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القبطي  املركز  أقام  الكندية:  نيوز  جود 
املاضي،  األحد  يو  مبسيسوجا  الكندي 
الثاني والعشرين من فبراير، حفل تأبني 
ووقفة بالشموع حداداً علي إستشهاد 
يد  علي  بليبيا  قبطي  مصري   21
العراق  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
والشام، “داعش”، حضره اعضاء بالبرملان 
الكندي، ووزراء ، واعضاء ببرملان اونتاريو ، 
ومستشاري مبدينة مسيسوجا وتورنتو 
تورنتو،  ، ومندوبني عن احلكومة وعمدة 
القبطية  الكنائس  كهنة  ومعظم 
واملسلمني  األقباط  وبحضور   ، بأونتاريو 
املصريني. ورأس صالة التأبني نيافة احلبر 
مسيسوجا  أسقف  مينا،  االنبا  اجلليل 
كلمة  القي  والذي  كندا،  وغرب 
بليبيا  للشهداء  حدث  ما  أستعرض 
الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  فعل  ورد 

وكذلك  املصرية  واحلكومة  السيسي 
أشار للقداس الذي اقامه قداسة البابا 
“تواضروس” بالكاتدرائية للشهداء ، وما 

قاله البابا فرانسيس.
وحتدث وفد ميثل احلكومة الكندية ممثالً 
حزب  عن  الكندي  البرملان  أعضاء  في 
ديكارد”  “بوب  و  بات”  “براد  احملافظني، 
 ، الكندي  الوزراء  رئيس  رسالة  والقي 

“ستيفن هاربر”، والذي نقل خالص تعازي 
للمصريني  الكندي  والشعب  احلكومة 
القبطي  وللمجتمع  الشهداء  والسر 
بكندا ، كذلك حتدث أحد الكرادلة ممثالً 
عن الكنيسة الكاثوليكية ، وممثلني عن 

مجلس الكنائس.
مسيسوجا،  مدينة  عمدة  وعبرت 
الشديد  اسفها  عن  كرومبي”  “بوني 

تنظيم  يد  علي  املفجع  احلادث  لهذا 
الشهداء  العزاء السر  “داعش” وقدمت 
وللكنيسة في كندا وتقدمي الدعم غير 
املشروط للقضاء علي تلك التنظيمات 
اإلرهابية، وختمت كلمتها بأن الكنديني 
وهم يرون ما يحدث بالعالم من حولهم 
مبدينة  محظوظون  اننا  فيعرفون 

مسيسوجا وبكندا عامة
زهران”  “معتز  املصري  السفير  وحتدث 
وقال أنه لم يرتب كلمة لهذا اإلحتفال 
انه أعرب عن اسفه وحزنه ملا حدث  إال 
فيما  للمصريني  العزاء  خالص  وقدم 
بها  قام  التي  للضربات  وأشار  حدث، 
الرئيس السيسي وتقدميه واجب العزاء 
والتحرك  تواضروس،  البابا  لقداسة 
املتحدة  االمم  خالل  من  دولياً  املصري 
وارسال الرئيس السيسي للوزير “سامح 

شكري” لهذا االمر.
وقدم شباب الكنيسة مجموعة ترانيم 
في  الشهداء  دماء  عن  باالجنليزية 
الكنيسة ، وقدموا مجموعة فيديوهات 
التنظيمات  تلك  جرائم  عن  تتحدث 

والتي هي ضد اإلنسانية
وقدم عدد من كهنة كنائس تورنتو عدة 
مناسبة  املقدس  الكتاب  من  قراءات 
لهذا للحدث ، وختم “القمص اجنيلوس 
سعد” حفل التأبني باحلديث عن فاجعة 
كل  وشكر  اخر  انساناً  انسان  يقتل  أن 

احلضور وذكرهم جميعاً باالسم

حفل تاأبني ووقفة بال�سموع ل�سهداء ليبيا باملركز القبطي الكندي مب�سي�ساجا

مجلس إدارة وأسرة حترير جريدة »جود نيوز« الكنديةهام للمصريني املقيمني بكندا

تودع شهداء مصر األبرار

ميالد مكني زكي
أبانوب عياد عطية

ماجد سليمان شحاتة
يوسف شكري يونان
كيرلس شكري فوزي

بيشوي أسطافنوس كامل
صومائلي أسطافنوس كامل

مالك إبراهيم سنيوت
تواضروس يوسف تواضروس

جرجس ميالد سنيوت
مينا فايز عزيز

هاني عبداملسيح صليب
بيشوي عادل خلف

صومائيل ألهم ويلسن

من قرية العور
عزت بشري نصيف

لوقا جناتي
عصام بدار سمير

مالك فرج إبرام
سامح صالح فاروق

جابر منير عادلي

والذين ُذبحوا غدراً في ليبيا 
متضرعني إلي اهلل أن ينيح أرواحهم الطاهرة 

وأن مينح أسرهم العزاء
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»داع�ص« »داع�ص« ملاذا ت�سطهدين!
 ابرام مقار

ن�شرنا خربًا  للطبع  اجلريدة  مثول  نيوز« وقبل  ال�شابق من »جود  العدد  يف 

نقاًل عن  الإرهابي،   »داع�ش«  تنظيم  يد  بليبيا علي  قبطي   21 اإعدام  عن 

ب�شاعات  بعدها  ولكن   ، داع�ش -  تنظيم  باأ�شم  الناطقة   - »دابق«  جريدة 

احلكومة  بني  مفاو�شات  هناك  واأن  احياء،  بقائهم  اإحتمالية  عن  �شمعنا 

امل�شرية ، وم�شئولني وجمموعات ليبية لالإفراج عنهم. وهو ما احيا لدينا 

الأمل يف عودتهم. ولكن يف منت�شف يوم الأحد، اخلام�ش ع�شر من فرباير، 

جائتي مكاملة هاتفية من مرا�شلنا بالقاهرة، ال�شحفي »جرج�ش ابراهيم« 

ُيبلغني فيها باأعدام ال 21 قبطي وار�شل يل الفيديو. لنبداأ حالة من احلزن 

ال�شديد جدًا علي هوؤلء البرياء امل�شت�شعفني الذين ولدوا »بالفقر« وماتو 

وعلي  الأمل.  �شوي  حياتهم  تعرف  مل  الذين  هوؤلء   ... »بالإرهاب« 

م�شاهدة  بعد  متامًا  تبددت  قد  تلك  احلزن«  »حالة  الكثريين،  خالف 

الفيديو، فحينما راأينا اللحظات الأخرية يف حياتهم  وهي حتمل �شهادتهم 

هلل ونظرات و�شلوات لل�شماء، وامام الكامريات يف حالة اإ�شت�شهاد حقيقية 

ل لب�ش فيها. بينما نحن كنا يف حالة حزن علي حياتهم وفقرهم وطريقة 

قتلهم ، اإذ يتغري كل �شئ، - نعم تغري كل �شئ - هوؤلء الفقراء نالوا جمدًا 

الأر�ش  وعلي  »�شهداء«،  اأ�شبحوا  ال�شماء  يف  الأر�ش،  وعلي  ال�شماء  يف 

اأي�شًا نالوا جمدًا اأخر ، واجلميع يعلم كرامة ومكانة ال�شهداء يف الكني�شة 

القبطية، هوؤلء الذين مل يعرفهم العامل، �شاروا اأ�شهر اجلميع ، هوؤلء ممن 

مل يذكرهم اأحد يف »حا�شرهم« ، �شتمالأ ذكراهم »امل�شتقبل« ، �شيذكرهم 

ال�شنك�شار و�شتاأتي ا�شماوؤهم يف مدائح كن�شية ، هوؤلء ممن مل ميلكون �شيئًا 

باأ�شمائهم قط ، �شُتبني لهم كني�شة ورمبا كنائ�ش علي اأ�شمائهم. هوؤلء من 

خرجوا من منازلهم من اأجل حياة اأف�شل ، ح�شلوا علي »احلياة الأف�شل«. 

مهما عا�شوا فلن تكن اج�شادهم وذكراهم لتحيا �شوي ع�شرات ال�شنوات 

الب�شيطة  »منازلهم«  حتي  وقرون.  لقرون  ذكراهم  �شتعي�ش  الأن  ولكن   ،

انحاء  كل  من  الألف  مق�شد  �شت�شبح  الفراد،  هوؤلء  منها  خرج  والتي 

الغنياء  اأغني  اأ�شبحوا  الفقراء  هوؤلء  ال�شهيد.  عا�ش  حيث  لرني  العامل 

، والقل تعليمًا نالوا ما لن ينله فال�شفة وعلماء ، وال�شعفاء اأعطوا العامل 

مثاًل يف »القوة«. بل »اجلنيهات القليلة« التي كانوا ير�شلونها اإيل ابنائهم 

وعائالتهم ، حتولت اإيل »خزائن« من ال�شرية والربكة وحب النا�ش، حتي 

الدولة امل�شرية التي رمبا مل تنتقم قط يف حوادث �شابقة ، يف هذا احلادث 

كل  نالوا  حقًا   ، اإعتبارهم  لرد  �شاعات  بعد  الطائرات  خرجت  حتديدًا 

املجد من اجلميع. حالة حزن تال�شت بالكامل بعد روؤية الإميان والتعزية 

وال�شالم - وعلي ال�شا�شات - لأهايل ال�شهداء وزويهم. قوي خفية يعطيها 

اهلل لل�شهداء حلظة اإ�شت�شهادهم ، وقوي اأخري يف التعزية وال�شالم والهدوء 

يعطيها اأي�شًا لعائالتهم .. عجيبة هي اأعمال اهلل. 

احلقيقة اأنه رغم اأمل وب�شاعة ودموية »فيديوهات داع�ش« اإل انها هامة جدًا 

 ، قرون طويلة  التاريخ عرب  اأكاذيب روجها  لدح�ش  الب�شري،  التاريخ  يف 

التاريخ الذي يكتبه البع�ش علي الهوي دون مراعاة للحقيقية وما حدث 

بالفعل، فكم قدم لنا التاريخ »اأ�شرار« علي اأنهم »ابرار« ، و »�شياطني« علي 

اأنهم »مالئكة« ، و »طغاة« علي اأنهم »رحماء« ،، بل و »اقوياء« علي اأنهم 

»م�شت�شعفني« ... الأن نري باأعيننا ونحكم بعقولنا، واجلميع م�شوؤل علي 

افعاله واقواله عرب التاريخ مهما حاول تكذيبها اأو جتميلها. 

ميكن  ولكن  اأخري،  مرة  للعامل  ال�شهداء  هوؤلء  اإرجاع  ميكن  ل  كان  اإذا 

اإرجاع هوؤلء القتلة اإيل عقولهم واإيل ب�شريتهم التي خلقها اهلل فيهم. من 

من   ، ال�شر  عن  والكف  اخلال�ش  كل  القتلة  لهوؤلء  نتمني  القلب  عمق 

اأف�شل حتي من  القتلة حياة، قبل وبعد املوت  القلب نتمني لهوؤلء  كل 

اأهايل  من  تعلمناه  بل  باأنف�شنا،  نعرفه  مل  در�ش   ، ال�شهداء  من  �شحاياهم 

اأبنائهم  ال�شهداء والذين راأيناهم وهم يتمنون لقتلة  واأقارب وذوي هوؤلء 

امليالدي  القرن  ففي  يعرف؟؟،  ومن   ... الغفران  واخوتهم  واأزواجهم 

»داع�ش«  حتتلها  التي  الر�ش  نف�ش  ويف   - دم�شق  حدود  وعلي  الأول، 

الأن - حتول الفيل�شوف »�شاول الطر�شو�شي«، والذي كان ي�شوق املوؤمنني 

للموت، ويحر�ش ثياب الراجمني، اإيل واحدًا من اأعظم املب�شرين بالإميان، 

ق�شة حتوٌل بداأت بعبارة »�شاول �شاول ملاذا ت�شطهدين« ، فرمبا ويف القرن 

عما  متامًا  خمتلفة  داع�شية  فيديوهات  نري  والع�شرين،  احلادي  امليالدي 

من  ب�شوت  تبداأ  معا�شرة  وق�ش�ش  للبع�ش،  حتولت  حتمل  الأن،  نراه 

ال�شماء يقول »داع�ش ، داع�ش ملاذا ت�شطهدين« 

اقرأ في هذا العدد ايضاً

املصريون يكسرون »القلل« أمام 
السفارة القطرية إحتفاالً برحيل 
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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

األقباط في ليبيا يعانون احلصار ومناشدت 
لتدخل الدولة إلرجاعهم

جميع شهادات العمالة القادمني من سرت جتتمع حول معاناة األقباط املصريني في 
ليبيا، خاصة في املسافة الواصلة بني بنغازي وطرابلس، املنطقة الغربية التي تطل 
تنظيم  ارتكبها  التي  املذبحة  شهدت  والتي  املتوسط،  األبيض  البحر  ساحل  على 
الليبيني  السائقني  أن  عيان  شهود  قال  حيث  األقباط.  من  مصرياً   21 بحق  داعش 
يرفضون نقل األقباط خوفاً من مقابلة كميًنا نصبته الدولة اإلسالمية في الطريق، 
ويتعرض لعقوبة التنظيم بسبب توصيله لهم، وعندما مير السائق على أي كمني 
يقول لهم إن معه مسلمني فيمضي، وال أحد يساعدهم هناك فالسفارة املصرية 

بليبيا مجرد مبنى موجود عليه العلم املصري فقط.
وقال أحد شهود العيان هناك »منذ حادث االختطاف، بدأت تزداد األخطار التي تهدد 

حياة األقباط، لكن الوضع اآلن أصبح أصعب، يحكي عن أن املسيحيني ال يخرجون من السكن خوفاً من أن يبلغ عنهم أحد العاطلني 
ويتحصل على مبلغ يقدر بـ500 دينار أو 1000 دينار«، ويضيف: »املناطق السكنية للمصريني معروفة في كل مكان، ونسبة األقباط 
خطير  الوضع  واصبح  أمواله  نفذت  من  ومنهم  االقباط  علي  املفروض  واحلصار  اخملاطر  تلك  أن  صحفية  تقارير  وقالت   .»%30 تتعدى 
بالنسبة لهم ويقول البعض إن املشكلة أن الطريق من سرت إلى السلوم غير آمن، هذا باإلضافة إلى أنك ستضطر أن تدخل املناطق 

اجلبلية وتسير فيها بالسيارة، هروباً من األكمنة التي تنصبها اجلماعات املسلحة على الطريق السريع.
وشدد البعض على ضرورة التنسيق مع اخلارجية املصرية والعاملني في ليبيا، من خالل توفير طائرات تنقلهم من تونس، التي تعتبر 

حدودها األقرب إلى سرت مقارنة بحدود سرت مع مصر.

LIMITED TIME OFFER
start March 7 until April 15 2015

please inquire by calling 

Elgin Mills Plaza
10755 Leslie Street

Richmond Hill,ON,L4S 0B2

905-780-8600

Eye Exam* 
Available

Frames

NEW MANAGEMENT

OSAMA GHALY

FREE

KANDA OPTICAL

FREE

*some ristrictions apply

please call to inquire
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طائرة  الـ24  بني  ما  نوع  من  عالقة  هناك  أن  أتصور 
عقد  توقيع  جرى  التى  الفرنسية  املقاتلة  »رافال« 
طائرات  وقصة  املاضى،  االسبوع  لنا،  توريدها 
األباتشى األمريكية، التى كانت حديث الناس طول 

العام املاضى!
املنطق، فإن األباتشى  أن نتكلم بلغة أهل  أردنا  وإذا 
هى  كانت  الـ»رافال«  أن  كما  املقدمات،  هى  كانت 

النتائج التى تقوم على مقدماتها!
بعد  فيما  كانت  القاهرة  أن  بدايتها  من  والقصة 
أباتشى  طائرات  عدة  أرسلت  قد   2013 يونيو   30
عمليات  بعض  إجراء  بهدف  املتحدة،  الواليات  إلى 

الصيانة املطلوبة.
إلى هنا يبدو األمر عادياً، ليصبح على أغرب ما يكون 
الحقة،  مرحلة  فى  األمريكية،  اإلدارة  راحت  حني 
تساوم فى إعادة الطائرات إلينا، وكانت فى كل مرة 
اإلدارة  تلك  ترد  إليها  طائراتها  عودة  القاهرة  تطلب 
غداً..  جديد:  من  قالت  الغد  جاء  فإذا  غداً!..  وتقول: 

وهكذا بامتداد عام كامل، ورمبا ألكثر من عام!
الغرابة، ألننا  وكانت القصة على بعضها فى غاية 
طائرات  شراء  أو  توريد  نطلب  نكن  لم  مصر  فى 
أن  يورد  أو  يبيع  الذى  حق  من  يكون  بحيث  جديدة، 
يرفض أو يقبل، وإمنا كنا نطلب عودة طائرات منلكها 

إلينا بعد أن أنهت عمليات الصيانة هناك!
غمرة  فى  واشنطن  أن  أحد  على  خافياً  يكن  ولم 
قد  إرهابية  إخوانية  جماعة  مع  األعمى  تعاطفها 
قررت أن تستخدم الطائرات كورقة تساومنا بها دون 

أى حياء، إذا كان للحياء مكان فى السياسة!
وكان كل متابع للقصة وتطوراتها يدرك أن الطائرات 
 24 خالل  قواعدها  وفى  أرضنا،  على  تكون  أن  ميكن 
فى  لضغوطهم  القاهرة  استجابت  ما  إذا  ساعة، 
اجتاه منح موطئ قدم للجماعة اإلخوانية فى احلياة 
السياسية.. فقد كان هذا هو كل ما يهمهم، وكانوا 

نريد  ما  إلعطائنا  املتحدة  الواليات  فى  مستعدين 
أى مساحة فى  لإلخوان  يكون  أن  بشرط  نحب،  وما 
البلد، وبالطبع فإن ذلك كان  خريطة السياسة فى 

ألهداف ليست بريئة باملرة!
نسيت،  من  هى  نفسها  األمريكية  اإلدارة  وكانت 
تقاتل  كانت  الذى  القدم هذا  أن موطئ  تناست،  أو 
لإلخوان، شأنهم شأن  من أجله، والتزال، كان متاحاً 
غيرهم يوم إعالن خريطة الطريق فى 3 يوليو 2013، 
»احلرية  حزب  رئيس  الكتاتنى،  سعد  تلقى  عندما 
اجتماع  حلضور  دعوة  وقتها،  اإلخوانى  والعدالة« 
يرفض  لم  إنه  ثم  رفض،  أنه  غير  اخلريطة،  صياغة 
على  احلرب  إعالن  وجماعته  هو  اختار  وإمنا  وفقط، 

املصريني، منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا!
كانت إدارة أوباما تتناسى هذا كله، ثم تساوم على 
ما كانت القاهرة تعلن فى كل حلظة بوضوح كامل 
فى  يكون  ولن  احلاضر،  فى  ليس محل مساومة  أنه 

املستقبل!
عدم  تكشف  منها  آخر  جانب  فى  القصة  وكانت 
جدية اإلدارة األمريكية فى مقاومة اإلرهاب، وكيف 
أنها تقول الشىء فى هذا االجتاه، ثم تفعل عكسه 

على طول اخلط!
تؤكد  مناسبة  كل  فى  كانت  أنها  معنى  فما  وإال.. 
الوقت  فى  ثم  اإلرهاب،  ضد  حربنا  فى  تدعمنا  أنها 
ذاته متنع عنا طائراتنا التى هى فى األساس طائرات 
وجه  على  سيناء  فى  اإلرهاب،  ألوكار  مهاجمة 
هذه  مثل  مهاجمة  فى  ومتخصصة  بل  اخلصوص، 

األوكار؟!
أن  أدرك  قد  القرار  أن صانع  أظن  اللحظة  تلك  منذ 
أو  توريد  فى  وحدها  املتحدة  الواليات  على  االعتماد 
خطرة،  مسألة  ونحتاجه  نريده  الذى  السالح  إتاحة 
زيارة  فكانت  آخر،  مورد  عن  البحث  من  البد  وأنه 
الرئيس لروسيا، ثم زيارة »بوتني« لنا، ثم البحث أيضاً 

عن مورد ثالث، فكانت صفقة »رافال« الشهيرة!
وأتصور أكثر أنه لم يكن درساً لنا، فى القاهرة فقط، 
بالدرجة  املتحدة  الواليات  فى  لهم  درساً  كان  وإمنا 
الطرفني،  إلى  وواصالً  مزدوجاً،  درساً  كان  نفسها! 
احلكاية فى مجملها موحية  وكانت  سواء بسواء!.. 

بشتى املعانى!

درس األباتشى املزدوج!
سليمان جودة
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كلمة العداء احلياة :أبداً لن متوت الفكرة !
ماجي ماجد الراهب

قبل أن أشرع في كتابة مقال هذا العدد ترددت كثيرا في بلورة الفكرة وصياغة 
عنوان لها يعبر عما يلح في رأسي هذة اإليام وخاصة بعدما أصبح املشهد العام 
علي املستوي اإلجتماعي السياسي في منطقتنا ملبد باإلحداث التي تتصاعد 

وتيرتها يوم تلو اآلخر .
ان الوضع الراهن يطرح علينا الكثير من األسئله : هل عادت العصورالظالمية 
التفتيش  محاكم  روح  إستحضار  مت  ؟وهل  اإلنسانية  ضد  القمعية  متارس  كي 

التي أُقيمت في العصور الوسطي تلك األداة املهينة التي أسُتخدمت إلستئصال اإلنسانية من جذورها في 
أبشع صور اإلهانة والتي و صلت إلي حد القتل لكل من يختلف معها في الفكر والرأي ؟ . فكانت تُشكل 

نوع من انواع اإلرهاب اإلنساني بشتي الطرق من إقصاء ونفي وحتي حرق اإلشخاص احياء !
هل تتحقق نبؤة »ألبرت أينشاتني« حني سألة احدهم عن األسلحة املتوقع إستخدامها في احلرب العاملية 
الثالثة فرد قائالً :” أنا ال أعرف السالح الذي سيستخدمة اإلنسان في احلرب العاملية الثالثة ، لكني اعرف أنه 

سيستخدم العصا واحلجر في احلرب العاملية الرابعة ! “ 
أميكن حقاً أن نري حرائق اجلهل املنظم تشتعل في غابات اإلنسانية علي يد أعداء احلياة ؟ حترق هذا وتنحر 
هؤالء من اجل إخماد شعلة اإلنسانية او باألحري من اجل خدمة مصالح دول آخري تريد أن تقيم حضاراتها 
وسطوتها اإلمبريالية )التوسوعية(علي جثث ضحايا اجلهل املقدس بواسطة إستغالل أصولية أعداء احلياة 

الغاشمة !
وحتي ال ننسي ان هؤالء الذين ُصنعوا من قبل تلك الدول التي راعتهم وأعطتهم مساحة من الوجود ما 
لبث األمر إال وانقلب السحر علي الساحر في زمن قريب وأصبحوا في مواجهه ضخمه مع تلك الدوامة 
السوداء التي تبتلع األخضر واليابس ومع ذلك لم ولن تكف من رعاية هؤالء ظناً منها أنها من خالل تلك 

املسرحيات السخيفة تستطيع أن حتكم العالم كلة في قبضتها !
فعذراً لكم جميعاً الميكنم أن تخرسوا أصوات الفكرة وكما قال الفيلسوف الدمناركي:«سورين كيركجارد« “ 

تلك الفكرة التي أعيش وأموت من أجلها !”
بزوال احلضارات بل هي إمتداد  تزول  أن تقتصرعلي حياة األفراد فقط وال  زئبقية الطابع ال ميكن   فالفكرة 
خفي يسري في شرايني هذا الوجود تصرخ من خالل الدماء املساله صرخة حياة تولد من جديد لقد عبر 
تتمكنوا من  لن   «  : الكلمات  تلك  والتي أشرت لها من خالل مقالة سابقة في  عنها »مكسيم غوركي« 
إغراق احلقيقة في بحار الرماد ، انتم مجانني ، بذلك لن جتلبوا سوى النقمة عليكم،وسيتفاقم احلقد حقد 

الشعب القوي ! » 
ببساطة  النة  قصير  اجل  ذات  خاسره  معارك  فهي  أمدها  طال  مهما  الشعواء  احلروب  هذة  أن  وللعلم 
من  فكم   ! ذاتها  لتحكم  هي  تبقي  أن  أجل  من  اجمع  العالم  علي  تقضي  ان  ميكنها  ال  شديدة 
مانديال«  »غاندي«و«  ظل  وكم  نفعاً  جتدي  ال  عقيمه  فكره  حول  متركزها  بسب  أُُهلكت  إمبراطوريات 
الرغم  فعلي   ! البشرية  املذابح  وإيقاف  اإلنسانية  احلرية  نوال  أجل  من  عددها  هذا  سنني  يناضل  وغيرهم 
أيضاً  وبالرغم   ! حتققت  حتي  طريقاً  لها  ووجدت  باقية  ظلت  أفكارهم  أن  إال  عاملنا  عن  رحيلهم  من 
 “ دوستويفسكي”  فيودور   ”: املبدع  الروسي  الروائي  مع  نردد  أن  جميعاً  علينا  حولنا  يحدث  ما  كل   من 
أنا موجود ! سأهتف حني يشجنني االلم . انا موجود لسوف اشعر إذا ربط بالعمود وشددت إليه بأني مازلت 
احيا وسوف أري الشمس ... وهبني لم اراها فسوف أعرف علي األقل أن الشمس تشرق علي العالم تتألأل ! “

Injectables
• Botox Wrinkle Relaxer
• Juvederm Dermal Fillers

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

Skincare Products
• Obagi Medical
• PCA / ElcaMD
• Alyria
• Margaret Dabbs

Medical Pedicure 
• Using Margaret Dabbs
   Products

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

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

VISIA
• Skin Analysis

تخفيضات خاصة للجاليات العربية
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اإيه جرالك  

    اإيه اللي كان بيدور يف 

بالك

    �صوت عيالك 

   واال امك

    اللي كانت حمتاجالك

     ملا كنت واد �صغري 

       ويبقي فيه اإح�صا�س 

يحري

      ملا  كانوا يخوفوك

   كنت مت�صك ايد ابوك

     كانوا يجروا وب�صيبوك 

..

    وملا كربت  حبه حبه

       قابلت نوع من املحبه

       بطلت جتري  وت�صتخبي 

    وابتدي يكرب اميانك

    يف اللي جه ومات 

ع�صانك

    اللي عمره يف يوم ما 

خانك

   والنهارده

   الدنيا  كانت واقفه 

�صاهده

   ع الثبات ده وانت 

اهدي 

     يف حلظه ا�صعب من 

خيالك 

      واحتمالك 

   اإيه  اللي كان بيدور  يف  

بالك ؟؟

      طب هو جاوب عن 

�صوؤالك  

   واال هو بنف�صه جالك 

شعر جورج عبد املسيح

اإيه جرالك  

عني احلسود
دوال أندراوس 

أهدتني صديقة هدية ملنع احلسد ودرء العني عبارة عن 
كنت  زرقاء.  عني  منتصفه  في  كف  شكل  على  مرآة 
العمل،  في  االزمات  وبعض  صحية  بوعكة  أمر  وقتها 
فناولتها لي وهي تقول بيقني: »بس علقيها في مكان 
وأنا  أخذتها  يرام”.  ما  على  سيكون  شئ  وكل  ظاهر 
ابتسم ثم قلت ببساطة وبعض التحرج: “احلقيقة أنا 
تكوني  “ال  محذرة:  فقالت  األمور”..  هذه  في  أصدق  ال 
ثم راحت  جتاهلها”.  ميكن  ال  حقيقة  احلسد  حمقاء! 
تفلق  عينها  أن  عنها  معروف  لها  جارة  عن  لي  حتكي 
في  لها  تسببت  بزيارتها  قامت  كلما  وأنها  احلجر 
أو  العيال  أو أحدثت لها مكروهاً كأن ميرض أحد  كارثة 
ينكسر شئ قّيم في البيت، أو تدب خناقة لرب السما 
املشكلة  تلك  أن  موضحة  إستطردت  ثم  زوجها..  مع 
الكف  هذا  علقت  أن  مبجرد  رجعة  غير  إلى  قد انتهت 
بجوارمدخل البيت. انصرفت صديقتي بعد أن حذرتني 
من التهاون مع احلسد، وبعد أن أثارت في داخلي سؤاالً 
السيارة  عصر  في  ونحن  اليوم،  اننا  كيف  هو  ملحاً 
واخلرزة  بالكفوف  نؤمن  الزلنا  وامليكروويف،  والكمبيوتر 

الزرقاء واخلمسة وخميسة!    
لقد نشأت فكرة التعاويذ والتمائم في العصورالبدائية 
نفسه  ليقي  البدائي  اإلنسان  يستخدمها  كان  حيث 
كان  والتي  الطبيعة،  في  املوجودة  اخلفية  القوى  من 
والفيضانات،  األعاصير،  عليه  ترسل  أنها  يعتقد 
والبراكني، والزالزل، وتصيبه باألمراض. وكانت عبارةعن 
بالعنق،  رباط يحيط  أو  تعاويذ بدائية تتدلى من خيط 
تستخدم  ومجوهرات  حلياً  لتصبح  بعد  فيما  تطورت 
اخلرز  من  املصنوعة  الرقية  أو  التميمة  وكانت  للزينة. 
األزرق هي أكثر التمائم شيوعاً واستخداماً، خاصة بني 
بزرقة  فمرتبط  األزرق  اللون  سر  أما  القدماء.  املصريني 

السماء..مسكن اآللهة التي حتمي اإلنسان وتباركه. 
إلي  السحرية  بالقدرات  االعتقاد  فكرة  وانتقلت 
على  بقدرتها  يؤمنون  الناس  فبدأ  الكرمية،  األحجار 
باإلنسان  حتيق  التي  السلبية  الشر والقوي  صد 

كاحلقد والغيرة واحلسد وخالفه.
من  تقي  أنها  وكيف  موضوع الكفوف  أصل  أما 
احلسد فيعود إلى طقوس السحر التي تؤمن بأن لكلٍّ 
خمسة  العدد  خواص  من  وأن  معينة،  عدد خواص 
احلماية. وكف اليد بها ذبذبات طاقة الدفاع وهي متنع 
األذى عن اإلنسان إذا ما ُدفعت في وجه العائن أواحلاسد. 
في  اخلمسة  األصابع  فرد  بعد  يده  بكف  املرء  فيدفع 
وجه احلسود مع ذكر العدد خمسة أو كلمات مرتبطة 
خمسة  وزنه  ..الطفل  اخلميس  النهاردة  كقولهم  به 

كيلو ..وهكذا.
عن  جيالً  توارثوها  رقية  العامة  ابتدع  مصر  ريف  وفي 
بعض  الصالة مع  جمل  بعض  فيها  خلطوا  جيل 
ودفع  العني  صد  أجل  يرددونها من  املبهمة  العبارات 

االذى. 
عن  توارثناها  بدائي  أصل  لها  أخري  عادة  أيضاً  هناك 
وهي  األمازون  وحوض  أفريقيا  في  البدائية  القبائل 
املسمى  األسود  السحر  مرتبطة بطقس من طقوس 
سحر الطوطم، حيث يُصنع متثال من الشمع أو اخلشب 
يغرس  أو  يحرق  ثم  إيذائه  املراد  الشخص  هيئة  على 
في قلبه سكني مع قراءة بعض الطالسم لقتل هذا 
عبارةعن  فهي  منها  املقتبسة  عادتنا  أما  الشخص. 
ترديد  مع  باإلبرة  وتوخز  آدمي  شكل  على  تُقص  ورقة 
الورقة  تُخرق  حتى  عالن  عني  ومن  فالن  عني  من  عبارة 
كلها ثم حُترق ويُبخر بها احملسود أو الشخص املراد رقيته.
قليالً  تأملنا  ولو  احلصر  عن  تنأي  كثيرة  وتقاليد  عادات 
وحاولنا  نشأتنا  به  حتفل  الذي  املوروثات  خضم  في 
رؤيتها من منظور جديد، لوجدنا بها الكثيرمن العمق 
فترة  مرت  لقد  وبصراحة  أيضاً.  الطرافة  والكثيرمن 
طويلة منذ أهدتني صديقتي هذه اخلمسة وخميسة 
واحلقيقة التي ال استطيع انكارها هي أن مشاكلي قد 
حلت واحلمد هلل.  ولكني لآلن لست أدري إن كان لهذه 
الهدية دخل في زوال الغمة أم إنها طبيعة احلياة التي 
ال تستقرعلي حال، كل ما أدريه هو أني الزلت احتفظ 

بها كتذكار جميل من صديقة عزيزة.

كتابات ساخرة
سامح سمير

l مش عاجبني قرار قطر استدعاء سفيرها في 
مصر في هذا التوقيت، ملا الدول اجملاورة يشوفوه خارج 

من عندنا في انصاص الليالي يقولوا ايه

l كلمة الرئيس السيسي في مجملها جيدة جدا 
في محتواها، لكن في ملحوظة على االخراج، مش 
جنيب  اننا  دميقراطي  عرس  على  داخلني  اننا  معنى 

مخرج أفراح

املصري  الشباب  اقبال  تزايد  أسباب  أهم  أحد   l
استكفت  القاعدة  ان  هو  لداعش  االنضمام  على 

وقافلة باب التعيينات من فترة

للغاية  طبعا حادثة كلب شارع األهرام مؤملة   l
املضىء،  للجانب  نبص  خلينا  لكن  مقلق،  ومؤشر 
يكفي ان مفيش حد إلى األن طلع يشمت في موته 

، وده في حد ذاته حدث غير مسبوق

l الواحد بعد ما اتفرج على لقاء احمد عز ومن 
وسمع  املصري،  وسما  حميده  رجب  مناظرة  بعده 
مداخالت الناس وتعليقاتهم عليها ، اقدر اقول بكل 
تتأجل حلد ما  البرملانية الزم  االنتخابات  ان  اطمئنان 
كل املصريني على اللي قيد احلياة االن ميوتوا وييجي 

غيرهم

، الشيخة  رافال  “بعد شراء قطر ل 30 طائرة   l
موزة تُصرح للسي ان ان: “في داهية الفلوس املهم 

الواد ما يحسش انه اقل من زمالته في املنطقة

l ملا سمعت من كام شهر انهم هيرفعوا اسعار 
وابطل  نفسي  على  اضغط  الزم  قررت  السجاير 
تدخني واحلمدهلل قدرت وبطلته من شهرين، ودلوقتي 
بحاول   ، البنزين  اسعار  رفع  احتمال  عن  كالم  في 

اضغط على العربية تبطله وان شاءاهلل هتقدر

l حوار بني أثنني مواطنني:
تترشح،  املصري  ان سما  اي مشكلة  -انا معنديش 

وتدخل البرملان
-ايوة بس في ناس كتيرة مستاءة من املوضوع ده

-دي وصاية غير مقبولة، احنا عملنا ثورتني عظيمتني 
والزم  مصر  تاريخ  في  برملان  اهم  ده  اجلاي  والبرملان 

يبقى للفن والفنانني دور سياسي 
-ايوة بس اللي بتقدمه سما املصري ده ملوش عالقة 

بالفن
-ويعني هو البرملان اللي له عالقة بالسياسة
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647.447.0455

أمة في خطر

ماجد عاطف 

اجلنرال  حرك   1982 عام  في 
»جلتيري« رئيس األرجنتني أسطول 
جزيرة  على  للسيطرة  بالده 
مع  عليها  املتنازع  »فوكالند« 
»مارجريت  قررت  الفور  اجنلترا، على 
البريطانية  الوزراء  رئيسة  تاتشر« 
البحرية  إرسال  الوقت  ذلك  في 
االرجنتني  ملواجهة  االجنليزية 
عرف  فيما  اجلزيرة  عن  والدفاع 

باسم »حرب فوكالند«.
باستعادة  سريعا  احلرب  انتهت 
لكن  أخرى،  مرة  للجزيرة  االجنليز 
هي  تكن  لم  اجلزيرة  استعادة 

هناك  كان  فقد  احلرب،  هذه  من  الوحيد  املكسب 
مكسب آخر رمبا يكون أهم، أال وهو توحد االجنليز خلف 

حكومتهم. 
انخفاض  من  تعاني  كانت  التي  تاتشر«  »مارجريت 
فوكالند  حرب  أتت  احلرب،  قبل  شعبيتها  في  مرعب 
نفسها  تاتشر  ان  حتى  السماء،  لعنان  لترفعها 
علقت في مذكراتها »سنوات داونينج ستريت« قائلة: 
»فوكالند كانت نهاية حلالة الضعف التي أصابة امتنا 

بعد احلرب العاملية الثانية«.
اجنلترا ليست استثناء، فبلدان العالم عادة ما تتوحد 
بهذة  مرت  نفسها  مصر  والكوارث،  األزمات  في 
ابرزها كانت في اعقاب حرب  التجربة مرات عدة لعل 
1956 املعروفه إعالميا باسم »العدوان الثالثي« والذي 
جعل الشعب يلتف حول »ناصر« ليحيله بطال رغم انه 
عسكريا لم ينتصر في السويس.. الشيء نفسه تكرر 
في حرب 1973، حتى إنه يقال ان سجالت الشرطة لم 

تسجل محضرا واحدا طيلة مدة احلرب.
 15 ففي  مصر..  في  مقلق  شيء  يحدث  اليوم  لكن 
فبراير 2015 بث تنظيم »داعش« فيديو لعملية ذبح 21 
مواطنا مصريا في ليبيا على شاطئ مدينة طرابلس 
امة  إلى  بالدماء  موقعه  »رسالة  سموه  شريط  في 

الصليب«.
أنه  به  يوصف  ما  واقل  ومرعبا  وحشيا  كان  الفيديو 
جاء  قد  فها  قاطبة حكومة وشعباً  للمصريني  إهانة 
النحر  عملية  وتصور  املصريون  فيه  يذبح  الذي  اليوم 

وتبث عبر شبكات التواصل االجتماعى.
عبدالفتاح  املصري  الرئيس  توجه  الشريط،  بث  عقب 
بتوعد  متبوعة  للمصريني  تعزية  بكلمة  السيسي 
بالرد والثأر لدم الضحايا، ساعات قالئل وحترك الطيران 
لتنظيم  تابعة  مراكز  ألربعة  ضربات  ليوجه  املصري 

»داعش« في مدينة »درنة« الليبية.
في  يذبحون  مصريني  مواطنني  عن  نتحدث  نحن  إذن 
يتوعد،  الدولة  رئيس  بجثثهم،  وميُثل  بل  أخرى  دولة 

حالة  في  الوطني  الدفاع  مجلس 
يوجه ضربات  املصري  والطيران  انعقاد، 

في ليبيا.. ببساطة هي »احلرب«.
يتوحدوا  لم  املصريني  أن  هنا  املزعج 
متاماً.  انقسامهم  على  ظلوا  بل 
التواصل  شبكات  على  سريعة  ونظرة 
في  يحدث  مبا  تخبرك  االجتماعى 

الشارع املصري.
صفحات  من  كثير  الشديد  فلألسف 
السياسي«  »اإلسالم  عليه  يطلق  ما 
وصريحة  واضحة  شماتة  عن  عبرت 
ليس  ليبيا،  في  للمصريني  حدث  فيما 
هم  وأنهم  أقباط  انهم  سوى  لشيء 

من ساندوا السيسي على حد زعم تلك الصفحات.
»األقباط«،  الضحايا  حد  عند  تقف  لم  هنا  الشماتة 
بل طالت اجليش املصري نفسه متمنية أن تكون ليبيا 

مقبرة للسيسي وجنوده!!
وإذا كان ميكننا »تفهم« موقف اإلسالميني مما يحدث، 
هو  والفشل  لهم  عدوا  »السيسي«  يعتبرون  فهم 
للرجل، وميكن حتى تفهم موقفهم  غاية ما يتمنونه 
من اجليش باعتبار أنه من وجهة نظرهم هو من أطاح 
أن  إال  مرسي«،  »محمد  املعزول  اإلسالمي  بالرئيس 
موقف بعض ممن ينتمون للقوى املدنية كان صادماً هو 
اآلخر، فكثير منهم ترك الكارثة ليتفرغ للهجوم على 
من  مستهزئاً  اجليش  قدرات  في  مشككا  السيسي 

جدوى الضربة اجلوية.
في  اجلوية  الضربة  اختزلوا  فقد  الرئيس  مؤيدو  اما 
للرجل  جناح  هو  يحدث  ما  ان  واعتبروا  شخصه، 
وأسهبوا في مدحه وكيف أنه استرد كرامة املصريني 
التواصل  صفحات  حتولت  وبالقطع  لدمائهم،  وثـأر 
بينهم  إلكتروني  واقتتال  تالسن  االجتماعى لساحات 
لألسف..  نادراً  كان  العقل  صوت  املعارضني.  وبني 
فقليلون هم من قالوا إن ما حدث في ليبيا هو عدوان 
ضرورية  كانت  اجلوية  الضربة  وإن  املصريني،  كل  على 
للمصريني  املعنوية  الروح  لرفع  االقل(  )على  سياسيا 
وجه  ماء  على  وللحفاظ  األهمية،  شديد  أمر  وهو 
فلنترك  أما عسكرياً  اآلخر،  هو  حيوي  أمر  وهو  الوطن 
منا،  بها  أدرى  هم  التي  أمورهم  يتدبرون  احلرب  أهل 

ولنعطهم فرصتهم ثم نحاسبهم حال فشلهم.
هجوم  من  يسلموا  لم  الرأي  هذا  أصحاب  حتى  لكن 

وتهكم الطرفني املتناحرين.
ما يحدث في سيناء وليبيا خطر على مصر.. هذا أمر 
االنقسام  ذلك  هو  األكبر  اخلطر  لكن  فيه،  جدال  ال 
لالحداث  ينظر  بات  الكل  أن  األعظم  اخلطر  املرعب، 

وفقا لقناعاته السياسية متناسيا انه جزء من وطن.
رحم اهلل الشهداء.. كل الشهداء.
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ان     Toronto Real Estate Board اعلنت   
3,120 منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام 
فبراير  شهر  من  األول  النصف  خالل    MLS
. و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 14.9   2015
املعلن عنها  املنازل  باملقارنة مببيعات  املائة  في 
خالل نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت 

عدد الوحدات املباعة  2,715 وحدة.
مثلت  والتي   ، فقط  تورونتو  مدينة  في  و   
وصل   ، املعامالت  من  املائة  في   37.6
دوالر    642,116 املنزل  سعر  متوسط 
من  الفترة  دوالرلنفس   592,822 باملقارنة  
. املائة   في    8.3 قدره  بإرتفاع  املاضى   العام 
متوسط  إرتفع   )»905«(  GTA ال  باقي  فى  و 
باملقارنة   دوالر   577,975 الي  البيع  سعر 
518,212  دوالر لنفس الفترة من العام املاضى 

بإرتفاع قدره 11.5 فى املائة.
و فى مدينة تورونتو حققت الوحدات املنفصلة 
زيادة فى السعر قدرها 10.9 فى املائة, والوحدات 
 3.4 السعر قدرها  زيادة فى  النصف منفصلة 
فى املائة, اما الوحدات امللتصقة فقد حققت 
لنفس  مقارنة  املائة  فى   9.9 قدرة  إنخفاض 

الفترة من العام املاضى.
النتائج  GTA  )905( فكانت  ال  بقية  أما فى 
املنفصلة  الوحدات  حققت  فقد  إثارة  أكثر 

زيادة فى السعر قدرها 9.9 فى املائة, والوحدات 
النصف منفصلة زيادة فى السعر قدرها 13.2 
فى املائة, اما الوحدات امللتصقة فكانت وفيرة 
املائة  14.1فى  قدرة  إرتفاع  حققت  فقد  احلظ 

املائة مقارنة لنفس الفترة من العام املاضى .
 Condo( اململوكة  الشقق  مجال  في  و 
Apartment( كانت املعاملة علي 776  شقة 
 .2015 فبراير  شهر  من  األول  النصف  خالل 
استحوزت تورونتو علي نسبة 72.60 باملائة من 
البيع  سعر  متوسط    املبيعات.  وكان  اجمالى 
من  الفترة  هذه  خالل  في  السكنية  للشقق 
هذا العام 356,448 دوالر بإرتفاع قدره 2.3 فى 
املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط 
طفيف  بنخفاض  دوالر   373,934 الى   السعر 
 )»905«( GTA قدره 0.1 فى املائة. و فى باقي ال
البيع الي 309,930 دوالر  ارتفع متوسط سعر 

بإرتفاع قدره 7.8 فى املائة.
 The  ( أعلنت  كندا   مستوى  على  و 
 Canadian Real Estate Association
CREA( أن British Columbia حققت إرتفاع 
فى  املائة.  فى   5.0 قدرة  السعر  متوسط  فى 
Alberta حققت إنخفاض قدرة 1.6 فى املائة. 
 1.4 قدرة  إنخفاض  حققت   Saskatchewan
قدرة  إنخفاض  حققت   Manitoba املائة.  فى 
فى  إرتفاع  حققت   Ontario املائة.  فى   0.8
 Quebec .متوسط السعر قدرة 3.7 فى املائة
 0.3 قدرة  السعر  متوسط  فى  إرتفاع  حققت 
فى املائة. New Brunswick حققت إنخفاض 
حققت   Nova Scotia املائة.  فى   9.3 قدرة 
إرتفاع فى متوسط السعر قدرة 1.9 فى املائة. 
إنخفاض  حققت   Prince Edward Island
 Newfoundland & املائة.  فى   0.3 قدرة 
Labrador حققت إرتفاع فى متوسط السعر 
إنخفاض  Yukon حققت  املائة.  قدرة 1.4 فى 
 Northwest Territories .قدرة 22.4 فى املائة

حققت إنخفاض قدرة 16.3 فى املائة.
الي  استفسارتكم  و  اسألتكم  ارسال  برجاء 
سوف  و    soarin.homes@ gmail.com

اجيب عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker 

سوق العقارات
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بقلم: مدحت سابا

416.737.3121647.447.0455

بيع وشراء وتأجير 
العقارات 

السكنية والتجارية

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

- Free virtual tour - Free youtube
engmaryibrahim@gmail.com

Office: 905-731-2000      Fax: 905-886-7556

Direct: 647.787.5505

 Free Market
Evaluation
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

ناقشت فى احللقة السابقة تأثير تغير سعر الفائده 
على تغير اسعار العقارات وان هناك عالقة عكسية 
سعر  تغير  على  يؤثر  آخر  عامل  هناك  املتغيران.  بني 
عالقة  وهناك  الدولة،  اقتصاد  قوة  وهو  العقارات 
طردية بني املتغيرين اى مع زيادة قوة اقتصاد الدولة 
تزداد اسعار العقارات ومن املثير ايضا ان زيادة حركة 
كبيرة  بدرجة  ايجابيا  يؤثر  اجلديدة  العقارات  انشاء 
فى قوة اقتصاد الدولة اى ان كال من العقارات وقوة 
و تقدم  األخر.  يؤثر كل منهما على  الدولة  أقتصاد 
وانخفاض  العمل  فرص  من  يزيد  اقتصاديا  الدولة 
اجلدد  املشترين  اعداد  من  يزيد  مما  العاطلني  نسبة 
للعقارات وبالتالى يساهم فى زيادة اسعار العقارات 
وايضا قوة األقتصاد تزيد من الناجت القومى للدولة 
ايجابيا  فيؤثر  ايضا  األفراد  دخول  على  ينعكس  مما 
على اسعار العقارات ومن ناحية اخرى فان االنتعاش 
األقتصادى ينعش بالتالى سوق األستثمار العقارى 
فترتفع  الشراء  على  الطلب  زيادة  الى  يؤدى  وهذا 
اسعار العقارات وهناك مؤشرات كثيرة يعرفها خبراء 
االقتصاد متكنهم الى حد ما، ان يتنبؤا مستقبال مبا 
قد يحدث من تغير فى األقتصاد وبالتالى التغير فى 

اسعار العقارات.

كيف تستثمر فى مجال 
العقارات )10(

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 
 

M
em

be
r o

f  
   

Th
e 

To
ro

nt
o 

R
ea

l E
st

at
e 

B
oa

rd
 

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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ATT: Galil Fahmy
CONTRACT # G 6118

RE: Sutton Group 1st West Realty
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QUESTIONS? Call us at 1-888-922-1025
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4349 Coquitlam, BC
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البشرة ثالث أنواع: العادية - اجلافة - الدهنية  ... 
فكيف تعرفني الفرق؟

البشرة العادية: وهي البشرة التي ال تظهر جافة 
مدة  في  الدهون  من  طبقة  عليها  يتكون  وال 

قليلة 
وستبدو  واضحاً  اجلفاف  سترين  اجلافة:  البشرة 

وكأن بها قشور 
البشرة الدهنية: وهنا تبدو البشرة المعة وتظهر 
بعد  رائحة  تصحبها  واحياناً  دهنية  طبقة  بها 

ساعات قليلة من التنظيف 
طرق التنظيف:

 face wash ال  بإستخدام  وجهك  أغسلي   -
وإذا  ومساًء،  صباحاً  بشرتك،  لطبيعة  املناسب 
بالتنظيف  يُنصح  الرياضة  ممارسي  من  كنتي 
بإستخدام  االطالق  علي  يُنصح  وال  بعدها، 
في  خدوش  هذا  يُسبب  حيث   ، العادي  الصابون 
التي  الطبيعية  الزيوت  فقدان  وايضاً  البشرة 

يفرزها اجللد 
البارد  أو  الفاتر  املاء  بإستخدام  يُنصح  ايضاً   -

وليس الساخن
ويجب  للتنشيف  نظيفة  فوطة  إستخدمي   -

عدم تكرار إستخدامها للوقاية من البكتريا 
- إستخدمي ال toner وخاصة في حاالت البشرة 
الدهنية و »حب الشباب« و الرؤوس السوداء النه 
من  لإلستفادة  إستعداداً  أكثر  البشرة  يجعل 
املناسب،   PH ال  بتهيئة  وذلك  اخلاصة  الكرميات 
وهنا نرجو مراعاة عدم إستخدام ال toner احملتوي 

علي الكحول، حيث يسبب هذا جفاف البشرة 
املنطقة  تنظيف  في  احلذر  بتوخي  يُنصح   -
تكون  البشرة  طبقة  أن  حيث  بالعينني،  احمليطة 
إستخدام  يجب  وأيضاً  حساسية  وأكثر  رقيقة 

الكرميات اخلاصة بالعينني 
- اخيراً Have a facial من وقت إلي اخر واعطي 
 professional لوجهك فرصة لُينظف بطريقة
واملنتجات  الطرق  هذه  أن  حيث  اخملتصني  مع 
الطرق  من  إحترافية  أكثر  تكون  املستخدمة 
بعد  وخاصة  أفضل،  نتائجها  وايضاً  املنزلية 

إضافة ال mask املناسب  

د. شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

تعرفي على نظام 
مادونا للحفاظ 

على رشاقتها في 
عمر الـ53

املقادير
2     بطاطس  كبير

2     باذجنان رومي
1     فلفل اخضر

1     بصل أحمر حجم كبير
بقدونس  كبيرة  ملعقة       2

مفروم
2     ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كمون  صغيرة  ملعقة       1
مطحون

1/4     كوب  زيت زيتون
1     ملعقة كبيرة خل أحمر

1     ملعقة كبيرة  عصير ليمون
       ملح وفلفل

1/2     كوب صلصة طحينة 

الطريقة
حتى  ماء  في  البطاطس  تُسلق   -
حلقات  وتقطع  تقشر  ثم  تنضج، 

بُسمك 1/2 1 سنتيمتر. 
- يُغسل الباذجنان ويُجفف، ثم يُثقب 
طرف  بواسطة  متفرقة  أماكن  في 

سكني حاد. 
نار  على  مباشرة  الباذجنان  -يُشوى 
إلى  ويقطع  يقشر  ثم  متوسطة، 
نصفني وتنزع منه أكبر كمية ممكنة 

من البذر. 
مكعبات  إلى  الباذجنان  يُقطع   -
من  قليل  ويُضاف  جانباً  ويحفظ 

عصير الليمون حتى ال يتغير لونه. 
مباشرًة  األخضر  الفلفل  -يُشوى 

على نار متوسطة، مع التقليب. 
من  كيس  في  الفلفل  يوضع   -

ثم  دقائق،  خمس  ملدة  البالستيك 
من  التخلص  ويتم  نصفني  يقطع 
مربعات  إلى  ويقطع  والقشر  البذر 

صغيرة. 
قطع  إلى  األحمر  البصل  يقطع   -
صغيرة ويحمر في ملعقتني من زيت 

الزيتون ملدة 10 دقائق. 
الباذجنان  يُخلط  عميق،  وعاء  في   -
األخضر  والفلفل  األحمر  والبصل 
ويُتبل  جيداً  والطحينة  والبقدونس 
اخلليط بامللح والفلفل، ويوضع جانباً. 
- في وعاء آخر، يُخلط الثوم مع اخلل 
الزيتون  زيت  من  واملتبقي  والليمون 

والكمون املطحون. 
في  البطاطس  حلقات  ترص   -
وترش  بالصورة(،  )كما  التقدمي  طبق 
بينهاخليط  ويوزع  الثوم  بخليط 

الباذجنان.

طبق العدد
اإعداد: اأماين

سلطة بطاطس وباذجنان مشوي

8

في  شهرتها  تنحصر  لم  مادونا  العاملية  الفنانة 
غنائها وعروضها الفنية املميزة، بل مع التقدم في 
رشاقتها  نتيجة  شهرة  أكثر  مادونا  أصبحت  السن 

وشبابها الذي ال يجعلها تبدو في سن الـ53 عاماً.
كشفت  إليها،  وجهت  التي  األسئلة  بعض  وفي 
الكافية  األجوبة  من  ببعض  السر  هذا  عن  مادونا 
برنامج  قاله  حسبما  الكثيرات،  تفيد  قد  التي 

»التفاح األخضر« الذي يعرض على »إم. بي. سي«.
قالت مادونا إن اإلدمان على ممارسة الرياضة والغذاء 
اجليد منذ عقود، كما أن اإلدمان على النوم في أوقات 
وتشير  ذلك،  في  يساعدها  طويلة  وساعات  معينة 

سيكون  األمور  هذه  من  أي  في  اإلخفاق  أن  إلى 
واضحاً على الشكل اخلارجي.

نتيجة  كان  إليه  توصلت  ما  أن  النجمة  وأضافت 
رياضة  أمارس  حيث  وراثياً،  عامالً  وليس  كبير،  جهد 

حمل األثقال والرياضات الثقيلة.
كما أن عملها الفني واالستعراضات التي اشتهرت 
بها كانت احلافز الكبير بالنسبة إليها لتستمر في 

الرياضة واللياقة.
في  دقيقة  و60   30 بني  ما  مادونا  تقضي  يومياً 
على  اليومية  التمرينات  وتليها  الثقيلة  الرياضات 

املسرح.

كيفية تنظيف الب�سرة

نصائح جديدة لبناء عالقات اجتماعية ناجحة 
أو  جديد  عمل  تبدأين  عندما 
تنتقلني الى مكان عمل أخر فأنتي 
حتتاجني الى بناء عالقات اجتماعية 
حتى  العمل  في  زمالئك  مع  جيدة 
بالهدوء  تشعري  أن  تستطيعني 
والراحة النفسية في مكان عملك 
التقدم  على  القدرة  لديكي  وتكون 

واحراز النجاحات.
عالقات  لبناء  مفيدة  نصائح 

اجتماعية:
واضحة  تكوني  أن  البد  أوال: 
الغرور  عن  متاما  وابتعدي  وصريحة 

والتحدث عن مكانتك وقدراتك طوال الوقت.
في  كخلفية  السابقة  خبراتك  تستخدمي  وال  نفسك  لتعريف  الفرصة  لديكي  ستكون  ثانيا: 

العمل اجلديد وخذي النصائح من زمالئك اجلدد ألن كل عمل يختلف عن االخر في متطلباته.
طوال  األوامر  العطاء  سلطاتك  تستخدمي  ال  أعلى  منصب  في  تصبحني  أو  تترقني  عندما  ثالثا: 
الوقت وحاولي أن تكسبي محبة الزمالء واستمعي شكواهم ومقترحاتهم ليعلمو أنكي جئتي 

لتساعديهم وليس لتصعيب األمر عليهم.
في  وزمالئك  روسائك  أعجاب  وتنالي  فيه  لتبرعي  اجلديد  العمل  حول  معلوماتك  من  زودي  رابعا: 
وكسب  التعارف  سبيل  على  مثال  الفطار  على  اجلدد  زمالئك  تعزمي  ان  ميكنك  خامسا:   . العمل 

احملبة واملودة.

6 نصائح للعناية بـ«اجلينز«
تقريباً ال تخلو خزانة من املالبس اجلينز سواء بنطلون 
حتتاج  فهي  أساسية  قطعة  اجلينز  وألن   ، جاكيت  أو 
لعناية خاصة لتعيش أطول مدة ممكنة. وقدم موقع 
»ستايل كاستر« نصائح للحفاظ على املالبس اجلينز 

لتبقى لسنوات على حالها وقت الشراء:
كثرة  ألن  أشهر،   6 كل  إال  يُغسل  ال  اخلام  اجلينز   -1

ارتدائه جتعله مريًحا للجسم أكثر، ولكن أغلب املنتجات املتوافرة في األسواق يدخل عليها تعديالت وخامات 
مختلفة، لذا ميكن غسله بسهولة ولكن عند احلاجة، أي عندما يتعرض لالتساخ.

خالل  احلمام  في  تعليقه  ميكنِك  طيبة،  غير  رائحته  أن  تشعرين  ولكنك  نظيفاً  البنطلون  كان  إذا   -2
أو  اجلينز،  اجلاكيت  أو  بالبنطلون  العالقة  العرق  رائحة  من  التخلص  على  يساعد  املاء  فبخار  االستحمام، 

ميكنِك وضعه داخل كيس بالستيك في الفريزر ملدة ساعتني.
قلبه على ظهره  أوالً  بطريقة صحيحة، فعليِك  اجلينز  املصنوعة من  القطعة  أما عن طريقة غسل   -3
وغلق »السوستة«، وابتعدي متاماً عن املاء الساخن ألنه يتلف األنسجة، بينما اعتمدي على املاء البارد فقط.

4- ميكنِك إضافة ½ كوب من اخلل األبيض عند غسل البنطلون اجلينز ذي األلوان الداكنة.
5- ابتعدي عن آلة التجفيف، وإذا اضطررِت الستخدامها، فاختاري أقل درجة حرارة ممكنة، ولكن األهم عند 
جتفيف البنطلون اجلينز هو إزالته قبل متام التجفيف، واتركيه على طاولة مسطحة حتى يجف ولكن في 

درجة حرارة الغرفة.
مكدسة  خزانة  داخل  بطيها  تقومي  ال  لذا،  للتنفس،  بحاجة  اجلينز  من  املصنوعة  القطع  أن  اعرفي   -6

باملالبس، بل اتركي لها مساحة للتنفس. بحسب املوقع

نصائح جلعل طفلك ينام مبفرده 
بك  يرتبط  وال  السرير  في  مبفرده  ينام  طفلك  لتجعلي  تساعدك  التي  البسيطة  النصائح  بعض  هناك   
لتنامي بجانبه وهي طرق سهلة وبسيطة ولكنها ستفيدك كثيرا فيما بعد وستجعلي طفلك يتعلم 

االستقاللية والتعود على النفس منذ نعومة أظافره.
كيف جتعلي طفلك ينام مبفرده:

أوال: البد ان تتحدثي مع طفلك تعطيه الشعور بأنه أصبح كبيرا األن ويجب عليه أن ينام مبفرده ألنه يجب 
عليه ان يعتمد على نفسه.

ثانيا: اعقدي معه صفقة بأنه اذا نام طوال األسبوع في غرفته فيمكنه اجملئ والنوم بجانبك يوم اجلمعة 
مثال كنوع من اجلائزة والتشجيع.

ثالثا: أبلغي طفلك أنه اذا جاء من غرفته الى غرفتك في الظالم أثناء الليل فينبغي عليه أن يعود مبفرده 
أيضا.

رابعا: اقرئي لطفلك قصة قبل النوم وهو في غرفته على سرير واكتفي باجللوس بجانبه فقط.
خامسا: ميكنك ان تغني له األغاني التي يحبها بصوت هادئ ومريح.

سادسا: عندما ينام طفلك اطفئي النور وابقي بجانبه لعشر دقائق فقط حتى تتأكدي أنه نام متاما واذا 
بكى غني له من بعيد أو أعطيه قبلة سريعة وعندما ينام انسحبي بهدوء الى غرفتك.
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للكليات  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  للرئيس  بيان  في 
العمليات  جميع  إيقاف  ،تقرر  باي«  »سيرج  املهنية 
مواقعها  وجميع  املهنية  إيفرست  كلية  في  واألنشطة 
بداية من يوم اخلميس ١٩ فبراير ٢٠١٥ ، وقال سيرج  باي  أن 
كلية إيفرست لم تعد مسؤولة مالياً وفقاً حلكومة أونتاريو 
 ٢٤٠٠ حوالي  لديها  املهني  للتدريب  إيفرست  وكلية   ،
طالب و٦٣٠ موظف في ١٤ فرع لها في أونتاريو وهي تركز 
األعمال  قطاعات  في  وظائف  لشغل  الطالب  تدريب  علي 
متحدث  وقال   ، الصحية  والرعاية  والتكنولوجيا  التجارية 
بعد  مفاجأة  جاء  وفروعها  الكلية  أغالق  أن  الكلية  من 
املقاطعة ملناقشة  العمل مع حكومة  أسابيع واشهر من 
احلكومة  مع  نعمل  نحن  وقال  للكلية  املالية  األوضاع 
املعنية  األطراف  نعلن  وسوف  املقبلة  خطواتنا  لتحديد 
عندما يكون لدينا املزيد من املعلومات ، وقال عضو البرملان 
عن حي  ريتشموند هيل إن شاغلنا األول هو الطالب الذين 
وان احلكومة ملتزمة  الكلية  أنشطة  بتعليق جميع  تأثروا 
مبساعدتهم ومساعدة املوظفني وتقدمي الدعم لهم خالل 
هذا الوقت الصعب ، وأضاف أن الكلية لديها ٣ مليون دوالر 
إلكمال تدريب الطالب ورد الرسوم املدرسية لهم ، وقال إن 
واجلامعات   والكليات  التدريب  وزارة  في  التنفيذي  الرئيسة 
حلماية  الكلية  بأغالق   التشريعية  سلطتها  مارست  قد 
مصالح الطالب احلاليني واحملتملني. وفي شهر يناير من العام 
املاضي  نشرت مزاعم عن الشركة األم »كليات  كورنثيان« 
أنها تستخدم بيانات مزورة في التسويق للطالب في والية 
جورجيا وبدا احملققون الفيدراليون في التحقيق  ومنع عنها 
مالية   متاهات  في  مما وضعها  احلكومة  املالي من  التمويل 
وبدأت عالمات عن متاعب مالية تلوح في األفق في الصيف 
املاضي عندما وضعت الشركة األم   جميع فروع الكلية أل 
ووضعت  املتحدة  الواليات  في  كلية   ١٢ وأغلقت  للبيع   ١٤
األخرين للبيع مبا فيها كلية إيفرست في كندا وفي  شهر 
يوليه املاضي  أغلقت كليات »كورنثيان« وعني مراقب مالي 
في  التعامل  من  منعت  ،وحاليا  أغالقها   علي  لألشراف 
بورصة األوراق املالية »ناسداك« لفشلها في تقدمي التقارير 

املالية املطلوبة في املواعيد احملددة.

الكندي  الشعب  عاشه  مفجع  حادث  نيوز:  جود 
“إليجا  الطفل  خرج  حني   ، حتديداً  تورنتو  ومنطقة 
مارش” والبالغ من العمر، ثالث سنوات، من شقة جدته 
حيث تسكن في عماره رقم ١٤٥ بشارع “نابتون”، في 
“تي  سوي  يرتدي  يكن  ولم  صباحاً  الرابعة  الساعة 
حرارة  درجة  وفي  الشتاء.  وحذاء  وحفاضة  شيرت” 

أقتربت في بعض األحيان من ال ٣٠ حتت الصفر
صباحاً،  السابعة  تقريباً  في  االمر  إكتشاف  ومت 
وشارك   ، وبالهليكوبتر  بحثاً  الشرطة  فتحركت 
وضع  بينما   ، بالبحث  املنطقة  سكان  من  العشرات 
الطفل  صورة  “تويتر”،  علي  الكنديني  من  األالف 
 ، اليجا”  “صلوا الجل  أو  اليجا”  عن  “ابحثوا  وهاشتاج 
وبعد هذا احملاوالت متكنت الشرطة من العثور عليه في 
حوالي العاشرة صباحاً، علي بعد ٣٠٠ متر من منزله، 
دون عالمات للحيوية. بعدها مت نقله إلي مستشفي 

ً نورث يورك، ليفارق احلياة في الساعة الثانية ظهرا
العميق  حزنه  عن  الشرطة  رئيس  بلير”،  “بيل  وعبر 
يوجد  ال   ” للصحف  بلير  وقال  احلادث،  هذا  بسبب 
نرى  أن  من  جميعا  ولنا  العمل  هذا  في  أسوأ  شيء 
الوفاة املأساوية للطفل، وأعتقد أن كل سكان تورنتو 
يشعرون باحلزن حينما تري صورة هذا الطفل اجلميل 
الذي ال تفارقه اإلبتسامة ليخرج في هذا البرد القارص 
سوف  “بلير”:  وأضاف  صباحاً”  الرابعة  الساعة  في 

نفعل كل ما بوسعنا لدعم عائلته.
الطفل  جنازة  مصروفات  لدعم  حملة  تدشني  ومت 
في  دوالر  الف   ١٣٠ جمع  احلملة  وإستطاعت  “اليجا” 

يوم واحد

أغالق مفاجئ لكلية »إيفرست« 
وجميع فروعها في كندا

وفاة الطفل “اليجا مارش” 
تصيب كندا باحلزن

وزير اخلارجية الكندي 
»روب نيكولسون« يدين 

التفجيرات املتعددة في ليبيا
نيكولسون«  »روب  الكندي  اخلارجية  الشؤون  وزير  ادلي 
اسفر  والذي  ليبيا  في  املتعددة  التفجيرات  فيه  أدان  ببيان 
العشرات   وإصابة   شخص   ٣٠ عن  يقل  ال  ما  مقتل  عن 
األخرين، وقال  ؛ تدين  كندا بشدة التفجيرات اإلرهابية التي 
العديد  عن  أسفرت  والتي  ليبيا   شرق  الكباح  في  وقعت 
من  القتلى واجلرحى ،  وأن هذا العمل  اإلرهابي  اجلبان يأتي 
لقطع  والشنيع   الوحشي   العمل   من  قصير  وقت  بعد 
يوضح  والذي  املصريني  األقباط   من   مسيحي   ٢١ رؤوس 
بالفعل  تهدد  التي  لإلرهاب   البربرية  الطبيعة  ثانية  مرة 
أفضل  أن  تعتقد  وان كندا   ، اإلقليم  واحلرية في  االستقرار 
ضد  الليبيني  جميع  يتحد  أن  هو  والعنف  اإلرهاب  علي  رد 
في  فعالة  بصورة  ويندمجوا  اإلرهاب  وينبذوا  املتطرفني 
جهود األمم املتحدة التي تقدمها بعثة األمم املتحدة لتدعيم 
ليبيا ،  ونيابة عن جميع الكنديني أتقدم بخالص العزاء إلي 
اسر وأصدقاء الذين قتلوا في هذا الهجوم وأمتني الشفاء 

العاجل للمصابني.    

قضية التفتيش الذاتي لطالبات الثانوي 
تثير اجلدل في كيبيك

طالبة  من  الثانوية  »نيوفتشاتيل«  مدرسة  مديرة  طلبت 
باملدرسة ١٥ عام بنزع مالبسها كاملة خلف ستار وتسليمها 
تبيع  بانها  شكهم  بعد  تفتيشها  من  يتمكنوا  حتى  لهم 
طردت  فقد  شيء  يجدوا  لم  انهم  ومع  للطالب  اخملدرات 
الطالبة من املدرسة. وقالت أم الطالبة انه كان ينبغي إبالغها 
قبل عملية التفتيش وقال محامي األسرة  انهم سيرفعون 
باملقاطعة  التعليم  إدارة  مجلس  علي  قضائية  دعوي 
بتعويضات  ،وسيطالبون  بكيبيك  فتشاتيل  نيو  ومدرسة 
جزائية ، وقال رئيس وزراء كبيك »فيليب كويالرد« أن عملية 
التفتيش الذاتي ال يجب أن حتدث في مدارس كيبيك ولكنه 
يحتاج أن يعرف جميع احلقائق حول هذه القضية ، ودافع وزير 
وقال  الذاتي  التفتيش  عن  بولدوك  أيف  كبيك  في  التعليم 
إنها عملية معقولة طاملا جرت وفق املبادئ املعمول بها في 
املقاطعة وبطريقة محترمة، وقال انه امر خبير مستقل الن 
ينظر في حالتني من هذه احلاالت متت مؤخرا في كيبيك ، وقال 
متحدث باسم وزير التعليم أن الطالب ميكن أن يفتش ذاتيا 
اذا كان هناك اشتباه انه يبيع اخملدرات ، وان املبادئ التوجيهية 
املستخدمة في كبيك باالشتراك مع الشرطة تستند علي 
قرار احملكمة العليا في كندا لعام ١٩٩٨ والذي مينح موظفي 
املدرسة احلق في القيام بعملية تفتيش ذاتي لضمان سالمة 
الطالب واملدرسة . ولكن حزب كبيك قال انه بالرغم من قرار 
للتفتيش  الوالدين  موافقة  على  احلصول  من  فالبد  احملكمة 
عبر  املدارس  ومعظم  الطالب قصر،  هؤالء  أن  الذاتي خاصة 
ذاتي فيمن يشتبه فيهم من  كندا ال جتري عمليات تفتيش 

الطلبة ولكنها تستدعي الشرطة.
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زعيم حزب »التحالف من اجل املستقبل« في كبيك 
يقترح التحقق من املساجد قبل أقامتها

مونتريال: إقترح زعيم اهم ثالث حزب شعبي في اجمللس التشريعي في كبيك، »فرنسوا ليجولت« ، بانه ينبغي إنشاء 
القيم  يواظبون علي تشويه  بإقامة مساجد في كبيك وهل هم  الذين يطالبون  للتحقق من  األشخاص  هيئة عامة 
املعمول بها في املقاطعة  أو ال؟، وقال أن السلطات البلدية سوف تتمكن من استخدام هذه املعلومات من اجل رفض 
تصاريح إقامة مساجد في املقاطعة، وجاء االقتراح هذا كرد فعل من فرنسوا ليجولت علي نقد وجه إلي عمدة مدينة 
شاوينيغان في كبيك  شمال مونتريال لرفضه طلب بإقامة مسجد حيث أظهر املواطنني قلقهم من بناؤه ، وقال فرنسوا 
انه في غياب قوانني حتدد بناء أماكن العبادة في كيبيك وخلوف وقلق املواطنني كان علي العمدة أن يقول ..ال ، وقد انضم 
فرنسوا إلي حزب املعارضة في دعوة احلكومة إلنشاء قواعد واضحة حتكم انتخاب هيئة من املواطنني للرد علي مطالب 
بناء دور عبادة في كبيك . وقال انهم سيعملون ملساعدة البلدية لقبول أو رفض إنشاء مكان للعبادة أو شغل مكان ما 
للعبادة. وطالب أيضا احلزب الليبرالي احلاكم بتغيير ميثاق احلقوق واحلريات ليتضمن قيم كبيك مثل مبدا املساواة بني 
وزراء كبيك فيليب كويالرد حذر من دعوة فرنسوا لتعديل ميثاق  رئيس  التوجه اجلنسي للفرد، ولكن  اجلنسني واحترام 

املقاطعة وقال إن حكومته ستقدم اقتراح ليحكم أماكن العبادة وال ينتهك احلريات األساسية للشعب.

مناهج الدارسة اجلديدة عن اجلنس 
ستكون على اإلنترنت في خالل أسابيع

حكومتها  أن  أونتاريو  وزراء  رئيسة  وين«  »كاثلني  قالت 
املناهج  حول  واألمهات  اإلباء  مع  التشاور  من  انتهت  قد 
اجلديدة املقترحة لتدريس اجلنس في املدارس وسوف تكون 
وحتدث  اإلنترنت.  على  العام  للعرض  أسابيع  خالل  جاهزة 
في  بأنه  مراراً  مكناجتني«.  »مونت  احملافظني  حزب  عضو 
تلقي  وأنه  واألمهات  اإلباء  أراء  من  املزيد  ملعرفة  حاجة 
وإلتماسات  اإللكترونية  والرسائل  املكاملات  من  العديد 
في  إهمالهم  مت  بأنهم  شعروا  الذين  واألمهات  اإلباء  من 
يشير  لم  ولكنه  اجلديدة  املناهج  على  التشاور  عملية 
إلي أية انتقادات ملا هو بالفعل موجود في املناهج. وقالت 
ينشره  الذي  اخلوف  كان  إذا  تعلم  ال  إنها  الوزراء  رئيسة 
مبجموعة  أو  حزبه  زعيم  باقتراح  عالقة  له  مكناجتني 
صغيرة من الناس الذين يريدون أثارة الفزع حول حقيقة أن 
األطفال يحتاجون للمعلومات وإنه مت استطالع أراء  قادة  
هناك  وان  املقاطعة  في   مدرسة   ٥٠٠٠ من  املستشارين 

من  ينفذ  سوف  البدنية  والتربية  للصحة  جديد  منهج 
سيتم  اجلنس  عن  اجلديدة  املناهج   وفي   ،٢٠١٥ سبتمبر 
اجلنسي  الشذوذ  عن  الثالث  الصف  في  األطفال  تعليم 
علي  سيشجعون  السادس  الصف  وفي  املثليني  وزواج 
االستنماء  ذلك  في  مبا  البلوغ  سن  حول  مناقشات  أجراء 
عن  تنتقل  التي  األمراض  يتعلمون  السابع  الصف  وفي 
طريق االتصال اجلنسي وكيفية منعها ومواضيع عن طرق 
املمارسات اجلنسية الغير طبيعية ، وقالت وزيرة التعليم 
ال  انهم  يقولون  واألمهات  اإلباء  سمعنا  أننا  أونتاريو  في 
يستطيعون بالضرورة  التحكم فيما يراه أوالدهم وانهم 
يريدون أن يحصل أطفالهم علي معلومات جيدة و دقيقة 

وفي الوقت املناسب حتي ميكنهم 
التصدي ملا يرونه أو يسمعونه ويريدون أن يتعلم أوالدهم 
اخلطر من االتصاالت وأرسال صور شخصية غير مناسبة 

علي الهواتف الذكية وكيف يستخدمون اإلنترنت بأمان
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حني تنتصر دول اخلليج لقطر على حساب مصر

اليمن: عبد ربه منصور هادي يدعو احلوثيني 

إلى اخلروج من صنعاء
أعلن الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي مواصلته للعملية 
السياسية في بالده ودعا الهيئة الوطنية للحوار إلى اجتماع 
منذ  اتخذت  رئاسية  قرارات  أو  خطوات  أي  أن  معتبراً  عاجل 
من  والعشرين  احلادي  في  صنعاء  للعاصمة  احلوثيني  اجتياح 
سبتمبر / أيلول املاضي باطلة وال شرعية لها. كما دعا إلى رفع 
اإلقامة اجلبرية التي يفرضها احلوثيون على بعض رجال الدولة 
وإطالق سراح اخملتطفني. وفي البيان الصادر عنه متسك الرئيس 
اليمني بقرارات مؤمتر احلوار الوطني التي أقرت توزيع اليمن الى 

ستة اقاليم في دول احتادية. كما طالب  اجملتمع الدولي باتخاذ اإلجراءات حلماية العملية السياسية 
ورفض االنقالب الذي قام به احلوثيون. و كان الرئيس هادي قد غادر منزله في العاصمة صنعاء بعد 
أن ظل فيه ألسابيع رهن اإلقامة اجلبرية بعد استيالء احلوثيني على سدة احلكم الشهر املاضي. وأكد 
احلوثيني  لدى  إيرانية  عمانية  بوساطة  متت  الرئيس  مغادرة  أن  اليمني  اجلمهوري  القصر  في  مصدر 
مقابل اشتراطات وضعها احلوثيون على هادي والوسطاء تقضي بعدم تدخل الرئيس املستقيل في 
آخر،  تطور  وفي  للحوثيني.  الدستوري  باإلعالن  ورد في سمي  ما  االعتراض على  أو  السياسي  الشأن 
شهدت محافظات إب وتعز وذمار واحلديدة وصنعاء والبيضاء مظاهرات رفعت شعارات رافضة لإلعالن 
الدستوري” االخير. وجاءت هذه التطورات بعد إعالن الوسيط األممي في اليمن جمال بنعمر اجلمعة 
توافق األطراف السياسية في اليمن على تشكيل ما يُعرف بـ”مجلس الشعب االنتقالي” ليمثل مع 
مجلس النواب احلالي السلطة التشريعية خالل مرحلة انتقالية تهدف إلى انتشال البالد من فوضى 

سياسية وأمنية تعاني منها منذ عام 2011.
ولم يُحسم بعد وضع مؤسسة الرئاسة أو احلكومة وال الضمانات السياسية واألمنية الالزمة لتنفيذ 
عن  للتنازل  لها  الدولي  األمن  مجلس  دعوة  احلوثية  احلركة  رفضت  حيث  زمنية  خطة  وفق  االتفاق 

السلطة رغم التهديد بفرض عقوبات عليها. 

واشنطن ولندن تدرسان فرض 
املزيد من العقوبات على موسكو
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وول ستريت جورنال 

اخلالفات  ذوبان جليد  أشهر فقط من  ثالثة  بعد 
في العالقات بني القاهرة والدوحة، جاءت األزمة 
بعد  البداية  نقطة  إلى  بقوة  لتعيدها  الليبية 
قطر  فيها  قدمت  مضنية  دبلوماسية  جهود 
وتوجت  اخلليجيني.  شركائها  إلرضاء  تنازالت 
وقطر  مصر  بني  حذر  بتقارب  العملية  هذه 
القطرية.  اخلليجية  للعالقات  تدريجي  وبتطبيع 
بعد قصف  نشأت  اجلديدة  الدبلوماسية  األزمة 
»الدولة  تنظيم  ملواقع  املصرية  الطائرات 
اإلسالمية« في ليبيا بعد يوم من نشر اجلماعة 

املتشددة لتسجيل مصور يظهر ذبح 21 قبطيا مصريا.
الضربة  حول  العربية  اجلامعة  بيان  من  فقرة  على  حتفظها  عن  القطرية  احلكومة  أعربت  وقد 
التوافق  واخلروج عن  اإلرهاب  بـ«دعم  الدوحة  بدورها  اتهمت  التي  القاهرة  أثار غضب  ما  املصرية، 
العربي«. اجلديد هذه املرة هو تنديد مجلس التعاون اخلليجي باالتهامات املصرية لقطر. وفي بيان 
ملفت رفض األمني العام للمجلس عبد اللطيف الزياني هذه االتهامات ووصفها بأنها »اتهامات 
باطلة جتافي احلقيقة وتتجاهل اجلهود اخمللصة التي تبذلها قطر مع دول مجلس التعاون والدول 

العربية ملكافحة اإلرهاب والتطرف على جميع املستويات«.
وتتناقض احلسابات القطرية متاما مع السياسة املصرية في ليبيا، ففي الوقت الذي تدعم فيه 
قطر احلكومة التي شكلها اإلسالميون وتتخذ من طرابلس مقرا لها وال حتظى باالعتراف الدولي، 
تساند القاهرة حكومة عبد اهلل الثني التي انتقلت إلى طبرق والتي تتمتع باعتراف دولي واسع. 
»وراء اخلالف حول ضرب داعش من عدمه يكمن اخلالف حول من ميثل الشرعية  أن  دياب  أبو  ويرى 
في ليبيا.ويرى أبو دياب أن »األزمة احلالية ستكون عابرة، وأن مصر لن تقف طويال أمام التضامن 

اخلليجي مع قطر«.

األمريكي  املسؤول  كيري  جون  التقى 
بعد  هاموند  فيليب  البريطاني  نظيره 
أيام من اشتباكات عنيفة بني انفصاليني 
إطالق  انتهاك التفاق  في  أوكرانية  وقوات 
عاصمة  مينسك،  في  أعلن  الذي  النار 

روسيا البيضاء، برعاية أوروبية.
وقد اتهم كيري موسكو بـ”التصرف بجنب” 
أوكرانيا،  في  لالنفصاليني  دعمها  في 
إليه  توصلت  نار  إلطالق  اتفاقا  قوض  ما 

أطراف الصراع.
ويتبادل أطراف األزمة األوكرانية االتهامات 

بشأن املسؤولية عن خرق االتفاق.
وتقول حكومة كييف وقادة دول غربية وحلف شمال األطلسي “الناتو” إن ثمة أدلة على أن روسيا متد 

االنفصاليني في شرقي أوكرانيا بأسلحة ثقيلة وجنود.
بينما تنفي موسكو تلك االتهامات، وتؤكد أن أي روس بني صفوف االنفصاليني هم “متطوعون”.

وقال يوري بيريوكوف، مستشار الرئيس األوكراني فيكتور بوروشينكو، إن حصيلة القتلى خالل املعارك 
التي وقعت من أجل السيطرة على مدينة دبالتسيف رمبا وصل 179 شخصا، إضافة إلى 81 مفقودا.

ومتكن االنفصاليون من السيطرة على املدينة االستراتيجية على الرغم من توقيع اتفاق النار في 12 
فبراير/شباط، مبررين بأن االتفاق ال يشمل املدينة.

وتقول األمم املتحدة إن قرابة 5700 شخص قتلوا وحوالي 1.5 مليون نزحوا من منازلهم منذ اندالع 
املعارك بني االنفصاليني والقوات األوكرانية العام املاضي.
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عاد 158 امرأة وطفال اختطفتهم جماعة بوكو 
حرام االسالمية املتشددة من شمال غرب نيجيريا 

في ديسمبر/كانون األول املاضي إلى أسرهم.
واحتجزت بوكو حرام اخملتطفني إثر غارة على قرية 
كاتاراكو في والية يوبي وأمضوا شهرا في األسر.

اخملتطفني  سراح  إطالق  مالبسات  تتضح  ولم 
إلى  املطاف  نهاية  في  تسليمهم  مت  ولكن 

سلطات الوالية حتى يعاد تأهيلهم نفسيا.
اخملتطفني  شمل  التئام  إن  مسؤولون  وقال 

بأسرهم كان احتفاال بهيجا.
وفي إبريل/نيسان املاضي أثارت بوكو حرام غضبا 
أكثر من 200  اختطفت  دولية عندما  وانتقادات 
بلدة  في  شيبوك  من  للبنات  مدرسة  من  فتاة 

بورنو الواقعة على حدود يوبي.
من  الرغم  على  مختطفات  الفتيات  زالت  وما 

وفرنسا  الصني  من  عسكرية  معونات  تقدمي 
وبريطانيا والواليات املتحدة للبحث عنهم.

وكان من بني اخملتطفات 62 امرأة متزوجة والباقي 
جيدوا،  إيدا  موسى  قال  حسبما   ، األطفال.  من 
سكرتير وحدة إدارة األزمات في والية لبي بي سي.

وأضاف أن 16 من أزواج اخملتطفات قتلوا على يد 
بوكو حرام.

أزمة بوكو حرام: 
اخملتطفون النيجيريون يعودون لذويهم BBC

 دويتشه فيله

أسابيع من املوعد  قبل  كيري  جون  االمريكي  اخلارجية  وزير  قال 
النهائي للتوصل الى اتفاق نووي في املرحلة األولى من املباحثات 
أمريكا  أن  من  وحذر  كبيرة«.   هناك »ثغرات  زالت  ما  انه  ايران  مع 
تنص  بنود  على  طهران  توافق  لم  اذا  احملادثات  لفض  مستعدة 
رئيس  توجه  أن  بعد  ذلك  كان  النووية.  لألسلحة  على رفضها 
جنيف  الى  صاحلي  اكبر  علي  االيرانية  الذرية  الطاقة  منظمة 
ايران واميركا  الثنائية اجلارية بني  النووية  للمشاركة في احملادثات 

في محاولة اولى من نوعها حلل النزاعات الفنية التي تقف في طريق اتفاق يهدف الى كبح برنامج 
ايران النووي في مقابل تخفيف العقوبات على اجلمهورية االسالمية.

مونيز. ارنست  االميركي  الطاقة  وزير  مع  جنيف  في  صاحلي  يلتقي  ان  املقرر   ومن 
وجاء في بيان لوزارة الطاقة االميركية ان مسؤولي وزارة الطاقة شكلوا قسما من الفريق االميركي لهذه 
احملادثات الفنية  وكانت املشاورات االيرانية-االميركية قد انطلقت في جنيف على مستوى مساعدي 
اشميت. هيلغا  االوروبي  االحتاد  في  اخلارجية  السياسة  بحضور مساعدة مسؤولة  واخلبراء   اخلارجية 

ومن املقرر ان يتوجه مساعد اخلارجية االيرانية عباس عراقجي الى العاصمة النمساوية فيينا للقاء 
املدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو.

الواليات املتحدة حتذر من استعدادها 
لالنصراف عن احملادثات النووية اإليرانية
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املئات يتظاهرون امام برملان أونتاريو ضد املناهج 

اجلنسية حلكومة “واين”
حضور قوي من كنائس مسيسوجا وتورنتو

غادة ملك: أرسلنا رسالة واضحة ومدوية حلكومة »واين« ضد تلك املناهج 

مناقشات حادة داخل البرملان بني احملافظني و »كاثلني« اثناء التظاهرة

مناهج  تدريس  علي  أحتجاجاً  اونتاريو  برملان  خارج  تظاهراملئات  الشديدة،  اجلو  برودة  رغم  نيوز:  جود 
منظمات  عدة  نظمتها  والتي  التظاهرة  هذه  أونتاريو.  مبقاطعة  للطلبة  مبكرة  أعمار  في  جنسية 
كاثوليكية ومنظمات أولياء االمور. ورفع املتظاهرون الفتات ترفض تلك املناهج اجلنسية مثل، “توقفوا 
عن تدمير أطفالنا” و “ما القادم ؟ هل جنس أمن مع احليونات” و “تعليم االطفال عن اجلنس هي دور 
 ، . الرياضيات وليس العادة السرية  األباء” و “توقفوا عن دفع رؤيتكم في اطفالنا” و “علموا أطفالنا 
علموهم العلوم وليس اجلنس” وغيرها من الالفتات. وحتدث لهم “مونتي ماكنيتون” عضو برملان اونتاريو 

وقال أنه يدعم وقفتهم ومطالبهم ضد حكومة “كاثلني وين” الليبرالية ،
اتوبيسات  عدة  حضر  حيث  وتورنتو  مبسيسوجا  القبطية  الكنائس  من  قوية  مشاركة  هناك  وكان 
العذراء  السيدة  كنيسة  راعي  مكسيموس  القس  وبصحبة  بالالفتات  وسكاربرو  مسيسوجا  من 

مبسيسوجا
وكتبت السيدة “غادة ملك” أحد الداعني للتظاهرة، علي صفحتها علي موقع التواصل اإلجتماعي، 
“فيس بوك” ما يلي: “من غير املقبول متاما أن نرى احلكومة وقد جتاوزت حدودها ، لتأخذ على دور الوالدين. 
هذا  نعارض  أننا  واين”  “كاثلني  للحكومة  ومدوية  واضحة  رسالة  بعث  اليوم  جتمع  “غادة”،  وأضافت 

التثقيف اجلنسي املقترح ألطفالنا.
كان  البرملان  وداخل  احلزب.  عضو  سبعاوي”  “شريف  املهندس  بالتظاهرة  شارك  الليبرالي  احلزب  ومن 
رئيس  ماكنيتون«،  »مونتي  اونتاريو،  في  احملافظني  بحزب  القيادي  هاجم  حيث  ايضاً  مشتعل  االمر 
والذي يدخل  املنهج اجلديد  اآلباء قبل تنفيذ  القيام مبا يكفي الستشارة  الوزراء »كاثلني وين« لعدم 
حيز التنفيذ في سبتمبر. وقال »مونتي« أن رئيس الوزراء ال يجب أن تفرض وجهة نظرها على األمهات 
واآلباء والذين يشعرون بالقلق جتاه هذا البرنامج املعدل واخلاص بتعديالت باملناهج اجلنسية. وأتهمت 
»كاثلني«، عضو احملافظني بأن لديه فوبيا من املثليني واستنكرت بأنه يعتقد أن »وين« ليست مؤهلة 
لتزن االمور في مثل هذه املوضوعات وهي أمرأة ، وأم ، وجدة ، وحاصلة علي درجة املاجستير في التعليم 

ووزيرة تعليم سابقة
وكان املهندس ابرام مقار قد حتدث عن تلك املناهج وخطورتها في مقاله بالعدد السابق من جود نيوز 

، ومن املنتظر تنظيم عدة تظاهرات ضد تلك املناهج في األيام القادمة

جود نيوز تستكمل احلوار مع احملامي 
الشهير »روبرت ايباكس« عن قضايا 

التعويضات وشروطها )3(
احملامي  مع  حوارنا  في  السابقني  العددين  في  حتدثنا  نيوز:  جود 
الشهير »روبرت إيباكس« عن تعويضات حوادث السيارات وكيف 
أنه في اونتاريو ميكن للمصاب في تلك احلوادث املطالبة بأمرين 

 ،  Motor Vehicle Tort Claim وهم  A Claim for Statutory Accident Benefits وكذلك 
وفق شروط  التزحلق،  أو  السقوط  لإلصابة بسبب  تعرض  املستحق لشخص  التعويض  وكذلك 
تطرقنا اليها في عددي »جود نيوز« رقم »30« و »31« وفي هذا العدد نستكمل حوارنا مع السيد 
»روبرت إيباكس« واحلديث عن التعويضات في حالة لو قام التأمني بإيقاف املدفوعات في حاالت 

عدم القدرة علي العمل ، وكان السؤال هو:
ماذا يحدث في حالة أيقاف شركة التأمني املدفوعات في حاالت القدرة علي العمل ؟

عندما يحدث إعاقة لشخص لظروف صحية يُصبح بسببها غير قادر علي العمل ، ويتم منعهم 
من العمل لفترة من الوقت، يحصل مبوجبها علي مدفوعات سواء علي املدي القصير أو الطويل. 
ولكي يستحق تلك اإلعانات، يجب أن يتطابق مع تعريف » TOTAL DISABLED« واملوجود في 

بند االعاقة في تأمينك. 
املدي وحتدث عندما ال تصبح  احلاالت قصيرة  العمل يستخدم في  القدرة علي  تعبير عدم  عادة 
غير قادر علي القيام بأعمالك في وظيفتك لبتي تشغلها فقط. وحينما تنتهي مدفوعات املدي 
القصير، حينها يجب أن تتناسب حالتك مع تعريف أخر لعدم القدرة علي العمل للمدي الطويل، 
حيث في هذه احلالة يجب علي الشخص الذي اُصيب أن يكون غير قادر علي العمل في أي وظيفة، 

وهي حالة أكثر صرامة من حاالت إعانات املدي القصير.
عدم  حالة  وانعدمت  معافي  أصبحت  أنك  بدعوي  اإلعانات  دفع  علي  التأمني  صاحب  توقف  إذا 
القدرة علي العمل. عندها ميكنك بدء اإلجراءات القانونية ضد شركة التأمني ألنكاره او الغاءه 
إثبات أن حالة »عدم القدرة علي العمل« تنطبق  تلك املدفوعات. وفي هذه احلاالت يكون عليك 
علي حالتك وأن قرار صاحب التأمني كان »غير صحيح«. وعادة التقرير الطبي من األطباء املعاجلني 

سيكون ضروري لتأكيد حالة عدم القدرة علي العمل
جاهزون  للمحاماه«  »إيباكس  مكتب  عمل  فريق  وكل  محامني  ومساعدي  خبرة  ذوي  واحملامون 
بتقيم  والتزام   ، األسبوع  أيام  كل  عملنا  خالل  من  تستحقها  التي  التعويضات  في  ملساعدتك 
علي  وستحصل  مبكتبنا  باإلتصال  قم  حادث، فقط  في  إصابة  فعند حدوث  عادل.  قضيتك حلل 

أستشارة مبدئية ومناقشة اإلحتماالت القانونية حلالتك 
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مكتب احملامي روبرت إيباكس 
خبرة 21 عام في قضايا التعويضات

نساعدك في احلصول علي التعويض املناسب لكالً من:

- MOTOR VEHICLE ACCIDENTS
- SLIP AND FALLS

- CATASTROPHIC INJURIES
- INSURANCE DISPUTES

- DISABILITY INSURANCE DISPUTES
- DOG BITES

- WRONGFUL DEATH

- حوادث السيارات
- حوادث اإلنزالق والسقوط

- اإلصابات اخلطيرة
- منازعات التأمني

- منازعات التأمني في حالة عدم القدرة على العمل
- إالصابة من الكالب والقطط

- أخطاء تسبب الوفاة

في كل ما سبق حتتاج مكتب 

محاماة متمكنًا 

للحصول علي التعويض املناسب

5464 Dundas Street West, Suite 100, Toronto, Ontario M9B 1B4
www.ipacslaw.com

Tel: (416) 239-8990           Fax: (416) 239-3557

IPACS LAW OFFICE

نتحدث 
العربية 

ال تدفع قبل 
حصولك علي 

التعويض
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قيادى بـ«حماس«: عملية كبيرة 
ضد اجليش املصري في سيناء قريبا

مصر  ضد  حتّرض  زالت  ما  »حماس«  أن  صحفية،  مصادر  كشف 
والقوات املسلحة، وميارس عناصرها أعماالً استفزازية على احلدود بني 
رفح وغزة، إلشعال سيناء خلدمة أهداف خاصة، مشيراً إلى أن احلركة 
عمليات  لتنفيذ  تخطط  مسلحة  لعناصر  اجتماعات  استضافت 

ضد مصر.
وأضاف املصادر أن أحد قيادات »حماس«، يُدعى محمود فضل، قال فى 
خطبة ألقاها داخل أحد املساجد مبدينة رفح الفلسطينية، قبل 10 
أيام، إن الفلسطينيني سيسمعون قريباً عن عملية كبرى ضد اجليش 
املصرى فى سيناء، ستشفى غليل املسلمني فى كل أنحاء العالم«. 
كما أشار املصدر إلى أن عناصر من احلركة، اقتربوا من نقطة حرس 
 ،A6 احلدود املصرية بني مصر وغزة، بالقرب من العالمة الدولية رقم
فى 7 فبراير املاضى، ووجهوا السباب والشتائم ألفراد القوات املسلحة 
املصرية، فيما صدرت تعليمات للجنود بضرورة ضبط النفس وعدم 

االشتباك، والدخول فى مهاترات.
رسالة  أوروبيني  دبلوماسيني  أبلغت  حماس  قيادات  املصدر:  وتابع 
التفاوض  بقبول  األمريكية،  واإلدارة  إسرائيل  إلى  لنقلها  شفهية، 
إقامة  مبدأ  على  واملوافقة  األجل،  طويلة  هدنة  إلقرار  أبيب  تل  مع 
الدولتني«، مؤكداً أن احلركة حريصة على عالقات جيدة مع إسرائيل 
فى  قيادات  مع  مستمرة  اتصاالت  خالل  من  مباشرة  غير  بصورة 
احلكومة اإلسرائيلية، ودبلوماسيني أوروبيني، وإبعاد مصر عن الصورة 
متاماً، والتأكيد على رفض أى مفاوضات مع فتح أو اجلانب اإلسرائيلى، 

يكون املسئولون املصريون طرفاً فيها.
معلومات  لديها  مصر،  فى  األمنية  األجهزة  أن  إلى  املصدر  ولفت 
كاملة عن اجتاه »حماس« للتصعيد ضد مصر خالل الفترة املقبلة، 
داعش  تنظيم  إلى  الضربات  بتوجيه  الدولة  انشغال  الستغالل 
اإلرهابى، وأن احلركة متارس حتريضاً إقليمياً ودولياً ضدنا، وتتعّمد إبعاد 
مصر عن ملف املصاحلة أو املفاوضات الفلسطينية، متابعاً: »القيادة 
فى مصر لن تتخلى عن دورها فى القضية الفلسطينية، من خالل 
احلكومة  فى  ممثلة  فقط،  الشرعية  اجلهات  مع  املفاوضات  استمرار 

الفلسطينية والرئيس أبومازن«.
أسابيع،  منذ  قضت،  املستعجلة  لألمور  القاهرة  محكمة  أن  يُذكر 

بإدراج »كتائب القسام«، كمنظمة إرهابية.

 املصريون يكسرون »القلل« أمام 
السفارة القطرية 

احتفاال برحيل السفير

نظم العشرات من أعضاء حركة مترد اليوم وقفة أمام سفارة قطر 
»القلل«  كسروا  القطرى،  السفير  بسحب  ترحيبهم  على  للتأكيد 

تعبيرا عن رفض السياسات التى تتبعها قطر ضد مصر. 
وأكد محمد نبوى عضو جلنة االنتخابات باحلركة أن وقفتهم تأتى فى 
إطار التأكيد على أن قطر هى املمول الرئيسى لإلرهاب والداعمة له، 

وأن احلركة ترحب بسحب قطر لسفيرها من مصر. 
وكانت قطر قد أعلنت سحب سفيرها بالقاهرة للتشاور بعد إتهام 

ممثل مصر باجلامعة العربية لدولة قطر بدعم اإلرهاب 

صحفى »اجلزيرة« محمد فهمى : 
قطر استخدمت »القناة« لشن حرب 

إعالمية علي مصر
أكد صحفي قناة اجلزيرة، محمد فهمي، الذي ينتظر إعادة محاكمته، 
أن شبكة اجلزيرة التي يعمل لديها هي من يقع عليها اللوم بشكل 
التضييق  منظور  من  القضية  رؤية  أن  مضيفا  معاناته،  في  جزئي 
على حرية اإلعالم فقط هو أمر مضلل وساذج، ألن »اجلزيرة« هي من 
إعالمية  حرب  لشن  »اجلزيرة«  استخدمت  قطر  وألن  األمور،  عّقدت 

على مصر.
هيرالد«  مورنينج  »صنداي  صحيفة  مع  له  لقاء  في  فهمي،  وقال 
وبالرغم من  أتغاضي عمن وضعني في السجن،  »أنا ال  األسترالية، 
ذلك فإن تهاون اجلزيرة اجلسيم جعل من موقفنا أكثر شدة وصعوبة، 
حرية  على  اعتداء  »إنه  مضيفا  أكبر«،  نارية  قوة  محتجزينا  وأعطى 
التعبير إلسكات ثالث صحفيني أبرياء ومعروفني، ومع ذلك فإن جانبا 
اجلزيرة  ملنصة  قطر  استغالل  إساءة  هو  القضية  هذه  من  مهما 

املتحدثة بالعربية في شن حرب إعالمية على مصر«.
وأشار إلى أن اجلزيرة املتحدثة باللغة اإلجنليزية كانت تقدم صحافة 
صحفية  تصاريح  توفير  في  فشلوا  إدارييها  وأن  ومتزنة،  مستقلة 
لهم وملعداتهم، وكذلك في توفير حماية كافية لطاقم العمل، وفي 
املتحدثة  تلك  عن  مختلفني  أنهم  املصرية  للسلطات  يوضحوا  أن 
أمن  يولوا  وأن  كافية  حماية  يوفروا  أن  يجب  »كان  وتابع  بالعربية، 

طاقمهم أولوية على احلصول على األخبار«.
محاكمته  إلعادة  األولى  اجللسة  في  سبيله  إخالء  مت  فهمي  وكان 
الثالث  زميلهما  وسبقهما  محمد،  باهر  اآلخر  اجلزيرة  وصحفي  هو 
فبراير  األول من  في  لبالده  ترحيله  مت  الذي  بيتر جريست،  األسترالي 

احلالي، ضمن القضية املعروفة إعالميا بـ«خلية ماريوت«.
ويعمل فهمي حاليا على توفير النفقات الالزمة لتمويل فريق الدفاع 
عنه، والتي تعمل ضمنه احملامية أمل كلوني التي تنازلت عن 90% من 
أجرها، من أجل إعادة احملاكمة، والتي يخضع لها وزميله في القضية 

باهر محمد.

روسيا تتهم الواليات املتحدة 
بنشر الفوضى بالشرق االوسط

 اتهم وزير اخلارجية الروسي »سيرجي الفروف« بشكل مبطن الواليات 
تصاعد  وتشجيع  االوسط  الشرق  في  »الفوضى«  بنشر  املتحدة 
التطرف في هذه املنطقة الشباع رغباتها في الهيمنة على العالم.

 وكان الفروف الذي لم يذكر اسم الواليات املتحدة اكتفى باالشارة 
اجتماع خاص جمللس  وذلك خالل  االميركية،  اخلارجية  السياسة  الى 

االمن الدولي في نيويورك حول السالم واالمن في العالم.
 واشار الفروف الى حملة الغارات الدولية على سوريا بقيادة الواليات 
العسكري في  والتدخل  للعراق في 2003  االميركي  والغزو  املتحدة 
ليبيا في 2011 كامثلة اخرى على »انتهاك املبادىء االساسية لالمم 

املتحدة«.
نتيجة  ذلك  »كل  ال15  االمن  مجلس  اعضاء  امام  الفروف  وقال   
مكان  كل  في  شيء  كل  على  للسيطرة  العالم  تسيير  محاوالت 
واستخدام القوة العسكرية بشكل احادي خلدمة مصاحلها اخلاصة«.

دوامة  افريقيا في  االوسط وشمال  الشرق  اغرق  ذلك  واضاف »كل   
من الفوضى وانعدام االستقرار والى حد كبير وجد ارضية مناسبة 

لتنمية التطرف«.
تتعلق  قضايا  عدة  حول  وواشنطن  موسكو  بني  خالف  ويدور   
الرئيس  تدعم  روسيا  اخلارجية خصوصا ملف سوريا الن  بالسياسة 

بشار االسد وحتتج على الغارات اجلوية االميركية في سوريا. 
 على جبهة اخرى تتهم روسيا الواليات املتحدة بانها خططت القالة 
الى قيام حركة  ادى  يانوكوفيتش ما  لروسيا فيكتور  املوالي  الرئيس 

مترد في القرم وشرق اوكرانيا.

وزارة الدفاع األمريكية: 25 الف مقاتل يستعدون 
إلقتحام »املوصل« وإستعادتها من »داعش«

اختيار  أهمية  كارتر«،  »آشتون  اجلديد،  األمريكي  الدفاع  وزير  أكد 
العراقية  املوصل  مدينة  استعادة  عملية  لنجاح  املناسب  التوقيت 
إن  وذكرت شبكة »سي  اإلرهابي.  »داعش«  تنظيم  عناصر  أيدي  من 
أن  أن كارتر أوضح في تصريحات صحفية،  إن« اإلخبارية األمريكية، 
استعادة »املوصل« سيتم من خالل عملية عسكرية يقودها العراق 
بدعم أمريكي. وشدد كارتر- الذي وصل في وقت سابق إلى كابول - 
على أهمية جناح عملية استعادة املوصل من أيدي عناصر »داعش«، 
مؤكدا التزام الواليات املتحدة بهذا النجاح، ولكن دون االلتزام بجدول 
زمني معني. وعلى صعيد متصل، أعلن مسؤول أمريكي أن عملية 
استعادة املوصل من أيدي عناصر »داعش« ستنفذ خالل شهر إبريل 

أو مايو املقبلني مبشاركة نحو 25 ألف فرد.
وكان حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقي قد أعلن في مقابلة أجراها 
مع شبكة تليفزيون هيئة اإلذاعة البريطانية، مؤخرا أن هناك بعض 
العراقيني  أن  من  ثقة  على  أنه  غير  إجنازها،  يتعني  التي  األعمال 
سيتمكنون من استعادة مدينة املوصل ذات األهمية االستراتيجية 
شمال العراق. وتابع العبادى: »نحن نخطط في الوقت الراهن للقيام 
بعملية عسكرية خالل الشهور القالئل القادمة الستعادة املوصل، 
ويتعني علينا أن نعد لهذه العملية بكل عناية ألنه ليس هناك من 
عناصر  طرد  إلى  يؤدى  أن  شأنه  من  الذي  النصر،  سوى  أمامنا  خيار 

داعش من املدينة«.

من جامعة القاهرة إلي مجلس األمن 
... األسالم في عيون أوباما

»اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني«.. »اإلسالم ليس دين عنف«، جملتان 
بينهما 6 سنوات، ما بني منبر جامعة القاهرة، واألمم املتحدة، حتدث 
الدين اإلسالمي،  أوباما عن سماحة  باراك  الرئيس األمريكي  فيهما 
واالستشهاد بالقرآن الكرمي، وظهر ذلك جلًيا عند حديثه حول اإلرهاب.
عقب  به  العربي  الوطن  انبهار  ازداد  اإلسالمية،  األصول  ذو  الرئيس 
خطابه إلى العالم اإلسالمي من جامعة القاهرة عام 2009، حينما 

بدأ كالمه بـ«السالم عليكم«، واستشهد بعدد من اآليات القرآنية.
أروقة  على  اإلسالمية  الثقافة  بفضل  »حصلنا  خطابه:  خالل  وقال 
أشعار  على  وكذلك  االرتفاع،  عالية  مستدقة  وقمم  عظيمة 
التأمل السلمي،  الراقي وأماكن  الذكر وفن اخلط  وموسيقى خالدة 
في  الكامنة  الفرص  وقالًبا  قلًبا  التاريخ  مدى  على  اإلسالم  وأظهر 

التسامح الديني واملساواة ما بني األعراق«.
في  والتطرف،  اإلرهاب  مكافحة  بشأن  كلمته  خالل  أوباما  وعاد 
ليس في حرب ضد  الغربي  العالم  أن  ليؤكد  األمن،  كلمتة مبجلس 
اإلسالم كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن تصرفات »داعش« ليست 

من شيم اإلسالم.
وأضاف أن دين اإلسالم بريء من تصرفات اإلرهابيني، وأعمال »داعش« 
اإلرهابية ليست ثورة وال جهاًدا، داعًيا الشباب بأال ينخدعوا بأفكارهم 
الكاذبة، مؤكًدا أن اإلسالم ليس دين عنف، كما أن مواجهة التطرف 

ال تعتمد على احلل العسكري فقط.

األصل  املغربي  روتردام  مدينة  عمدة 
للمتشددين: اقبلوا معاييرنا أو غادروا

طالب أحمد أبوطالب، عمدة مدينة روتردام الهولندية في كلمة 
دعا فيها املتشددين في البالد إلى إما القبول باملعايير ومنط احلياة 

أو مغادرة البالد.
أبوطالب وهو هولندي مسلم من أصل مغربي في مقابلة  وقال 
هو  للناس  أقوله  وما  قلته  »ما  كلمته:  على  تعقيبا   CNN مع 
أنك عندما تصبح مواطنا هولنديا وعضوا في اجملتمع ومتنح جواز 
السفر فإن ذلك ليس وثيقة فقط بل هي هوية وهناك واجب عليك 
وال  اجملتمع  رفضت  إذا  ولكنك  تنوعه،  وقبول  ككل  اجملتمع  بقبول 
تريد أن تكون جزءا منه فهناك خيار آخر هو أال تكون معنا وأن تترك 

مجتمعنا فأنت لست مجبورا على البقاء معنا.. ذلك اختيار.«
لهذا  املؤيدة  اإللكترونية  الرسائل  من  اآلالف  »تلقيت  وأضاف: 
إلى هولندا من أي مكان  التي تصل فيها  اللحظة  اخلطاب.. في 
في العالم وحتظى باجلنسية فعندها عليك على األقل أن تتقبل 
الدستور وقيم اجملتمع.« وتابع قائال: »نحن مجتمع متنوع ومدينتي 
اجلميع  فوق  هو  القانون  حكم  أن  يعني  وهذا  جنسية   74 تضم 

مهما كان دينك وموقفك أو تصرفاتك اجلنسية.«

»أوراسكوم« تبيع حصتها فى 
»موبينيل« بـ209.6 مليون يورو

والتكنولوجيا  واإلعالم  لالتصاالت  وأوراسكوم  اوراجن  شركة  أعلنت 
القابضة، أنهما توصلتا إلى اتفاق يتضمن بيع إجمالى أسهم وحقوق 
غير  أو  مباشرة  ملكية  بشكل  »أوراسكوم«  متتلكها  التى  التصويت 
»موبينيل«  احملمول  التليفون  خلدمات  املصرية  الشركة  فى  مباشرة 

لشركة أوراجن.
وأعلنت الشركتان فى بيان مشترك، أن الصفقة تتضمن نقل أسهم 
احملمول  التليفون  خلدمات  املصرية  الشركة  فى  أوراسكوم  شركة 

لشركة أوراجن فى صفقة تقدر قيمتها بنحو 209.6 مليون يورو.
شكل  فى  أوراجن  لشركة  »أوراسكوم«  حصة  نقل  أن  البيان،  وأوضح 
املباشرة وغير  ينتج عنها سحب مجمل االستثمارات  عملية مغلقة 
املباشرة لـ»أوراسكوم« فى املصرية خلدمات احملمول، وأنه سيتم تنفيذ 
أوراجن مبوجب عقد اتفاق  الصفقة من خالل ممارسة خيار شراء شركة 

املساهمني الذى مت توقيعه بني األطراف فى إبريل 2012.
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قصيدة : أميرة الوصيف

خمبولة اأنا يا �صديقتى

وضعية  من  تطور  حدث  مثلما 
ثم  الناشط  وضع  إلى  املثقف 
ملا سمى  الثورى متهيدا  إلى وضع 
تطور  حدث   ،« العربى  الربيع  ب« 
إلى  اإلرهابية  املنظمات  من  آخر 
املليشيات اإلرهابية ثم إلى أشباه 
ميكن  ملا  متهيدا  اإلرهابية  الدول 
ومما  العربى«،  اخلراب   « نسميه  أن 
يؤسف له أن هذا التطور اخلطير 

حدث برعاية ومتويل دول في املنطقة. حزب اهلل شبه 
التزاما  أكثر  كان  وإن  كاملة،  إيرانية  برعاية  دولة 
وحتديدا ألهدافه من املنظمات السنية املماثلة، ولكن 
قوية  مليشيا  إلى  منظمة  من  تطوره  أحد  ينكر  ال 
إلى شبه دولة له اليد العليا في لبنان. نفس الشئ 
إلى مليشيا  حدث مع حماس من منظمة مقاومة 
شبه  إلى  ثم  املقاومة  مسألة  خارج  أهدافها  لها 
دولة حتكم غزة على حساب القضية الفلسطينية. 
حتى  حماس  رعت  الدول  من  العديد  أن  واملعروف 
وصلت إلى هذا الوضع منها قطر والسعودية وإيران 
داعش  االخوان.  الدولى جلماعة  التنظيم  على  عالوة 
أنها  تدعى  منظمة  من  الطريقة  بنفس  أنطلقت 
خطيرة  إرهابية  مليشيا  إلى  األمريكي  الغزو  تقاوم 
واسعة  مساحات  على  تسيطر  دولة  شبه  إلى  ثم 
ومولتها  رعتها  داعش  وطبعا  وسوريا،  العراق  من 
هي  بوكاحرام  أخرى.  ودول  والسعودية  وقطر  تركيا 
وفى  خطيرة  مليشيا  إلى  حتولت  إرهابية  منظمة 
متويل  ومعظم  دولة،  شبه  تصبح  أن  إلى  طريقها 
العربية  البترول  دول  من  جاء  اخلطيرة  املنظمة  هذه 
اليمن هي منظمة  في  احلوثية  اهلل  أنصار  . جماعة 
دولة  إلى شبه  ثم  إلى مليشيا خطيرة  أخرى حتولت 
اهلل  عبد  وعلى  إيران  ذلك  في  وساعدها  اليمن،  في 
جماعة  هناك  معروفة.  خليجية  دول  وبعض  صالح 
ليبيا،والتى  في  الشريعة  أنصار  منظمة  هي  أخرى 
والتي   ، ليبيا  والية  مؤخرا،أو  داعش  أسم  أنتحلت 
أصبحت كذلك مليشيا خطيرة بدعم قطرى أخوانى 
وهي تسعى لإلستيالء على مساحة ليبية أوسع من 
ذلك  قبل حدث  ومن  دولة.  لتصنع منها شبه  سرت 
مع جماعة أنصار الشباب الصومالى وبدعم فؤائض 
اإلرهاب البترولى، ومع حركة طالبان التي حتولت في 
وقت ما إلى دولة برعاية باكستانية سعودية كاملة.

ثقافة  وهو  التطور  هذا  كل  فى  واضح  خط  هناك 
الكراهية الدينية ودوالرات النفط أو ما ميكن تسميته 
مسلسل  ينتهى  البترولى«،ولن  اإلرهاب  فؤائض   «
العربى  البترول  بنهاية حقبة  إال  العالم  اإلرهاب فى 

السوداء.
هناك تطور خطير آخر وهو أن العالمة التجارية بدأت 
سبتمر   11 فبعد  داعش،  إلى  القاعدة  من  تنتقل 
تدعى  التي  املنظمات  من  العديد  ظهرت   2001
أنها فروعا للقاعدة في حني أنها ال عالقة تنظيمية 
باكستانية  جيوب  فى  انعزلت  التى  بالقاعدة  لها 
في  التجارية  عالمتها  أستخدمت  ولكن  وأفغانية، 
تعطى  لكى  بذلك  القاعدة  ورحبت  واخلراب،  القتل 
اآلن  احلقيقى،  حجمها  يفوق  عامليا  وزنا  لنفسها 
من  العديد  تدعى  حيث  داعش  إلى  املوضوع  انتقل 

املنظمات أنها فروعا لداعش على 
عكس احلقيقة، ولكن هذا يصب 
التجارية  العالمة  استخدام  في 
املزدهرة لداعش التي تفوقت على 
القاعدة في الوحشية والهمجية 
فأصبحت مثار إعجاب اإلرهابيني 
عالمتها  وأصبحت  العالم،  حول 

التجارية أكثر رعبا وبريقا.
ما هي نتائج كل هذا؟

فقط  ليس  اخلطير  التطور  لهذا  املؤكدة  النتائج 
متصارعة،  دويالت  إلى  األوسط  الشرق  شرزمة 
وليس فقط حروب أهلية واسعة، وليس فقط حروب 
مذهبية على الهوية الدينية، وليس فقط مزيدا من 
التطهير العرقى لألقليات غير املسلمة، واملسيحية 
قتل  من  مزيدا  فقط  وليس  اخلصوص،  وجه  على 
األبرياء..ولكن النتيجة احلتمية هو خراب هذا الشرق 

متاما وحتويله إلى جحيم ومقبرة ألبناءه.
يدعى  كما  أمريكية  برعاية  يتم  هذا  هل  والسؤال 

الكثيرون في الشرق األوسط؟.
هذه  الصحة،  من  عار  الكالم  هذا  أن  تقديرى  في 
ومولتها  صنعتها  املتوحشة  واملليشيات  املنظمات 
ومن  إسالمية  دول  الكراهية  بايدولوجية  وغذتها 
ايدولوجية  وصنعتها  ذاته،  األوسط  الشرق  داخل 
للدول  الدينية  املعاهد  معظم  في  تدرس  متطرفة 
زايدت  مستبدة  حكومات  وصنعتها  اإلسالمية، 
شعوبها،  على  السيطرة  تستطيع  لكى  بالدين 
من  يبث  الذى  الرهيب  الكراهية  فائض  وصنعها 
داخل هذه الدول وفائض العنف الذى هو ثمرة أكيدة 
لتوحش الكراهية، وفوق هذا صنعها فائض األموال 
البترولية التي كانت سببا رئيسيا في تطرف العالم 

كله.
نفسه  يخرب  األوسط  الشرق  أن  الناصعة  احلقيقة 
إسرائيل  نعم  وأمريكا.  إسرائيل  عن  بعيدا  بنفسه 
العنف  بحصر  الوضع  هذا  من  تستفيدان  وأمريكا 
أراضيهم،ونعم  الدول بعيدا عن  داخل هذه  واإلرهاب 
يبيعون  هم  ونعم  يحدث،  مما  املستفيدين  أكثر  هم 
األسلحة وتكونولوجيا اخلراب ملن يريدها من االطراف 
طرفا  ولكنهم  اقتصادهما،  إلنعاش  املتحاربة 
هامشيا فى اللعبة ذاتها، هم يتفرجون بإستمتاع ملا 
يحدث  الشرق  خراب  أن  يقول  حالهم  ولسان  يحدث 
بدون طلقة واحدة أو دوالر واحد ينفق من ميزانيتهما، 
بالدور  يقومون  األوسط  الشرق  وإرهابى  فمجانني 

بدون أحتياج إلى أمريكا أو إسرائيل.
والسؤال ملاذا ال تقوم أمريكا مبنع هذا اخلراب؟.

وملاذا متنعه وهو يعزل هذا الشرق بكراهيته وإرهابييه 
ففي  إسرائيل؟.  وعن  الغربية  احلضارة  خط  عن 
األوسط  الشرق  بترول  ومكانة  دور  تراجع  أن  تقديرى 
اهتماما  أقل  أمريكا  جعل  العاملية  اخلريطة  في 
بأنقاذ هؤالء الذين بعثروا ثروتهم على نشرالكراهية 

واإلرهاب واخلراب والدمار فى كل مكان فى الشرق.
الكامل  اخلراب  نحو  يوم  بعد  يوما  يتدحرج  الشرق 
يدفعون  الذين  للمساملني  عزاء  وال  أبناءه،  وبأيدى 
اإلرهابى  البترول  لفوائض  نتيجة  ثقيلة  ضريبة 

وصحوة اخلراب التى تسمى بالصحوة اإلسالمية.

من الربيع العربي إلي اخلراب العربي
مجدى خليل

WANTED
We need a lady 

Live in Care Giver 
for an elderly blind lady

as a personal care attendant 
and a home support worker.
Must be able to speak Arabic 

(Egyptian Dialect ).
Must be able to Plan and prepare meals. 

Administer personal
care such as ambulation, bathing, 

personal hygiene.
Please email your resume to 

rafemployer@hotmail.com

»البدايات« احللقة التاسعة 
في نفس الوقت اللي كنت ابتديت ابقي معروف 
حلاجة  اتعرض  كمان  ابتديت  الشركة..  في 
 .. ده  زي  مكان  في  حدوثها  متوقع  كنتش  ما 
العنصرية ! كمية االجانب ـ او يعني املهاجرين.. 
يبقي  امريكا  في  احمر  هندي  مش  حد  اي  ألن 
جدا..  قليلة  كانت  “امياچينيرجن”  في  ـ  اجنبي 
انا املصري  كلهم يتعدوا علي الصوابع.. و كنت 
اغمق  الصعيدية..  جذوري  عشان  و  الوحيد.. 
ناس  بعض  و  اإلطالق…  علي  الشركة  في  واحد 
انعدام  حتي  لدرجة  متاما  بيتجاهلوني  كانوا 
اال  معايا  يتكلموش  ما  و  اخلير”..  “صباح  كلمة 
زي  ناس..  فيه  كان  كمان  و  القصوي…  للضرورة 
مديرتي االدارية.. معتبرة ان وجودي في الشركة 
علي  احصل  حقي  من  مش  ان  امنا  احلاجة..  جملرد 
اي نوع من الشكر او التكرمي او االعتراف.. مقابل 
الشغل اللي باعمله.. زي باقي زمايلي..! و ده كان 
كان  االم..  ديزني  لشركة  العام  املدير  ان  بسبب 
ايامها “مايكل آيزنر” و هو يهودي صهيوني قراري.. 
كان ابوه من الناس اللي ساهموا بفلوس كتيرة 
ما  بيحاولوا  فكانو  إسرائيل..  دولة  انشاء  في 
يخلونيش اقابله او اتواجد معاه في مكان واحد 
عشان “سيادته ما يتضايقش اويتحرج.. ال سمح 
اهلل !” طبعا.. حصل فيما بعد ظروف خلتني مش 
امنا  اتناقش معاه بشكل علني..  امنا  اقابله..  بس 

دي حا نبقي نتكلم فيها بعدين..
 Toon افتتحنا  الشغل..  من  سنه  بعد  املهم.. 
لوس  جنوب  بكاليفورنيا..  ديزنيالند  في   Town

اشتغلوا  اللي  املصممني  كل  اتعزم  و  اجنلوس.. 
علي املشروع علي االفتتاح .. اال انا.. فلما سألت 
تسألش..  “ما   : مديرتي  لي  قالت  السبب..  عن 
االمور  اخدتش  السبب سياسي!” طبعا.. ما  ألن 
بالبساطة دي.. و روحت االفتتاح كضيف لواحدة 
االحتفال..  غطوا  اللي  االجانب  املراسلني  من 
ان  املوضوع لغاية ما عرفت  ورا  ادعبس  وفضلت 
.. و كان ـ  كان هناك سببني.. اولهم اني مصري 
قال ايه ـ حا تبقي فضيحة قدام “مايكل آيزنر” ان 
و حا يضطر  املشروع..  ربع  واحد مصري مصمم 
انه يعترف رسميا بكده قدام الصحافة العاملية… 
املدير  هزقت  و  برضه..   .. مصري  اني   .. التاني  و 
الواقعة  في  ـ  النزيسيرو  چو  ـ  للمشروع  الفني 

بتاعة الطرز املعمارية اللي حكيت لكم عنها…
انه  اوال..   .. وفهمت من احلكاية دي تالت حاجات 
بالرغم من كل الدعاية االمريكية.. كل كالمهم 
سقف  حتت  بيقف  الدميقراطية  و  املساواة  عن 
زجاجي.. ال يتعداه اال اللي الناس اللي فوق راضية 
عنه.. ثانيا.. ان الناس في ديزني .. زيهم زي غيرهم 
و  العنصرية  برضه حتة  االمريكان.. عندهم  من 
العرقية من حتت لتحت.. حتي لو حاولوا يداروها 
رشوا  و   .. الظرف  و  الكياسة  من  طبقات  حتت 

عليها اي كمية من االبتسامات و البراءة…
لي  يضمن  خطة  في  افكر  الزم  اني  ثالثا..  و 
تنفيذها اني آخد حقي.. تالت متلت في البلد دي 

.. و دي بقي حكاية تانية ! 
(البقية العدد القادم)

مذكرات الرسام العاملي هاني املصري 
ذكريات املغامرة األمريكية 
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مصر تُعلن انسحابها من سباق تنظيم 

»أمم أفريقيا 2017« لدعم اجلزائر

أعلنت مصر انسحابها رسمياً من السباق على 
األفريقية لعام 2017،  األمم  تنظيم بطولة كأس 
حظوظ  »مضاعفة«  منها  الهدف  خطوة  في 
استضافة  على  األخرى  هي  تنافس  التي  اجلزائر، 

البطولة القارية، مبواجهة دول أفريقية أخرى.
وقال وزير الشباب والرياضة، خالد عبدالعزيز، في 
تصريحات إن مصر سحبت ملف تنظيم بطولة 
كأس األمم األفريقية لعام 2017، وأضاف أن »مصر 

فضلت االنسحاب لصالح اجلزائر.
احمللي،  الدوري  بطولة  باستئناف  يتعلق  وفيما 
والتي توقفت على خلفية أعمال العنف الدامية 
التي شهدتها مباراة الزمالك وإنبي، وأسفرت عن 
نهائياً  قراراً  إن  عبدالعزيز  قال  قتيالً،   19 سقوط 
بهذا الشأن سيصدر قريباً خالل االجتماع الوزاري 
على  وافقت  الداخلية  وزارة  أن  إلى  الفتاً  القريب 

عودة البطولة بدون جماهير.
وكان من املقرر أن تستضيف ليبيا نسخة بطولة 
كأس األمم األفريقية لعام 2017، إال أن حالة عدم 
تشهدها  التي  واالضطرابات  األمني  االستقرار 
»الكاف«  األفريقي  االحتاد  دفعت  العربية  الدولة 

إلى سحب تنظيمها منها.
مبلفات  والغابون  وغانا  واجلزائر  مصر  وتقدمت 
القارية،  البطولة  الستضافة  رسمياً  ترشحها 
شأنه  من  السباق  من  مصر  انسحاب  أن  إال 
بتنظيم  الفوز  في  اجلزائر  حظوظ  مضاعفة 

»املونديال« األفريقي.
الدولة  اسم  عن  الكاف  يعلن  أن  املقرر  ومن 
الفائزة بحق استضافة »أمم أفريقيا 2017«، خالل 
في  القاهرة،  املصرية  العاصمة  في  اجتماعه 

الثامن من أبريل القادم.

اإلفريقي  السوبر  لقب  اجلزائري  وفاق سطيف  أحرز 
ضيفه  على  فوزه  بعد  تاريخه،  في  األولى  للمرة 
 ،5  -  6 بنتيجة  الترجيحية  اجلزاء  بضربات  األهلي 
على  املاضي  السبت  يوم  أقيمت  التي  املباراة  في 
انتهى  البليدة.  مبدينة  تشاكر،  مصطفى  ملعب 
بهدف  اإليجابي  بالتعادل  للمباراة  األصلي  الوقت 
امللك  عبد  بهدف  الوفاق  تقدم  حيث  فريق،  لكل 
 ،71 الدقيقة  في  منظمة  مرتدة  هجمة  من  زياية 
ثم  األهلي،  أمين  ظهير  علي  باسم  خطأ  مستغال 
تعادل عماد متعب لألهلي بهدف قاتل في الدقيقة 
الترجيحية.  املعاناة  لضربات  الفريقني  ليلجأ   ،95
على  العبوه  وسيطر  مميز،  أول  شوط  األهلي  قدم 
ولم  البداية  من  وهاجم  اللقاء،  امللعب  منتصف 
هجوم  الديار.  خارج  على  يلعب  بكونه  كثيرا  يهتم 
الثنائي  يقود  الذي  األمين  اجلانب  على  تركز  األهلي 
عبد  أحمد  ظل  فيما  سليمان،  ووليد  علي  باسم 
املساندة  يتلقى  أن  دون  املقدمة  الظاهر وحيدا في 
الكاملة من زمالءه. أخطر فرص األهلي في الشوط 
الذي  تريزيجيه  محمود  تسديدة  عبر  كانت  األول 
أنقذها حارس الوفاق، ومن بعدها ضربة ثابتة لعبد 
الثاني،  اهلل السعيد متر بجوار القائم. وفي الشوط 
تراجع أداء الفريقني إلى حد ما، وهبط أداء األهلي، 
السيئة بسبب  امللعب  بأرضية  الالعبني  تأثر  وظهر 
الدقيقة  وفي  املباراة.  انطالق  قبل  األمطار  هطول 
زكريا  مؤمن  بنزول  األول  التغيير  جاريدو  أجرى   ،60
ليعود  لالصابة،  تعرض  الذي  غالي  بدال من حسام 
تأثر  املدافع.  الوسط  خط  إلى  السعيد  اهلل  عبد 
الفريق  وافتقد  غالي،  حسام  بخروج  كثيرا  األهلي 
لصانع األلعاب، ليسجل الفريق اجلزائري هدفه األول 
عن طريق عبد امللك زياية في الدقيقة 71 بعد خطأ 

قاتل من باسم علي.

وفاق سطيف بطال للسوبر اإلفريقى 
بركالت احلظ الترجيحية

يحررها سمير اسكندر 
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قام مجلس إدارة احتاد الكرة، بشطب احلكم »محمود 
من  داعش،  تنظيم  إلى  حديًثا  املنضم  الغندور« 
وصل  رسمي  خطاب  على  بناء  اجلبالية  سجالت 
انضمام  أكد  الذي  الداخلية،  وزارة  من  للجبالية 
وجوده  صحة  ومدى  رسمًيا  التنظيم  إلى  احلكم 

ضمن منظومة احلكام.
وأرسل احتاد الكرة خطابًا إلى وزارة الداخلية يتضمن 
تبرئة اجمللس من الغندور، وتغيبه عن التحكيم منذ 
عام ونصف العام، فضال عن عدم أدائه أي مباراة ودية 
أو رسمية، ولم يشارك في اختبارات كوبر األخيرة أو 

حتى الكشف الطبي منذ عام 2011.

إحتاد الكرة يقرر شطب احلكم 
الداعشى محمود الغندور

1961 Kennedy Road (Progress & Kennedy)  (416) 754 7857

Bakery and Delicatessen

منتوجات غذائية يونانية، أوروبية وعربية
يتوفر لدينا األجبان والزيتون والمخلالت

جميع أنواع الحلويات 
والبقالوة والكيك

مستعدون لعمل كيك 
األعراس، أعياد الميالد، 

اول منـاولة، عماد
وغيرها

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

ريكارد يشترط 120 ألف يورو 
شهريا لتدريب الفراعنة

الفني  املدير  ريكارد  فرانك  الهولندي  اشترط 
برشلونة  وفريق  السعودي  للمنتخب  األسبق 
يورو  ألف   120 مبلغ  على  احلصول  اإلسباني، 
تدريب منتخب  املوافقة على  أجل  شهريا، من 

مصر في الفترة املقبلة.
االحتاد  إدارة  جمللس  ثاني  كخيار  ريكارد  ويأتي 
املصري لكرة القدم، بعد الفرنسي هيرفي رينار 
تدريب  برفضه  اجلبالية  مسئولي  أخبر  والذي 

الفراعنة، الرتباطه بعقد مع كوت ديفوار.
املدرب  مع  الكرة  احتاد  مسئولي  مفاوضات 
الهولندي مازالت مستمرة، حيث يسعى احتاد 
املادي  املقابل  بتخفيض  ريكارد  القناع  الكرة 

الذي يريده لتدريب منتخب مصر.
جدير بالذكر أن قائمة املدربني املرشحني لتدريب 
الفرنسيني  تضم  غريب،  لشوقي  خلفا  مصر 
فرانك  والهولندي  جيريس،  وآالن  رينار  هيرفي 
والبلجيكي  شتيلكه،  أولي  واألملاني  ريكارد، 

جورج ليكنز.

 2399 Cawthra Road, Unit 100
Mississauga, ON L5A 2W9
Tel.: 905-339-7777

مطعم ومقهي ارابيسك
 Arabesque Restaurant & Lounge

مطعم و مقهى أرابيسك
يتشرف بدعوتكم لألفتتاح

هذا الويك اند
أطيب املأكوالت العربية و العصائر الطازجة مع 

أفخر نكهات الشيشه

 Arabesque Cultural & Lounge
 invite you to our Grand Opening

This weekend

Mediterranean Food, Fresh Cocktails & 
Arabian Shisha with great flavors within 

Arabian Life
50% Off first week from Friday to Thursday

Business hours
 Sunday to Thursday

 From 11:00 am to 1:00 after midnight
Friday & Saturday 11:00 am to 2:00 am

 50 % تخفيضات 

لالسبوع األول

 لإلفتتاح



ال�سبت 28 فرباير 2015 - العدد  الثاين والثالثـون 17

pet corner
Dr. ihab messiha DVm

Rabies ) مرض السعار ( 
يعد مرض السعار من االمراض املشتركة بني احليوان و 
االنسان و هو مرض فيروسي معدي ينتقل الي احليوان 
و االنسان عن طريق اختالط لعاب احليوان املصاب بدم 

انسان او حيوان اخر عن طريق العض مثالً. 
بعض االشخاص يعتقدون أن مرض السعار من املمكن ان يصاب به الكالب بدون تعرضه للعض من حيوان 

اخر وهذا اعتقاد خاطيء متاما.
يبدا التطعيم للكالب عند سن ٣-٤ شهور و يجب التأكد من احتفاظك بشهادة التطعيم ساريه املفعول 

حيث انها ضروريه بقوة القانون في كندا.
القانون يلزمك باالبالغ عن اي حالة عض او مشاجرة مع اي حيوان  حتي لو كان حيوانك املنزلي اخلاص.

عند السفر الي امريكا مصطحبا كلبك او قطتك تاكد من حملك لشهادة التطعيمات اخلاصه به و التي 
تثبت أن تطعيم السعار

) rabies( 
 ساريه املفعول.

يبقي ان نشيد بجهود مقاطعه اونتاريو في محاصرة املرض عن طريق احلد من انتشارة في احليوانات البريه 
مستخدمه نوع خاص من التطعيم عن طريق الفم مستخدمة الطائرات في القائه علي اماكن جتمعات 

احليوانات البريه.

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

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

أعزائي قراء »جود نيوز« حتدثنا في احللقة السابقة عن إختبار اجلينات ) 
Genetic testing ( ، وكيف يتم إجراءه إلكتشاف اجلني املؤدي لإلصابة 
بسرطان الثدي، والذي يسمي » Brca » ، وكذلك حتدثنا عن احلاالت 
وجود  حالة  في  االصابة  ونسب  لهم،  األختبار  هذا  إجراء  يجب  التي 
انواع »العمليات  أن أحتدث عن  اريد  العدد  هذا اجلني لديهم. وفي هذا 

ري لعالج سرطان الثدي. اجلراحية« التي جتجُ
يوجد نوعان من تلك العمليات:

 « وتسمي  فقط  بأكمله  الثدي  إستئصال  بها  يتم  عمليات  أوالً 
« mastectomy

»الغدد  وجميع  بأكمله  الثدي  إستئصال  بها  يتم  عمليات   : ثانياً 
« Modified Radical Mastectomy « الليمفاوية« التحت االبط، وتسمي

وبسبب القدرة احلالية علي إكتشاف مرض سرطان الثدي في مرحلة مبكرة، فيمكن إجراء عملية 
جراحية ابسط من األثنني السابقني، وفيها يتم فقط أستئصال الورم فقط، وتسمي العملية » 

lumpectomy »، ويتم إستئصال الغدد اليمفاوية املصابة فقط. 
كيفية حتديد مكان الورم قبل إجراء اجلراحه، في حاالت األورام الصغيرة احلجم نسبياً، والتي رمبا ال 
تكون محسوسة باليد، هنا يقوم طبيب األشعة بوضع ابرة أو Wire لتحديد مكان الورم للجراح 

قبل إجراء العملية 
وملعرفة مكان الغدد الليمفاوية املصابة بالسرطان، يقوم طبيب األشعة بحقن مادة مشعة في 
الثدي املصاب، فتقوم الغدد الليمفاوية بالتعامل مع تلك املادة املشعة علي أنها خاليا سرطانية 
وتبتلعها، كذلك يتم حقن مادة زرقاء اللون فتقوم الغدد الليمفاوية بإمتصاصها وتصبح زرقاء 

اللون، مما يجُسهل علي الطبيب اجلراح التعرف علي تلك الغدد وإزالتها 
ورمبا يتسائل البعض، ملاذا ال نقوم بأستئصال جميع الغدد الليمفاوية كما كان يحدث من قبل؟؟ 
واالجابة ال داعي لها حيث يتم في أغلب احلاالت ومبساعدة الكشف الدوري، يتم إكتشاف املرض 
مبكراً وقبل وصوله للغدد الليمفاوية. باألضافى لتجنب مضاعفات تلك العملية وما ينتج عنها 

من تورم ذراع املريض 

�سحـــــــة

به  ويصاب  القاتلة،  األورام  أخطر  من  اجللد  سرطان 
 ، النووي  احلمض  فى  دائم  تلف  حدوث  حال  اإلنسان 
توقف،  دون  وتتكاثر  تنمو  اجللد  خاليا  يجعل  ما  وهو 
اخلاليا  سرطان  شيوعاً  اجللد  أورام  أنواع  أكثر  ومن 

القاعدية وسرطان اخلاليا احلرشفية. 
ونقدم لكم  اجللد  اإلصابة بسرطان  أطعمة حتد من 
من خالل هذا التقرير أبرز األطعمة التى تساهم فى 
حسبما  وذلك  اجللد،  بسرطان  اإلصابة  من  الوقاية 
»العالج  األمريكى  الطبى  باملوقع  مؤخراً  نشر 

بالغذاء«، وتشمل
اجلزر: نظراً ألنه غنى جداً بفيتامني »أ«، والذى يحمى 
الضارة  البنفسجية  فوق  األشعة  أضرار  من  اجللد 

التى تصدر من الشمس
احلمض  حماية  فى  للغاية  فعال  األخضر:  الشاى 

النووى للخاليا من تأثير جذور األكسجني احلرة. 
.البطاطا: نظراً ألنها غنية جداً بالبيتاكاروتني، والذى 

يحمى اجللد من تأثير األشعة فوق البنفسجية.
.مجموعة أخرى من األطعمة مثل: األفوكادو واملشروم 
واجلرجير واألسبارجوس والبروكلى والساملون والكريز 

وبطارخ السمك.

حذر مسئولون أمريكيون فى مجال الصحة العامة فى دراسة نجُشرت 
نتائجها، من أن اإلفراط فى استخدام املضادات احليوية جعل األمريكيني 
أكثر عرضة لساللة من البكتريا تسببت فى إصابة نحو نصف مليون 
عام  خالل  األقل  على  ألًفا   ٢٩ وفاة  فى  وساهمت  بالعدوى،  شخص 
واحد. وركزت الدراسة التى أجرتها املراكز األمريكية ملكافحة األمراض 
أن  ميكن  التى  دفيسيلى(  )كلوستريديوم  بكتريا  على  منها  والوقاية 
تسبب إسهااًل حادًا يفضى إلى الوفاة. وتبرز هذه النتائج التى أوردتها 
دورية )نيو إجنالند( الطبية، كيف أدى اإلفراط فى تناول املضادات احليوية 

إلى زيادة أعداد البكتريا املقاومة للعقاقير. 
وأشارت النتائج إلى أم من يتعاطون املضادات احليوية أكثر عرضة عن 

غيرهم لإلصابة ببكتريا )كلوستريديوم دفيسيلى( ألن هذه العقاقير تقضى على البكتريا »احلميدة« التى 
تقى الشخص السليم من العدوى. 

لشئون  منها  والوقاية  األمراض  ملكافحة  األمريكية  باملراكز  املستشارين  كبير  مكدونالد  كليفورد  وقال 
العلوم والسالمة للصحفيني: »املضادات احليوية تخلق هذه املشكلة برمتها«. وقالت الدراسة، إن واحدة 
بهذه  مصابة  حالة   ١٠٠ رصد  مت  فيما  وأكثر،  عاما   ٦٥ سن  فى  املرضى  تصيب  للعدوى  حاالت  ثالث  من 
البكتريا فى املراكز الطبية. وتنتشر بكتريا »كلوستريديوم دفيسيلى« من خالل األيدى واملعدات الطبية 

امللوثة لدى األطباء املتخصصني وفى املستشفيات.
تضاعفت  البكتريا  بهذه  اإلصابة  بسبب  املستشفيات  إلى  املرضى  نقل  معدالت  أن  الدراسة  وأضافت 
بني عامى ٢٠٠٠ و٢٠١٠ ويرجع ذلك جزئيا إلى ظهور ساللة خطيرة للغاية تسبب العدوى وتفرز سموما 
قوية تؤدى إلى اإلصابة باإلسهال القاتل عالوة على تلف فى اجلهاز الهضمى يستلزم استئصال جزء من 
القولون. وتقول املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها إن القدر األكبر من املشكلة يكمن فى 

سوء أساليب  التشخيص والرصد.

أطعمة حتميك من اإلصابة بسرطان اجللد.. منها 
البطاطا واجلزر واجلرجير

حتذير من األفراط في تناول املضادات احليوية
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أفقي
1 صفحات انترنتية لتدوين األفكار الشخصية o حادث يعاقب عليه القانون  

2 طبطب على الظهر o تكلم عن شخص ما في غيابه o ضيع وفقد ما 
يملك  

3 خيوط تربط في آلة موسيقية )معكوسة( o تكبر وتجبر وفساد )معكوسة(  
4 للنداء o فرن لغلي السوائل في المصانع o ثلثا ونش  

5 تعب )معكوسة( o ممر بحري ضيق 
6 ثالثة حروف من مياس o تحافظ على   

7 أشار بارتكاب مخالفة ما o اعلى مرتبة   
8 العالم المسلم الذي ابدع في الطب والفلك والكيمياء والفلسفة 

والموسيقى o نشف 
9 بيت الدجاج o اختلف اختالفا واضحا عن المجموعة o المتردد عل محل 

الشراء   
10 ملك حميري من قدماء الملوك في اليمن

رأسي
2 حيوان ينام الشتاء o أهم كتب أبي الفرج األصفهاني 

3 الضلع المقابل في المثلث قائم الزاوية o عكس نشيط 
4 والدة o بشارة )معكوسة( 

5 شبكة المعلومات الدولية o تصريح 
6 تتحرك كالموج o نوع من الصقور 

7 شيخ المؤرخين المسلمين المصريين من مواليد بعلبك بلبنان حي 
المقارزة o بئر 

8 قادم واجب ضيافته o ثلثا صبي 
9 من اسماء الرمح o كبير في السن 

10 جزيرة افريقية كبيرة o غصن 

حل العدد السابق

ناشط حقوقي سعودي ومؤسس الشبكة الليبرالية التي تم 
تأسيسها في عام 2006 والتي يحاكم بسببها بتهمة “اإلساءة 

للدين اإلسالمي” على خلفية هجومه على الهيئة والمؤسسة 
الدينية السلفية في السعودية. 

إشُتِهر بدوي بانتقاد من يطالبوا بعدم االختالط في مجلس الشورى، 
ودعوته للتحرر من التسلط الديني المتشدد وكذلك بدعوته إللغاء 

هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر  والتي طالب بمحاكمة 
رئيسها إبراهيم الغيث في محكمة العدل الدولية في حديث خاص 

معه على قناة CNN األمريكية أواخر عام 2008.
تم اعتقاله سنة 2012 بُتهمة اإلساءة للدين اإلسالمي من خالل 

كتاباته المنشورة على اإلنترنت والتي دأب فيها على عرض تفاصيل 
االنتهاكات التي ترتكبها الشرطة الدينية السعودية، والتشكيك في التفسير السائد لإلسالم. 
واُتهم بعدة قضايا من بينها عقوق الوالدين والردة ومخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية 
السعودي بإنشاء موقع إليكتروني يمس النظام العام.  ُحكم عليه حكما جائراً بالسجن لمدة 
سبع سنوات، والجلد 600 جلدة، وإغالق موقع الشبكة الليبرالية السعودية الحرة، وذلك في 
29 يوليو 2013 على خلفية هجومه على الهيئة والمؤسسة الدينية السلفية في السعودية. 

وفي 7 مايو 2014 تم تعديل الحكم إلى الجّلد 1000 جلدة، والَسجن لمدة 10 سنوات، 
باإلضافة لغرامة مالية قدرها 2 مليون لاير سعودي. وبدأ تنفيذ ُحكم الجّلد إبتداًء من 9 يناير 

2015 أسبوعيًا لمدة 20 أسبوع. إعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي »احُتجز ال لشيء 
سوى لممارسته لحقه في حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي«. 

رائف محمد بدوى 
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، لكنها ليست منخفضة أيضاً،  برج احَلَمل: النسبة املئوية ملعدل جناحك ليست مرتفعة 
إبتعد عن أى ُمجازفات من أى نوع.

برج الثور: سعيك لتوسيع دائرة إتصاالتك ومعارفك يُفيدك على اجلبهة املهنية، رسالة غير 
متوقعة من احلبيب جتعلك تطير فرحاً.

برج اجلوزاء: إبتعد عن التهّور بكافة صوره بدءاً من قيادة السيارات وحتى الرّد السريع على 
جارك أو محّدثك على الهاتف.

برج الّسرطان: أنت فى مزاج مالئم إلفتعال مشكلة أوُمشاكسة غيرك دون داٍع لذلك، إن 
كان لديك كلمة خير فقلها ، إن لم يكن فاسكت.

إن  باحلسرة خاصًة  دون أى شعور  وإهمالها  التخلى عنها  ينبغى  الُفرَْص  برج األسد: بعض 
إنطوت على جانب كبير من اجملازفة.

برج العذراء: عليك احلذر من إهمال صحتك، عالج املرض فى بدايته يكون أسهل بدالً من 
إستفحاله بسبب اإلهمال.

برج امليزان: حاول أن تبتسم فمشاكلك العائلية فى طريقها للحل على يد زيارة أحد رجال 
العائلة الكبار ملنزلك .

برج العقرب: أنت مشحون عن آخرك بالطاقة لتعمل بطاقتك القصوى ، التطلب املُساعدة 
إلجناز عمل بإمكانك إجنازه بنفسك ، ما َحّك جلدك مثل ظفرك.

ملنزلك  وُمختلفة  متعّددة  ُمهّمات  بإجناز  لتقوم  الّشغالة  الّنحلة  مثل  تبدو  القوس:  برج 
وعملك،إن كنت محظوظاً اليوم فقد تنال التقّدم العاطفى املرغوب.

للغفران  إستعداد  على  اليوم  أنك  فيبدو  حقك  فى  عمقاً  ألكثراألخطاء  حتى  اجلدى:  برج 
والصفح عنها،إبتسامتك هى التوقيع النهائى على عفوك فالتبخل بها

برج الّدلو: األعمال التجارية احلرة ليست نهاية املطاف فالتستخف بالوظيفة ذات اإلمتيازات 
وتأمينات املعاش والّصحة،ما املانع من جمعك بني التجارة والوظيفة ؟

برج احلوت: إبتعد عن حتّدى زوجتك أو والدتك قدر اإلمكان ،التراجع أمام العاصفة ليس عيباً 
طاملا كان أمام من حتّبهم ويحّبونك.
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جود نيوز: في خطاب لألمة، حتدث »عبد الفتاح السيسي وقال » أن ذبح 
قواتنا  تقوم  أن  بعد  إال  بالتعزية،  أقوم  ومرضتش  شنيع،  عمل  أبناءنا 
املسلحة بالثأر، وقمنا بضرب ليبيا رًدا، فنحن ال نعتدي وال نغزو، وكان الزم 

نقوم برد الفعل ده بالقوة دي«.
ونفى السيسي الشائعات التي ترددت حول سقوط ضحايا من املدنيني 
إلى  مشيراً  داعش،  ملواقع  املصري  الطيران  قصف  عملية  أثناء  الليبني 
مت  بليبيا،  داعش  تنظيم  توجيهها ضد عناصر  مت  التي  اجلوية  الضربة  أن 

توجيها بدقة،.
قاصمة  ضربة  توجيه  املصري  اجليش  رفض  عن  السيسي  وكشف 
للجماعات اإلرهابية في سيناء أثناء شهر رمضان، كما كشف أن العاهل 
األردني امللك عبد اهلل، حثه على توجيه ضربات إلى داعش في ليبيا، دعا 
إلى  الشكر  السيسي  ووجه  عربية موحدة،  قوة  إلى تشكيل  السيسي 
بحماية  تعهده  السيسي  وجدد  اإلرهاب.  مكافحة  فى  املصري،  اجليش 
املنطقة العربية، ولكن من دون ترديد مقولته الشهيرة »مسافة السكة، 
وقال: »القوات املسلحة موجودة في املنطقة الشرقية والغربية واجلنوب، 
وحتمي مصر وشعبها، وإذا تطلب األمر سنحمي املنطقة العربية كلها«.
وفي محاولة منه لتدارك أية آثار سلبية محتملة للتسريبات التي تبثها 
قنوات فضائية تابعة جلماعة اإلخوان، حول إساءات مزعومة لدول اخلليج 
يكونوا  الزم  اخلليج  فى  »أشقاؤنا  السيسي:  قال  ملوكها،  أو  أمرائها  أو 
بنتكلم  وإحنا  قوى  ومهم  واحترام،  تقدير  بكل  لهم  ننظر  إننا  عارفني 
نؤكد أن كل احملاوالت التى يتم العمل عليها إلثارة اخلالف والشقاق الزم 
نكون منتبهني لها«. ورداً على إتهامات بالتقصير في محاسبة املسؤولني 
املصريني، السيما في وزارة الداخلية، في أعقاب مقتل الناشطة شيماء 
الصباغ و19 مشجعاً لنادي الزمالك، قال السيسي: »أي تقصير سيكون 
هناك محاسبة للمسؤول الذي سيتورط في املشكلة، وقلت ده في كل 
وموضوع  وسيحاسب،  إال  تقصيره  هيثبت  مسؤول  ومفيش  األحداث، 

استاد الدفاع اجلوي وشيماء الصباغ، موجودين أمام النيابة العامة«.
فرصة  »أعطينا  السيسي:  قال  والتنمية،  الداخلية  املشروعات  وحول 
خالل الشهور املاضية للتعرف على حقيقة األوضاع فى مصر من خالل 
شغلنا«. وأضاف: »البد من توجيه الشكر والتقدير للرئيس الفرنسى هو 
عليها«،  اللى حتصلنا  بالشروط  الرافال  وحكومته إلجناز صفقة طائرات 
منوهاً بأن زيارة  الرئيس الروسى فالدميير بوتني اثمرت عن توقيع »اتفاقية 
إلى  نحتاج  ألننا  الضبعة،  فى  السلمية  للطاقة  نووية  محطة  إلنشاء 

كافة مشتقات الطاقة فى املرحلة املقبلة«.
ووعد السيسي باإلفراج عن بعض الشباب من السجون، وقال: »شباب 
اإلعالميني، قال لي عن الشباب املعتقلني، ومقدرش أنكر إن فيه أشخاص 
أبرياء في السجون من الشباب، وخالل األيام املقبلة سنفرج عن الدفعة 

األولى من الشباب احملتجزين«

السيسي في خطاب لألمة
يتحدث عن شهداء ليبيا ، وضرب داعش ، ودول اخلليج 

، ومحاسبة الداخلية ، واالفراج عن شباب الثورة 

املتحدة عشية  االمم   كواليس   في   ماحدث  اختصار  الصعب  من 
وأثناء  انعقاد اجللسة الغير عادية  و التي  ذهبت  اليها كل من مصر  
و  ليبيا  في البداية بغرض  املطالبة  بـ فويض األمم املتحدة بالتدخل 
أو  ااخلالفة«   دولة   « تنظيم  محاربة  أجل  من  البلد  في  العسكري 
ولكن ميكن  الليبيه  األراضي  املسلحه علي  التكفيرية  امليليشيات 
عن  القاهرة  اعالن  فور  املتحدة  الواليات  لتحرك  نتيجة  انه  القول 
نواياها حلشد  احللفاء األوروبيني وبعض دول املنطقة  خلف  الرفض 
األمريكي  ملثل هذه  اخلطوة  علي أساس  ان  احلل  العسكري  لن 
االمم  مسؤولي  عبر  سياسي   حل  تبني  االفضل   من  وانه  يجدي  
التي متتلك في  املتحدة  للواليات  الكل   امتثل   بالطبع    “ املتحدة 

النهاية  حق الفيتو!
األمريكية  اخلارجية   بإسم  املتحدثة   هارف  ماري  سألت  وعندما 
كان  عما  بساعتني   الدولي  األمن  مجلس  جلسة  بدء  قبل  
العربي  للعالم  اخلطأ  الرسالة  ارسال  يعني  األمريكي هذا  الرفض 
وللميليشيات  التكفيرية علي السواء ,  كان جوابها انهم  مبدئيا 
اليريدون  خوض  نقاش  مازال دائرا بني  األطراف و ان احلوار كان مستمرا 
بني وزير اخلارجية جون كيري ونظيره املصري علي مدي  عطلة نهاية 
االسبوع املاضية حول هذا االمر و اضافت و  هو ماسنستمر فيه- 
مغادرته  قبيل  واشنطن  في  شكري  سامح  الوزير  التقي  وبالفعل 
بجون كيري-وأما فيما يتعلق بليبيا  فالفوضي –  نقص  احلوكمه 
– يعقد االمور وتشاورنا  مستمر  حول هذا االمر ايضا  مع الليبيني 
خالل  االيام  القادمة “ و احالتني  هارف الِي  اخملتصني بهذا امللف  
في اخلارجية  األمريكية  للحصول علي املزيد  من التفاصيل . اذن 
كان املوقف األمريكي واضح  , واختصر التعامل  مع ارهاب  يهدد  
عاملنا ومنطقتنا  بأسرها  في اإلحالة ملشاورات  ال يعرف احد  كم  

من الوقت  ستستمر  بينما  يتمدد  ارهاب  قطع الرؤوس  ! 
له  اجلماعي  االنضمام  و  هذا   األمريكي   املوقف  من  الرغم  وعلي 
تبنت  كانت  والتي  فرنسا   فيهم  مبا  األوروبيني   احللفاء  قبل  من 
قبلها موقف  اقرب  مايكون للموقف املصري  الليبي , وهو الرفض  
الذي صعد عالمات االستفهام  حول  سياسة الكيل مبعيارين  في 
التعامل  مع   داعش الشرق  عن  التعامل مع  فرعها في ليبيا و 
اعتقد   ال  فانني  الرغم من كل هذا   االفريقي! علي  الشمال  في  
أو السياسات األمريكية  تناقض  نفسها   الرئيس األمريكي   بـان 
كما هو ظاهر لكثيرين   , فالواليات املتحدة التي استثمرت  كثيرا  
في دعم جماعة االخوان  مازالت متمسكة بخطتها األساسية  و 
التي  تعتمد علي مايسمي باإلسالم املعتدل  أو الوسطي متحكما 
تغيير شامل  قد  اداة لتحقيق   اهم  ,- النها ببساطة   باملنطقة 
, لكنه   , وهذا ليس بكالم مطلق  اخلرائط في منطقتنا    يشمل 
باريس بصيف  الذي عقد في  اإلجتماع  بذلك  اقصد  و   , له جذوره 
2010   برعاية امريكية و فرنسية ومشاركة  من اخوان مصر وليبيا 
علي   التعتيم   مت   - اسرائيلي   و حضور  و    قطر   تركيا  و  واالردن 
االجتماع  -وهذا   الوفود  لكل   تقدميهم   رغم   اسرائيليني  وجود 
هو   اساس  سياسة الكيل مبعيارين األمريكية  التي لم يفهمها  
اليها  التي توصل  والتوافقات   اجندة هذا االجتماع  كثيرون.  وفي 
احلضور قد  يتجلي  سر كل مايحدث في عاملنا االن , فكما ذكر لي  
مصدر ليبي  حدث وان اطلع علي بعض من  بنود هذا اإلجتماع , 
فإن اهم  ماتوصلوا  اليه هو  احلصول علي اعتراف  وتعهد باالعتراف 
بيهودية الدولة  االسرائيلية  إذا ماوصلوا  للحكم !  هذه املعلومة 
حتول   ألن     , األمريكي  للموقف  تفسيرنا   عليها  لنبني  تكفي 
دولة   الِي  عربي  عالم   من   بـاسرائيل   احمليطة  املنطقة   مسمي 
اخيرا علي  ان  حتصل   في   احلق   اسرائيل   مينح  اسالمية   خالفة 
صك اعتراف دولي بيهوديتها و ذلك بعد فشلها  لسنوات  في اقناع  
حتي  اصدقائها  باالعتراف  بها  كدولة  يهودية  لتتمكن من تفريغ  

دولتها  مبوجب ذلك  من غير اليهود  أي عرب اسرائيل !
مع  وحتي  تونس  وفي   مصر  في  االخوان   سقوط  ان  يبدو  لكن 
عملية   من  صعب  االستحواذية  سياستهم  بخطأ  اعترافهم 
الضغط  مع   حتي  العربي  العالم  اخونة  من  مجددا  متكنهم 
االمريكي ملساعدتهم علي اعادة االندماج علي الساحة السياسية  
و حتي مع  هذا البطيء املتوقع  و الذي قد يستغرق مابني 15-7 
بوحشية  تتمدد  دموية  وميليشيات  جماعات  ترك  امر  فإن  عاما, 
كداعش ولبعض  الوقت  أو اشاعة  الفوضي وعدم االستقرار  يبدو 
اجلماعة   تستعيد  ريثما  الوقت  من  مكسبا  مينحهم   مريحا   حال 
قواها , و عندها  يصبح  طرح االخوان مجددا كفصيل معتدل  أو 
كما  يصفونهم  مبمثلي اإلسالم الوسطي  مقبوال  و مرحب  به  
لدي الشارع  بإعتباره  بديل   ارحم من التكفيريني ! أما األوروبيني فإن 
املسلمني   املهاجرين  واستعادة   بـامتصاص  الوعد  في  مكافاتهم 
نفس  انه  نعم   ! الثانية  اإلسالمية  اخلالفة  دولة  اقامة  حالة  في 
الفارق  لكن  داعش  بزعامة  التكفيرين   مليليشيات  املعن  الهدف  
تعاونه  اثبت   الذي   الفصيل   هم  االخوان   ان  بينهما   الوحيد  

املستمر  مع الغرب .
 

وقد يكون مارأيناه وعقب  انفضاض  االجتماع  الغير عادي  في االمم 
املتحدة من “ زيرو«  نتيجة , حتي لم نتحصل   علي  رد صريح علي 
مطالبة الوفد الليبي و  املصري بـمشروع قرار يدعو إلى رفع القيود 
الواليات  ألن  ذلك   بها,  املعترف  الليبية  للحكومة  األسلحة  عن 
املتحدة  ببساطة  تتمسك  بـاحلل السياسي لليبيا , أي بإختصار  

أي حكومة  االخوان  في  تتمسك   ليس فقط بضمان مشاركة  
وامليليشيات  ليبيا   اخوان   ميليشيات   ضم  بضمان  بل  مقبلة  
والذين   اجلديد  الليبي  اجليش  وقيادات  قوات  ضمن  لهم  املوالية 
الحق   مقال   في   نفرد  !!ورمبا  املوحد  اجليش  اسم  في  له  يفكرون 
الواليات  به  الذي متسكت    “ السياسي  “احلل  مايسمي  تفاصيل  

املتحدة  في جلسة  مجلس األمن  الدولي   .     
تناقضا    االكثر  األمريكية  التصريحات  توالت  فقد   , حال  اية  علي 
لتدريب  حوالي  برنامج   تعلن  عن  األمريكية  الدفاع  وزارة  فرأينا   ,
تركيا   ستتولي  احلالي  العام   نهاية  بحلول  سوري  مقاتل   3000
تدريب بعضهم   في وسط  تركيا مع وجود عروض مماثلة لتدريب 
واستضافة  املعارضة السورية من كل من قطر واألردن   والسعودية 
و حيث مت االتفاق علي ارسال أول دفعت لألردن بنهاية الشهر احلالي 
, بينما  يتم  تخصيص  اكثر من 400  من أفراد  العمليات  اخلاصة  
امريكي   مقتل  مائة  الرسال   اضافة   هؤالء  لتدريب  األمريكية  
لدعمهم وذلك   في  اطار  موافقة  ادارة اوباما  علي قيام اجليش 
للتصدي  بالعتاد  وتزويدها  السورية  املعارضة  بـتدريب  األمريكي 
لـ«داعش« وذلك بعد القيام بفحص استخباري حول افراد املعارضة 

السورية لضمان اعتدالهم .
وايضا  وبالتوازي مع هذه  االنباء  وجدنا الرئيس األمريكي متحدثا  
مرتني  امام  قمة مكافحة العنف والتطرف يتحدث  عن استراتيجية 
امريكية تستهدف  ماميكن تسميته بحرب االفكار, وهو مااعاد  الِي 
األذهان  حمالت ادارة بوش بعد غزو  العراق  و التي حملت عناويني 
مثل كيف نكسب  العقول والقلوب , اوباما شدد في كلمته في 
اليوم االول للمؤمترعلي ان امريكا ليست في حرب مع االسالم , وفي 
الثاني وامام اعضاء الوفود احلاضرة للقمة كرر نفس املعني    اليوم 
لكنه  استطرد مهاجما من يروجون في العالم العربي واإلسالمي 
بأن الغرب في صراع مع اإلسالم أو لفكرة صراع احلضارات , واعلن 
وذلك  العنيف  التطرف  ملكافحة  خاص  منسق  ارشاد  تعيني  عن 
خلفا لروبرتو  فرنانديز الذي يتقاعد في ابريل  وحسني ارشاد اصال 
اوباما   تولي  فور  االبيض  بالبيت  عمل  وان  سبق  امريكي  محامي 
كما كان يشغل قبل تعيينه االخير مباشرة  منصب مبعوث خاص 
سيشرف  التي  االدارة  مهمة  وتتمثل  اإلسالمي.  التعاون  ملنظمة 
توجهات  ملعرفة  االجتماعي  التواصل  مواقع  علي  التركيز  عليها 
والتفاعل  املسلمني  علي  سيكون  التركيز  بالطبع  و  مستخدميه 
معهم ورمبا مبساعدة ادارة مشابهة في وزارة الدفاع زيادة امكانية 

رصد عمليات جتنيد املتطرفني لشباب مسلم عبر هذه املواقع.
عموما فمعظم اجندة املؤمتر تسببت في اندالع موجة من الغضب 
القمة  انعقاد  أثناء  االبيض  البيت  امام  التظاهر  حد  الِي  وصلت 
,وذلك من قبل عدد كبير من ممثلي منظمات حقوقية و اسالمية 

ADC امريكية ومنها منظمة
احلقوق  ثمانية  مع  قامت  والتي  التمييز   ملكافحة  العربية  اللجنة 
املدنية األخرى والدعوة علنا   هذه وغيرها من االهتمامات املتعلقة 
للحريات  األمريكي  االحتاد  عن  صادر  مشترك  بيان  في   CVE قمة 
لنيويورك  األمريكية  العربية  اجلمعية  و    ،)ACLU( املدنية 
ومشروع  القانون  إنفاذ  و  املساءلة   ومؤسسة      ،)AAANY(
 CLEAR(، DRUM(   املسؤولية في كلية جامعة مدينة نيويورك
املسلمني،   دعاة  ال  من  وعدد  للتنظيم،  اآلسيوي  اجلنوب   ومركز   –
اوباما والتي  بـاصدار بيان مشترك يحذر من تداعيات اجندة  قمة 
العربية  اجملتمعات  مع  تتعامل   ألنها  عكسية  بنتائج  تأتي   قد 
وضعها  من  وبدال  األمن،  عدسة  خالل  من  األميركية  واإلسالمية 
في  إطار احلقوق املدنية وحيث ركزت  القمة   فقط على الهجمات 
التي يزعم أنها ارتكبت من قبل املسلمني، بينما تتجاهل الهجمات 
األخيرة على اجملتمعات العربية واإلسالميةوهو ماعزز  شعور بعدم 

الثقة  من قبل اجملتمعات اإلسالمية األمريكية.
مواجهة  واهمية   مطالب   جتاهلت  التي  اوباما  لرسالة  وعودة    
امليليشيات الدموية في  ليبيا  فقد  لوحظ ان الرئيس األمريكي ركز 
علي  حربه اجلديدة ضد االفكار املتطرفة والعنيفة  ومؤجال ضمنا 
أي نقاش حتي اجتماع  اجلمعية العامة لالمم املتحدة  في سبتمبر 
القادم داعيا زعامات الدول املعنية للحضور واجللوس  التخاذ اجراءات 

ملموسه .  
اتاحة  مسئولية  يسمها  لم  دول  حكومات  خطابه  حمل   كما   
و  االقتصادية  االزمات  تفشي  مستغلني   لالرهابيني   الفرصة  
حرة  انتخابات  في   اوباما  ورأي  الشباب   منها  يعني  التي  املظالم 
ونظام قضائي مستقل وقوة شرطة حتترم حقوق اإلنسان ومجتمع  
ان  واضحا  كان  لقد   . اإلرهابيني  امام   للفرصة  تفويتا  حر   مدني 
اوباما يفضل استخدام اخليار العسكري ضد داعش في العراق  وفي 
سوريا  وكما جاء علي لسانه في اليمن  والصومال  قائال  ان امريكا 
و منع حتولها  ملالذ امن  بناء قواتهم   البلدان علي  ستساعد هذه 
لالرهابيني   في الوقت الذي كانت قناعاته بالنسبة لليبيا مختلفة 

متاما      .
ريك   مثل    أمريكيني  مراقبني  حتي  جعل  املوقف  في  التباين  هذا 
فرانكونا  الِي  القول بان امريكا في حاجة لتناسي أي خالفات مع 
القاهرة والتعاون معها  واضاف “ نحن في حاجة  للعمل مع القاهرة 
داعش  نحارب  ان  ينبغي علينا  وتقوية احلكومة  بتسليح  للسماح  
اينما  كانت “  فهل استمع الرئيس األمريكي ؟ ال اعتقد !  , متي 

يقرأ العرب!!

باألرقام .. قفزات رهيبة 
لإلرهاب في اخر عامني

فأن  والتنمية«،  للحقوق  الدولية  »الشبكة  أجرتها  لدراسة  وفقاً  نيوز:  جود 
»عدد قتلى األعمال اإلرهابية في العامني املاضيني فقط وصل إلى 632,716 
شخصاً، في حني بلغ عدد اجلرحى 1,763,802. أما عدد النازحني واملهّجرين 
فقد قفز إلى أكثرمن 18 مليوناً حول العالم بسبب هذه األعمال اإلرهابية«، 
إرهابياً، وبينما  العالم شهد خالل العامني األخيرين فقط، )62,312( حادثاً 
كان ضحايا االرهاب ينحصرون في ثماني دول فقط ، أصبحوا اليوم يتوزعون 
العالم، معرضون  إلي أن 23% من شباب  الدراسة  على 151 دولة. وأشارت 
لإلنخراط في أعمال عنف وإرهاب نتاج احباط وفقر ودوافع البحث عن الذات، 
وبالنسبة للخسائر االقتصادية املباشرة لألعمال اإلرهابية فقد قفزت إلى 
ذاته كان قادراً على حل مشكلة  تريليون دوالر«، وهو رقم بحد  أعلى من 5 
يومنا هذا  ويوجد حتى  تتعدى %65.  وبنسبة  العالم  دول  البطالة في كل 
ويعمل  اإلرهاب،  ممارسة  بتهمة  الدول  قوائم  على  مدرجة  منظمة   1812
بأفكارها  ويتأثر  شخص،  مليون   13 من  أكثر  مباشر  بشكل  رايتها  حتت 
عليها  يسيطر  التي  اجلغرافية  واملساحة  شخص«.   مليون   80 يقارب  ما 
اإلرهابيون على مستوى العالم قبل عشر سنوات، كانت ال تتعدى 30 ألف 
كيلومتر مربع، وأصبحوا اليوم يسيطرون بشكل كامل على ما يقارب من 
12,5 مليون كيلومتر مربع من مساحة  العالم. أما السيطرة غير املباشرة، 
فرق  أن  إلي  التقرير  وأضاف  مربع.   كيلومتر  مليون   66 حوالى  الى  فتمتد 
إلى املستويات اخلطيرة في  العمل في الشبكة تنبهت منذ عامني تقريباً 
الفظيعة  االنتهاكات  عن  األولى  املسؤولية  ملوقع  وصعوده  اإلرهاب  تطور 
بنشر  ذلك  أجل  من  وقامت  مباشر،  وغير  مباشر  بشكل  اإلنسان  حلقوق 
آالف الباحثني امليدانيني حول العالم بدءاَ من مناطق االستقرار إلى مناطق 
بالتواصل  النتائج االستقصائية بعمل دؤوب  النزاع والعنف، وأخذت تربط 
مع جميع دول العالم بدون استثناء، ومع املنظمات الدولية اخملتصة صوناً 

للبشرية والكرامة اإلنسانية املتأصلة.

حنان البدري تكتب من وا�شنطن :

ملاذا وقفت امريكا ضد مشروع القرار 
املصري الليبي ملواجهة داعش في ليبيا !
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يقول البعض أن الصوم على الطعام النباتي، واالمتناع عن األطعمة 
احليوانية يجعلنا ينطبق علينا على األقل اجلزء األخير من اآلية التي 
الزواج،  عن  مانعني   ... اإلميان  عن  قوم  يرتد  األخيرة  األزمنة  تقول«في 

وآمرين أن مُيتنع عن أطعمة خلقها اهلل لُتتناول بالشكر«.
1. نحب أن نقول أوالً أن الصوم ليس هو مجرد طعام نباتي، إمنا هو انقطاع عن 

الطعام فترة معينة يعقبها أكل نباتي )خال من الدسم احليواني(.
2. الطعام النباتي كان الطعام الذي قدمه الرب آلدم وحواء في الفردوس )تك1: 29(. وبعد اخلطية أيضاً)تك3: 

18(. وكانت احليوانات كلها تأكل طعاماً نباتياً هو العشب )تك1: 30(.
3. لم يسمح الكتاب بأكل اللحم إال بعد فلك نوح )تك9: 3(، وكان العالم قد هبط مستواه جداً للدرجة التي 

أجلأت الرب إلى الطوفان.
4. ملا قاد الرب شعبه في برية سيناء، قدم لهم طعاماً نباتياً هو املن )عد11: 7،8(، ولم يسمح بأكل اللحم 
اللحم ضربهم ضربة شديدة. فمات  ومع عطية  وهبوط مستواهم.  وبكائهم  تذمرهم  بعد  إال  )السلوى(، 
أكل  اشتهوا  الشهوة(، ألنهم هناك  قبور  )أي  قبروت هتأوة  املكان  ذلك  33(، وسمي  )عد11:  منهم كثيرون 

اللحم.
5. ونالحظ أن الطعام النباتي هو الطعام الذي أكله دانيال النبي والثالثة فتية، وبارك الرب طعامهم، وصارت 

صحتهم أفضل من كل غلمان امللك )دا1: 12 ـ 15(
6. ولعل احلكمة في استخدام الطعام النباتي هي أمران: استخدام األطعمة اخلفيفة البعيدة عن الشهوة 

والتي ال تثير اجلسد، كما أن الطعام النباتي كان النظام األصلي الذي وضعه اهلل لإلنسان

البابا شنودة.. وسنوات مع اسئلة الناس

 جورج توفيق

و لـم تخطــــــئ العنــــــــــــوان شـــكرا ســيدى وصلت الدعـــــوة 
و أنت فى انتظارى باألحضــــــــــان فكيـــــف لى أن أهملــــــــــــها 

ألرى ما لم تره عـــني و تسمعه األذان  ال أســـــــــــتحق هذا االختيــــار 
و أنتظر وقت اغالق العيون و األجفان؟ هــــــل كـنت أهمـــــــــل نداءك 
و لكنى أثبت أن اميــــــانى أكيـــــد قطعــــــوا رأسى و نحــــروا رقبتى 
فــــــأنت أم االبــــن الشهــــــيد ال تبكــــــى يا أمى ارفعى رأســــك 

و أرضــــــعتنى األميان العتيــــــــد علمتينى أكون طاهــــرا كســـيدى 
الــــــنبى يوحــــــنا املعمــــــدان طلبــــت هيروديــــــــــــــــا رأس 
هانت الرقــــــاب و ليس بيننا جبــان و فـــــى زمـــــــانى و أيامـــــــى 
أهيــــــل التراب و ألطم اخلـــــــدود لســـــــــت جبانـــــــا خائنـــــا 
أرمى عظمى و حلمى جلوعى األســـود بل أنا ســـــــليل الشــــــــــهداء 
فقد لبيت أعظــــــم دعــــوة و نداء ودعينى يا أمى بالفرح و الزغـــــــاريد 
حيث ال ألم و ال اضطهـــــــاد أو بكاء افرحى فاملالئكة حملتنى للســـــماء 
عن ميني األب فى أحلى بهــــــــــــاء بل يســـــــــــــــــــوع حيا جالسا 

مع القديســــــني و ســـــائر االنبياء و ابراهيــــم و اســـحق و يعقــــوب 
يتلو التراتيل و أحــــــلى االلــــــحان وداود  بالعـــــــــــود و القيثــــــارة 

يحمل األكــــــاليل و التيجـــــــــان  و جبرائيل صــــــاحب البشـــــــارة 
ومعــــــك أبناءك األخرين فى االيـمان سأنتظـــــــرك يومـــــــا يا أمـــى 

حقــــا أما عظيمــــــة األميـــــــان                               فلقـــــد برهنــت بحيانـــــــك انك 

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

Daylight Visit 
The Monastery’s grounds 

are open to those who wish 
to visit 

from 9:00 am to 6:00 pm 
- Evening Prayers - Each Day

Weekly Liturgy 
is celebrated 

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

St. Anthony Monastery 
welcomes all visitors, 

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

608 Miners Point Rd., Perth, ON K7H 3C5
+ 1 - 613 - 264 - 8071      www.Abbaanthony.ca

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

The Monastery 
gives tax receipt.

أفراح 

الشهيد
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برنامج جديد يحدد مواقع تصوير 

»الفيديوهات اإلرهابية«

من  ميكن  جديدة  برمجيات  عن  إسبان،  باحثون  كشف 
تبثها  التي  املقاطع  تصوير  مواقع  على  التعرف  خاللها 

التنظيمات اإلرهابية، وأماكن احتجاز الرهائن.
خاللها  من  ميكن  البرمجيات  هذه  إن  الباحثون  وقال 
مسح املقاطع املصورة، وحتديد أماكن إطالق النار وتنفيذ 
العمليات اإلرهابية. وابتكرت مجموعة بحثية في جامعة 
 geolocating رامون لول إسبانيا«، نظام أشرطة الفيديو«
الذي ميكن من خالله مقارنة احملتويات السمعية والبصرية، 
املتعددة  للوسائط  بيانات  قاعدة  تكوين  إلى  يؤدي  ما 
الفيديوهات.  تلك  تصوير  مواقع  على  من خاللها  يتعرف 
التي  احملتويات  على  التعرف  اجلديد  النظام  ويستطيع 
ُحذفت بعد نشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي، وذلك 

من خالل قاعدة بيانات الصور والفيديوهات.
اجملال،  هذا  في  اخملتصني  أحد  سيفييانو،  كزافييه  يقول 
مأخوذة  الرياضية  والناقالت  الفيزياء  بعض  »نستخدم 
أثبتت  ألنها  الصوتية،  املصادر  على  التعرف  مجال  من 
الصوتية  املادة  غياب  أن  وأضاف:  إيجابية«.  نتائج  بالفعل 
من  ميكن  التي  البيانات  نقص  في  يتسبب  الفيديو  عن 
خاللها حتديد أماكن تصوير تلك املواد وتعقيد حتديد املوقع 
الفيديوهات  أن حتديد مواقع تصوير  إلى  وأشار  اجلغرافي. 
عليها  احلصول  مت  التي  البيانات  كل  دمج  طريق  عن  يتم 
احلاسوب  خوارزميات  باستخدام  وذلك  وجتميعها  مًعا، 
املتقدمة، التي مُتكن الباحثون على حتديد مواقع التصوير.

على  حتتوي  التي  هي  املثلى  الفيديو  أشرطة  أن  وأوضح 
مواد سمعية وبصرية »متوازنة« للكشف عن اإلحداثيات 
طريقتهم  إن  الباحثون  يقول  احتمااًل.  األكثر  اجلغرافية 
ستتطلب قاعدة سمعية بصرية »أكبر بكثير« لتطبيقه 
على املاليني من أشرطة الفيديو التي تنتشر على شبكة 
اإلنترنت، لكنها تسلط الضوء على املقاطع التي تنتجها 
اجلماعات اإلرهابية التي غالًبا ما تغيب عنها بعض املواد 
النصية. ويساعد النظام اجلديد السلطات األمنية على 

تعقب األماكن التي مت فيها تصوير تلك املواد.

عروس هندية تترك عريسها 
وتتزوج أحد املدعوين

حفل  إلى  املدعوين  أحد  عروس،  تزوجت  غريبة  واقعة  في 
حفل  أثناء  صرع  لنوبة  العريس  تعرض  بعدما  زفافها 
الزفاف. وذكرت تقارير، أن العريس الهندي جوغال كيشور، 
أنديرا،  عروسه،  عن  األمر  وأخفى  بالصرع،  مصابًا  كان 
وعائلتها بحسب ما نشرت شبكة »بي بي سي« اإلخبارية، 
نقاًل عن صحيفة »تاميز أوف إنديا«. وبينما نقل كيشور إلى 
بشخص  ترتبط  أن  الغاضبة  العروس  قررت  املستشفى، 
آخر، وطلبت من أحد أقارب زوجها الذي كان مدعًوا حلفل 
بلدة  في  ذلك  وقع  الفور.  على  ووافق  يتزوجها  أن  الزفاف، 
 25( الهند، وكيشور  براديش شمال  أوتار  والية  رامبور في 
عاًما( سقط على األرض أمام املدعوين في حفل الزفاف، 
من  عودته  وبعد  أنديرا.  مع  األكاليل  لتبادل  يده  ميد  وهو 
إنه  وقال  رأيها،  لتغير  ألنديرا  كيشور  توسل  املستشفى، 
سيكون موضع سخرية من جانب أصدقائه، وأقاربه إذا عاد 

إلى البيت دون العروس، لكنها رفضت.

سامسوجن تعتزم طرح »جاالكسي أس 
6« بتقنية الشحن الالسلكي

 »6 أس  »جاالكسي  املرتقب  الذكي  سامسوجن  هاتف   
بتقنية  مزوًدا  سيطرح 
ليصبح  الالسلكي،  الشحن 
الشركة  لدى  هاتف  أول 
احلاجة  دون  امليزة  تلك  يدعم 
ألي ملحقات خارجية. وقالت 
سامسوجن  إن  الصحيفة، 

الالسلكي  للشحن  مبيزة  الذكية  هاتفها  تزويد  تعتزم 
أن  وأضافت  املغناطيسي.  احلث  تقنية  على  اعتماًدا 
للهيكل  املعدني  التصميم  على  ستعتمد  سامسوجن 
أنها ستقوم بتعديل  إال  الذكي اجلديد،  اخلارجي لهاتفها 
مشاكل.  دون  الالسلكي  الشحن  مبيزة  للسماح  بسيط 
اجلزء  جعل  تعتزم  الشركة  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
اخللفي من جهازها املرتقب مصنوًعا بالكامل من الزجاج 
ميزة  فاعلية  وذلك لضمان  والصدمات،  للخدوش  املقاوم 

الشحن الالسلكي.

شروق 3 شموس في وقت واحد بسماء روسيا
األورال  إقليم  جنوب  »تشيليابنسك«  مدينة  شهدت 
في  تتكرر  طبيعية  ظاهرة  اليوم،  صباح  الروسي، 
وقٍت  في  شموس  ثالثة  شروق  وهي  الباردة،  األماكن 

واحد.
وتأتي هذه الظاهرة البصرية، في املناطق ذات الصقيع 
درجات  في  كبيرًا  انخفاًضا  تشهد  عندما  القارس، 
احلرارة، حيث تصل إلى أكثر من سالب 25 درجة مئوية.

اجلليدية  البلورات  فإن  األرصاد،  خبراء  وبحسب 
ميكن  ال  والتي  الصغير،  متناهية  األضالع  سداسية 
رؤيتها بالعني اجملردة، حيث تتشكل في الهواء وتعكس 

أشعة الشمس عند املرور من خاللها، ما يؤدي إلى تشكيل خدعة بصرية كهذه.
مبوعد  التنبؤ  الصعب  ومن  السماء،  في  تظهر  بيضاء  شرائط  أو  قزح  قوس  شكل  على  البصرية  اخلدعة  هذه  وتتكرر 

ظهورها، ويرى اخلبراء أن شروق بضعة شموس قد تشير إلى قرب ارتفاع درجة احلرارة أو قرب تساقط الثلوج.

كندي يخترع كرمياً إلزالة الوشم
في  طالًبا  فالكينهام،  إليك  اخترع 
مرحلة الدكتوراه بقسم علم األمراض 
كرميًا  الكندية،  »دالهاوسي«  بجامعة 
إلزالة األوشام ليكون بديل الليزر الذي 

يسبب معاناة ملن يرغبون في إزالته.
مقارنة  »عند  عاًما(،   27( إليك،  وقال 
يترك  الليزر  باستخدام  الوشم  إزالة 
دفعني  ما  بثور،  وتندب  وقروًحا  حروًقا 
به  يوجد  ال  الذي  الكرمي  هذا  لتصميم 
 10 ثمن  أن  موضًحا  التأثيرات«،  هذه 

سنتيمتر منه يقدر بـ4.50 دوالر.
نستهدف  ال  »نحن  الطالب،  وأضاف 
أي من خاليا اجللد العادية لذلك ال نرى 

الكثير من االلتهابات، وال نعتقد أن يكون هناك أي التهاب، على العكس سيكون االختراع مضاًدا لاللتهابات«.
أوضح اخملترع، أنه خالل عملية الوشم يتم حقن احلبر داخل اجللد فيبدأ احلبر باالستجابة، مضيًفا »توجد خاليا به تسمى 
الليمفاوية في اجلسم،  الغدد  إلى  احلبر  الضامة بعض من  احلبر، وحتمل  وتلتهم  املنطقة  داخل هذه  تتحرك  )الضامة( 

فبعض اخلاليا متتلئ باحلبر وتبقى كجزء ال يتجزأ من اجللد، ما يجعل الوشم مرئَيا حتت اجللد«.
وتابع »يعمل الكرمي املوضعي الذي اخترعته على استهداف خاليا الضامة املسؤولة عن حبس احلبر حتت اجللد ويدفعها 

إلى الغدد الليمفاوية، فتأخذ احلبر معها من غير حقن والتهابات ويتالشى الوشم«.
وقال اخملترع، أنه ال يعلم متى سيكون الكرمي متوفرًا جتاريًا، مشددًا على أن اختراعه سيكون آمن بكثير عن إزالة الوشم 

بالليزر، موضًحا جتربته على خنزير عليه وشم.

أسرة هندية تتبني قرداً وتهبه ثروتها
قد يتمتع القرد »شومنون« بحياة مرفهة 
قررا  زوجني  وفاة  بعد  العمر  به  امتد  إن 
بعدما  لصاحله،  بثروتهما  التوصية 
زواجهما  بعد  عائلتيهما  أفراد  نبذهما 

رغم اختالف انتماءاتهما الدينية.
سريفاستافا،  بريجيش  الزوج  قرر  فقد 
املسلمة  وزوجته  البوذية،  الطائفة  من 
أموالهما  كافة  وهب  شابيستا، 
إلى  براديتش  أوتار  والية  في  وممتلكاتهما 
بعد  الذي اشترياه عام 2005  »شومنون«، 
بالعصا  للضرب  يتعرض  وهو  مشاهدته 
بهلوانية  ألعاب  مقدم  صاحبه  قبل  من 

بالشوارع.
احلليب  من  الصباحية  وجبته  وتتكون  لـ«شومنون«،  خاصا  غذائيا  نظاما  بأطفال،  يرزقا  لم  اللذان  الزوجان،  ويعتمد 
واملكسرات اجلافة والفواكه بجانب وجبات معدة منزليا للعشاء، وقالت الزوجة، إنه »مثل طفلنا وال ميكننا االفتراق عنه.«
وزوج »الوالدان« شومنون« عام 2010، ووفرا للزوجني »عش زوجية« مكيف الهواء وجتهيزه على نحو ليتمكنا »من التحرك 

فيه بحرية.«
ولم يحدد الزوجان الثريان املبلغ الذي سيرثه »شومنون« بعد وفاتهما، وباشرا إنشاء صندوق خاص جلمع تبرعات لصالح 

إنقاذ القرود، وتشييد مراكز خاصة إلعادة تأهيلها.
وقالت شابيستا »الناس في الهند ال يأبهون باحليوانات، لكني أشعر أنهم كالبشر، بحاجة للحب واحلنان«.

2700 كلب من 15 دولة 
يتنافسون في نيويورك إلختيار 

»أجمل كلب«
السنوي  العرض  في  كلب   2700 من  أكثر  يتنافس 
»لوستمنستر كينل« للكالب من 15 دولة مختلفة 
حديقة  في  العرض  يقام  حيث  العالم،  حول 
ماديسون سكوير في حي مانهاتن مبدينة نيويورك، 
أجمل  بلقب  الفائز  باختيار  اليوم،  سيختتم  والذي 

كلب.
ويعتبر عرض »لوستمنستر كينل« للكالب وهو ثاني أقدم حدث رياضي مستمر منذ زمن طويل في الواليات املتحدة 

األمريكية بعد سباق كنتاكي ديربي للخيول، وهذا هو العرض السنوي رقم 139.
وقالت سيسيليا دوف من فلينت هيل في والية فرجينيا، »إنه أكثر عروض الكالب في العالم إثارة«، وجلست دوف أمام 
كلبتها تشيلسي، البالغة من العمر 3 سنوات، والتي كانت ترقد على سرير للكالب في انتظار أول مشاركة لها في 

املسابقة، وكانت أم تشيلسي فازت باجلائزة الكبرى للمسابقة في 2011.

»املوت ليس هو اخلسارة الُكبرى ... 
اخلسارة الكبرى هو ما ميوت بداخلنا و نحُن أحياء !!«

صورة وتعليق 
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And he had good reason. Jacob was always 
taking his stuff.
Of course, it wasn’t just taking his shirt with-
out asking. And it was worse than borrow-
ing his CDs, or taking the batteries from his 
CD player - whenever he wanted to - and 
not bringing them back (well, if he HAD a 
CD player!). It was worse than taking Esau’s 
best bow and losing half the arrows (and 
not even bothering to look for them because 
they weren’t HIS arrows), and bringing the 
bow back all bent and busted up and broken.
It was worse than all of that.
Jacob had stolen Esau’s blessing and his 
birthright.
And Esau hated him for it. He hated his 
brother so much, that he once even said he 
was going to kill him.
He hated him for a long time because of it. 
A LONG time.
So Jacob had to run away from home. And 
for years and years, it was as if they weren’t 
brothers at all. It looked like Jacob and Esau 
would never be brothers that loved and 
cared for each other again.
That must have broken God’s heart to watch.
But now, after all these years of being apart, 
Jacob was coming home. And Esau was 
coming to meet him... with FOUR HUN-
DRED of his strongest men!
Things didn’t look good for Jacob. This just 
might be the end of it for him.
But Jacob had changed. He wasn’t the 
cheater he used to be, and he was truly sorry 
for the things he had done.
Still, it seemed impossible that Jacob and 
Esau could ever be friends again.
But, with God all things are possible.
If you remember from the last story, Jacob 
just spent the whole night wrestling with God.
It was morning now. The sky was a deep 
blue, and the sun was shining warm and 
bright when Jacob looked out over the roll-
ing hills. And way off in the distance, he saw 
a cloud of dust. And just ahead of the cloud 
of dust, he saw a small speck.
It was his brother Esau, leading his four hun-
dred men right towards Jacob and his family!
“What is Dad doing now?!” Jacob’s kids 
asked when Jacob started running around 
and telling them all to get behind him, like he 
was trying to hide them in with all the sheep 
and goats. “What kind of trick is he going to 

play on Esau now?” they joked with each 
other. But it was no joke. And Jacob was 
through with tricks.
The army of Esau and his men came closer 
and closer. Jacob could hear the slapping 
of the camel hoofs beating against the dry 
ground.
Jacob ran ahead of his family and bowed to 
the ground seven times before his brother, 
begging for forgiveness. He hoped his broth-
er might at least spare his family. He didn’t 
know what to expect.
Esau jumped off his camel and ran to his 
brother Jacob. He threw his arms around 
him with tears in his eyes, and said, “My 
brother! I have missed you so much!” Jacob 
could hardly believe what was happening.
“Seeing you is like seeing the face of God!” 
Jacob finally said with tears in his eyes too. 
“Can you ever forgive me?”
“Yes, I forgive you!” Esau said. “God has 
been so good to me. And now he has given 
my brother back to me!” And he threw his 
arms around his brother again and gave him 
another great bear hug. 
They were friends again.
God had brought them back together.
How wonderful to have a God who fixes 
things! 

R I D D L E  T I M E

Q: What gets broken without being held?

Q: What is always coming but never arrives?

Q: What goes through towns and over hills but

Happy 
Birthday 
Veronica
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Plant FactsThe God who fixes things 

· Tree resin which has been fossilized is known as amber, it sometimes contains plant material 
or small animals that were trapped inside.
· Some plants are carnivores, gaining nutrients by eating various small insects and spiders. A 
well known example of a carnivorous plant is the Venus Flytrap.
· Bamboo can be a fast growing plant, some types can grow almost a metre (3.28 feet) in just 
one day!
· While using energy from sunlight, plants turn carbon dioxide into food in a process called 
photosynthesis.
· Around 2000 different types of plants are used by humans to make food.
· Onions might taste good but they can be painful to chop. A gas is released when you cut 
onions that irritates you eyes, the tears you produce while this happens are your body’s way 
of washing it from your eyes.
· In the agricultural industry, to ensure crops of food grow well water is often added to soil in 
the form of irrigation.
· Plant matter found at the bottom of areas with water such as swamps can eventually turn into 
coal due to a process called metamorphosis (changing form).
· There are over 200,000 identified plant species and the list is growing all the time.
· Poison ivy produces a skin irritant called urushiol. Touching poison ivy will cause an allergic 
reaction, usually in the form of an itchy rash on the skin.
· Fertilizers are chemicals added to plants to help them grow. Important elements in fertilizers 
include nitrogen, phosphorus and potassium. Manure (animal waste) is also used as a fertilizer.

Happy 
Birthday 
Georgina

Needed for an office in 
markham

a part time administrator 
with computer and 

communication skills please 
send resume to: 

gnjournal@gmail.com
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Revenge is an impulsive instinct fueled by 
anger. We’ve all had experience with it, 
whether it was slapping your annoying little 
brother who had ripped the heads off all 
your Barbie dolls or starting a war because 
someone important was shot. Sometimes 
one doesn’t even reach the step of perform-
ing an act of revenge but it’s simply the devi-
ous, disgusting and despicable plan careful-
ly stored in the back of your mind that leaves 
the sour taste. I for one have many of those 
plans; to the extent that I have them filed 
into categories from the most merciful to the 
least, and the least is the one I’m going to 
share with you. Brace yourselves.
I turned on the news one Sunday afternoon 
to the sight of blood. Normally I would’ve 
been okay with that if I didn’t know who it 
belonged to or how it ended up there, unfor-
tunately this time I didn’t have the privilege 
of not knowing. Twenty-one of my relatives, 
of my people dressed in orange jumpsuits 
were lined up on their knees in front of twen-
ty-one men dressed completely in black with 
black masks covering their faces and knives 
in their hands. One of the masked men be-
gan to speak, he had a whole speech mem-
orized basically insulting the nation and the 
family I belonged to and as he spoke I be-
gan to get an unsettling feeling. Suddenly 
my instincts kicked in and I immediately 
hated him and everyone with him and as I 
watched them behead those twenty-one in-
nocent men, those twenty-one members of 
my people, that hatred grew, it grew so big 
and ugly, it grew into something worse than 
anything I’d ever felt towards anyone.
I was in a bad mood for that whole week, 
maybe people noticed that I spoke one word 

less than I usually did, maybe people didn’t 
care, maybe I didn’t care that they didn’t 
care. I couldn’t think straight. I tried sharing 
the news with an adult, all they said was “We 
live in a messed up world” they didn’t seem 
to care at all. What added the fuel to the fire 
was when that same adult decided to share 
another piece of news that they thought was 
so important and everyone cared about it, 
but no one cared about my crisis. We truly 
do live in a messed up world.
My hatred continued to grow with every step 
I took until I finally sat down that Friday night 
with my church youth group. I walked in the 
class to meet a room full of somber faces 
and when I was told that they were talking 
about the twenty-one martyrs my expres-
sion too dropped into one of sadness while 
on the inside the fire began to flame. If I was 
in a cartoon TV show, you would’ve seen the 
smoke coming out of my ears, but not for 
long, because one of my teachers dumped 
a lot of water on me that night, enough to 
dramatically change my life forever. They 
read me something short that I would like 

to share:
“Love your enemies, do good to those who 
hate you, bless those who curse you, and 
pray for those who spitefully use you. To him 
who strikes you on the one cheek, offer the 
other also. And from him who takes away 
your cloak, do not withhold your tunic either. 
Give to everyone who asks of you. And from 
him who takes away your goods do not ask 
them back. And just as you want men to do 
to you, you also do to them likewise.” (Luke 
6:27-31)
Those were the six sentences that have 
taught me to forgive and even treat my en-
emies as I would treat my best friend. Those 
were the six sentences that put out the fire 
and planted a seed of love in my heart. 
Those were the six sentences that made 
up this turning point in my life and that are 
now literally turning me around to offer the 
other cheek. Maybe now it all comes down 
the moment before you slap your annoying 
little brother who had ripped off the heads of 
all your Barbie dolls… because those Barbie 
dolls could’ve been real people.

Confused

Have you seen the cruelty of the 
world? 
Under religion’s name they use 
their sword
 And WE, what should we do? 
Should we love or hate?
Should we forgive or debate? 
I’m scared we lose our innocence 
too 
Now to God we are kneeling 
But still we have that mixed up 
feeling 
Oh God help us not to struggle
You said: “In this world you will 
have trouble 
But take heart! I have overcome 
the world”

Poem by: Nada Bakhoum

Turning the other cheek
Theodora Girgis

To save the most during your 
working years, to build the larg-
est possible retirement nest 
egg, tax planning in an absolute 
necessity. And it becomes even 
more important after you retire 
when you’ll need to maximize 
your (perhaps) limited income.
 Here are some essential strat-
egies for making that happen:
Income split
The federal government allows 
eligible retirees to save on in-
come tax by letting couples shift 
up to 50% of the higher earn-
er’s eligible pension income to 
the lower earning spouse who 
is taxed at a lower rate, reduc-
ing the tax bite for both of you. 
(By the way, you don’t actually 
have to pay the shifted income 
to your spouse, you simply re-

port it for tax purposes.) 
To qualify for pension income-
splitting, you and your spouse 
must be Canadian residents 
and either married or living in a 
common-law relationship. Re-
gardless of your age, income 
from these sources is eligible 
for income splitting: 
• Lifetime pension, bridging 
payments, or annuity payments 
from a registered pension plan 
or foreign pension plan. 
• Payments to a surviving 
spouse from investments held 
within a Registered Retirement 
Savings Plan (RRSP) or Regis-
tered Retirement Income Fund 
(RRIF) annuity contract result-
ing from the death of the origi-
nal annuity owner. 
At age 65, income from these 
sources also becomes eligible 
for pension income-splitting: 
• Payments from your invest-
ments held within a RRIF. 
• The interest component of 
the annuity payments under a 
contract purchased with non-
registered funds. 
Share benefits Sharing CPP/
QPP benefits with your spouse/
partner can save significantly 
on taxes. 

Plan withdrawals RRIF with-
drawals are fully taxable; man-
age your taxable income by 
withdrawing as little as pos-
sible. You can elect to have the 
minimum RRIF payment is cal-
culated based on the younger 
age spouse. 
Take full credit Reduce the 
amount of tax you pay by taking 
advantage of all the federal tax 
credits (some with equivalent 
provincial credits) that apply to 
you including the Pension In-
come Credit, Age Credit, Medi-
cal Expense Credit, and Chari-
table Donations Credit, among 
others.
Allocate assets efficiently Re-
duce taxes by holding fully-
taxable, interest-generating 
investments inside a tax-shel-
tered RRSP, RRIF or TFSA and 
keeping eligible investment as-
sets that generate capital gains 
or Canadian dividends, which 
are taxed less, outside your 
registered plans. 
71 – before and after Be sure 
to take full advantage of the 
tax-sheltering benefits of your 
RRSP by making your maxi-
mum contribution up to the end 
of the year you turn 71. At that 

age, the government requires 
that you wrap up your RRSP(s) 
and convert the proceeds, usu-
ally to a RRIF. After you reach 
71, consider putting any extra 
money into investments held 
within a TFSA where the funds 
can continue to grow tax-free 
and/or contributing to a spousal 
RRSP eligible investments until 
your spouse/partner turns 71. 
. Consider a Monthly Income 
portfolio This option is more 
flexible and tax-advantaged 
than other non-registered op-
tions like a Guaranteed Invest-
ment Certificate (GIC) which 
locks in your money while lock-
ing it out of potentially higher 
returns and creating an imme-
diate tax bill on redemption. 
A monthly income portfolio is 
designed to provide maximum 
investment returns along with a 
monthly income, a part of which 
is treated as return on capital – 
a tax-deferral strategy that can 
increase your after-tax monthly 
income
 Save on taxes now and after 
you retire by using all the tax-
reduction strategies you can. 
Your professional advisor can 
show you how

 Tax planning for post-retirement life 
Hany Ghattas, CFP, CIM

The YES, BUT…Game
Last week I happened to walk in on two 
friends who were in a heated discussion but I 
could not tell who was agreeing with a certain 
viewpoint and who was in disagreement. So 
I asked one of the friends what was the argu-
ment about and he told me . Then I asked if 
he agreed with one side of the ergument , and 
his answer was  Yes, But….and he proceeded 
to argue against it.  When I asked the other 
friend if he  agreed with the opposite point 
of view, he also answered saying Yes, But….
and also proceeded to argue against it. I, then 
realized thar neither of the two agreed to the 
other’s point of view in spite of both of them 
said YES, and immediately followed it with 
BUT….thus negating his previous yes. So 
which of both of them mean the yes or the no?  
That reminded me of a book that I had read a 
long time ago titled YES, BUT“ Games Peo-
ple Play’”  in which one of the games was the 
“YES, BUT” Game. It is a game that the per-
son plays to give the impression that he agrees 
with the speaker but hides his disagreement 
by putting a YES followed by a BUT..  So in-
stead of saying no, I do not agree with you, he 
says yes meaning he agrees  before he comes 
with the bomb of BUT…
I hope if you find yourself in an argument, you 
do not use the game of YES, BUT….which is 
translated ,YES, NO….which does not make 
sense. Instead let us adhere to the following 
verse “Let your yes be yes and your no be no 
for whatever is more than this is from the evil 
one”.
Until We Meet Again In Another of the Games 
People Play.  
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Under the leadership of Prime Minister 
Harper, the Government is working hard to 
keep our streets and communities safe across 
Canada. We continue to take concrete steps 
to strengthen the public’s confidence in the 
criminal justice system and to provide bet-
ter tools to help protect Canadian families 
through strong and needed reforms. 
As just one example, Prime Minister Ste-
phen Harper recently announced that we 
are moving forward with much-needed 
legislation to better protect Canadians from 
serious repeat violent criminals — serious 
criminals who are released into communi-
ties across the country after serving only 
two-thirds of their sentence under the cur-
rent system of “Statutory Release.” We 
have all heard stories of criminals who go 
on to reoffend, sometimes violently. There 
are too many criminals who commit serious 
offences while on Statutory Release.
Canadians cannot accept this. That is why 
we will soon introduce legislation to ensure 
that repeat violent criminals will no longer 
be automatically granted statutory release 
after serving two-thirds of their sentence. 
We will propose amendments to the Cor-
rections and Conditional Release Act to 
seriously restrict statutory release for re-
peat federal criminals who have previously 
received a prison sentence of five years or 
more that includes a serious violent offence.
This will allow repeat criminals to be ex-
posed to correctional programming in peni-
tentiaries for a longer period of time to help 
change behaviour which contributes to reof-
fending. Our ultimate goal with this upcom-
ing legislation is to see to it that the most 
serious criminals are kept off our streets and 
away from Canadian families for as long as 
possible.
These changes complement other tough-
on-crime actions that our Government has 
introduced, such as:
Tougher prison sentences for sexual of-
fences against children, serious gun crimes, 
impaired driving, and selling drugs to chil-
dren;
Providing the courts with the discretion to 
end sentence discounts for multiple mur-
ders; and,
Repealing the Faint Hope Clause which al-

lowed offenders serving a life sentence with 
a parole ineligibility period of more than 15 
years to apply for parole after serving 15 
years in prison.
I am proud of our Government’s strong ac-
tion to keep our streets and communities 
safe while ensuring that the rights of vic-
tims are placed over those of criminals. We 
make no apologies for our tough-on-crime 
stance because we know that law-abiding 
citizens look to their government to help 
protect them from violent individuals, from 
dangerous criminals and terrorist threats.
That is what our Government has done, and 
what we will continue to do.
Working in Partnership to End Violence 
against Women and Girls
Violence against women and girls takes 
a terrible toll on individuals, families and 
communities. That’s why our Government 
is taking action to end gender-based vio-
lence and to improve support for victims. 
In keeping with this commitment, we have 
launched a new national Call for Proposals 
entitled Working in Partnership to End Vio-
lence against Women and Girls. Through 
this call, we will provide funding to orga-
nizations across Canada for projects that 
foster partnerships within and among com-
munities to prevent violence against women 
and girls, and creating positive change that 
prevents violence. Applications for fund-
ing are accepted online and the deadline for 
submissions is April 17, 2015. 
Since 2007, the Government of Canada has 
provided more than $153 million through 
the Women’s Program at Status of Women 
Canada for community-based projects. Of 
this amount $71 million has gone to proj-
ects that prevent violence against women 
and girls.
Through this new call for proposals we 
will work with service organizations from 
across Canada on projects that prevent vio-
lence by addressing the specific needs of 
communities.
Costas Menegakis is the Member of Parlia-
ment for Richmond Hill and Parliamentary 
Secretary to the Minister of Citizenship and 
Immigration. He can be reached by phone 
at 905-770-4440 or through his website at 
www.costasmenegakis.ca. 

This article is meant to present information on what 
‘gluten-free’ means, who actually needs to follow the 
meal-plan, whether you should jumpy on board, and 
more. 
First, let’s talk about what ‘gluten-free; is all about. 
Celiac’s disease is also called gluten-sensitivity or 
gluten-induced enteropathy. In simple terms, this 
describes an illness related to the intestines. Gluten 
is an ingredient present in rye, oats, wheat, and bar-
ley. When these substances are broken down, gluten 
is produced. Normally, our intestines can break this 
component down. However, in some people, the im-
mune system makes antibodies against gluten. These 
antibodies (think of little soldiers) start attacking the 
intestine, and this produces inflammation. The inflam-
mation damages the ability of the intestine to absorb 
nutrients. The individual may experience stomach 
cramps, weight loss, diarrhea, nausea, and other symp-
toms. Left untreated, the person can become very ill.  
Celiac’s disease can be diagnosed by many means. 
A blood test can show antibodies to transgluta-
minase, the enzyme that breaks gluten down in 
the intestines. Also, if the person starts a glu-
ten-free diet and symptoms go away - includ-
ing the antibodies - Celiac’s disease is confirmed.  
The treatment sounds simple: to follow a gluten-free 
diet (and by diet, I mean ‘meal plan). However, this 
sounds easier than it really is. The individual must 
avoid rye, oats, wheat, and barley. Breads and pas-
tas need to be avoided. But, the person needs to also 
avoid any foods that may contain these ingredients, 
which can be tricky if they are hidden. For example, 
some ice creams, crackers, pancakes, cream sauces, 
drinks, etc. may contain sources of gluten. As you can 
imagine, this means carefully reading all nutrition la-
bels and selecting products that are 100% safe. Also, 
if you have ever walked into a grocery store or looked 
at store prices, you will find that gluten-free foods 
are more expensive than other foods. This means that 
someone with Celiac’s will need to spend more money 
on their meals in order to avoid gluten. Moreover, go-
ing out to order meals can be challenging, as the indi-
vidual must be aware of sources of gluten in fast-food 
or restaurant meals (or drinks) they are purchasing.  
So, now the big question is: why are so many peo-

ple, who don’t have Celiac’s disease, following a 
gluten-free diet? There has been a lot of speculation 
that going gluten-free can aid in weight-loss or de-
toxification. But is this true? Research is mixed on 
this topic. However, let me clear: research shows that 
a gluten-free diet is NECESSARY for anyone with 
Celiac’s because it stops symptoms and prevents 
complications. However, for those without Celiac’s, 
following a gluten-free diet does not automatically 
make you healthier or lose weight faster. So, why 
is there so much hype about gluten-free for those 
without Celiac’s. Does it really cause weight-loss? 
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