فردية، مبعنى أنه ال ميكن أن تكون سبباً في اإلساءة لإلسالم 
هذا  تأكيد  مقابالت(  تصريحات،  ميالت،   ( عديدة  بوسائل  واملعارضة  احلكومة  في  الكبار  املسؤولون  وأرسل  املسلمني.  أو 
املعنى ملمثلي املسلمني، من جمعيات إسالمية أو منظمات مجتمع مدني إسالمية. فقد قال لي رئيس مؤسسة أوتاوا 
للمسلمني محمد غضبان أن هذه الرسائل شملت أيضاً املعارضة بأحزابها وأهمها احلزب الليبرالي املنافس القوي للحزب 
احلاكم.- انتقادات شديدة وعنيفة ضد رئيس الوزراء ستيفن هاربر وضد األجهزة األمنية بسبب الثغرات األمنية الفادحة 
والتي أدت إلى دخول مسلح بسهولة إلى داخل مبنى البرملان. بل وكانت هناك انتقادات شديدة من منظمات إسالمية 
ضد احلكومة، وضد الصحافة واإلعالم ألنهم ركزوا على أن املسلحني مسلمني. رغم أنه أمر طبيعي فمالبسات الهجوم 

اإلرهابي تشير إلى أن له طبيعة دينية إسالمية متطرفة. ومع ذلك لم يتم العصف بأي منها.  
- أرسل مدير الشرطة في العاصمة أوتاوا رسالة رسمية تؤكد أنها ستقف بحسم ضد أي انتهاك ألي مسلم وألي كندي، 
وأن عملها مهني غير منحاز، فوظيفتها الوحيدة توفير األمن واحلماية لكل الكنديني، مبا فيهم املسلمون. وحثت اجلميع 

على اإلبالغ الفوري عن أي اختراق للقانون.
وحكومتها.  الكندية  الدولة  أداء  التي حكمت  العامة  القواعد  هذه هي  لكن  هناك،  أو  هنا  انفالتا  جتد  أن  ميكن  بالطبع 
فالهدف هو استيعاب وتفهم طبيعة قطاع من املواطنني ) 2 % من عدد السكان في كندا(، وعدم دفعهم إلى مواقف 
بشكل أو آخر تساند اإلرهاب، ولكن جذبهم إلى أرضية الدولة احلاضنة لكل مواطنيها بدون أي متييز. هذا األداء الرصني 
والعادل أظن أنه هو الذي دفع فضيلة الشيخ سامي متولي إمام مسجد األكبر في أوتاوا، وثاني مسجد مت بناؤه في كندا، 

ألن يقول لي »لو ابني متطرف وإرهابي هبلغ عنه«.
لقد جنحت الدولة الكندية حتى اآلن في أن جتعل املسلمني والكنديني شركاء في احلرب ضد اإلرهاب، فهي تعرف أنها من 

املستحيل أن تهزمه وحدها.
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انا بعرتف

  من يوم ما �شفتك 

   وانا �شخ�ص تاين خمتلف

     كنت غاوي بنات كتري

      ومكان  ما راحوا

       انا كنت مب�شي

   وكنت اأ�شري

     واعمل اأ�شري  

     واغ�شب واغري

      وا�شحت ع�شانهم 

وا�شتلف 

   ويحن قلبي واترجف

    لو واحده عينها 

تتطرف

     يف الن�شب انا كنت 

حمرتف

وبعرتف

    من يوم ما �شفتك

قافل بيباين ومعتكف

ان�شان جديد وخمتلف ...

شعر جورج عبد املسيح

انا بعرتف

نيل املطالب بالتدني
دوال أندراوس 

اإلجتماعية  الضرورات  من  والكياسة  اللباقة 
تعد من مقتضيات  والتي  التي ال غنى عنها 
العصر  وحتتمها درجة التحضر. فكلما إرتقى 
والتهذيب  بالكياسة  سلوكه  اتسم  االنسان 
والبعد عن الفظاظة واخلشونة.  واللباقة هي 
صورة من صور التأدب الالزمة إلظهار إإلحترام 
امتعاضك  لآلخرين.. كأن تضطر مثالً إلخفاء 
من  تقع  لم  كلمة  أو  يعجبك  لم  سلوك  من 
على  تضحك  كأن  أو  حسناً  موقعاً  نفسك 
نكتة بايخة يسردها شخص ثقيل الظل أو أن 

جتامل وتظهر اإلعجاب بذوق ال يروق لك.
هي  عامة  بصفة  الرقيقة  اخمللصة  واجملامالت 
لنجاح  الرئيسية  األسباب  وأحد  اللباقة  قمة 
الذهبي  الطريق  فهي  حياته،  في  اإلنسان 
واإلنسجام  الود  وخلق  اآلخرين  قلوب  لكسب 
إلظهار  نضطر  األحيان  بعض  في  الناس.  بني 
تخيل  اجملاملة.  أنواع  من  كنوع  نبطن  ما  غير 
علي  احملافل  أحد  في  تعرفت  مثالً  نفسك 
وحكاياته  بثرثرته  يالحقك  ظل  ممل  شخص 
التي ال تخرج عن نطاق عمله، وبينما  الرتيبة 
بسبب  للنعاس  اإلستسالم  وشك  على  أنت 
فاجأك  واحدة  وتيرة  على  املسترسل  صوته 
أعجبتك..  إذا كانت حكايته قد  بالسؤال عما 
تضيف  قد  إنك  بل  باإليجاب،  ترد  أن  طبيعي 
بها  تعزز  التي  الكلمات  بعض  اإلمياءة  إلى 
رّدك مثل »طبعا«ً و«بالقطع« و »بكل تأكيد«. 
ينبغي عليك  وهل كان  نفاقاً؟  يعد هذا  فهل 
الرجل  هذا  تخبر  أن  صريح-  انسان  أنك  -مبا 
تقول  وأن  حكاياته  وفي  فيه  احلقيقي  برأيك 
له إنه شخص بايخ وممل وأن واجب مخاطبته 
واإلستماع إليه يثير حنقك ونقمتك؟ بالقطع 
ال..فإن مثل هذا السلوك ليس فقط يتنافي مع 
األدب وإمنا ينفر منك اآلخرين ويجعلك شخصاً 
مكروهاً وغير مرغوب فيه. بعض الناس تفخر 
في  أعور  إنه  لألعور  تقول  أن  تستطيع  بأنها 
بالتجريح  األمانة  يخلطون  وهؤالء  عينه.. 
أن  ويظنون  ضابط،  يضبطه  ال  الذي  والكالم 
ما  كل  اإلنسان  يقول  أن  في  هي  اإلستقامة 
يجول في خاطره بغير مراعاة ملشاعر وظروف 
التي  اإلستفادة  ما  ولكن  اآلخر.  الطرف 
نحققها حني نصدم الناس وجنرح احساسهم؟ 
وأي سعادة نشعر بها حني نذكرهم بعيوبهم 
والتغلب  معايشتها  جاهدين  يحاولوا  التي 

عليها؟
الفرق بني اجملاملة والنفاق هو أن النفاق عبارة 
عن متلق مسبب، وأن ُمفتعله يضمر في نفسه 
من  شخصية  مصلحة  حتقيق  ويبتغي  غرضاً 
والتقزز  النفور  يثير  كريه  سلوك  وهو  ورائه. 
وال ينطلي علي غير السذج وأصحاب الذكاء 
الصادقة  اجملاملة  فهي  اللباقة  أما  احملدود، 
الغير..  لتسعد  القلب  من  الصادرة  اخمللصة 
وهي الكلمة الطيبة التي نبذلها هلل في هلل 
دون أن نبتغي من ورائها مكسباً وال جزاءاً وال 

شكوراً.

كتابات ساخرة
سامح سمير

يا شباب مصر… ال تتعثروا في حكمتنا… 
ال تبالوا كثيًرا بنصائحنا. 

مقال يحيي عواره 

عن  املرة  هذه  للكتابة  سبب  من  أكثر  عندي 
سبيل  -على  بالشباب  أعني  وال  الشباب، 
أعني  ولكن  محددة،  ُعْمرية  شريحة  احلصر- 
نظرهم  املستقبل  يجذب  الذين  أولئك  كل 
ملواريث  مشدودون  هم  مما  بأكثر  واهتمامهم 
الواقع  مخاوف  أو  مبغريات  مقيدون  أو  املاضي 

احلال. 
الطالب  يوم  ذكرى  حلول  األسباب،  هذه  من 
األول  العرض  وحضوري  نوفمبر(،   17( العاملي 
 A Tale of( ثورتني(  التسجيلي )قصة  للفيلم 
الواعد  الشاب  للمخرج   )Two Revolutions
ندمي فتيح، ومن األسباب أيًضا قلقي من تصاعد 
من  لكثير  املعنوي  واالغتيال  القمع  محاوالت 
الشباب الذين كان لهم دور بارز في فاعليات ثورة 

25 يناير منذ اندلعت حتى اآلن.  
يأتي يوم 17 نوفمبر ليحيي العالم ذكرى نضال 
طالب مدينة براغ ضد القمع النازي عام 1939، 
طالبية  واحتجاجات  مظاهرات  حركة  فخالل 
أوبليتال”  “چان  الطالب  سقط  النازية  ضد 
صريع طلقات اجليش األملاني، فتصاعدت موجة 
بتعطيل  النازية  السلطة  وواجهتها  االحتجاج 
من  تسعة  وباعدام  التعليمية،  املعاهد  كافة 
إلى  طالًبا   1200 وبترحيل  الطالب،  زعماء 
بشكل  وتصفيتهم  االعتقال  معسكرات 

جماعي في يوم 17 نوفمبر 1939. 
نستحضر  أن  اليوم،  هذا  رحاب  في  بنا،  وحرٌي 
نضال  سجل  العبر-  وباستخالص  -بفخر 
احلديث؛  تاريخنا  سنوات  عبر  املصري  الشباب 
التفوا  الذين  والطالب  الشباب  دور  فنتذكر 
عصب  وكانوا  كامل  مصطفى  الزعيم  حول 
العليا  املدارس  نادي  خالل  من  الوطنية  حركته 
خالل  دورهم  ونتذكر   ،1905 عام  تأسس  الذي 
الوفد  متثيل  لتوقيعات  وجمعهم   1919 ثورة 
الثورة،  مراحل  مختلف  وفي  زغلول  وسعد 
عام  األولى  عباس  كوبري  أحداث  أيًضا  ونتذكر 
وطالبًيا  شبابًيا  احتجاًجا  كانت  التي   ،1934
قال  البريطانية  اخلارجية  لوزير  تصريحات  على 
فيها أن دستور 1923، الذي كان يحظى بقبول 
ظروف  في  به  للعمل  صاحلًا  يعد  لم  شعبي، 
من  عدد  فيها  أستشهد  والتي  وقتها  مصر 
كوبري  أحداث  أيًضا  ونسترجع  اجلامعة،  طالب 
خرجت  حني   1946 فبراير   9 يوم  الثانية  عباس 
األول  فؤاد  جامعة  من  احلاشدة  املظاهرات 
عابدين  قصر  إلى  متوجهة  القاهرة(  )جامعة 

 1936 لالحتجاج على استمرار العمل مبعاهدة 
منقوًصا  استقالاًل  مصر  تعطي  كانت  التي 
بعد نهاية احلرب العاملية الثانية، وقد أستشهد 
الطالب  من  كبير  عدد  اليوم  هذا  في  واعتقل 
عليهم  وأطلقت  الكوبري  عليهم  فتح  أن  بعد 
في  أيًضا  نستحضر  احلي.  الرصاص  الشرطة 
رحاب يوم الطالب العاملي احلركة الطالبية عام 
على  الطالب  احتجاجات  تصاعدت  حني   1968
األحكام العسكرية الهزلية التي صدرت وقتها 
فداحة  في  تسببوا  الذين  القادة  بعض  على 
1967 وعلى القيود األمنية التي فرضت  هزمية 
أدى  مما  الطلبة  احتادات  وحرية  استقالل  على 
الستجابة الرئيس عبد الناصر ملطالبهم. نتذكر 
بدايات  في  املتكررة  الطالبية  املظاهرات  أيًضا 
آثار  وازالة  القومي  بالثأر  مطالبة  السبعينات 
العدوان مبا شكل ضغًطا على الرئيس السادات 
وحال دون تبني أي مسار يقبل باألمر الواقع وأدى 

بالرئيس السادات إلى حسم قرار حرب 1973. 
والطالب  الشباب  بدور  للتذكير  بحاجة  ولست 
خلع  في  املصري  الشعب  أغلبية  باقي  مع 
مجلس  برحيل  والتعجيل  مبارك  الرئيس 

طنطاوي العسكري وعزل الرئيس مرسي. 
حلول  استدعاها  التي  التداعيات  عن  هذا  كان 
ذكرى يوم الطالب العاملي من الذاكرة التاريخية 

للحركة الوطنية املصرية. 
ندمي  الشاب  الكندي  املصري  اخملرج  فيلم  أما 
عمق  عن  فيلمه  تعبير  أبهجني  فقد  فتيح، 
ارتباط الشاب الذي نشأ في كندا بالوطن األم 
مصر وادراكه أن العمل الوطني املصري حلقات 
أيًضا  وادراكه  يليها،  ملا  منها  واحدة  كل  تسلم 
االحتجاج  فعاليات  تواصل  وأهمية  لتناغم 
األوطان  عبر  واالستغالل  القمع  ضد  الشبابي 
للعرض  احلضور  كم  أيًضا  وأسعدني  والقارات، 
من املصريني وغيرهم وتفاعلهم وارتفاع نسبة 

الشباب فيهم. 
فاملستقبل  لألمام،  انظروا  الشباب،  أيها  فيا 
ومعطيات  بطموحاتكم  واحساسكم  لكم 
االلتفات لبعض  أجدى ملسعاكم من  عصركم 
اخلبرة  نقص  بدعوى  عليكم  يتحاملون  من 
واالندفاع، فرمبا يكون هذا بالذات هو ما حتتاجون 
متخففني  األفضل  املستقبل  آفاق  لفتح  إليه 
وجتاوزها  الزمن  عليها  عفا  وقيود  اعتبارات  من 
العصر ولكن بعضنا ال يدرك هذا أو يشق عليه 

أن يعترف به. 

،، القبض على  بعد مباراة السنغال ومصر   l
العب سنغالي وبحوزته عماد متعب

ليست  يونيو   ٣0 ان  بيتاكد  يوم  بعد  يوم   l
مكملة  بل  ومكتسباتها  يناير   2٥ على  انقالبا 
لها، في 2٥ يناير شيلنا غطا الباكبورت وفي ٣0 
يونيو شيلنا قعره، لتتواصل املسيرة في بكابورت 

بال قاع،

l بعد دقائق من القبض على طالب جامعي 
بحوزته رواية 1984، ذعر بني ركاب املترو بعد العثور 

على رواية “مزرعة احليوانات” حتت أحد املقاعد

على  االن  اصبحوا  املصريني  ان  اعتقد   l
ومهيئني  شىء  بكل  بالتضحية  كامل  استعداد 
لقبول اي اجراءات استثنائية مقيدة للحرية في 
البلد  وقت،  باسرع  االرهاب  على  القضاء  سبيل 
مش هتسحتمل تاني فيديو زي فيديو “معاً ضد 
االرهاب” خصوصاً لو الفنانة فردوس عبد احلميد 

فكرت في االنضمام ليهم

أغلب  النور،  حزب  عضو  فيديو  ظهور  بعد   l
الظن ان تأجيل موعد االنتخابات البرملانية سببه 
مرحلة  في  مازالت  االحزاب  بقية  فيديوهات  ان 

املونتاج

l مهما حدث، ال مستقبل لداعش في مصر، 
بكر  ابو  اخلليفة  ذلك،  يقوالن  واجلغرافيا  التاريخ 

بغدادي ومصر لم ولن يحكمها اال منوفي

l يا ريت كفاية ندب ونحاول نفهم ونستوعب 
ما  السنغال  العبو  االستاد،  في  بيحصل  اللي 
على  مصر  في  هدف  احراز  على  يجرؤون  كانوا 
من  االخضر  الضوء  على  يحصلوا  لم  لو  أرضها 

أمريكا والغرب

l اللي كان في البلكونة بيشرب سيجارة وراجع 
يكمل شتيمة في قطر ، أحب أقوله ان قطر بقت 

الشقيقة الصغري

l سيذكر التاريخ ان اجلهة الوحيدة التي بادرت 
بتطبيق مبدأ الشفافية وعدم حجب املعلومات 
الفنانة  هي  كاملة  بصورة  املواطنني  تهم  التي 

هيفاء وهبي
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ان     Toronto Real Estate Board اعلنت   
  MLS 8,٥٥2منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام
خالل شهر أكتوبر2014 .باملقارنة 7,941 منزل خالل 
شهر أكتوبر 201٣  و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 
عنها  املعلن  املنازل  مببيعات  باملقارنة  املائة  في   7.7
مالحظ  اليزال  و   .201٣ عام   الشهر  نفس  خالل 
من  الرغم  على  املعروضة  الوحدات  عدد  إنخفاض 
زيادة عدد الوحدات املباعة مما تسبب فى منافسة بني 
زيادة أسعار السوق. وترجح  املشترين و أدى ذلك إلى 
مالك  كانوا  سواء  املشترين  قبل  من  الطلب  زيادة 
وثقة فى  تفاؤل  او مشترين ألول منزل عن  سابقني 
إمتالك منزل على املدى البعيد. طاملا إستمر العجز 
فى الكم املعروض للبيع فمن املتوقع استمرار زيادة 
االسعارلسنة 2014 ومتوقع إستمرار ارتفاع األسعار 
للسنة  القادمة و على الرغم من هذا فإن إمكانية 
اإلمكان  فى  مازالت  العقارى  التمويل  أقساط  دفع 

وذلك إلنخفاض فائدة القرض.
في   40 مثلت  والتي   ، فقط  تورونتو  مدينة  في  و   
املنزل   سعر  متوسط  وصل   ، املعامالت  من  املائة 
دوالرلنفس   ٥94,066 باملقارنة   دوالر   6٣٣,078
 الشهر من العام املاضى بزيادة قدرها 6.٥  في املائة  .

سعر  متوسط  ارتفع   )»90٥«(  GTA ال  باقي  فى  و 
دوالر    ٥02,947 باملقارنة   دوالر   ٥٥7,1٣٥ الي  البيع 

لنفس الشهر من العام املاضى.
 )Condo Apartment( و في مجال الشقق اململوكة

شهر  خالل  شقة    2,0٣٣ علي  املعاملة  كانت 
نسبة  علي  تورونتو  استحوزت   .2014 من  سبتمبر 
71 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط   سعر 
هذا  من  الشهر  خالل  في  السكنية  للشقق  البيع 
و  املائة،  فى   2.٥ قدرها  بزيادة  دوالر   ٣67,2٥6 العام 
في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  
٣90,4٣0  دوالر بزيادة قدرها 1.٥ فى املائة. و فى باقي 
الي  البيع  سعر  متوسط  ارتفع   )»90٥«(  GTA ال 

٣08,919 دوالر بزيادة قدرها 4.6 فى املائة.

و  الصناعي  يشمل  الذى  و  التجاري  اجملال  في  اما 
التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب 
اجملال والنشاط, فقد ذكر ان 704,٥82  قدم مربع قد 
اؤجرت خالل شهر أكتوبر2014 من خاللMLS  و ذلك 
بزيادة قدرها ٣8.8 فى املائة  لنفس الفترة في العام 
املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة ٥07,٥01 قدم 
إنخفض  قد  االيجار  سعر  كان  اجملاالت.  جلميع  مربع 
باملقارنة  املربع  للقدم  دوالر    4.96 ليصل  للصناعي 
االيجار  إنخفض سعر  و  املاضية   للسنة  دوالر   ٥.٥7
دوالر   21.٣2 باملقارنة  دوالر   21.02 ليصل   للتجارى 
للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب فقد شهدت 
إرتفاع فى سعر القدم املربع , حيث وصل متوسط 
وذلك  دوالر   12.44 باملقارنة  دوالر   1٥.٣٣ الى   اإليجار 

بزيادة قدرها 2٣.2  فى املائة.
شهد  فقد  التجارى,  اجملال  مبيعات  حيث  من  أما   
التجارى,  و  الصناعى  اجملال  فى  إنخفاض  السوق 
ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار٣.٣0 
مبقدار18.9   املربع  القدم  سعر  إنخفض  و  املائة  فى 
املاضى,  العام  من  الفترة  بنفس  مقارنة  املائة  فى 
ليصل الى متوسط 8٣.٣4 دوالر للقدم املربع. أما فى 
 42.9 مبقدار  املبيعات  إنخفضت  فقد  التجارى  اجملال 
املبيعات  إنخفاض فى أسعار  ايضاٌ  وتبعه  املائة  فى 
قدره ٣.2  فى املائة ليصل الى 1٥0.07 دوالر للقدم 
إرتفعت  فقد  املباعة  املكاتب  مجال  فى  و  املربع. 
زيادة فى اسعار  وتبعه  املائة  املبيعات مبقدار 2٥ فى 
البيع ليصل الى ٥8 فى املائة مقارنة بنفس الفترة 
من العام املاضى ليصل الى متوسط 282.22 دوالر 

للقدم املربع.
soarin. برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
homes@ gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker 

سوق العقارات
اونتاريو

416.737.3121
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

اما التنفيذ العملى ملا ذكرتة من األستثمار فى العقارات 
عن طريق الشراء بسعر منخفض ثم البيع بسعر عال 
مع  العمليات  هذه  مثل  فى  كبيرة  خبرة  الى  فيحتاج 
دراسة متخصصة وساذكر مثاال ملا يحدث األن بتورنتو 
ملا  التاريخية  املقارنة  على  تعتمد  دراسات  هناك  حيث 
حدث من قبل فى مدن عاملية اخرى مثل نيويورك ولندن 
متر  التى  باملراحل  مرت  التى  وطوكيو  وباريس  اجنلترا 
مع  وتطورها  العقارات  اسعار  ومبقارنة  األن  تورنتو  بها 
الزمن يتوقع الكثيرون من احملللني ان األسعار فى تورنتو 
القادمة  القليلة  السنني  فى  حاد  ألرتفاع  ستتعرض 
لكى تصل الى متوسط األسعار العاملية فى العواصم 
من  لألموال  كبير  تدفق  هناك  لذلك  ذكرتها.   التى 
مختلف بالد العالم الى تورنتو لألستثمار بها فى مجال 
املاضية  القليلة  السنوات  خالل  ذلك  وبدأ  العقارات، 
مشروعات  من  الهائلة  االعداد  ورغم  لألن،   ومازال 
البناء اجلديدة اال ان الطلب على الشراء فى ازدياد دائم 
وبالتالى األسعار فى ارتفاع مستمر يدعم ذلك ايضا 
قوة األقتصاد الكندى و األمان النسبى الذى تتمتع به 
كندا وبعدها عن مناطق الصراعات واحلروب فى العالم 
عبر  األضطراب  مناطق  من  العالم  اثرياء  هجرة  وازياد 
ايجار  على  الطلب  ازدياد  وكذلك  اونتاريو  الى  العالم 
الوحدات السكنية فى املدينة مما ساهم فى األرتفاع 
املستمر فى األيجارات... والى مزيد من التحليالت فى 

العدد القادم.
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 )4(

Nagi Girguis

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

عقارات جتارية و�سكنية
خربة - ثقة -  اف�سل اخلدمات

Sales Representative
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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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Guirguis Guirguis
Direct: (647) 296-4696
Gguirguis2014@gmail.com

8000 Yonge st 
Thornhill, on l4J 1w3 

Office: (905) 889-9330 
Fax: (905) 889-5822 

Azza Abdellnour
Direct: (416) 625-8027

azzaabd2014@gmail.com

Buying or selling business
Buying, selling or leasing houses or condos

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

بيع، شراء وتأجير العقارات السكنية منازل وشقق 
بيع وشراء الصيدليات ، عيادات األسنان، والعيادات الطبية

Buying، Selling and Leasing
Residential, Commercial & Investment

بيع، شراء وتأجير استثماري جتاري سكني

www.torontojoyrealty.com
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في  إنخفاض  يحدث  العمر،  بنا  تقدم  كلما 
كثافة العظام وتزيد هذه النسبة بني السيدات 
وخصوصاً بعد إنقطاع الدورة الشهرية فتصبح 

العظام هشة مما يعرضها للكسر بسهولة
الكشف املبكر 

ننصح بالكشف املبكر عند حدوث كسر بسبب 
سن  في  الدورة  إنقطاع  عند  أو  بسيط  تعثر 

مبكر عن سن اليأس 
الكشف العادي 

يتم فحص النساء عند سن اليأس وذلك حلدوث 
إنقطاع  بعد  “االستروجني”  هرمون  في  نقص 

الدورة 
عوامل اخلطورة 

1 - تزيد النسبة في النساء عن الرجال 
2 - تقدم السن

3 - العرق األبيض
BMI   4 - إنخفاض كتلة اجلسم

5 - وجود املرض بأحد أفراد العائلة من قبل
6 - التدخني

7 - إدمان الكحوليات
إستخدام  اخري مرضية مثل  تؤدي عوامل  كما 
بالغذاء  اإلهتمام  وعدم  طويلة  ملدة  الكورتيزون 
والفيتامينات الالزمة في مراحل السن اخملتلفة 
الغدة  هرمونات  في  خلل  ووجود  احلمل  وأثناء   ،

الدرقية 
الوقاية: 

 D 1 تناول الكالسيوم وفيتامني-
-2 ممارسة التمرينات الرياضية التي تبني اجلسم 
 Bone ال  إلختبار  الدوري  للكشف  الذهاب   3-
الدورة  إنقطاع  حاالت  في  وبخاصة   density

الشهرية
العالج:

 Bone ال  نتائج  يُنصح بعالج كل حالة حسب 
density خيث يُقرر الطبيب العالج الالزم  

د. شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

طرق تهدئة األعصاب في غضون 
دقيقتني فقط!

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
4 بصالت كبيرة مقطعة شرائح

٣ حبات بطاطا وسط مقطعة مكعبات
٣ كاسات أرز بسمتي مغسول جيدا

2 ملعقة طعام سمنة
10 مسمار كبش قرنفل 

10 حبات هيل
2  عود قرفة

 2 سن ثوم مهروس
2/1 ملعقة صغيرة كركم

كوب رب بندورة
2/1 كوب لنب

ملعقة كبيرة سكر بني أو عادي
كزبرة خضراء للوجه

للكفتة:
٣00 غم حلم مفروم
2  سن ثوم مهروس

ملعقة صغيرة زجنبيل طازج مبشور
2/1 ملعقة صغيرة ملح

2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
2/1 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

طريقة التحضير: 
1.  يسلق األرز مباء مغلي مملح وفية ملعقة زيت مثل 

املعكرونة من ٥-6 دقائق ويصفى. أقلي البطاطا 
وتقطيعه  األحمر  البصل  باختيار  البصل  يجهز    .2
شرائح ويرش بالطحني وينخل ويقلى بزيت غزير على 

دفعات ليكون مقرمش
٣.  تخلط مكونات الكفتة وتكرر وأحمر بالفرن

4.  نضع السمن في طنجرة ونضيف الثوم والبهارات 
ورب  الكركم  ونضيف  رائحتها  لتظهر  الصحيحة 
البندورة واللنب والسكر ونضبط امللح والفلفل األسود 
كمية  و2/٣  والبطاطا  املشوية  الكفتة  تضاف    .٥

البصل املقلي وتترك لتتسبك على النار 4/1 ساعة
ونضع  بالسمن  للفرن  إدخاله  ممكن  قدر  ندهن    .6
٣/2 كمية األرز ثم الصوص ثم بقية األرز ونغطيها 
بقصدير حلبس البخار ونضعها بالفرن على 180 من 

2/1 ساعة الى 4/٣ الساعة.
وقطع  اخلضراء  الكزبرة  ثم  املتبقي  بالبصل  تزين    .7

ليمون

طبق العدد
اإعداد: اأماين

برياني الكفتة

8

أصبحت مهامنا اليومية تفرض علينا الضغوط 
الشديدة التي تثقل كاهلنا وتتسّبب لنا بالتوتر 
وحترمنا من الهدوء. ولكن ببعض الطرق السهلة 
من  ستتمّكنني  عرفتها  أن  لك  يسبق  لم  والتي 
في  وهدوئك  استرخائك  واستعادة  التوتر  عالج 
الطرق؟  هذه  هي  ما  فقط.  دقيقتني  غضون 

إكتشفيها معنا في هذا املقال:
- العلكة: بّينت بعض الدراسات أّن مضغ العلكة 
يساهم في خفض مستويات هرمون الكورتيزول 
التوتر. لذا عند  املعروف بهرمون  في اجلسم وهو 
نكهة  اختاري  بالراحة  شديدة  برغبة  الشعور 

العلكة املفضلة لديك!
- تدليك اليدين: من املعروف أّن اليدين يشّكالن 
االنسان  عند  اجلسم  لتشّنجات  مهّماً  مركزاً 

املوجودة  العضلة  بتدليك  ننصحك  نحن  لذلك 
حتت إصع إبهامك لتقضي على التوتر.

املعصمني  مناطق  أّن  تعلمني  هل  البارد:  املاء   -
وخلف األذنني حتتوي على شرايني تعيد اإلسترخاء 
البارد؟  باملاء  تبريدها  مّت  ما  إذا  اجلسم  كافة  إلى 
عندما  املواقع من جسمك  هذه  تبريد  إلى  إجلأي 

البحث عن االسترخاء!
تعمل  مكّونات  على  العسل  يحتوي  العسل:   -
يعني  ما  الدماغ  في  االلتهابات  من  احلّد  على 
بعبارة أخرى احلّد من اإلكتئاب والقلق والتوتر، لذا 
عند الشعور بتشّنجات في كافة أنحاء جسمك 

تناولي ملعقة من العسل الطبيعي.

ه�شا�شة العظام

أربعة طرق طبيعية لعالج رائحة الفم الكريهة

»إّنها جميلة، جّذابة، وأنيقة ولكّن املشكلة الوحيدة 
إّن هذه  إّن رائحة فمها كريهة«،  إذ  تكمن في فمها 
عن  األفراد  البتعاد  سبباً  تكون  ما  غالباً  العبارة 
أمر  الكريهة  الفم  رائحة  إّن  إذ  البعض،  بعضهم 
مزعج للمصاب بها نفسه ولكل من يتواجد حوله. 
إذا كنت تواجهني هذه املشكلة فإّن عالج رائحة الفم 
الكريهة متوّفر عندنا، إليك مّنا العالجات الطبيعية 

التالية:
باأللياف  جّداً  الغنية  اخلضار  من  إّنه  الكرفس:   -
أن  شأنه  من  الذي  اللعاب  إفراز  على  يساعد  ما 
يتخّلص من تراكم املواد الدهنية في الفم املسببة 
للروائح الكريهة. وإذا لم تكوني من محّبي الكرفس 

فبإمكانك استبداله بالتفاح!

- النعناع: إّن هذا النوع من اخلضار الورقية سيساهم 
ما قمت  إذا  الكريهة  رائحة فمك  التخلص من  في 

مبضغ أوراقه وذلك الحتوائه على املنثول املنعش.
الكريهة  الفم  رائحة  تكون  ما  غالباً   :C فيتامني   -
وأمراض  بالتهابات  التي تتسّبب  البكتيريا  ناجتة من 
البكتيريا  مبحاربة  كفيل   C الفيتامني  ولكّن  اللثة، 
وتأمني بيئة صحية وسليمة في الفم، لذلك إحرصي 
ومنها على سبيل  على استهالك احلمضيات يومياً 

املثال الليمون أو الفراولة.
مادة  على  األسود  الشاي  يحتوي  الشاي:   -
األكسدة  إحدى مضادات  تعّد  والتي  »البوليفينول« 
الرئيسي  السبب  التي هي  البكتيريا  التي حتارب منو 

لرائحة الفم
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 مفاجأة: رجل ينتحل صفة ضابط في اجليش 
ويجري مقابلة على الهواء مع »سي بي سي«

إحتجاجات في »كيبيك« 
بعد أنباء عن ارتفاع رسوم دور احلضانة

»سي  شبكة  أجرتها  تليفزيونية  مقابلة  في 
ورجال  القدماء  احملاربني  الكندية مع  بي سي« 
اجلندي  منصة  وعند  الذكري  يوم  في  اجليش 
الذي  اجلنود  أحد  مع  القناة  تقابلت  اجملهول، 
عرف نفسه علي انه الرقيب »فرانك جيرفايس«  
ومبجرد انتهاء املقابلة انهالت مكاملات غاضبة 
علي القناة من جنود ومحاربني قدماء يسألون 
الشرطة  وهنا بحثت  الضابط.  عن هوية هذا 
في األمر، وأكدت وزارة الدفاع انه ليس لديها أي 
سجل بخصوص الرقيب فرانك جيرفايس وانه 
ضابط مزيف  و اتضح بعد ذلك انه يعمل في 
شركة مباني منذ عشرة سنوات ويسكن علي 
بعد 40 دقيقة شمال أوتاوا ، وتبحث الشرطة 
املادة  تُعتبر هذه جرمية مبوجب  عنه األن، حيث 
بسبب  زيفه  تبني  وقد  القانون.  من   419 رقم 

ظهر  حيث  العسكري  للزي  ارتداؤه  طريقة 
وقبعته  خاطئة  بطريقة  احمر  وشاحاً  مرتدياً 
إال املظليون وكذا نظارات  يرتديها  صغيرة وال 
وحزاما  بارتدائها  املسموح  غير  من  الشمس 
غير  علي  مقصوصة  وحليته  خاطئة  بطريقة 
املعتاد للجنود وتبني انه اشتري كل هذه املالبس 
وامليداليات عن طريق موقع »كجيجي« والذي 
القدمية وقد  اجلنود  يشتري ميداليات ومالبس 
أصدرت وكالة أنباء »سي بي سي« بيانا قالت 
معه  أجرينا  الذي  اجلندي  أن  علمنا  لقد  فيه: 
ميداليات  يرتدي  وكان  جندي،  ليس  املقابلة 
لذلك  انتباهنا  لفت  وقد  عليها  يحصل  لم 
لرؤية  غضبوا  الذين  واجلنود  القدماء  احملاربني 
لهذا وسوف  ناسف  ونحن  املزيف  اجلندي  هذا 

نتابع األمر ملعرفة املزيد عن هذا الرجل.

وسط  في  أطفالهم  مع  واألمهات  اإلباء  جتمع 
رسوم  زيادة  باحتمال  للتنديد  مونتريال  مدينة 
احلكومة  صرحت  فقد  كبيك،  في  احلضانة  دور 
»مقياس  بنظام  تأخذ  قد  بانها  الليبرالية 
أن  ميكن  والذي  املصاريف  دفع  في  التدرج«، 
على  بناء  اليوم  في  دوالر   ٢٠ إلى  الرسوم  يرفع 
اليوم  مصاريف  وتبلغ  األسرة.  دخل  مستوي 
تدعمها  التي  احلضانة  دور  في  األن  الواحد 
احلكومة ٧٫٣٠ دوالر ، وقالت إحدى األمهات إنها 
األسر  تؤذي  قد  والتي  املصاريف  زيادة  من  قلقة 
العودة  عن  األمهات  وتثبط  الدخل  املتوسطة 
نقابات  املتظاهرين  إلى  انضم  وقد  العمل.  إلى 

العمال والعاملني في مجال دور احلضانة وممثلني 
الوزراء فلييبب  عن أحزاب املعارضة، وقال رئيس 
أسهل  هو  التدرج«،  »مقياس  نظام  أن  كويالرد 

للعائالت ذات الدخل املنخفض

كندا توقع علي ميثاق احلريات الدينية بالنرويج 
ملكافحة اإلضطهاد الديني في العالم

وٌقع »دافيد أندرسون« السكرتير البرملاني لوزير الشؤون اخلارجية الكندي في الثامن من نوفمبر احلالي 
واسلوا  في  للبرملانيني  الدولي  مؤمترللتحالف  في  رسمياً  بدء  والذي  واملعتقد  الدين  حرية  ميثاق  على 
بالنرويج. وقال »دافيد أندرسون«: إنني قد ُشرفت بالوجود كناشط مشارك في هذا االجتماع للبرملانيني 
من كل أنحاء العالم، فاحلرية الدينية هي حق من حقوق األنسان األساسية التي يجب أن تتأكد وتتواجد 
في كل مكان في العالم أيا كانت العقيدة املسيطرة والغالبة علي منطقة بعينها ، إنها احلرية التي 
تتحدث عن كرامة األنسان وهي التي حتتاج إلي أن ندافع عنها خصوصاً في ظل تزايد األعمال الوحشية 
ضد العديد من الطوائف الدينية في جميع أنحاء العالم. وقد رحب مكتب احلريات الدينية وحكومة 
كندا بانطالق هذا املؤمتر والذي حضرة أيضا »هينير بيالفيلد« مقرر األمم املتحدة اخلاص واملعني باحلريات 
من  دولي  فريق  بأنشاء  أرحب   « الدينية  للحريات  كندا  بنيت سفير  أندرو  وقال   ، واملعتقدات  الدينية  
البرملانيني للمضي قدما والدفاع عن احلريات الدينية في العالم ، وان هذه املبادرة سوف تقوي وتعزز صوت 
الدولي  االتصال  فريق  دعم  علي  االعتماد  وسيمكنها  العالم  أنحاء  جميع  في  املضطهدة  اجملتمعات 
التي تقودها كندا واملؤلفة من  املبادرة  املبادرة تتوازي مع  ، وهذه  أو املعتقدات  الدينية  املعني باحلريات 
املشترك ضد  تقوي كفاحنا  اجملموعتان سوف  لهاتني  املشتركة  اجلهود  وان  األجنبية  احلكومات  ممثلي 
اضطهاد  األقليات الدينية وسوف تساعد علي تعزيز احلريات الدينية في العالم .وان كندا تهنئ حكومة 
النرويج وجميع املشاركني في هذا التجمع اجلدير باالهتمام  للبرملانيني من كل أنحاء العالم  ملناقشة 
كيفية االشتراك في مكافحة االضطهاد الديني املتزايد وحماية احلريات الدينية علي الصعيد العاملي«.

مت القبض علي »محمد أطهر أنصاري« ٣٠ عام بتهمة 
السجن  في  ووضع  الكندي  القومي  األمن  تهديد 
وجاء  بترحيله.  تسمح  التي  الهجرة  قوانني  مبوجب 
كنديان  جنديني  مقتل  من  أسبوعني  بعد  اعتقاله 
املتطرفني في هجمات منفصلة،  اثنني من  يد  علي 
ولد  البرمجيات  بتصميم  يعمل  أنصاري  ومحمد 
وهو  لعدة سنوات  أونتاريو  في  وعاش  في كراتشي  
متهم بانه يشكل خطراً علي كندا ، وقال املسؤولون 
الفيدراليون  أن محمد أنصاري أقام عالقة مع منظمة 
إرهابية تدعي بأسم »أهل السنة واجلماعة«، تتكون 
من متطرفني متشددين وتعد من املنظمات اإلرهابية 
في باكستان واململكة املتحدة، وليس في كندا ، وقد 
وفي  األسلحة  من  صغيرة  ترسانة  محمد   جمع 
منها  بندقية   ١٢ تسليم  علي  اُرغم  املاضي  العام 
عدد من البنادق الهجومية، علي أساس انه لم يقم 
بتخزينها بأمان وحصل علي أفراج مشروط ولكن لم 
 ١٥٠٠ رصد  من  املسؤولون  متكن  وقد  السجن.  يودع 
رسالة نشرها علي موقع متطرف علي مدي عقد من 
الزمان، وقد أقام موقعا إلكترونيا جلماعة أهل السنة 
ومعدات  الليلية  للرؤية  كاميرات  طاقم  واشتري   ،
جتسس ، وقالت »جيسيكا لورينكو« مستشارة وزير 
الهجرة أن محمد أنصاري نشر بيانات كثيرة تدعم 
تسجيل  هناك  ان   ، وزعيمها  السنة  أهل  جماعة 
صوتي له يقول فيه انه أُرسل إلي كندا من باكستان 
هذا  علي  الشرطة  وقد حصلت   ، في مهمة سرية 
التسجيل من املسجد ، هذا وقد رفضت احملكمة في 
والالجئني   الهجرة  مبجلس  االستماع  جلسة  نهاية 
الثانية وسوف تستغرق هذه  خروجه بكفالة للمرة 
ال  وعادة  فيها  احلكم  ليتم  سنوات  عدة  القضية 
ميثلون  الذين  هؤالء  وحتي  فيهم  املشتبه  يحتجز 

تهديدا لألمن القومي اكثر من بضعة اشهر .

ملئ  منهم  يُطلب  أمر طالب سوف  ولي   4000 نحو 
املنهج  في  برأيهم  لألدالء  األنترنت  على  استبيان 
عام  ُوضع  والذي  اجلنسية،  بالتربية  املتعلق  الدراسي 
أسئلة  االستبيان  وسيتضمن  لتحديثه.  وذلك   2010
املعلومات  علي  للحصول  فيها  املوثوق  املصادر  حول 
عن  معلومات  تدريس  يجب  كان  وإذا  الصحيحة، 
أن يختبرها  باجلنس قبل  املتعلقة  البلوغ واألمور  سن 
األطفال ، وهل ينبغي إبالغ األهالي عندما يكون هناك 
درس في التربية اجلنسية وأعالمهم عما سيدرس في 
الصف ، وتقول وزارة التربية في أونتاريو أن االستبيان 
علي األنترنت هو فرصة للحصول علي مزيد من ردود 
أفعال اإلباء واألمهات من جميع أنحاء املقاطعة حيث 
واجه املنهج القدمي الذي يدرس منذ 4 سنوات انتقادات 
، ولهذا فعندما يتم وضع اللمسات النهائية للمنهج 
والتوجيهات  النصائح  بجميع  يؤخذ  فسوف  اجلديد 
التي سيقدمها األهالي بجانب املعلومات واملشورات 
واملدرسيني  التالميذ  من  مجموعة  وأراء  السابقة  
من  و  املتخصصني  واملعاهد  اجلامعات  وأساتذة  
الوزارة  وتأمل   ، املصلحة  وأصحاب  األخرى  املنظمات 
أن يتم وضع املنهج اجلديد قبل سبتمبر 201٥ وقالت  
التربية والتعليم أن الطالب بحاجة أن يحصلوا  وزيرة 
علي أفضل املعلومات املمكنة  حتي يتمكنوا من اتخاذ 
القرار الصحيح حول صحتهم، ففي هذا العالم الذي 
الطالب علي معلومات  ما يحصل  غالباً  ترابطاً  يزداد 
غير دقيقة من مصادر غير موثوق فيها ، ولهذا السبب 
لديها  أونتاريو  وان   ، اجلنسية  التربية  برنامج  نحدث 
وال  األنترنت  يشمل  وال  الزمن  عليه  عفا  قدمي  منهج 
العالقات اجلنسية املثلية وال الصحة العقلية ، مما أجبر 
 ، األخرى  املقاطعات  مناهج  استعمال  املدرسني علي 
وعندما حاولت أونتاريو حتديث منهجها واجهت ضجة 
أسموه  ما  اعترضوا علي  الذين  الدينيني  الزعماء  من 
 ، االبتدائية  املرحلة  الصريح ألطفال  اجلنسي  باحملتوي 
املثلية  اجلنسية  العالقات  القدمي  املنهج  فقد تضمن 
السادس  للصف  البلوغ  وموضوع   ، الثالث  للصف 
ومواضيع عن األمراض اجلنسية املعدية وتأخير ممارسة 
وبدأت   السابع   للصف  اجلنسي  والشذوذ  اجلنس 
حكومة أونتاريو األن فقط في إلقاء نظرة علي حتديث 
في  األمور  أولياء  مع  التشاور  إلي  وحتتاج  منهجها 
ذلك وسوف يكون االستبيان متاحا علي األنترنت من 

منتصف شهر نوفمبر .

اعتقال شخص في أونتاريو بتهمة تهديد 
األمن القومي لعالقته مبنظمة إرهابية 

حكومة أونتاريو تُسعي لتدريس التربية 
اجلنسية في املرحلة االبتدائية

زوجان كنديان يحتفال بعيد زواجهم الثمانني

»بيري  مدينة  في  الثمانني  زواجهم  بعيد  زوجني  إحتفل 
سنة   9٥ »ميلي«  و  سنة   100 »كليم«  وهما  ساوند« 
وقد رشحهما حفيدهم  راندي جلائزة تقدم ألطول زواج 
مستمر في العالم. وكان زوجني زوجني  من كاليفورنيا 
عاما   82 زواجهما  إستمر  حيث  االولي  اجلائزة  ناال  قد 
وتالهما الزوجني الكنديني.  وجتدر اإلشارة إلي أن الزوجني 
دينسون،  شارع  في  تورنتو  مدينة  في  معاً  شبوا  قد 
انه  ألصدقائه  يقول  كليم  كان  صغيرين  كانا  وعندما 
سيتزوج من هذه الفتاة وعندما اصبح شابا ذو وظيفة 
جيدة وكان يعول والدية اخذ موافقة وبركة  والدية علي 
الزواج من ميلي وكان عمرها 1٥ عام ،وقد شارك كليم 
في احلرب العاملية الثانية وكانت ميلي ترعي األسرة  في 
احد ساقية   احلرب كان قد فقد  وعندما عاد من  غيابه 
وبعد أن تعافي قدمت له رابطة احملاربني القدماء ساق 
بروك  صني  مستشفى  في  عمل  له  وأوجدت  صناعية 
ويقول حفيدهم   ، تقاعد عام 1974  وعمل هناك حتي 
انه ال يعرف ما الذي جعلهما يتقاربان ولكنه أشار إلي 
قيم  لهما  أسرتني  ومن  املظهر  حسنا  كانا  االثنني  إن 
من  للعديد  بالرعب   امتألت  لقد  وقال  جيدة   أخالقية 
األشياء التي القوها سويا ومع ذلك ظال مترابطني معا، 
يقضي  كليم  ولكن  الزهامير  مبرض  مريضة  األن  وميلي 

كل يوم معها يتكلم معها ويلعب لها موسيقي

الضربة اجلوية الكندية تدق معقل 
ايزيس في العراق

في  إليزيس  معقل  الكندية  اجلوية  املقاتالت  ضربت 
العراق، ودمرت أجزاء من سالح املدفعية لها خالل غارتها 
اجلوية اإلضافية ، وقد أسقطت املقاتالت »سي أف 18«  
بيجي  من  بالقرب  منطقة  علي  بالليزر  موجهة  قنابل 
بغداد  شمال  كيلومتر   200 بعد  علي  وتقع  العراق  في 
وقد   ، اإلسالمية  الدولة  في  للمسلحني  معقال  وتعتبر 
اصدر وزير الدفاع الكندي »روب نيكلسون« بيان في يوم 
»الذكري«، احلادي عشر من هذا الشهر حول هذه الضربة 
الكندية  القوات  أفراد  وشجاعة  بتفاني  وأشاد  اجلوية، 
نسترجع  جنودنا  ذكري  أحياء  يوم  اليوم  هذا  في  وقال 
احملاربني  قدمها  التي  والتضحيات  اخلدمات  ذاكراتنا  في 
القدماء  وأعضاء اخلدمات لشجاعتهم وتفانيهم لبلدنا 
، وأشاد أيضا مبا يقرب من 600 رجل وامرأة يرتدون املالبس 
العسكرية لعملهم الهائل اليومي في الكفاح الدولي 
إلنهاء داعش. وقال إن الضربة اجلوية الكندية اليوم توضح 
الراسخ على التصدي خلطر اإلرهاب والوقوف  عزم كندا 
مع احللفاء جملابهة األعمال الوحشية أليسيل ضد الرجال 
الدفاع  وزارة  من  صدر  لبيان  ووفقا  واألطفال،  والنساء 
فقد  إيزيس  ضد  التحالف  بعثة  تقود  التي  األمريكية 
متت 18 ضربة جوية حتى األن في العراق ما بني 7 نوفمبر 
وان  بيجي  قرب مدينة  نوفمبر منها سبعة ضربات  و10 
هذه السبعة ضربات دمرت ثالثة وحدات صغيرة اليسيل 
تستخدم  كانت  منهم  واحدة  وحافلتني  قناص  وموقف 

في البناء وان جميع الطائرات غادرت املنطقة بأمان.
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وافقت   - )رويترز(  املتحدة  األمم 
اإلنسان  بحقوق  معنية  جلنة 
لألمم  العامة  اجلمعية  في 
املتحدة على قرار يدعو مجلس 
للمنظمة  التابع  األمن 
كوريا  احالة  بحث  إلى  الدولية 
اجلنائية  احملكمة  إلى  الشمالية 
جرائم  ارتكاب  بتهمة  الدولية 

ضد اإلنسانية.
أقرته  الذي  امللزم  غير  والقرار 
اللجنة الثالثة لألمم املتحدة ربط 
االنتهاكات املزعومة بسياسات 
القيادة العليا لكوريا الشمالية 
النظر  إلى  األمن  مجلس  ودعا 
في فرض عقوبات محددة على 

املسؤولني عن هذه اجلرائم.
عقب  الثالثاء  يوم  تصويت  جاء 
تقرير جلنة تقصي حقائق باألمم 
شباط  فبراير  في  نشر  املتحدة 

انتهاكات  تفاصيل  واستعرض 
كوريا  في  النطاق  واسعة 
الشمالية مبا في ذلك استخدام 
معسكرات االعتقال والتعذيب 
املنهجي والتجويع وأعمال قتل 

مماثلة لفظائع احلقبة النازية.
ويزيد القرار الضغط السياسي 
على كوريا الشمالية في مجال 

إلى  حقوق اإلنسان لكنه رمزي 
املرجح  غير  من  ألنه  كبير  حد 
احملكمة  في  إجراء  إلى  يؤدي  أن 
اجلنائية الدولية ومقرها الهاي. 
الدولية  اجلنائية  وتنظر احملكمة 
االنتهاكات اخلطيرة مثل اإلبادة 
اجلرائم  من  وغيرها  اجلماعية 

ضد اإلنسانية.

االدعاء العام الفرنسي يكشف عن أرقام كبيرة »غير معهودة« 
ألعداد املنخرطني مبنظمات إرهابية داخل وخارج البالد

CNN
الكونغرس يطلب شهادة كيري بشأن استراتيجية أوباما في 

مواجهة »داعش«

من املقرر أن يتم استدعاء وزير اخلارجية األمريكي جون كيري، ليشهد أمام جلسة استماع للكونغرس في 
سبتمبر/ أيلول، بحسب ما أعلنت لـ CNN جلنة الشؤون اخلارجية بالكونغرس.

اجللسة ستكون بعنوان “استماع حول استراتيجية أوباما في محاربة داعش.” وتعقد في الساعة الثانية 
من يوم 16 سبتمبر.

ووفقا لبيان الكونغرس فإن “وزير اخلارجية جون كيري سيشهد حول ما إذا كانت إدارة أوباما قد طورت أم 
لم تطور بعد استراتيجية لقتال جماعة داعش اإلرهابية.”

إلى  لالستماع  حتتاج  اللجنة  “بأن  رويس  اد  اجلمهوري  اخلارجية  الشؤون  جلنة  رئيس  قال  ذاته،  البيان  وفي 
استراتيجية شاملة من الوزير كيري حول كيفية قيام اإلدارة بالتصدي  لهذه اجلماعة الوحشية املتمرسة 

باإلرهاب.”

جلنة باألمم املتحدة تدعو الحالة كوريا 
الشمالية للجنائية الدولية

محتجون في هوجن كوجن يقتحمون البرملان 
مع تزايد التوتر مجددا

الهجوم على الكنيس في القدس: 
سلسلة عنف ابتدأت قبل شهور

نافذة على �سحافة العامل 10

 هوجن كوجن )رويترز( - اقتحمت مجموعة صغيرة من احملتجني املطالبني بالدميقراطية في هوجن كوجن اجمللس 
التشريعي في املدينة قبل تدخل الشرطة ملنع آخرين من اقتحام املبنى في تصعيد مفاجئ للتوتر بعد 

فترة من الهدوء.
وقع االقتحام بعد ساعات قليلة من جناح حراس محكمة في إزالة جزء من مخيم احتجاج في قلب املدينة 
الرئيسي  االحتجاج  موقع  أغلب  تركوا  حني  في  شهرين  لنحو  بالدميقراطية  املطالبون  احملتجون  احتله 

سليما.

جاء الهجوم على الكنيس اليهودي في القدس والذي أدى إلى مقتل أربعة إسرائيليني استمرارا لسلسلة 
من أحداث العنف والعنف املضاد املستمر في الضفة الغربية منذ بداية السنة احلالية.

حيث استمرت عمليات العنف بني الطرفني لعدة شهور مما أدى إلى تصعيد التوتر في املدينة  
ثم توجت تلك العمليات بالهجوم الذين نفذه شابان من القدس في كنيس يهودي أدى إلى مقتل أربعة 

وإصابة سبعة آخرين بجراح.
وقد هدد عمدة القدس نير بركات بأن الهجوم “لن مير مرور الكرام” وسارع نتنياهو التهام الفلسطينيني 
األفق  في  حل  هناك  يبدو  أن  دون  تتواصل  التي  الهجمات  سلسلة  وحتميلهم  العنف  على  بالتحريض 

الحتواء مسبباته.

BBC

CNN
املدعي  )CNN(—كشف  فرنسا  باريس، 
مولينز،  فرانسوا  الفرنسي،  العام 
مبنظمات  املنخرطني  أعداد  عن  االثنني، 
إرهابية داخل وخارج فرنسا حيث قال إن 
إلى  الفتا  شخصا،   11٣2 يبلغ  عددهم 
أن هذه األرقام كبيرة جدا وغير معهودة.

وبني مولينز أن من بني هذه األعداد ٣76 
منهم  البالد  خارج  متواجدون  شخصا 

88 امرأة وعشرة أطفال.
وألقى مولينز الضوء على أن إدارة مكافحة اإلرهاب في البالد لم تشهد مسبقا أعداد مبثل هذا احلجم.
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جود نيوز - جرجس ابراهيم: اللواء محمد ابو 
حسني  السابق  للرئيس  اخلاص  الطيار  هو  بكر 
نيوز  »جود  جريدة  إلي  حتدث  عام،   20 ملدة  مبارك 
»، عن عالقة مبارك باالمريكان وباملشير أبو غزالة 
زملف التوريث ، وسوزان مبارك وأمور أخري، وكان 

هذا احلوار التالي:
في  الحظتها  التي  السمات  ابرز  ماهي  ــ   س 
شخص الرئيس االسبق مبارك خالل عملك معه 
طوال هذه املده وما هي ابرز املوقف التي صادفتك 

اثناء العمل معه ؟
ـــ مبارك كان من الصعب ان يثق في اي شخص 
حدث  موقف  واتذكر   ، صبور  شخص  كان  كما   ،
معي في اوخر ثمانينات القرن املاضي، حيث كنا 
بصدد قيام الرئيس بالسفر الي محافظة اسيوط 

والرؤية  ، وقبل السفر كانت الشبورة عالية جدا 
يا  الصعب  من  له  فقلت   ، متر   ٣00 عن  تزيد  ال 
سيادة الرئيس أن اقود الطيارة في ظل هذا املناخ 
الطيران  علي  يساعد  ال  املناخ  عارف  وسيادتك   ،
فقال لي دور الطائرة فقلت له يا فندم فقاطعني 
اطلع  و  الكالم  اسمع  قالي  و  شديدة  بصرامة 
وهاقولك تعمل ايه ، فصعدت الي الطائرة و قالي 
غير املسار علي الغردقة دون أن تُعلم احد بالزيارة 
في  زمالئي  اُبلغ  أن  ذهني  في  دار  الرحلة  واثناء   ،
زيارة مبارك  الغردقة فال احد منهم يتوقع  مطار 
املفاجئه ، فقررت أن امسك العصا من املنتصف 
، وابلغت مطار الغردقة بأن هناك شخص مهم 
معي في الطائرة ولم احدد هويته ، ووصلنا مطار 
فؤجي  و  صباحاً،  التاسعة  الساعه  في  الغردقة 
ووقتها   ، حراسة  بدون  مبارك  بالرئيس  اجلميع 
شُعرت بان هناك مصيبه سوف حتدث ، و بالفعل 
حراسة  بدون  شروكي  جب  سيارة  مبارك  اخذ 
وذهب الي مبني محافظة البحر االحمر و جلس 
في االستراحه حوالي 1٥ دقيقة و بعدها حتسن 
الطيران  واثناء   ، اسيوط  قالي طير علي  و  املناخ 
استعمت جلهاز الرديو اخلاص بي الي نشرة االخبار 
، و بعدها  البحر االحمر  إقالة محافظ  اذ بخبر  و 
وصلنا الي مطار اسيوط و كان االستقبال حار ، و 
عندما انهينا الزيارة قال لي مبارك »هما فاكرني 
اخري  محافظة  بانتاج  لي  ياتوا  عشان   « عبيط 

وعايزين يفهموني انه انتاجهم .
السابق  الرئيس  ان  الكالم  هذا  معني  ـــ  س 
االشخاص  من  النفاق  بكل  يدري  كان  مبارك 

احمليطني به ؟
شغله  و  همه  كل  كان  مبارك  أن  أعتقد  ـــ 
ومحدودي  البسيط  واملواطن  مصر  هو  الشاغل 
واقعة،  علي  شاهداً  كنت  انني  اذكر  و   ، الدخل 
اثناء تولي الدكتور »علي لطفي« منصب رئيس 
اقتصادية  اصالحات  اجراء  ينوي  كان  و  الوزراء 
ويقوم برفع الدعم ، فعارضه مبارك بشدة و رفض 
بلد  الي  رحلة  في  كنا  اخري  مرة  و   ، الدعم  رفع 

افريقي علي ما اتذكر« زميبابوي » فقلت له يا ريس 
نفسي اشوف مصر حلوة وجميلة فقالي لي ليه 
ايه انت كنت  انا مش بعمل حاجه للبلد وال  هو 
بتروح مطار مطروح واعتقد انك بتلحظ الفرق ، 
وشوف التليفون كيف تطور ، وانا عملت شبكة 
كثير  ادخلت  و  افريقيا  داخل  األقوي  مواصالت 
االقتصادي  الوضع  و لكن  التكنولوجيا ملصر  من 

من  الكثير  تنفيذ  في  كثيرا  اخرنا  ما  هو  املتردي 
االصالحات .

س ــ  كيف كانت عالقة الرئيس السابق مبارك 
بامريكا و الرؤساء االمريكان ؟

خاصة  و  مستمر  توتر  في  دائما  كانت  العالقات 
 ، وأن امريكا تستخدم مشكالت مصر الداخلية 
وأتذكر أنه في احدي املرات قامت الواليات املتحدة 
فحصي  وبعد  املصرية  للرئاسة  طائرة  بإهداء 
عن  فسالت  جدا  غاضب  مبارك  وجدت  للطائرة، 
مصر  خريطة  أن  الحظ  انه  فعرفت  غضبه  سر 
املوجودة داخل الطائرة غير متواجد بها منطقة 
يقول  مبارك  سمعت  وبعدها   ، وشالتني  حاليب 
لسكرتيره هما االمريكان عايزين ايه ، وادر براسي 
من  طلب  و  ملكانها  الطائرة  رجع  لي  وقالي 

املسؤلني االمريكان تصحيح اخلريطة .
التوتر بني  س ـــ ماهي صحة االقاويل ان سبب 
مبارك وامريكا هو رغبة امريكا في اقامة قاعدة 

عسكرية لها في مصر ؟
كان  فمبارك   ، حقيقة  بل  اقاويل  ليست  هذه 
مايشكل  دائما  كان  و  قاطعاً،  رفضاً  هذا  يرفض 
علي  احلصول  اجل  من  عليه  ضغطاً  االمريكان 
مصر  في  عسكرية  قاعدة  اقامة  في  غرضهم 
وكانت عبارة عن »مطار« و »ميناء« مطلني علي 
البحر االحمر ، و قال الرئيس مبارك الحد املقربني 
هتسيطر  دي  القاعدة  اخدت  امريكا  لو  منه 
لذلك   ، االحمر  البحر  وعلي  كلها  املنطقة  علي 
امريكا تقوم  ، وكانت  قاطع   رفض مبارك رفضاً 
بالضغط عليه، ففي مرة قامت الواليات املتحدة 
كمحاولة   « الساطع  »النجم  مناورة  بإلغاء 
بالقاعدة  ملطالبهم  للرضوخ  عليه  للضغط 

العسكرية ، ولكنه رفض .
املشير  القالة  احلقيقة  االسباب  ماهي  ـــ  س 
عبداحلليم ابو غزالة وكيف كانت عالقته مببارك  ؟
ـــ كانت العالقات بينهم قوية جدا و كان مبارك 
وقد   ، نصائحه  لكل  السماع  ودائم  جدا  يحبه 
سمعت مبارك في احد الرحالت اجلوية وهو يقول 

فرد   ، ؟«  غزالة  ابو  يا  ليه  هقيلك  انا  عارف  »أنت 
انا  باحلديث  ، فلحقه مبارك  ياريس«  عليه »عارف 
خايف عليك من االمريكان و مش هيسبوك في 
احلديث  استمر  و  عليك  بحافظ  كده  وانا  حالك 

بينهم طول الرحلة كأصدقاء .
تتدخل في شؤن  مبارك  ــ هل كانت سوزان  س 

الدولة و احلكم ؟

 ــ لم يكن لي عالقة كبيرة بسوزان مبارك و لم 
تسافر معي كثيرا فهي دائمة العصبية و النرفزة 
، وال اعرف اذا كانت تتدخل في شؤن احلكم وإدرة 

الدولة ولكن في احدي املرات كانت تسافر معي 
في  تزعق  كانت  و  العصبية  قمة  في  وجدتها  و 
سياق  من  وعلمت  الدين  شرف  درية  الدكتورة 
احلوار ان درية قد نست بعض الشرائط التي كان 
دائما  كنت  ولذلك   ، الرحلة  في  احضرها  مقرر 

احتاشاها و ابتعد عنها.
جمال  يعد  كان  مبارك  الرئيس  فعال  هل  ـــ  س 

مبارك لكي يرث حكم مصر ؟
التوريث  ملف  يفتح  لم  مبارك  الرئيس   ، ال  ــ 
االعمال  رجال  هم  امللف  هذا  فتح  من  و  اصالً 
، النهم كان يخشون علي  القربني من السلطة 

مصاحلهم في حال انهيار النظام.
قتل  عن  املسؤل  هو  مبارك  الرئيس  هل  ــ  س 

املتظاهرين ؟
باطالق  امر  اي  يعطي  لم  مبارك  أن  أعتقد  ـــ 
و كنت شاهد عندما  املتظاهرين  الرصاص علي 
طلب من احلرس اجلمهوري عدم اطالق الرصاص 
علي املتظاهرين حتي لو اقتحمو القصر الرئاسي.

اأخبـــار 12
طيار مبارك اخلاص يكشف ل »جود نيوز«

اسرار ملف التوريث ، و تدخل سوزان مبارك في حكم مصر ، وأسرار إقالة املشير ابو غزالة
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إحباط مؤامرة إلغتيال 
امللكة اليزابيث الثانية طعناً بالسكاكني

عن  البريطانية  االعالم  وسائل  كشفت 
اليزابيث  امللكة  إغتيال  مؤامرة  احباط 
وجود  لتكشف  سنة-   88- الثانية 
مخطط أحبطته شرطة مكافحة اإلرهاب 
اعتقلت  و  بالسكاكني  طعنا  الغتيالها 
الشرطة 4 مشتبه بتورطهم في مخطط 
حملة  شنت   كما  إرهابي  عمل  لتنفيذ 
مداهمات طالت منازل وسيارات في لندن. 
اإلرهاب  مكافحة  بجهاز  رجال  القي  و 
القبض  بلندن  »متروبوليتان«  شرطة  في 

لندن  غرب  تقع  أحياء  في  شبان   ٣ على 
أمنية  عناصر  رابع  شخص  اعتقلت  كما 
خطيرة   معلومات  عن  لتكشف  مسلحة 
امللكة..و  يستهدف  مخطط  وجود  تؤكد 
تتراوح اعمار املعتقلني ما بني  19 و 27 ومت 
بعد  بلندن  الشرطة  مبراكز  استجوابهم 
االعتقاالت و املداهمات التي جرت بالتعاون 
مع جهاز »أم آي ٥« لالستخبارات الداخلية 
بعناصر  عالقتهم  الى  االشارة  يتم  لم  و 

القاعدة او داعش

باسم  الرسمي  املتحدث  عبداللطيف،  هاني  اللواء  أعلن 
مرسي  محمد  املعزول  الرئيس  أن  املصرية،  الداخلية  وزارة 
وخيرت الشاطر، نائب املرشد العام جلماعة »اإلخوان«، هددا 

بحرق مصر بأخطر 7 آالف إرهابي في العالم.
وقال في تصريحات صحافية، إنه عقب ثورة ٣0 يونيو كان 
في سيناء وعلى مسافة 100 كيلومتر من العريش وحتى 
احلدود الشرقية مع فلسطني ما يقرب من 7 آالف من أخطر 
العناصر اإلرهابية املوجودة على مستوى العالم، منهم من 
يعتنق  من  ومنهم  مباشرة  »القاعدة«  تنظيم  يتبع  كان 
والعراق.  سوريا  إلى  هناك  من  يتحركون  وكانوا  أفكارها، 
كان  مرسي  املعزول  الرئيس  حكم  فترة  في  أنه  وأوضح 
الرئاسة  العناصر ومؤسسة  هناك تنسيق كامل بني تلك 
الظواهري زعيم  أمين  الظواهري، شقيق  عن طريق محمد 
تنظيم »القاعدة«، وتلك العناصر هي التي كان يهدد بها 

تنظيم »اإلخوان« حلرق مصر بعد ثورة ٣0 يونيو.
الثمانينيات  في  اإلرهاب  أن  إلى  عبداللطيف  وأشار 
والتسعينيات كان مختلفاً متاماً عن اإلرهاب املوجود حالياً، 
مجموعة  عن  عبارة  كان  التسعينيات  في  »اإلرهاب  قائالً: 
من الشباب املصري فهموا الدين بطريقة خطأ، وملا مت عمل 
أفكارهم«،  عن  تراجعوا  لهم  فكرية  ومراجعات  مفاهيم 
مشيراً إلى أن اإلرهاب احلالي إرهاب دولي يسير وفق مخطط 

دولي بدعم أجهزة مخابرات دولية وبتمويل خارجي.
وحول األوضاع األمنية في البالد، أكد املتحدث باسم وزارة 
الداخلية أن املوقف األمني حالياً أفضل مما كان عليه، قائالً: 
»احلالة األمنية جيدة والتحديات تزداد«، مؤكداً أن احلرب اآلن 
دولياً  ولكن هناك مخططاً  »اإلخوان«،  ليست مع جماعة 

كبيراً تنفذه عناصر إرهابية دولية.
قوات  »أن  قائالً:  الداخلية  وزارة  باسم  املتحدث  وأوضح 
األمن املصرية واجهت جماعات مسلحة في سيناء أخطر 
ردع حقيقي  يونيو، وهناك  ثورة ٣0  من تنظيم داعش قبل 
للقضاء على اإلرهاب الذي تدعمه جماعة اإلخوان داخلياً 
»داعش«  أن تنظيم  إلى  الدولية خارجياً«، مشيراً  واخملابرات 
مسميات  و«الفرقان«  احلر«  و«اجليش  املقدس«  و«بيت 
املرتزقة  من  جملموعات  خادع  ستار  وأنها  حقيقية،  ليست 
تستخدمها أجهزة مخابرات دولية، لتنفيذ مخطط دولي 

ضخم ما زال قائماً.
 1242 تلقوا  الداخلية  بوزارة  املفرقعات  خبراء  أن  وأضاف 
بالغاً بالعثور على عبوات ناسفة تبني سلبيتها، كما جنحوا 
انفجار 118  ناسفة، مقابل  إبطال مفعول ٣98 عبوة  في 
ومدافع  متنوعة،  طرازات  من  صاروخاً   1٥ وضبط  عبوة، 
أحزمة  و7  ناسفة،  عبوة   24 و  هاون  وقذائف  جي«،  بى  »آر 

ناسفة، و170 مفجراً كهربائياً، و٥1 قنبلة يدوية

في إعقاب طرح مسودة قانون االحوال الشخصية املوحد 
العدالة  وزارة  قبل  من  طوائفهم  بكافة  للمسيحيني 
بتشكيل  الثاني  تواضروس  البابا  قداسة  أمر   ، اإلنتقالية 
جلنة قانونية برئاسة نيافة األنبا بوال أسقف طنطا ورئيس 
اللجنة  أن  للصحف  بوال  االنبا  صرح  االكليريكى.  اجمللس 
األحوال  قانون  مشروع  مسودة  دراسة  علي  تعمل  مازالت 
احلالي.  الشهر  من   26 قبل  فيه  الرأي  وابداء  الشخصية 
وأضاف أن القانون اجلديد ملشروع األحوال الشخصية الذى 
وسوف   ٣8 الئحة  عليه  كانت  مما  أفضل  اآلن  دراسته  يتم 

يحل الكثير من مشكالت األحوال الشخصية.

مرسي والشاطر هددا بحرق 
مصر بأخطر 7 آالف إرهابي

االنبا بوال: قانون االحوال 
الشخصية اجلديد سوف يحل 

الكثير من املشكالت

أحمد حلمي يطمئن جمهوره بعد 
إستئصال ورم خبيث بأمريكا

التواصل  موقع  حلمي  أحمد  املصري  الكوميدي  الفنان  إختار 
ورم  بعد إستئصال  ليطمئن جمهوره  »الفيسبوك«  اإلجتماعي 
خبيث من جسده، وبدأ حلمي عبر صفحته الرسمية مستشهداً 
فهو  مرضت  وإذا   ، ويسقني  يطعمني  هو  »والذي   : قرآنية  بآية 
يشفني«، وأضاف: »بشكر ربنا انه خلقني .. بشكر ربنا انه أصابني 
.. بشكر ربنا انه شفاني .. بشكر ربنا انكوا موجودين في حياتي 
علشان تدعولي .. بشكر ربنا ثم بشكركم كتير أوي الن وقوفكم 
سبب  كانت  بتوصلني  كانت  اللي  الصادقه  ودعاوتكوا  جنبي 
حقيقي ورا قوتي . انا احلمد هلل كويس وأرفق رسالته برابط خلبر 
تفاصيل  عنه حتدث فيه عن  نقالً  املصرية  الوطن  نشرته جريدة 
جراحة  أجرى  أنه  للصحيفة  حلمي  أكد  حيث  الصحية  حالته 
دقيقة، قبل أيام، الستئصال ورم خبيث -من الدرجة األولى- من 
األميركية،  املتحدة  بالواليات  املستشفيات  أحد  داخل  جسده، 

وذلك حتت إشراف عدد من األطباء املتخصصني في هذا اجملال.
غادر  وأنه  العملية،  جناح  بعد  جيدة  بصحة  أصبح  أنه  مؤكًدا 
املستشفى منذ يومني، ولكنه من املقرر أن يتواجد أليام مقبلة 
حالته،  على  املشرف  الطبيب  مع  املتابعة  أجل  من  أمريكا،  في 

نافًيا ما أثير عن تواجده حالًيا في غرفة العناية املركزة.
وأضاف بأنه علم باملرض منذ أشهر عدة، قبل والدة زوجته منى 
شفائي  على  اهلل  »أشكر  وأكمل:  وجيزة،  بفترة  »سليم«  إلبنه 
ووقوفه بجواري، ثم أشكر زوجتي اللي أصرت على السفر معي 
وعدم تركي للحظة واحدة، ورافقتني في هذه الظروف القاسية، 
أواخر  في  كانت  ألنها  بالرعاية،  فيه  األولى  هي  كانت  وقت  في 
أيام حملها، ولهذا شاءت األقدار أن يولد ابننا هنا، فعاًل محدش 
احلياة  وهبني  ربنا  إن  حاسس  ربنا،  تدابير  كلها  دي  حاجة..  عارف 
من  اتولدنا  وسليم  أنا  بيه،  وأفرح  ابني  أربي  علشان   جديد  من 
جديد«، وختم رسالته قائالً: »أود أن أطمئن جمهوري على حالتي 
الصحية، والتي تشهد حتسًنا ملحوًظا احلمد هلل، ومن املقرر أن 

أعود إلى القاهرة خالل األيام املقبلة«.

اعتقال قيادات اجلبهة 
السلفية بعد دعوتهم 

لثورة مسلحة
اعتقاالت  حملة  املصرية  األمن  قوات  شنت 
لثورة  الداعون  السلفية  اجلبهة  لقيادات 
نوفمبر   28 يوم  والنظام  الدولة  ضد  مسلحة 

اجلاري.
القيادي  موالنا  أحمد  األمن  قوات  واعتقلت 
السياسي،  املكتب  وعضو  السلفية  باجلبهة 
والدكتور محمد جالل القصاص، كما اقتحمت 
باسم  املتحدث  سعيد،  خالد  الدكتور  منزل 
لدعم  الوطني  بالتحالف  والقيادي  اجلبهة 
الشرعية العتقاله، إال أنها لم جتده مبنزله فيما 

رجحت مصادر هروبه خارج البالد.
الداخلية  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  وقال 
الوزارة  إن  اللطيف  عبد  هاني  اللواء  املصرية 
الشغب من  إثارة  دعوات  بجدية مع  ستتعامل 
السلفية وجماعة اإلخوان في 28  قبل اجلبهة 

نوفمبر.
جميع  تأمني  تتضمن  الوزارة  خطة  أن  وأضاف 
كما  املسلحة،  القوات  مع  بالتعاون  احملافظات 
الشوارع،  في  املكثف  األمني  احلضور  تشمل 
مشددا  احليوية  واملنشآت  املباني  جميع  وتأمني 
أقصى  ستستخدم  األمن  قوات  أن  على 
ملا  وفقا  التعامل،  في  القانونية  صالحياتها 

تقتضيه احلاجة خالل هذا اليوم.
وزير  جمعة  مختار  محمد  الدكتور  أكد  فيما 
األوقاف املصري أن من يرفع السالح ضد الدولة 
وضد الشعب البد أن تقطع يده، مؤكدا أن دعوة 

اجلبهة السلفية بثورة مسلحة مارقة.
وأكد أن دعوات رفع املصاحف تستدعى الصورة 
الذهنية للخوارج الذين غرروا بالناس أيام اإلمام 
واألعراض، مؤكدا  الدماء  استباحوا  علي، حتى 
قدسية  على  واعتداء  بالدين  لعبا  ذلك  أن 
الشباب  توعية  ضرورة  على  مشددًا  املصاحف، 

بخطر دعوات رفع املصاحف

خالد ابو النجا يفوز بجائزة الهرم الفضي ألحسن ممثل 
مبهرجان القاهرة

فاز املمثل املصري خالد أبو النجا بجائزة الهرم الفضي ألحسن ممثل عن دوره بفيلم عيون احلرامية، في 
حفل اختتام مهرجان القاهرة السينمائي ,الذي يقام حتت سفح األهرامات مبنطقة الصوت والضوء.

نوفمبر  من  فيالتاسع  انطلقت  قد  الدولي  السينمائي  القاهرة  ملهرجان  الـ٣6  الدورة  فعاليات  وكانت 
احلالي، بعد توقف دام عامني بسبب الوضع السياسي بعد ثورة 2٥ يناير.

أول صراع«،  الهرم الفضي ألفضل ممثلة عن فيلمها »احلب من  أديل هاملني على جائزة  كذلك حصلت 
وحصل الفيلم البرازيلي »الصبي والعالم« على جائزة الهرم الفضي ألحسن سيناريو.

وذهبت جائزة الهرم الفضي ألفضل إسهام فني ملدير التصوير زكي عارف عن فيلم باب الوداع.
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شرطة تورنتو تبحث عن رجالن يتنكران 

بالنقاب ويسرقان محل مجوهرات

قالت شرطة تورونتو أنه في منتصف أكتوبر املاضي استولي رجلني علي مجوهرات بقيمة ٥00،000 
دوالر بعد سرقة متجر في يورك ميلز. حيث دخل الرجالن يرتديان النقاب في حوالي الساعة 11 صباحاً 
املشتبه بهم مدة خمس  للمحققني، قضى  ووفقا  املوظفني مبسدس.  وهددا  إلي محل مجوهرات 
دقائق داخل احملل ووضعو كمية كبيرة من اجملوهرات في حقائب قبل أن يلوذا بالفرار في سيارة كانت 

متوقفة باخلارج.
وفي مؤمتر صحفي صباح االربعاء املاضي، قال مفتش شرطة تورونتو »مايك إيرل«: أن الشرطة لديها 

القليل من املعلومات للتعرف على الرجلني.
وأشار إيرل الي أن هذا النوع من التخفي ليس معتادا خالل سرقة محل مجوهرات قائال »لقد شهدنا 
املتهمني  وكان  حدثت  مجوهرات  محل  سرقة  أول  هي  هذه  ولكن  رأس  وعصابات  وأوشحة  أقنعة 
يرتديان النقاب«  وقال »إيرل« أن املشتبه به األول يبلغ طوله حوالي 17٥ سنتمتر وتقول الشرطة انه 

كان مسلحا مبسدس. بينما طول املشتبه به الثاني حوالي 180 سنتمتر.
وأضاف املفتش إيرل: »أنه إذا هؤالء األشخاص بالتأكيد سوف يبيعوا هذه اجملوهرات في محاولة لكسب 

املال، ونتمني أن شخص ما يعمل في متاجر التجزئة ويتمتع باألمانة سوف يقدم لنا معلومات«

كندا حتتل املرتبة الرابعة 
من حيث أقوي جواز سفر بالعالم

معامالتها،  و  التأشيرات  شروط  كل  وسط 
هو  ما  دولة  دخولك  مقدرة  يحدد  الذي  فإن 
حتمل  التي  الدولة  تتبعها  التي  السياسات 
حتدد  التي  هي  األخيرة  وهذه   ، جنسيتها 
عليه  وبناء  حتمله.  الذي  السفر  جواز  »قوة« 
وحتتل  بك.  ترحب  التي  الدول  تنقص  أو  تزيد 
السفر  جواز  حيث  من  الرابعة  املرتبة  كندا 
األقوي ، ويشاركها في نفس املرتبة كل من 
البرتغال،  النرويج،  اليابان،  :أيرلندا،وفرنسا، 

املرتبة  وفي  تأشيرة.  بدون  دولة  إلى  170  السفر  الدول  إذ ميكن حلاملي جوازات سفر هذه  إسبانيا. 
إلى  السفر  من  سفرها  جوازات  حاملي  الدول  هذه  متكن  إذ  هولندا.  بلجيكا،  :إيطاليا،  تأتي  الثالثة 
الدمنارك،  أملانيا،  األمريكية،  املتحدة  الواليات  تأتي  الثانية  املرتبة  تأشيرة. وفي  بدون  املقاطعات   171
لوكسمبورج. حيث ميكن حلاملي جوازات السفر من هذه الدول  زيارة 172 دولة بدون تأشيرة. وتأتي 
في املرتبة األولي اململكة املتحدة، السويد، فنلندا. إذ ميكن حلاملي جوازات هذه الدول زيارة 17٣ دولة 
بدون تأشيرة. بينما أقل جوازات سفر من حيث القوة تعود إلى أفغانستان حيث ميكن حلاملي جوازها 
السفر إلى 28 دولة فقط بدون تأشيرة ، والعراق »٣1 دولة بدون تأشيرة« ، والصومال، وباكستان »«٣2 

دولة بدون تأشيرة.

جون بيرد بحث في األمارات التعاون 
االقتصادي واالستراتيجي بني كندا واألمارات

»جون  الكندي  اخلارجية  الشؤون  وزير  اختتم 
بيرد« زيارته الناجحة لدولة األمارات العربية 
»عبد  الشيخ  السمو  بصاحب  التقي  حيث 
األمارات  وزير خارجية  نهيان«  أل  زايد  بن  اهلل 
وغيره من كبار املسؤولني واستعرض التقدم 
 ، للدولتني  اخلارجية  السياسة  وأولويات  احملرز 
وقال بيرد لقد أجرينا مناقشات حارة ومثمرة 
لشراكتنا  الدافعة  القوة  علي  احلفاظ  في 
االستراتيجية  وقد تشاركنا الراي حول عدد 

من القضايا الدولية ونشارك األمارات القلق العميق حول الوضع األمني اإلقليمي ، وقال أيضا إنني 
ارحب بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في تطوير الدفاع وترتيب التعاون بني البلدين وان كندا ملتزمة 
التزاما راسخاً بالعمل مع األمارات العربية وحلفاء أخرين ملكافحة داعش وان األمارات العربية هي 
اكبر سوق للصادرات السلعية الكندية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والتقي أيضا 
جون بيرد مبستشاري األعمال في البلدين وقال إن دولة األمارات توفر فرصا هائلة للشركات الكندية 
التجاري لألمارات هو  القطاع  وان مشاركتنا في  واملتوسطة احلجم  الصغيرة  املؤسسات  والسيما 
استثمار استراتيجي الزدهار كندا وامنها  وقد رافق جون بيرد في جولته وفد من رجال األعمال الذي 
سعي إلي االستفادة من الفرص العديدة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات في دولة األمارات 

التي لديها واحد من اكبر االقتصادات ديناميكية في املنطقة

مصر تسعي للحصول 
علي مقعد »غير دائم« مبجلس األمن

تبذل مصر جهوداً مكثفة، من أجل احلصول على مقعد أفريقيا في مجلس األمن، في الدورة املقبلة، 
ال سيما أن مصر األن تطمح إلى أن تلعب دولته دوراً إقليمياً بارزاً. وتعمل مصر على استقطاب الدول 
القارة في مجلس األمن، وذلك في إطار حملة حشد  إلى صفها، للحصول على مقعد  االفريقية 
األصوات لترشح مصر للعضوية غير الدائمة للفترة 2016 – 2017 في االنتخابات التي ستجرى خالل 
أعمال الدورة 70 للجمعية العامة لألمم املتحدة في أكتوبر 201٥. وقد سبق إنتخاب مصر كعضو غير 
دائم للمجلس ألربع دوراتي سياق متصل، تطرق بدر إلى التزام مصر التاريخي بدعم كافة جهود األمم 
املتحدة واملنظمات اإلقليمية، لتأمني حتقيق السالم في عدد من مناطق النزاعات، خاصة في الشرق 
األوسط وأفريقيا. وحتتاج مصر إلى تسعة أصوات من الدول صاحبة العضوية الدائمة في اجمللس، 
العربية.  الدول  ودعم  أيضا مساندة  يتطلب  األمر  أن  والبالغ عددها خمسة عشر عضوا، موضحا 
ولفت إلى أن احلصول على هذا املقعد يعتمد على نتيجة التصويت في اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
على طلب مصر. وتعتبر مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا من الدول املرشحة للحصول على مقعد دائم 

في مجلس األمن عن القارة األفريقية.
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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

2007 
HONDA FIT

2007 TOYOTA RAV4 
LIMITED

2007 Nissan 
Murano SL

2009 
ODYSSEY EXL

2007 
VW  PASSAT 

2009 Pontiac G6

2010 HYUNDAI 
ACCENT

2005 TOYOTA 
COROLLA LE

2011 Kia 
Forte Koup

2010 SONATA 
LIMITED

2010 
TOYOTA PRIUS

2004 
Mini Cooper S

$6,990

$12,990

$8,495

$14,900

$11,990

$7,990

$6,990

$6,995

$9,990

$10,990

$11,995

$7,990

2006 FORD 
EXPEDITION KING 

RANCH

2010 DODGE 
JOURNEY 

2006 BUICK 
ALLURE CXL

2006 BUICK 
RENDEzVOUS 

$4,995 $6,490 $10,995 $8,995
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»كاف« يعلن:غينيا االستوائية ستنظم 

بطولة كأس األمم األفريقية 2015  

 

إسناد  »كاف«  القدم  لكرة  األفريقي  االحتاد  أعلن 
تنظيم بطولة كأس األمم األفريقية 201٥ إلى غينيا 

االستوائية بدال من املغرب.
تنظيم  من  املغرب  استبعد  األفريقي  االحتاد  وكان 
من  خوفا  انطالقها  بتأجيل  بعد متسكها  البطولة 

انتشار مرض االيبوال القاتل.
وحسب املوقع الرسمي لالحتاد االفريقي لكرة القدم، 
اجلمعة  التقى  الكاف  رئيس  حياتو  عيسى  فإن 

بتيودورو اوبياجن رئيس جمهورية غينيا االستوائية.
مثمرة  اخوية  مناقشات  بعد  انه  الى  الكاف  واشار 
وافق رئيس غينيا االستوائية على استضافة كأس 
األمم األفريقية في الفترة بني 17 يناير الى 8 فبراير 

.201٥
غينيا  تأهل  بالكاف  التنفيذية  اللجنة  وأعلنت 
البلد  باعتبارها  البطولة  نهائيات  الى  االستوائية 

املستضيف.
ماالبو  مبدينة  ديسمبر   ٣ النهائيات  قرعة  وجترى 
باربعة  النهائيات  تقام  ان  على  االستوائية،  بغينيا 

بلدان هي ماالبو وباتا وموجنومو وايبيبيان.
وسبق لغينيا االستوائية تنظيم بطولة كأس األمم 

األفريقية 2012 بالتعاون مع اجلابون.

رونالدو ونيمار يتقدمون جنوم كرة 
القدم في احلملة ضد ايبوال 

 اعلن االحتاد الدولي لكرة القدم ان بعض النجوم 
والبرازيلي  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  مثل 
فيليب الم  واالملاني  دروغبا  ديدييه  والعاجي  نيمار 
اجل  من  عاملية«  صحية  »حملة  في  يشاركون 

تعبئة الرأي العام ضد فيروس ايبوال.
الوجوه  متعددة  اعالمية  حملة  األثنني  واطلقت 
نقل  منها  الهدف  ايبوال«  ضد   11« تسمية  حتت 
وخبراء«  اطباء  اختارها  بسيطة  رسالة   11«

مرتبطون مبنظمة الصحة العاملية.
بعض  »اقنعوا  اطباء  ان  الدولي  االحتاد  واوضح   
الى  باالنضمام  الكبيرة  االوروبية  االندية  العبي 
الفيفا واالحتاد االفريقي في اطار هذه احلملة التي 
اطلقت حتت شعار« معا نستطيع محاربة ايبوال».

البرازيلي  املنتخب  جنم  نيمار،  عن  الفيفا  ونقل 
نقل  جدا  املهم  »من  االسباني،  برشلونة  وفريق 
انباء جيدة الى االناس املصابني بوباء ايبوال. لندعم 
االخوات  مساعدة  اجل  من  احلملة  هذه  جميعا 
واالخوة الذين يعيشون في مناطق انتشار الوباء. 

معا، نستطيع محاربة ايبوال«.
جوزيف  السويسري  الفيفا  رئيس  قال  جانبه  من 
برنامجا وحيدا  القدم تعطينا  بالتر »شعبية كرة 
ونأمل  اجملتمعات،  الى جميع  بالوصول  لنا  يسمح 
ضد  احلملة  هذه  في  دورها  القدم  كرة  تلعب  بأن 
ايبوال وحتمل املساعدة والعون للذين يعيشون في 

مناطق انتشار الوباء«.

أكد الدكتور خالد حمودة رئيس احتاد كرة اليد، أنه 
وزير الشباب  العزيز  اتفق مع املهندس خالد عبد 
فى  الوطنى  منتخبنا  مشاركة  على  والرياضة، 
فى  بقطر  تقام  التى  اليد  لكرة  العالم  بطولة 

يناير املقبل. 
وأشار رئيس احتاد اليد، إلى أن وزارة الرياضة صرفت 
العالم،  الدعم اخملصص إلعداد املنتخب لبطولة 
بالسياسة،  عالقة  لها  ليس  الرياضة  أن  مؤكدا 
البطولة سيضعها حتت  انسحاب مصر من  وأن 
قائمة كبيرة من العقوبات التى تؤدى إلى انهيار 

اللعبة بالبالد. 
سحب  سيتم  االنسحاب،  حال  فى  أنه  وأضاف، 
إلى  واملؤهلة   2016 أفريقيا  أمم  بطولة  تنظيم 
عن  االبتعاد  إلى  باإلضافة  مصر،  من  األوليمبياد 

عدد من البطوالت الدولية والقارية املقبلة. 
مؤمتر  انعقاد  املقرر  من  أنه  اليد  احتاد  رئيس  وتابع 
جديدة  تسويق  شركة  عن  لإلعالن  صحفى  

للمنتخبات.

وزير الشباب يوافق على املشاركة 
فى مونديال »اليد« بقطر

القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  مستوى  هبوط  أن 
جاء نتيجة حصاد ثالث سنوات متتالية من توقف 

النشاط الرياضي مبصر.
وال شك أن الفترة احلالية، يفتقد املنتخب الوطنى 
إلى جيل النجوم مثل محمد زيدان، ووائل جمعة، 
وأبو تريكة وغيرهم، إلى جانب عدم جاهزية أغلب 
وعدم  حالًيا،  املنتخب  قائمة  داخل  املتواجدين 
تواجد بدائل لبعض املراكز ومنعهم مركز محمد 

عبد الشافى الظهير األيسر واملصاب حاليا.
»غريب«  صمت  االفضل  كان  ايضاً  كذلك 
التصريح  وعدم   ، مصر  ملنتخب  الفني  املدير 
إلى  تتطرق  التى  الداخلية  الفنية  األمور  ببعض 

خصوصيات داخل املنتخب الوطنى« .
في  السنغال  مباراة  من  الوحيد  املكسب  ولكن 
إلى  اجلماهيراملصرية  عودة  هو  افريقيا  تصفيات 
أحداث  منذ  منعها  بعد  الدورى  فى  املدرجات 
بورسعيد يعد املكسب الوحيد من مباراة املنتخب 
ألف   60 حضور  شهدت  والتي  االخيرة،  الوطنى 
رغم  السنغال  مباراة  مبدرجات  تواجدوا  مشجع 

صعوبتها

هبوط مستوى املنتخب
سمير اسكندر 

16

ترقبوا هذا االسبوع حلقة جديدة  

من البرنامج العربي 
 ”AskMirna آسك ميرنا“

على قناة روجرز التلفزيونية حيث سيبث يوم السبت 
املوافق في 29  نوفمبر الساعة العاشرة صباحا على 

.(510HD & 59 ,10) قنوات
 سيعاد بثه صباح السبت في 6 ديسمبر الساعة 

الرابعة صباحا. (بث اإلعادات ملنطقة تورنتو و 
سكاربورو فقط).

** ملعرفة كل ما يجري من نشاطات في اجلالية العربية في تورونتو، 
 ”AskMirna تابعوا “آسك ميرنا

على الفيسبوك.

** تستطيعون أن تشاركوا في البرنامج في أي موضوع ترغبونه - وإذا كنتم 
جتدون أية موهبة للكبار أو الصغار- إبعثوا أراءكم و إقتراحاتكم. 

 **إذا لديكم نشاطات ترغبون أن تبث على قناة روجرز التلفزيونية و 
لإلعالنات في البرنامج, يرجى بعث إمييل على املوقع

 www.askmirna.com

ملزيد من املعلومات، زوروا املوقع التالي: 
 www.rogerstv.com/askmirna

خالص التعازي 
الي د. سامر كمال حنا ومدام مرمي 

صموئيل أديب في انتقال
السيدة/ سهير ميخائيل صموئيل

 الي االمجاد السماوية
  د سمير إسكندر  ومدام اماني  جرجس 
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اخلاصة  الضرائب  تبقي  أن  من  للتأكد 
أدني مستوى ممكن، ينبغي أن  بك عند 
املالي  التخطيط  عملية  علي  حتافظ 
و  اآلن  حتى  لكن  و  العام.  مدار  على 
مع  و  العام  نهاية  من  االقتراب  مع 
الضريبية  امللفات  لتقدمي  اإلستعداد 
اخلطوات  بعض  2014،هناك  لسنة 
التي ميكنك اتخاذها للحد من الضرائب 

اخلاصة بك.
املكاسب و اخلسائر الرأسمالية

قبل  اخلاسرة  االستثمارات  ببيع  ُقم 
أرباح  إية  لتعويض  ديسمبر   ٣1 تاريخ 

رأسمالية محققة خالل السنة.
قمت  التي  األصول  شراء  إلعادة  تخطط  كنت  إذا 
ببيعها، ال تسقط في فخ شرائها في خالل ٣0 يوما ً 

من تاريخ البيع حتي ال تفقد  املزايا الضريبية.  
RRSP  مساهمات ال

مارس   2 هو   2014 سنة  ملساهمات  النهائي  املوعد 
.201٥

احلد املسموح به ملساهمات  ال RRSP ميكن ترحيلها 
إلى أجل غير مسمى، و بناء عليه لك احلق في تأجيل 
في  تكون  عندما  الحقة  سنوات  إلي  مساهماتك 
شريحة ضريبية أعلي لتعظيم اإلستفادة الضريبية.

 RRSP مسحوبات ال
من  نقدية  مسحوبات  عمل  تنوي  كنت  إذا 
RRSP بينما  االستثمارات اخلاصة بك املرتبطة بال 
تتوقع زيادة ملحوظة في دخلك العام املُقبل، ننصح 
في هذه احلالة أن تقوم بالسحب في السنة احلالية 

قبل ٣1 ديسمبر.
إذا كان لديك حساب RRSP  و ستتم  71 هذا العام 
ديسمبر.   ٣1 قبل  هذا  حسابك  بإنهاء  ملزم  فأنت 
بتحويل  تقوم  بأن  الضريبية  لإلستفادة  ننصحك 
ديسمبرإلي   ٣1 الRRSP  قبل  في  إستثماراتك 
)Registered Retirement Income Fund )RRIF
ميكنك أيضا االستمرار في تقدمي مساهمات لزوجتك 

حتى تبلغ هي من العمر71.
تقسيم اإليراد داخل العائلة:

للحد  الفعالة  االستراتيجيات  من 
املساهمة  هو  املدفوعة،  الضرائب  من 
 RRSPال حساب  في  اإلستثمار  في 

املشترك مع الزوج/الزوجة، 
الزوج/ مع  املعاش/الدخل  تقسيم  أو 

الزوجة، 
أفراد  ألحد  راتب  دفع  طريق  عن  أو 

األسرة  )املستحقني(.
(HBP)خطة شراء املنزل

اخلاصة  االستثمارات  سحب  بتأخير 
 RRSP ال  حساب  داخل  املقيدة  بك 
ديسمبر،   ٣1 لبعد  املنزل  شراء  خلطة 
فسوف متتد الفترة الزمنية لشراء املنزل كما ستزيد 
الفترة لسداد أول دفعة مبقدار يقرب من سنة إضافية 

كاملة.
 (RESP) خطة املدخرات الدراسية املسجلة

وتريد  العام  هذا   1٥ ال  عامه  أمت  طفلك  كان  إذا 
للحصول  مؤهل  يكون  انها سوف  أو  انه  من  التأكد 
في   )CESG( االدخار  الكندي  التعليم  منحة  على 
السنوات التالية، عليك  قبل نهاية عام الذي أمت فيه 
1٥ و قبل حلول ٣1ديسمبر أن تكون قد ساهمت على 
األقل مببلغ  2000 دوالرفي حساب ال RESP اخلاص 
بإبنك / بنتك أو تكون  ساهمت ما ال يقل عن 100 
دوالر لطفلك كل عام خالل السنوات األربع السابقة. 

 (TFSA) حساب التوفير املعفي من الضرائب
اخلاص   TFSA ال  حساب  في  ساهم 
احلالية  السنة  خالل   $٥٥00 مببلغ   بك 
املبلغ  ولكن  الضرائب  من  معفاة  ليست  املساهمة 
املستثمر و العائد منه معي بالكامل من الضرائب.  

التخفيضات  من  الكاملة  اإلستفادة  علي  إعمل 
أن  م ن  وتأكد  املتاحة  لك  الضريبية  اإلعفاءات 
السنة  بالفعل  تخص  تذكرها  التي  املصروفات 

احملاسبية نفسها و ليست عن سنوات سابقة. 
لتحقيق  الفرص  من  قليل  عدد  سوى  ليست  هذه 
إلى  التحدث  العام.  نهاية  في  ضريبية  وفورات 
اإلستفادة  لك  يتيح  متخصص  مالي  مستشار 

الكاملة من قنوات اإلدخار و اإلستثمار في كندا

نصائح و تذكير بالضرائب مع نهاية السنة

»البدايات« احللقة الثالثة. 
مرة..  الول  ديزني  عالم  زورت  و  سافرنا..  فعال  و 
و  اجلمال  مستوي  ايه   ! احللم  من  سنني  بعد 
و  االبداع..  من  راقي  مستوي  ؟  ده  التصميم 
العناية باصغر التفاصيل.. مع تناغم تام لاللوان 
احلكايات..  احملافظة علي مضمون  و  اخلطوط..  و 
كأني دخلت برجليا جوه افالم الرسوم املتحركة 
و  بصراحة…  تهبل  حاجة  باعشقها…  كنت  اللي 
و   Epcot Center سنتر«  »ايپكوت  كمان  زورنا 
هي مدينة بتوصف عالم الغد.. و فيها ـ حوالني 
دول  لبعض  مخصصة  اجنحة  ـ  كبيرة  بحيرة 
احلضارات  تنوع  عن  فكرة  تعطي  عشان  العالم 
االنسانية.. منها جناح عظيم للمغرب ! حسيت 
طبعا بالغيرة.. بعد ما فوقت من االنبهار..! طبعا 
فورا  فهمت  إمنا   ! مصري  جناح  فيه  يبقي  الزم 
فريق  ده شغل  واحد..  ده مش شغل شخص  ان 
وصعب  كتيرة..  تخصصات  من  مكون  جبار.. 
يقدر  واحد  فنان  ان   .. املستحيل  من  بل   .. جدا 
يعمله لوحده… خصوصا بقي لو حا يعمله »هلل 
القنصلية  بتوع  الناس  كانوا  ما  زي  للوطن«  و 
ده  الشغل  كل  ان  فعرفت  سألت..  و   !.. عاوزين 
إسمه  الشركة  من  جزئ  مكاتب  في  بيتعمل 
Walt Disney Imagi-  ووالت ديزني إمياچينيرجن«

neering في لوس اجنلوس و انهم بيشرفوا علي 
ما  امنا   .. عنهم  سمعت  كنت  و  التنفيذ…  كل 
كانش عندي فكرة هم بيعملوا ايه بالظبط.. امنا 
دلوقتي فهمت..! و دلوقتي كمان عرفت مكاني 

فني بالظبط.. عرفت الهدف !
طبعا.. موضوع اجلناح املصري اتبخر متاما.. النهم 
العكرة  املية  في  باصطاد  و  باتعزز  اني  افتكروا 
نعمل  نحاول  عشان  فريق  أكوِّن  اني  طلبت  ملا 
و  اجلهل  من  غريبة  بخلطة  قوبلت  و  الشغل… 
التخوين و التكبر .. نفس اخللطة اللي كل واحد 
فينا بيقابلها علي مستويات الشغل اخملتلفة في 
مصر.. »والد احلرام ما خللوش لوالد احلالل حاجة 
!« و رجعت نيوچيرسي.. و عندي من ناحية احباط 

ناحية  و من  بلدي..  اوالد  امل في  و خيبة  شديد 
احساس ان الشمس الحت .. و قرب طلوعها من 

بني غيوم االمطار.. هناك.. في األفق !
من  صديق  كان  و  مارس..  اوائل  في  بقينا  كده 
 Wall Street »مصر.. بيشتغل في »وول ستريت
و مستقر بقي له سنني في حي راقي من والية 
»كونكتيكت« علي بعد نص ساعة سواقة من 
 .. مني  فطلب  بتاعته..  الفيال  بيفرش  نيويورك.. 
حيث اني فنان بقي.. اني اعمل له براويز لشوية 
)قماش(  توال  علي  اعمال كالسيكية مطبوعة 
باريس..  في  االخيرة  رحلته  من  جايبها  كان 
تفاصيل  مع  »بارت«  ل  اديتها  و  منه  فأخدتها 
لي  فقال  »العز«..  عليها  يبان  عشان  البراويز.. 
يوم  كان  و  اسبوع..  كمان  استلمها  تعالي 
خميس… و بعد عطلة آخر االسبوع.. كنت باعمل 
شوية مشاوير .. يوم االتنني بعد الظهر.. و قولت 
ـ  التفاصيل  اعز  و  يعني..  محسوك  اني  حيث  ـ 
اعدي علي بارت و انا مروح.. و اتطمن انه بينفذ 
البراويز ذي ما انا طالبها.. فركنت الدبابة مطرح 
و  احملل..  من  متر   20 بعد  علي  ركنة..  القيت  ما 
دخلت عنده.. و فعال كان الشغل مظبوط اال من 
تفصيلة صغيرة حلقتها.. و اتدورت عشان امشي… 
و سمعت بارت بيقول : »باملناسبة…!« فاتدورت له.. 
فكمل : » مستر »وايزر« صاحب وكالة العقارات 
اللي قصادي.. جابلك دي.. » و طلع من الدرج اللي 

قصاده قصاصة جرنال متطبقة اتنني…
كان بقي تقليد في »سكوتش بلينز«.. ان اي حد 
ل  يديه  و  يقصه  لفنان..  طلب  عن  اعالن  يالقي 
بارت عشان عارفني اني باعدي عليه في الرايحة 
بتبقي  كانت  االوقات  اغلب  طبعا  اجلاية..  و 
يلون  فنان  »مطلوب  زي  عبيطة..  شغالنات 
وشوش االطفال في حفل عيد ميالد.. او مطلوب 
فنان يزوق واجهة محل خردوات عشان االعياد..« 
نص  انا  و  بارت  من  الورقة  فاخدت  منه…  الذي  و 
االبتسامة  امنا  جيبي…  في  حطيتها  و  ممتعض.. 

اللي كانت علي وشه اثارت فضولي.. 
(البقية العدد القادم)

جود نيوز تنفرد بنشر مذكرات الرسام 
العاملي هاني املصري 

ذكريات املغامرة األمريكية 

شعر »حتت املطر كنا ثالثة«
شعر / أميرة الوصيف 

كنا ثالثة ننتظر زخات مطر 
رجل نبيل القلب 

وامرأة تلوذ مبعطفها 
وطفل برىء 

من البكاء ؛ كاد قلبه أن ينفطر !
كنا ثالثة ترضع األقمار من ليلتنا 

حُتاور املرأة األشجار املُتالصقة 
ويشرب الرجل نبيذ الَسَحر 

فى نَخب الَسَهر 
والطفل تائه فى ظالم الليل 

ال يعرف له ُمسَتَقر !!
كمن يهم فى الوثوب كان الرجل 

يتوق الى إبتالع النجوم !!
عيناه بحاجه الى بريق »الفت » 

و آدميته فى مأزق !
وحضوره الليله على مرأى 

الساهرين 
»باهت« !

هذا إعياء السكارى !
وما أشد قسوة ليله 
من دون عرِق أو حرارة !

واملرأة تُنِكر املشهد العبثى 
و تُراقص حبيبها »الوهمى » !

كعادتها الساذجة 
؛ تواعد نفسها باخلروج 

وتدق األرض بخطواتها الناقمة 
على قصص احلب التقليدية !

تهيل فوق »منطقها » األتربة !
وتُرضى ضميرها بلقطات 

مت اقتراضها من 
اخليال » املُنَفلِت » !!

» تُعانق ِظلها 
القمري 

ويأخذها النوم 
القاطن عواصم 

»اليقظه » 
الى حيث يعيش 

احلبيب 
؛ الذى لم يشأ له 

الواقع 
الظهور !

» طاب لها طعم التمرد على 
ما يتقيىء به »الوجود« 

من أوقات عسير على اللذة 
تََقُبلها!

» أشجانها الراقدة 
؛ تَُقِبل دمعات املطر 

تلك التى تتقاطر من بني سطور 
السماء » !

» وهذا األسى ؛ يأخذ من الطفل 
اليتيم كل مأخذ 
فى سفر عجيب 

؛ يأتى املالك املتأنق 
فيراه اليتيم »إنساناً » !

ويُلقى بجسده وروحه بني يديه 
الهاديتني !

 تكاد السماء تهبط على رأس 
اليتيم 

؛ يحيا بها حلظات 
خانقة 

تعصف بذهنه بقسوة 
يعهدها البشر !

  يقف املالك بعيداً ؛ 
ينتظر اإلشارة اآلمره 

باخلير !
اشارة املالك »كونية« 
؛ حُتَرِك شفتاها على 

طريقة الطبيعة !
عالمة ُمَبللة مباء 

الُسُحب املُتزاحمة 
» و اآلن 

هاهو املالك يلملم آهات اليتيم 
ويصنع من الهناء طوق زَهر !

ويتوجه به 
اآلن وبعد تصفيق املطر 

يقترب املالك 
ويجفف الدمع 

ويالطف الكون »  اآلن 
يصفق املطر 

وتنقشع غيوم املرأة املسحورة 
يصفق املطر 

ويلمع جبني الرجل الِسكير بيقظة 
ال تنمحى ! اآلن يصفق املطر 

ويتسع ثغر احلياة 
؛ إلستقبال مباهج الغد 

وأقواس قزح 
وغاز األكسجني »

بقلم/ السيد يونس
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أفقي
1- الذهب األبيض - الماشية مما يقتنيها البدوي أو الفالح - شقيق 

2- وديع )مبعثرة( - أماكن اجتماع القوم 
3- إذا تعدى اثنين شاع - يوم يبتدئ االنسان حياته 

4- اشتهر في التاريخ بتحويل التراب إلى ذهب - أبيض )باالنجليزية( 
5- يضغط إلطالق النار - شجر صحراوي مثمر 

6- قْرض - بناء للمراقبة 
7- سقيا - دولة جنوب شرق أفريقية 

8- يتحرك كالموج - يحقق إنجازا 
9- فيها طالبو العلم والشهادات - متشابهان 

10- الذهب البني - بلد اسمها يعني بلد األحرار 

رأسي
1- ألوانه تظهر بعد المطر - يلغي 

2- تحليق في السماء - فاكهة لذيذة قشرها أحمر وحباتها كالجوهر 
3- منافس ومساو في االمكانات - أغلى المعادن على اإلطالق 

4- بشكل رأسي - أنت طلبت األكل لشعورك بحاجته 
5- واحد )باالنجليزية( - اغتاب - متشابهان 

6- مخلوق صغير يحمل عشرة أمثال وزنه - شاي )باالنجليزية(. 
7- متشابك بشكل منتظم ومكرر o ثني 

8- دولة اوروبية معنى اسمها بلد األرانب 
9- أخف الغازات في الطبيعة 

10- من الخضروات - تفضيل شيء على آخر

حل العدد السابق

�سمنود  مدينة  مواليد  من  م�رصي  وروائي  ناجي، �ساعر  حممد 

ق�سم  الآداب  كلية  من  تخرج   .1946 عام  الغربية  حمافظة  يف 

ال�سحافة. كتب ال�سعر يف بداياته ون�رصت ق�سائده يف جمالت كبرية 

منها جملة الفكر املعا�رص وجملة الآداب اللبنانية ثّم تفّرغ لكتابة الرواية 

رواياته  خالل  من  العربى  لالأدب  اأ�ساف  الت�سعينيات.  بداية  منذ 

باكورة  وكانت  والفرن�سية  الإ�سبانية  اإىل  ترجمت  والتي  املتميزة 

رواياته »خافية قمر« التي اختارها كثري من النقاد والأدباء امل�رصيني 

الكاتب  روايات  وتوالت   .1994 عام  يف  ت�سدر  رواية  كاأف�سل 

ومنها   ، املتفردة  العربية  الإ�سهامات  من  باعتبارها  عنها  واملثقفون  املفكرون  يتحدث  زال  ما  والتي  الراحل 

كما  و«الأفندي«.  تافهة«  امراأة  اأبله...  و«رجل  الزين«  بنت  و«العايقة  ال�سباح«  و«حلن  عربية«  »مقامات 

ن�رص روايته »قي�س ونيللي« م�سل�سلة يف �سحيفة م�رصية و�ستطبع يف كتاب خالل اأيام عن موؤ�س�سة »الأهرام« 

حيث تعاقد عليها ناجي قبيل عودته اإىل باري�س ل�ستكمال العالج. وكتب الأديب امل�رصي اأحمد اخلمي�سي 

يف �سفحته على »فاي�سبوك« اأن »الذين تعرفوا اإىل روايات ناجي املذهلة واإليه اإن�ساناً يعرفون حجم الأمل عند 

وداع كاتب �رصيف وموهوب بقدر وحجم واإن�سانية ناجي«. ح�سل ناجي على »جائزة التميز« من »احتاد 

كتاب م�رص« عام 2009 كما نال »جائزة التفوق« يف م�رص عام 2013 عن جممل اأعماله الروائية. تويف هذا 

ال�سبوع اأثناء عالجه بفرن�سا يف اأحد امل�ست�سفيات يف العا�سمة الفرن�سية باري�س، وذلك بعد �رصاع طويل مع 

املر�س.

محمد ناجي

لوحة ال�رشف
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برج احَلَمل: واجه اخملطئ بخطئه واستفهم عن أسباب إرتكابه له،  
برج الثور:  متّسك بالوصول ملشروعك حتى نهايته دون فقدانك للحماسة فى ُمنتصف الطريق،

برج اجلوزاء:   أقل وأتفه املشكالت تتعاظم إن تركت العاطفة تقوم بحلها، حاول أن تتمّسك بالواقعية
برج الّسرطان:  العالم يبحث عن بطل وبإمكانك أن تكون فى بؤرة الضوء إن قّررت أن تكون ملجأ احملتاجني وحاّلل 

املشاكل، 
برج األسد: بكل لطف وأدب قم بإيقاف املُتجاوزين حلدودهم الكالمّية معك

برج العذراء: أنت األشهر فى مجال جمع املعلومات عن خصومك ، خصمك يقوم هو اآلخر بجمع املعلومات عنك
برج امليزان: قد تقوم بالتضحية بوقتك أو راحتك لتضمن حل مشكلة لشخص آخر

برج العقرب: فكر قبل أن تتكلم ، وفكر مرتني قبل أن تتصرف ، وفكر ثالث مرات قبل أن حتكم على اآلخرين 
برج القوس: حالتك املزاجّية ُمنتعشة بفضل اهلل تََعالى، عليك إستغالل حالتك املزاجّية هذه إلصابة املكتئبني
برج اجلدى: الداعى إلزعاج اآلخرين فى وقت تتمّتع أنت فيه بالراحة، التزرع الشوك حتى ال يكون حصادك ُمؤذياً  

برج الّدلو: التفرط فى الثقة والتُفرط فى التشاؤم، املتاعب البّد لها من نهاية فمهما طال الليل البّد أن ينتهى 
برج احلوت: األنشطة العاطفّية تبدو فى إزدهار أو على أقل تقدير تسير باتزان وثبات ُمطمئن مبشيئة اهلل تََعالى

حظك مع جود نيوز
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Toll Free: 1-855-410-8811

فرصة لالستثمار العقاري يف مصر

فرصة لالستمتاع بالطبيعة اخلالبة 
والشواطئ الساحرة يف القري السياحية 

واملنتجعات التابعة جملموعة شركات

 وادي دجلة
فيالت وشاليهات علي البحر مباشرة ... 

فنادق عاملية مبنتجعاتنا

وحدات مبساحات خمتلفة

للحجز والتعاقد واالستعالم اتصل علي

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman



ال�سبت 22 نوفمرب 2014 - العدد  ال�ساد�س والع�رشون

على بعد أقل من 20 متراً من القصر 
زقاق  مسجد  تقاطع  عند  احلكومي، 
البالط، يقف عنصران من »حزب اهلل«، 
اتصال،  أجهزة  أيديهما  في  تظهر 
متييز  بسهولة  ميكن  خصريهما  وعلى 
من  ثيابهما  حتت  خبئت  مسدسات 
وهما  إخفائها،  على  كبير  حرص  دون 
عاشورائي  مجلس  حراسة  يتوليان 

أقيم في النادي احلسيني اجملاور.
عن  متراً  عشرين  من  أقل  بعد  وعلى 

املعاكس،  االجتاه  في  ولكن  أيضاً  احلكومي  القصر 
اجلنود  أهالي  نصب  الصلح،  رياض  ساحة  في  أي 
»داعش«  من  كل  تختطفهم  الذين  اللبنانيني 
و«النصرة« خيماً وأقاموا اعتصاماً للمطالبة بفك 
من  متراً،  األربعني  مسافة  اجتياز  أبنائهم.  أسر 
تقاطع زقاق البالط نزوالً إلى ساحة رياض الصلح، 
هو مبثابة اجتياز لضفتي الضائقة اللبنانية كلها. 
القصر  مدخل  على  اهلل«  »حزب  من  مسلحون 
السيادة  تكون  أن  املفترض  من  حيث  احلكومي 
الضفة  وعلى  حضورهما،  ذروة  في  والشرعية 
األخرى من هذه التراجيديا، يجلس أفراد من عائالت 
اجلنود، اختطفت »داعش« أبناءهم منتهكة مشاعر 

أمهات ومهددة بقتلهم واحداً تلو اآلخر.
عندما  املسافة،  هذه  بوطأة  شعورك  ويتكثف 
شاكر  مبنى  عند  أي  منتصفها،  في  تصادف 
وعويني، حيث مكاتب محطات التلفزيون، مراسل 
حول  التربية  وزير  مع  مقابلة  يُجري  سي«  بي  »أل 
أقدمت عائلة  التي  الرسمية  ثعلبايا  بلدة  مدرسة 
على إقفالها في وجه التالمذة احتجاجاً على تعيني 

الوزارة مديرة لها من غير أفراد هذه العائلة.
ليس ذلك وحده ما سيجعل نزولك من تقاطع زقاق 

الصلح  رياض  ساحة  إلى  البالط 
رسالة  أن  ذاك  رشيق،  غير  أو  ثقيالً، 
بالل  من  آب«  »واتس  عبر  ستصلك 
دقماق فيها بيان لـ«جبهة النصرة« 
تهدد فيه بإعدام جندي أسير لديها. 
صديقة  من  أيضاً  أخرى  رسالة 
اجلنوبية  الضاحية  في  مقيمة 
كبيرة  لالفتة  صورة  فيها  أرفقت 
عن  فيها  وأعلن  اهلل«  »حزب  عّلقها 
بالتطوع  يرغب  ملن  مكتب  فتح 

للدفاع عن املقامات الدينية في سورية.
أيها العابر من زقاق البالط الى ساحة رياض الصلح 
قدميك،  أصاب  الذي  الثقل  اخلطى.  حتّث  أن  عليك 
ال  األشرفية  أن  حقيقة  تستعيد  أن  ما  سيتبدد 
تبعد أكثر من كيلومترين اثنني عنك. عليك أن تبدأ 
وراءك،  الصلح  رياض  ساحة  خّلفَت  أن  بعد  باجلري 
سورية.  في  يتقاتلون  ال  املسيحيون  حيث  هناك 
العونيون والقوات يجلسون في املقاهي ويختلفون. 
تعانق  أن  وعليك  ربع ساعة ستصل،  من  أقل  بعد 
أولئك املنفيني مثلك، وأن تعتذر لهم ألنك ذات يوم 

لم تكن منفّياً مثلهم.
ما أجملكم يا مسيحيي بالدي، وكم أسأنا ألنفسنا 
لقد  استيقظوا،  هيا  منكم.  الدولة  انتزعنا  حني 
التي  املهمة  في  املسلمون  مواطنوكم  فشل 
أوكلتها احلرب إليهم. هل من أمل لنا بعودتكم أو 

باستيقاظكم؟
أمضى عابر الطريق من رياض الصلح إلى األشرفية 
اعتقد  أنه  وتذكر  النحو،  هذا  على  يستغيث  وهو 
ذات يوم أن الطريق يجب أن تُسلك بالعكس، أي من 
األشرفية إلى زقاق البالط. قال في سره: لقد كنت 

غبّياً.

ما أجملكم 
يا مسيحيي لبنان 

الكلمة نيوز 20

ما الفرق بني شخص وقع فى الزنا نفسة وشخص وقع فى زنا بالنظر؟
خطية الزنا ورد اول ذكر لها فى الوصايا العشر فى سفر اخلروج أصحاح عشرين 
و كان يقصد بها فى الناموس فى العهد القدمي بالزنا الفعلى، لكن فى العهد 

اجلديد رفع رب اجملد سقف الوصية ليكون فقط بالشهوة و النظر
لقد أقام املسيح ثورة فكرية في املفاهيم :  في معني القريب والعدو  ، وفي معني احلب ،  وفي تعريف كثير من 

اخلطايا  ، مثل مفهوم الزنا والنجاسة . 
كانوا يفهمون الزنا علي انه الزنا الفعلي .  فقال لهم سمعتم أنه قيل للقدماء التزن .

وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر الي امرأة ليشتهيها ، فقد زني بها في قلبه .  وهكذا اظهر لهم أنه يوجد 
زنا بشهوة القلب  ،  وبنظرة العني .  وأن اخلطيئة التبدأ بالعمل  ، إمنا تبدأ باحلواس وفي القلب أوال .  وأنه يجب 
أن يحصل االنسان علي طهارة القلب  ،  ألنه بشهوة القلب يعتبر زانيا  ، حتي لو لم يخطئ بالفعل « و هكذا 

يكون اإلثنان متساويان فى اخلطية

البابا شنودة.. وسنوات مع اسئلة الناس

حـازم األميـن

السبع  العادات  بصدد  زلنا  ما 
الفاعليه  و  التأثير  ذو  لألشخاص 
التي  العاملي  الكتاب  هذا  و  العاليه 

تدرسه بعض املعاهد و نستفيد منه 
و  الشخصي  املستوي  علي  جميعا 
الثالث  ناقشنا   , اخلدمه  علي مستوي 
العادات األول في العدد السابق فكيف 

اكون مبادرا و كيف 
الهدف  مستوي  علي  بناء  نفكر 
ثم  لي,  واضحه  الرؤيه  وهل  االسمي 
املهم  االولويات ووضع  ترتيب  الي  أتينا 

في املقدمه و هذه كانت 
ميارس  من  ذكرنا  و   . الثالثه  العاده 

و  مستقله  شخصيه  يصبح  الثالث  العادات  هذه 
من  علي  باإليجاب  مؤثره  و  نفسها  علي  معتمده 

حولها 
إنتقل  لكنه  احلد  هذا  عند  كوفي(   ( يكتفي  لم   +
الشخصيه  من  األجنح  وهي  أخري  شخصيه  الي 

املستقله أطلق عليها الشخصيه اإلعتماديه
مبعني  درجه  أعلي  علي  التفاعليه  أو  املتبادله 
فيصبح   , اآلخر  مع  التفاعل  و  التفاهم  يستطيع 

تأثيره أكبر , ولكي ينتقل الشخص من 
اإلعتماديه  الشخصيه  الي  املستقله  الشخصيه 
املتبادله و التفاعل اإليجابي مع احمليطني يحتاج الي 

ثالث عادات أخري .
+ )4( مبدأ الكل رابح

)٥( مبدأ اإلنصات اجليد
)6( التوافق و اإلنسجام و العمل في فريق

+ العاده الرابعه : مبدأ الكل رابح  .
رابح هو حتب  أشبه و أقرب تعبير كتابي ملبدأ الكل 
قريبك كنفسك , مبعني احلرص علي مصلحه اآلخر 

كما حترص علي مصلحه
نفسك .وكمثل حي كمن يحرص علي إسعاد زوجته 
كما أوصته الكنيسه سترجع عليه السعاده , ومن 

يصادق ابنه و يحترمه و يقدم 
له احلنان و اإلستماع اجليد يكسب صداقه ابنه له , 
كذلك اخلادم و اخملدومني . هذه املنهجيه في التفكير 

مبنيه عل فكره “بنك املشاعر”
الدافئه  املشاعر  و  فاإلبتسامه 
املشاركه  و  اإليجابيه  الكلمات  و 
حلسابي  تضيف  الناس  جتاه  الفعاله 
كآبه  و  التجاهل   . البنك  هذا  في 

الوجه
و   , اآلخر  لدي  حسابي  من  تخصم 
علي قدر ما أضيف في حسابي لدي 
اآلخر أستطيع أن أسحب من الرصيد 

. أغلب العالقات مرتبطه
الذي  فالشخص   , النقطه  بهذه 
يتبني هذا املبدأ يرى مصلحه اجلميع 
كان  ما  هذا   . مصلحته  من  أهم 

يفعله السيد املسيح له اجملد , كان يفرح
و يسعد كل من حوله .

+ العاده اخلامسه : اإلنصات و اإلستماع اجليد .
لنجاح اي عالقه ولربح ا آلخر ضروري وجود إستماع 
و إنصات جيد   ,أغلب احلوارات ال نستمع جيدا بل 

جنهزالرد دون إدراك 
علي   , عشوائيا  عالجا  نصف  يجعلنا  مما  يقال  ملا 
و  مالحظه  وقوه  إدراك  لديه  اجليد  املستمع  عكس 

إستماع جيد و يقرأ اآلخرجيدا 
هؤالء   . صحيحه  بطريقه  يعالج  و  يشخص  و 
بجميع  اآلخر  مع  يتفاعلون  املبدأ  هذا  يتبنون  من 

حواسهم . في معظم األحيان عندما اكون
و  أنت مخطأ  لي  ليقول  أحتاج لشخص  ال  مخطأ 
يقدم لي النصح و اإلرشاد لكن أريد شخص يقول 

أنا معك و بجانبك...الرب يسوع فعل 
جناح  سر  اجليد  اإلستماع  و  فاحلوار   . معنا  هذا 

العالقات ......بل سر احلياه بفاعليه .
و  األنسجام  و  التوافق   : الســــادســـه  العاده  

العمل في فريق ) السينرجيزم (    
الالهوت  في  موجوده  يوناني  كلمه   « سينرجيزم   «
القديس  استخدمها  اخلامس  القرن  من  املسيحي 

كيرلس الكبير و هو يصف دور اهلل 
, فكره هامه جدا فاهلل له  و دور اإلنسان  التوافقي 
دور و اإلنسان له دور , أقف للصاله اهلل يحرك قلبي  . 

أرفع يدي و أشكر اهلل يعزيني.
و  التبادلي  الدور  هذا  بالروح.  ميألنا  اهلل  نسجد 
هو  آخر  مبعني   . السينرجيزم  يسمي  التوافقي 

العمل اجلماعي املبني ليس فقط علي إحترامي
أساس  علي  مبني  أيضا  لكن  اآلخرين  لطاقات 

إحتياجي لطاقات اآلخرين . 
من  نابع  السينرجيزم  أو  التوافق  عاده  إكتساب  إذن 
متميزعني  ألنه  بجانبي  لآلخر  محتاج  إني  قناعتي 

في أمر ما , و بالتالي أستطيع أن 
أتكيف مع من حولي فالقيادي له دور , الباحث عن 
و خفيف   , دور  له  الهادي  اإلنسان   , دور  له  الكمال 

الظل له دور , و اإلنسان الكتوم
خالف  فكل  اجملموع  تكوين  في  دور  له  كل   , دور  له 

يساوى جناح و قيمه و طاقه و ضروره .
اإلنسان الذي ال يتمتع بالتوافق يبحث عن الفرديه , 
ال يستطيع ان يعمل مع أحد و ال يقبل اآلخر ,ليس 

لديه مرونه و ال يحتمل اإلختالف 
فكل إختالف يساوي خالف و يعتبره مصدر تهديد .

+ العاده السابعه: جتديد العزميه والطاقه.
العمل  مع  إنه  وجد   , املتممه  و  األخيره  العاده  هي 

املستمر و إنهاك الطاقه اإلنتاجيه تقل لذلك ضروره 
الراحه لتجديد الطاقه.فالراحه جزء 

اجملتمع  في  املؤثرين  .فاألشخاص  اإلنتاجيه  من 
العطالت  طريق  عن  طاقاتهم  بتجديد  يهتمون 

إلميانهم بهذه احلقيقه . املؤمترات , 
اخللوات , اإلجتماعات , الرياضه , قراءه كتاب  هذه 

كلها تدرج حتت بند جتديد العزميه و الطا قه
الذين ال ميارسون هذه العاده تتدهور و تقل إنتاجيتهم 
لكل  إهتمامهم  يفقدون  و  بالعصبيه  يصابون  و 

األشياء .
+ اخلامته 

1 - أنا مسئول عن حياتي و عن قراراتي
2- ما هو هدفي في احلياه , امللكوت هدف , السالم 
هدف , اإلنطالق من نفسي لآلخر هدف , اخلير هدف.

٣- املهم له أولويه عن األمور املستعجله .
4- مكسبي و ربحي يأتي بعد مكسب و ربح اجلميع. 

٥-  اإلنصات الكامل و تفهم اآلخر حلل املشاكل .
6-  هل اإلختالف تهديد حلياتي أم قيمه و إضافه .     

7- إحذر من إستنزاف الطاقه .فالبد من التجديد .
 وإللهنا اجملد الدائم الي األبد آمني.

العادات السبع لألشخاص ذو التأثير و الفاعليه العاليه )2(

بقلم: مرفت روفائيل
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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 

منوعات جود نيوز 21
موقع امريكي: سرطان 
»اوبرا« .. مجرد إشاعة

»ميديا  موقع  بها  وصف  كلمة  كاملة«..  »خدعة 
بعض  تناقلتها  التى  األخبار  األمريكى،  ماس« 
اإلعالمية  إصابة  حول  العاملية  اإلعالم  وسائل 
وبحسب  قاتل،  بسرطان  وينفرى،  أوبرا  الشهيرة 
فى  ستتوفى  »أوبرا«  بأن  خبر  انتشر  فقد  املوقع 
السرطان  مبرض  إصابتها  بسبب  أشهر   6 غضون 
أثار قلقاً  التواصل االجتماعى، وهو ما  عبر مواقع 
بني متابعى »أوبرا«، ولكن ثبت أن كل ما سبق كان 
وقال  الصحة،  من  لها  أساس  ال  شائعات  مجرد 
التقارير  سلسلة  ضمن  حلقة  مجرد  »هى  املوقع: 
الوهمية التى تتحدث عن موت املشاهير«. صفحة 
»أوبرا« على »فيس بوك« والتى تضم أكثر من 10 
ماليني متابع لم يظهر عليها أى شىء يؤكد صحة 
األخبار املتداولة، بل على العكس، قامت الصفحة 
أوبرا مع جنوم مثل املغنى  بنشر أحدث فيديوهات 
خالل  ويليامز«  »بول  جرامى  جوائز  بثالث  الفائز 
»أون«،  على   »super soul sunday« برنامجها 
أن  أكد  ماس«  »ميديا  موقع  وينفرى.  أوبرا  شبكة 
كانت  بل  مضحكة  تكن  لم  »أوبرا«  وفاة  شائعة 
وأنهى  متابعيها،  بني  خصوصاً  ومؤملة  مقلقة 
املوقع التقرير بقوله: »يجب أن نتوقف عن تصديق 
ما نراه على اإلنترنت، وما حدث يدل على الشعبية 
أنحاء  جميع  فى  أوبرا  بها  حتظى  التى  القصوى 

العالم«.

طائرة هندية تصطدم ب 
»جاموسة« أثناء إقالعها من 

مطار »سوارت«
شارد  بحيوان  هندية،  ركاب  طائرة  اصطدمت 
»سورات«  مدينة  من  إقالعها  خالل  »جاموسة« 

الغربية، دون وقوع أي إصابات.
قالت شركة طيران »سبايس جيت«، املسؤولة عن 
تشغيل الطائرة، إنها ألغت رحلة الطائرة، وهي من 
طراز بوينج 7٣7 بعد تعرضها لـ«أضرار كبيرة«، إثر 
لوسائل  وفًقا  الشارد،  باحليوان  اصطدامها  حادث 

إعالم محلية.
رؤية  تعذر  إذ  وقع  احلادث  أن  الشركة  وأضافت 
اجلاموسة بسبب الظالم، مؤكدة أن الركاب كانوا 

متجهني إلى دلهي ونقلوا إلى طائرة أخرى.
تعاني من سوء  الهندية  املطارات  أن بعض  يذكر 
من  الشاردة  احليوانات  ميكن  مما  األسوار  حالة 

الوصول إلى ممرات اقالع وهبوط الطائرات

مسافر كندي يدفع 1200 دوالر 
مقابل تصفح االنترنت علي 

طائرة سنغافورية
مسافر  من  السنغافورية،  اجلوية  اخلطوط  طلبت 
مالًيا  مبلًغا  طائراتها  إحدى  منت  على  كندي 
الـ«واي  الستخدامه  دوالر،   1200 قيمته  إضافًيا، 
فاي« أثناء رحلة جوية، بعد أن تصفح 1٥٥ صفحة 

من بريده اإللكتروني وحمل ملًفا واحًدا فقط.
»جيرميي  الكندي  األعمال  رجل  واضطر 
تابعة  طائرة  منت  على  سافر  الذي  غاتستشي«، 
لشركة سنغافورة للطيران، إلى دفع فاتورة قيمتها 
الـ«واي  خدمات  استخدامه  لقاء  دوالرًا،   1171.46
فاي« أثناء رحلة جوية، بواقع 28.99 دوالر لكل ٣0 
الطيران  الذي ضبطته شركة  السعر  وهو  ميجا، 

السنغافورية لكل من يستخدم شبكتها.
الذي  امللف  أن  واعتقد  التقدير،  أخطأ  أنه  ويبدو 
ينوي تنزيله من اإلنترنت، لن يتجاوز الـ«100 دوالرًا«، 

حسب عرض الشركة.
التكلفة  رأى  عندما  ُصدم  إنه  غاتستشي  وقال 
على  اإلنترنت  مقابل  ليدفعها  له  أضيفت  التي 

اخلطوط السنغافورية.
 1٥٥ تصفح  مقابل  دوالر   1200 دفع  أنه  وأضاف 
وحتميل  اإللكتروني،  لبريده  معظمها  صفحة، 

ملف واحد.
إلى  إلى إرسال رسالة رسمية  وسارع غاتستشي 
من  »تويتر«  على  الطيران  شركة  صفحة  مديري 
أجل تخفيض سعر الفاتورة، والذين أخبروه بأنهم 

سينظرون في األمر في القريب العاجل.

جناة طفل من سقوطه من إرتفاع 70 متر في كاليفورنيا
قال مسؤول إطفاء ملوقع »سكاي نيوز«، إن طفالً يبلغ من العمر أربعة أعوام كان بصحبة أسرته، في 

نزهة بالساحل الشمالي في كاليفورنيا، سقط من على ارتفاع 70 مترًا.
أن الطفل سقط من فوق جرف يطل على احمليط، لكنه جنا ولم يفقد وعيه واستطاع رجال  وأضاف 

اإلنقاذ الوصول إليه على الشاطئ الصخري في األسفل.
وقال رجل اإلطفاء لو شتورزينجر، إنه بعد سقوط الطفل في متنزه »بوديجا هيد ستيت« مت إنزال إثنني 
من املسعفني في سلة معدنية عن طريق احلبال، ووجدا الطفل يبكي وقد أصيب بكسور في العظام 

وجروح شديدة.
وأضاف أن املنقذين لم يصدقوا أنفسهم عندما وجدوا أن الطفل ال يزال على قيد احلياة.

تويوتا تسحب مئات االالف من السيارات الصالح عيوب تصنيع

سيارة في مختلف أنحاء العالم إلصالح بعض العيوب التي ظهرت عليها.صرَّحت شركة »تويوتا موتور كورب« اخلاصة بصناعة السيارات اليابانية ، أنها سوف تسحب ٣61800 
وبحسبما أفادت وكاالت أنباء عاملية فإنه يجري حالًيا سحب نحو 170 ألف سيارة من طراز »كامري« 
فقدان  في  تتسبب  أن  ميكن  والتي  بالسيارات  بلي  الروملان  وصالت  بإحدى  مشاكل  بسبب  سيدان، 

السيطرة عليها.
وفي بيان للشركة اليابانية التي تعتبر أكبر شركة إلنتاج السيارات في العالم، أكدت أنه سوف يتم 
اليابان، إلصالح عيب في  وريجوس، بصورة أساسية في  استدعاء 10٥800 سيارة من طرازي هياشي 

أنبوب الوقود، و86 ألف سيارة من طرازي كرون وماجيستا إلصالح أحزمة األمان.
وفي اإلجمالي، سيتم سحب 228 ألف وحدة في اليابان و12٣ ألف في أوروبا، باإلضافة إلى استدعاء 
آالف السيارات في مناطق أخرى، وقالت الشركة إنه لم يتم إبالغها بوقوع أي حودث أو إصابات أو وفيات 

بسبب هذه العيوب

مطلوب 
مذيعي ومحللي أخبار 
من اجلنسني للعمل 
بقناة فضائية عربية
 ملن يريد اإلتصال بـ

905-459-2323
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Esau was not very happy with his brother 
Jacob, to say the least.  
First, Jacob cheated Esau out of his birthright 
for a lousy bowl of soup. 
Now Jacob had stolen his Father’s last bless-
ing. Esau vowed that he would kill his brother 
Jacob as soon as their father died. 
“You must go!” Rebekah told Jacob. “Go 
away, back to your grandfather’s homeland, 
and stay with your Uncle Laban until your 
brother cools off!” 
Now, it happened that Esau had married two 
of the young girls from the land where he 
and his family were now living. They were 
Canaanites, and they didn’t follow the God of 
Abraham and Isaac. They were making life 
miserable for Rebekah. 
So Rebekah came to Isaac and said, “If Ja-
cob marries one of these Canaanite women, 
I might as well be dead, I will be so miser-
able! Please send him to my brother’s family 
to find a wife there.” 
It was a good excuse to have Isaac send 
Jacob away. 
But before he sent Jacob to his uncle La-
ban’s, Isaac blessed Jacob and said,
“May El Shaddai, God Almighty, bless you! 
May he bless your marriage and give you 
many children. 
May he bless you as he blessed your grand-
father Abraham. 
May you possess the land he gave to Abra-
ham, 
and may you become the father of many 
nations. 
May all nations be blessed because of you!”
Early the next morning Jacob loaded his 
camels and set out for the Land of Haran, the 
home of his uncle. 
As the sun was setting on the first day of 
his journey, Jacob stopped to set up camp 
for the night. He laid out his blanket on the 
ground, and found a stone to put under his 
head for a pillow. 
Somehow, with a rock for a pillow, he fell fast 
asleep. 
And then he had the most amazing dream. 
Now, it seems that anyone who used a rock 
for a pillow would have a strange dream! But 
it wasn’t that. 

God let Jacob see a part of the world we 
never see, but a part that is there all around 
us. 
In his dream, Jacob saw a stairway. 
The stairway reached up all the way to 
heaven, and the angels of God were coming 
and going, up and down, back and forth from 
heaven to earth, and back to heaven again. 
At the bottom of the stairway there was a 
glorious light. 
There stood the Lord God himself! 
“I am the One Who Is, the God of your grand-
father Abraham and of your father Isaac! 
“I am here to make this promise to you. I will 
give you and your family the land where you 
are now resting. You will have many children. 
Your children will have children, until one day, 
they will be as many as the dust of the earth. 
You will possess this land, and because of 
you, all nations will be blessed. I will watch 
over you and protect you as you go, and I will 
bring you safely home.” 
And God finished, saying, “All this I will do. 
Be sure of this, I am with you. I will never 
leave you or forsake you.” 
And then the vision was gone. 
Jacob woke up, rubbing his eyes. 
He could hardly believe what he had just 
seen. And he was more than a little bit afraid. 
It’s not every day you see the glory of the 
Lord God Almighty! “I have seen God - and 
lived to tell about it!” 
“This is a fearsome place!” he said. “This 
must be the house of God, and the very gate 
to heaven itself!” 
The next morning, Jacob took the stone he 
was sleeping on and set it up as a marker for 
what had happened there. He poured oil on it 
and blessed it to God. 
He named the place Bethel, which means 
‘the House of God.’ 
Then he made this promise to God. “If you 
really do watch over me as I go, and bring 
me safely back to my home, then you shall 
be my God. I will worship you here in this 
place, and I will return to you one tenth of 
everything you give me.” 
Then Jacob packed up his things and went 
on his way. 
And God was with him.

Q. What has a face and two hands but no arms or 
legs?
Q. What is the easiest way to double your money?
Q. What has a thumb and four fingers but is not 
alive?

HAPPY 
BIRTHDAY 
THOMAS

Congratulation 
Michael for being 

ordained as a 
Deacon

Happy Birthday

Happy 
Birthday 
Theodora

HAPPY BIRTHDAY 
MICHAEL THEODORE

Congratulation 
Philo 

A deacon  got 
promoted to the 

rank of ognostos.
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Jacob has a mysterious dream Space Facts

Last Issue Riddle answers
Philo Girgis solved the riddle 

A if the moon was not out then the sun was up 
B they both weigh the same because they are pound 
C the president lives in the white house

• The Sun is over 300000 times larger than earth.
• Halley’s Comet was last seen in the inner Solar System in 1986, it will 

be visible again from Earth sometime in 2061 (get your camera ready).
• Venus is the hottest planet in our solar system with a surface 

temperature of over 450 degrees celcius.
• Many scientists believe that an asteroid impact caused the extinction 

of the dinosaurs around 65 million years ago
• The Solar System formed around 4.6 billion years ago.
• The Moon appears to have more craters and scars than Earth because 

it has a lot less natural activity going on, the Earth is constantly 
reforming its surface through earthquakes, erosion, rain, wind and 
plants growing on the surface, while the moon has very little weather 
to alter its appearance.

• Saturn isn’t the only ringed planet, other gas giants such as Jupiter, 
Uranus and Neptune also have rings, they are just less obvious.
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To be sure you keep your tax bill as 
low as possible, tax and financial 
planning should be a year-round 
activity. But even now, as the time to 
file your 2014 tax return approach-
es, there are certain steps you can 
take to reduce your next tax hit. 
Capital gains and losses 
Sell money-losing investments by 
the December 31 settlement date 
to offset capital gains. If you plan to 
repurchase the assets you sold at a 
loss, don’t fall afoul of the superfi-
cial loss rules which will remove any 
tax advantage if you repurchase an 
identical capital property within 30 
days after having disposed of it. 
RRSP contributions
 The contribution deadline for 2014 
is March 2, 2015. RRSP contribu-
tion room can be carried forward 
indefinitely and you may want to 
consider deferring a deduction to a 
future year when you’ll be in a high-
er tax bracket. 
RRSP withdrawals 
If you intend to withdraw cash from 
your investments held within an 
RRSP and expect your income to 
increase significantly next year, 

consider making the withdrawal 
before year end. If you turn 71 this 
year and are required to wind up 
your RRSPs before December 31, 
it’s tax-advantageous to transfer 
the funds to investments held within 
a Registered Retirement Income 
Fund (RRIF) or annuity. You can 
also continue to make contributions 
for your spouse until he or she turns 
71. 
Income-splitting 
Save on taxes by contributing to 
investments held within a spousal 
RRSP, through a pension-income 
split with a spouse, or by paying 
a salary to other (eligible) family 
members.
Home Buyers’ Plan (HPB)
 By delaying a withdrawal from your 
investments held within an RRSP 
under HBP until after December 
31, you’ll extend the time period 
for purchasing a new home and for 
the first repayment by an additional 
year.
Registered Education Savings 
Plan (RESP)
If your child is turning 15 this year 
and you want to ensure he or she 
will be eligible for the Canadian Ed-
ucation Savings Grant (CESG) in 
the years the child turns 16 and 17, 
by the end of the year you must be 
able to show that you contributed 

at least $2,000 to their investments 
held within an RESP (with zero 
withdrawals) or you contributed at 
least $100 for your child in any four 
year period (again, with zero with-
drawals). 
Tax-Free Savings Account 
(TFSA) 
Make a $5,500 contribution to your 
investments held with a TFSA. The 
contribution isn’t tax deductible but 
the money and interest earned in-
side your TFSA are tax-free and 
so are withdrawals, which can be 
made at any time for any purpose. 
Tax Deductions and Tax Credit 
Take full advantage of all that are 
available to you and make sure the 
items you claim were paid in the 
year they are claimed. 
Check out all the deductions that 
apply to you including:
o Child care expenses 
o Spousal Support 
o Tradesperson tool expense 
 Self-employed: If you’re claiming 
the capital cost allowance (CCA) 
on depreciable assets, buy them 
before year end to speed-up tax 
write-offs. 
These are just a few opportunities 
for year-end tax savings. Talk to 
your professional advisor to make 
sure you’re not missing out on oth-
ers.

 Year-end tax reminders and 
tips

Hany Ghattas, CFP, CIM
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Guess who #4
Theodora  Guirguis

I am a Hebrew prophet
who delivered a nation

I led God’s people
to their new destination

I brought God’s law
down to earth

My face shone bright
when I cam forth

But I disobeyed the Lord
and for that I paid more than money

I never saw the promised land
flowing with milk and honey

I appeared in the New Testament
with God in His glory
And that my children

is my story
Who am I?

Spirit of power

Life is full of mysteries
That we don’t all understand 
But it’s all in your hand
To use or not the discoveries
There is no such thing as failing
We always do mistakes and wrong deci-
sions 
But we only keep learning 
To have our own clear visions 
Learning doesn’t come without failure 
or pain 
To taste the true happiness of what we 
gain
For God didn’t give us a spirit of timidity
But a spirit of power and positivity     

Poem by: Nada Bakhoum

The Christmas holidays are fast approach-
ing and every little child I know who is old 
enough to hold a pencil is making a Christmas 
wish list for themselves. My three-year old is 
looking at catalogues and asking me for candy 
(she still thinks its Halloween).
Commercialism has constituted a new real-
ity for Christmas that compels us to squander 
money on frivolous and needless things. As 
stores gross billions of dollars in sale, a large 
majority of the human race is starving or en-
tering into the impoverished strata. Our social 
conscience and responsibility  to our fellow 
man should exceed our selfish need to pur-
chase over-priced and unnecessary items that 
will seldom be used or kept. 
It is estimated that majority of sales occur last-
minute and that most of the purchases made 
for Christmas are often impulsive and nostal-
gic. Here is a list of 5 gifts you should aim 
to give this year in order to provide the best 
example of Christmas to your children:
VOLUNTEER for a good cause: nothing is 
more precious than the gift of time- as a fam-
ily.
DONATE: Time to clean up house and old 
toys, purging is good for the soul, and the 

items you get rid of are much needed by other 
families with small children and youth.
BUY AN ANIMAL or FEED A SCHOOL: Go 
online and support a village in a part of the 
world that is struggling. Sit together with your 
children and choose to buy a cow for a village 
in need or support a whole school of students 
for one month by providing food (only $75 
donation) https://catalogue.worldvision.ca/
Gifts/Forms/Gift.aspx?giftId=2188
Purchase a Hospital/Health Issue Lottery 
Ticket: Yes folks, that’s right. Giving back can 
also lead to some major winnings! You don’t 
have to do it for the sole purpose of winning 
but it is sure nice to hope for it. Truth is, every 
year we donate by buying tickets to support 
Cancer Research because we know so many 
people who have been affected by Cancer and 
wish to contribute to a cure. Do your research, 
there are a variety of lotteries running this 
time of year and you know that they use this 
money for struggling PhD students who want 
to treat the world’s most common and fatal ill-
nesses. Help them do so.
Bake together/Make together: I can’t empha-
size enough the importance of teaching your 
children that the true meaning of Christmas is 

God’s Son being born to be with us. Together-
ness is the main theme of the season. If you 
bake something together or make things to-
gether, then the Creator of the universe will be 
exceedingly proud. Create memories and take 
videos and pictures. Sing songs or carols and 
just be together. These are the things your kids 
will remember! I promise you.
Simple enough?
Yes I know. The enigmatic lure of the mall is 
haunting you and you are weak against the 
amazing deals offered at the swipe of a Credit 
Card. Believe me, I struggle with this every 
year. I am waiting for certain items to go on 
sale as well but I regret my purchases right 
after I make them which makes me feel worse 
about buying the item. So I focus on that feel-
ing and forgo going to the mall altogether. 
Spend boxing day with your children, in your 
arms. Watch the movie of Christ’s birth to re-
member our roots and how the King of Kings 
was humbled to be born in a manger. 
Love more in Christmas. Forgive more this 
year. Have mercy to the least and I promise 
you will have one of the best Christmases 
ever.
God Bless you and your familes.

F
am

ily
Corner

A time of giving… By: Sylvie Martignani
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Mr. Girgis made a report using hostile terms displaying inci-
dents in the land of immigration -titled «Revolutions against 
the Pope» ثورة اقباط المهجر على الباب. I will not replicate the re-
port. (See report posted on «Rosa» website.
I view Christianity›s main purpose is to achieve peace to 
each person through salvation. Salvation is hope for each 
individual to become better whenever s/he tumbles into de-
spair of not measuring up in the eyes of God failing him-self, 
family or the society at large. Christianity does not recognize 
political or social status: prisoner or free person, it›s an indi-
vidual message offered timelessly. That report has nothing to 
do with Christ. It›s cheap chit-chat made-up story of many 
doubtful references
That report is political and socio-economical manipulation 
of mush of issues displaying two main wings: money and 
power, which churches in the west suffered.
It seems the reporter lives, and relies on information fed to 
him. Being a media worker, re-arranges information to his 
likes and shoots it out relying hoping to achieve specific set 
goals using certain teasing vocabularies in a crafty way.
Copts remember «Mosa Sabril, Christian by name-type but 
political in views. Topical, media workers search for sensitive 
issues to build on a report -when burning thoughts at heart 
with rebeious ideology and primitive views mixed with igno-
rance, absence of code of professional Ethics & practice, in 
this case- Mr. Girgis - disasters become the outcome.
The report does not display academic structure i.e. in English: 
bare-footed & coffee shop talk, storyteing with wild imagina-
tion: no authenticity, no value to the reader, it›s sad to see 
reputable Magazine publish such poor report.
The individuals, who informed Mr. Girgis veiled their iden-
tity, wishing to keep their appeal for social success, yet push 
secretively for blow-ups. One supporter named himself: 
«Athanasious Al Mohager»; this prefers to work in the dark. 
If he believes in a good cause, he should disclose his identity 
and take active role.
Those individuals have interest in bringing out their disagree-
ments. Their motivations are only bad political and social 
disturbances. Think of themselves as church patriots. I would 
Christ indorse such reasons? This should not be strange as 
we see ISIS kiby the name of God. Christ-as we know him-
is lookingforservants who help sustain life with good deeds 
offered to unfortunate. Patriots of Christ are those go out and 
spread his message and help people to become better indi-
viduals; so if you think you are a patriot, think again in light 
of Christ›s expectations from you.
It›s important to know the interests of our Coptic Church 
goers, so one may guess where such misleading information 
comes from. The church is like a big social place and family, 
some come to pray and serve, others meet & greet and set heir 
business, wrong place but they come to church anyway, oth-
ers dress up we and enjoy gossips, others I cathem the people 
of special interests, philosophical, seek disturbances. Offer-
ing no helps or service, negatively critique church servants 
and often wish to boost and articulate rumors. Some report 
disputable issues to top leaders or media workers who do not 
filter fiction-like Mr. Girgis. Surprisingly, they do not contact 
local Egyptian media but Native Egyptian media to achieve 
greater damage. Why reach out native Egyptian media with 
local issues? Would you trust such move? You can imagine 
the intended damage to worshippers in Egypt.
Our church populated by 12000 individuals, as we as other 
churches and has not seen such scenario that is mentioned 
in that report.
It›s bad the reporter did not know many respectful priests 
who save no efforts to help their people and became kings 
of hearts. With the great scale that Christ set for us to mea-
sure up to: if I›m king, what kind of king I would be and 

what fruits I offer to my people, what kind of legacy I leave 
behind?
The report Purposes:
• Blow up the church from within
• FailChristss message
• Create doubts and confusion in the leadership, mock 

leaders and show them incapable
• Create doubts among the congregation as advocates, 

throw fear in their hearts as they seek protection from 
persecution of Copts

• Keep the church in the defensive side and make her 
busy with tangible issues

• Drag the church into political platform w with difficult 
position at Egypt National livelihood e land security

• Make the church leaders accountable in the eyes ofthe 
Egyptian government to defend m made-up stories

If this is not a devilish goal, what could it be? Is this an at-
tempt to torment the church by herfoowers?
Its we-studied report with defined purpose. Un-named sup-
porters added to it by volunteering un-authenticated informa-
tion. Such action maximizes damages to Copts.
Critiquing the Pope is acceptable. I believe leading the church 
and directing herto the correct destination is not easy mission; 
it requires prayers, vision and strong wi.
The church is like a ship: to change its course, needs tremen-
dous power otherwise, destination would be greatly missed. 
Similar to presidents of nations: New leader is not obliged to 
foow the predecessors he assesses the current needs to de-
termine changes, no denial to the predecessor great achieve-
ments. As such, no changes, failures would be expected.
The report views the changes made as outrageous, in my 
opinion, spiritual position is not inheritance granted forever. 
Failure to achieve position›s goals triggers needs for changes 
including removal of individuals; this action should be per-
ceived as normal to ensure goals are reached and future pros-
perous yielding.
If however such incidents occurred, qualifying & quan-
tifying is a must to give it its volume without exaggera-
tion to the point Mr. G irgis would capitalize and describe 
as «revolution». This description reveals lack of vision and 
realism which is a basic fundamental of journalism. Term 
«revolution»has definition to review prior to using loosely 
by journalist: free and rightful expression of individuals is 
not revolution.
Mr. Girgis: I do not know what level of journalism you are 
at; I see you a reporter lacking authenticity, this is not criti-
cism. In the future when you report, edit, write, or becoming 
an author, ask yourself: what value should I add to people›s 
life by writing? If you can›t achieve such conscious, there are 
endless ways life offers to individuals to make a living other 
than journalism, because it›s a sacred profession, if you can›t 
measure up to its standards, you better off without it as one 
should leave reasonable legacy.
Next report, please shed the light on persecution of vulner-
able people in Iraq, Nigeria, Mali, Pakistan, Indonesia, Dar-
fur, Algeria, libya, south of Sudan, India, where thousands 
are persecuted. Sharing the miserable life of victims of faith 
adds value to the readers and offers valuable lesson about 
humanity. This may happen if you expand your knowledge 
landscape beyond your borders as an essential quality of true 
journalism. In the western world we are conscious by laws, 
codes and ethics; your report could be punishable by law due 
to defamation of people›s integrity. I›ignore your report, pray 
and be strong, I make sure to help someone today and an-
other tomorrow and remember: God is good, I remind myself 
not to tamper with the spirit, conscious, life and emotions of 
individuals, because are G od’s treasures of creation that he 
himself loved and saved.

It’s a difficult question to answer: what pur-
pose does faith in God have in my life? Does 
faith mean that life will be easy and without 
challenges? Why have faith when my life con-
tinues to be difficult and full of obstacles? 
I’m sure we can all relate to these feelings!  
When I got sick and spent time in the ICU, I felt 
my faith shake. I wondered how God could al-
low someone with faith to nearly die from an 
eating disorder. I remember asking the nurses 
and doctors why I wasn’t getting any better, but 
no one had an answer. I remember asking my 
family and church community why my condi-
tion was so hopeless, and they told me that God 
had a plan. But what plan? I had faith in God 
all my life, so why wasn’t He intervening?!  
But God was there the entire time - I just needed 
to strengthen my faith. Having faith is easy when 
life goes our way. The challenge is having faith 
when life gets tough and tribulations bombard 
us. Why? Because then we realize how hopeless 
our conditions are without God’s help. We look 
at a challenge and realize that we can’t do this 
alone. We call out to others, but they do may be 
powerless. Then who can help me? God can. But 
isn’t it sad that in these times, God may be the 
last avenue we look to for help? We need to start 
understanding that God needs to be number one. 
We need to accept our circumstances with the 
knowledge and faith that God can do all things.  
Regardless of how hopeless we may be, God has a 
plan for us. We may not see why God would allow 
us to struggle or experience pain. Isn’t God sup-
posed to help us and give us a happy life?! Sort 
of. God didn’t promise that our lives would be 
‘peachy key’ - but He did promise that He would 
always be with us. God didn’t say that faith would 
make us have no challenges - but He did say that 
He would help us overcome them. God didn’t 
say that His children would always live in peace-
ful times - but He did promise that He would al-
ways fill us with His peace. “’These things I have 
spoken to you, that in Me you may have peace. 
In the world you will have tribulation; but be of 
good cheer, I have overcome the world.” (John 
16:33). Did you hear that? God has overcome the 
world! And He will certainly help you overcome 
your challenges as well! You just have to come 
to Him and tell Him that you believe in Him, 
that you trust His plan will always exceed yours.  
Last week was a tough one for me. It seemed 
that everything happened at once. When it rains, 
it seems that it always pours. It was a busy week, 
and each time I thought that things couldn’t get 
worse, they did. I felt so frustrated and tired. I felt 
alone. No one had solutions to my problems. And 
I didn’t either. God! Why aren’t you intervening?, 
I thought. Why does my life always have to be 
one struggle after another? I have faith in You, so 
why must I always be faced with burdens? Don’t 
You love me, God?! Isn’t it funny how quickly I 
forgot God’s miracle in my life? God really raised 
me from the dead in the ICU! He could surely help 

me with this crazy week. But my challenges made 
me forget how wonderful God is. My faith was 
again shaken. And yet, I so hopeless. I decided to 
go down to my basement, where my sister and I 
have created a Bible verse wall. We printed numer-
ous verses and colored the backgrounds. My sister 
had said that this could be helpful to see whenever 
we needed some encouragement from the Bible.  
I went downstairs, praying to God to show me a sign 
that things would get better, that He would help me in 
my circumstances. I closed my eyes and pointed my 
finger randomly at a verse.  And guess what it was?  
‘Eye has not seen, nor ear heard, neither have entered 
into the heart of man the things which God has pre-
pared for those that love Him’ (1 Corinthians 2:9).  
Needless to say, I was amazed at how God was 
speaking to me in my moment of need. God knew 
how hard my week was, and how much I needed 
to hear that He was still there. The verse says that 
we cannot imagine or comprehend the wonderful 
things God has planned for us. We may not un-
derstand why things are going the way they are. 
We may not understand why we are suffering, or 
why we feel so alone and helpless. But one thing 
we do know - God is in control. And the amazing 
things He has planned for you are beyond your 
imagination. But you need to trust in Him, and 
know that He never leaves you. He may allow a 
tough circumstance, a challenging situation, an ill-
ness, or whatever to occur. But does that mean He 
has left you? No. Does that mean that your faith 
is futile? No. Faith isn’t believing in God because 
your life is easy and obstacle-free. Faith is believ-
ing in God’s plan for your life. It’s knowing that 
no matter how tough this life is now, there is hope 
for what is to come. Faith is knowing that even 
though we are weak, God is strong. Faith is realiz-
ing that though we may not make sense of our cir-
cumstances, God knows exactly what He is doing. 
Faith is accepting that though we are powerless, 
God is Almighty. Faith is assurance that when life 
becomes stormy, God provides the rainbow. And 
remember: there had to be some dark nights, be-
cause after that, the sun comes out in the morning.  
“Rejoice in hope, be patient in tribulation, and con-
tinue steadfastly in prayer” (Romans 12:12).

Why Have Faith? Response to report by Mr. Girgis 
of Rosa Magazine - 18/11/2014

By: Adly Banoub. Mississauga, Ontario


