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مف�ج�أت يف حوار 

لـــ »جـود نيــوز«
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BRING THIS AD WITH 
YOU FOR ADDITION 

DISCOUNT

Retirement & Investment 
planning

Maximizing Your Children’s 
Education Dollar

Pay Down Mortgage Faster
Smart Tax Planning

Alsaid Younes, BBA, 
CIFC, LLQP, CPCA®

Financial Consultant

alsaid.younes@investorsgroup.com 647.533.7073
Alsaid Younes, «Helping 

Families and Professionals Build 
and Protect Their Wealth»

KANDA OPTICAL
OSAMA GHALY

Elgin Mills Plaza
10755 Leslie Street

Richmond Hill,ON,L4S 0B2
905-780-8600

Accounting, Bookkeeping
& Tax Services
Call or email today

medhataccservices@rogers.com

Tel.: 905.770.2101      Cell: 416.846.6411



ال�سبت 1428 مار�س 2015 - العدد  الرابع والثالثـون تقــــــــارير2

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

هل تعلم أي قادة العالم هو األعلى دخال؟ .. 
بهذا التساؤل بدأت شبكة قنوات »سي إن إن« اإلخبارية األمريكية، تقريرها عن أعلى قادة 

ورؤساء العالم من حيث قيمة دخلهم السنوي.

وعرض املوقع قائمة بأعلى 10 رؤساء من 
بحسب  السنوي،  دخلهم  قيمة  ناحية 
آخر اإلحصاءات الرسمية وبعد حتويل ما 
يتقاضونه إلى الدوالر األمريكي بأسعار 

الصرف احلالية.
في  أوباما،  باراك  األمريكي،  الرئيس 
مقدمة اجملموعة براتب سنوي يصل إلى 
بلغت  زيادة  بعد  وذلك  دوالر،  ألف   400
بوش،  تولي سلفه، جورج  لدى  الضعف 
الرئاسة،  كما يتلقى نثريات معفية من 

الضرائب تبلغ قيمتها 50 ألف دوالر.
يحل ثانيا، رئيس وزراء كندا، ستيفن هاربر، ويتقاضى 260 ألف دوالر في العام.

وثالثاً املستشارة األملانية، أجنيال ميركل، وتتلقى 216 ألف يورو سنويا، ما يعادل 234.400 ألف 
دوالر ، ويأتي رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زومبا، في املركز الرابع، ويتقاضى سنويا 223.500 

ألف دوالر.
إسترليني،  142.500 جنيه  قدره  براتب  ثالثا  كاميرون،  ديفيد  البريطاني،  الوزراء  رئيس  وحل 

ما يعادل 214.800 ألف دوالر في العام، ويتضمن ذلك راتبه 
كعضو في البرملان وقدره 67 ألف جنيه أسترليني.

السادس،  املركز  في  أبه،  شينزو  اليابان،  وزراء  رئيس  وجاء 
ويتقاضى 202.700 ألف دوالر.

وفي املرتبة السابعة، الرئيس الفرنسي الذي كان يفترض أن 
يتربع على مرتبة أعلى بكثير لوال قراره بخفض راتبه 30%، 
فرانسوا  راتب  وانخفض   ،2012 عام  الرئاسة  توليه  حلظة 
هوالند السنوي بهذا القرار من 255.600 دوالر إلى 194.251 

دوالر.
 136 ويتقاضى  ثامنا،  بوتني،  فالدميير  الروسي،  الرئيس  حل 
التاسع  املركز  وفي  دوالر،  ألف 
وزراء إيطاليا، ماتيو  جاء رئيس 
 124.600 ويتقاضى  رينزي، 

ألف دوالر.
البرازيل،  رئيسة  جاءت  بينما 
املركز  في  روسيف،  ديلما 
ألف   120 وتتقاضى  العاشر، 

دوالر.

Carefirst Family Health Team 
is pleased to announce a new addition to its 

team 
 Dr. Nabil Moharib MD, CCFP Certifi-
cant, CFPC Specialist, LMCC, ACLS, 
ATLS, with vast experience in Family 

Practice.  
د. نبيل محارب

- متخصصون في عالج حاالت
   اإلقالع عن التدخني ، وإنقاص الوزن 

  ، واإلضطراب النفسي ، وحاالت الفوبيا 
- خبرة في مجال النساء والوالدة

- عضو في  اجلمعية الطبية الكندية 
- اجلمعية الطبية بأونتاريو 

- اجلمعية الطبية بالبرتا - جمعية احلماية الطبية الكندية 
- نتحدث اإلجنليزية والعربية والروسية واالوكرانية

- نقبل املرضي اجلدد

Dr. Moharib is now accepting new patients
Please contact Carefirst Family Health Team

Tel: 905-695-1133
Address: 420 Hwy 7 East, Suite 27, 

Richmond Hill, ON L4B 3K2

 The Well Informed Parent منظمة
تطرح منهجاً بديالً للتعليم اجلنسي باونتاريو

اجلنسي  التعليم  ملناهج  في محاولة إليجاد حل عملي 
 The منظمة  قامت  وين،  كاثلني  حكومة  من  املقدمة 
Well Informed Parent بطرح منهجاً بديالً تقدم من 

خالله حلوالً ملشكالت املنهج املطروح من قبل الوزارة.
 املنهج البديل مبني على رفض تهميش دور األسرة في 
إلى  يدعو  كذلك  للطفل،  واألخالقية  اجلنسية  التربية 
الصغير  للسن  الئقة  الغير  اجلنسية  املعلومات  حذف 
وارجائها حتى يصل األطفال إلى سن البلوغ. وفي طرحه 
يعتمد املنهج على أبحاث متخصصني في مجال الطب 
احملتوى  بينما يطالب بحذف  العضوي  والطب  النفسي 
يتعارض مع قوانني حماية  مما  وغيره  الغير مثبت علمياً 

الطفل في كندا.
للوزارة عن طريق  البديل  املنهج  بتسليم  وفد  وسيقوم 
مكتب السيدة انديرا نايدو عضوة برملان اونتاريو عن دائرة 
الوفد  وسيتكون  مارس.   ٢٧ املوافق  اجلمعة  يوم  هالتون 
من عدد من أولياء األمور من اجلاليات اخملتلفة، وعلى رأسهم السيدة ليليان بهلول والناشطة 

غادة ملك مؤسستي املنظمة. 
السابق  العدد  في  نيوز”  “جود  مع  حوارها  عبر  هامة  رسالة  ملك  غادة  الناشطة  وجهت  وقد 

للجريدة، قائله: “لقد وضعنا الكثير من الوقت 
خلطورة  وذلك  املنهج،  هذا  كتابة  في  واجلهد 
ولكن هذه ليست  القادمة،  األجيال  األمر على 
معركتنا وحدنا و لن ننجح بدون دعم جميع أفراد 
اخملتلفة.  اجلاليات  من  وغيرها  العربية  اجلالية 
املنظمة  موقع  على  الدخول  رجاء  ملساعدتنا، 
http://www.thewellinformedparent.

اخلاص  التفويض  وحتميل   ،com/resources
عن  إرساله  ثم  باليد  وأمضائه  البديل،  باملنهج 

طريق سكان وامييل أو عن طريق البريد.”
التظاهرات  من  العديد  أن  بالذكر  جدير 
األمور  أولياء  قبل  من  قامت  قد  واإلحتجاجات 
بدء  املتوقع  املنهج  هذا  لوقف  اونتاريو  في 

تدريسه في سبتمبر القادم.

القوات السعودية تدمر مواقع احلوثيني في اليمن
,وجريدة »جود نيوز« مائلة للطبع، قامت القوات اجلوية السعودية بقصف مواقع احلوثيني في 
العاصمة اليمنية صنعاء، في الساعات األولى من صباح اخلميس، السادس والعشرين من 
مارس . وجاء ذلك بعد دقائق من بيان خليجي مشترك جمع السعودية واإلمارات والبحرين 
اليمني  الرئيس  لطلب  خليجية  استجابة  عن  اإلعالن  خالله  من  مت  والذي  وقطر،  والكويت 

عبدربه منصور هادي بحماية الشعب اليمني من ميلشيات احلوثي.
وأفادت مصادر بأن القوات السعودية قامت بتدمير معظم الدفاعات اجلوية احلوثية. وأكدت 
األجواء اليمنية حتت سيطرة القوات السعودية، ومتكنت من تدمير قاعدة الديلمي احلوثية، 

ومن تدمير 4 طائرات حوثية وجميع بطاريات صواريخ سام.
وال تزال املقاتالت السعودية تواصل دك مواقع عسكرية حوثية في أنحاء عدة من اليمن، إذ مت 

تدمير غرفة العمليات املشتركة للحوثيني في صنعاء.
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الأ�شرار اأف�شدوا الع�مل .. م�شر وكندا منوذجً�
 ابرام مق�ر

التغيري  هو  خلفهم  ومن  بها  قاموا  من  اأغلب  حلم  كان  الثورات  قامت  حينما 

للأف�سل ، فل توجد ثورات �سعوب قامت بهدف التغيري للأ�سوء، ولكن بع�ض 

تلك الثورات، مت تغيري م�سارها، اأما لغياب قائد لتلك الثورة ، اأو ل�سعف من 

قاموا بها وعدم وجود كيانات تنظيمية لهم ، اأو ق�سر ت�سورهم فقط علي التغيري 

دون خطة ملا بعد هذا التغيري املحتمل، وقتها ت�سقط تلك الثورة وهذا التغيري بيد 

االأكرث تنظيمًا ومن لديه عقيدة للحكم له والتباعه ... ففي اإيران، ومنذ اأكرث 

من ربع قرن، �سقطت ثورة الي�ساريني والليرباليني يف اأيدي »اخلوميني«، والذي 

ق�سي علي املوؤ�س�سة الع�سكرية مبذبحة بحق قيادتها واإ�ستبدالها باحلر�ض الثوري 

التابع للنظام اخلوميني ، نف�ض البداية حدثت يف م�سر حينما ركب »االخوان« 

ثورة ال�سباب وحاولوا تفكيك الدولة امل�سرية، وال�سعي يف اأخونة املوؤ�س�سات 

اأحمدي جناد  زيارة  اأن  تقارير  الق�سائية، وتقول  اأو  االأمنية  او  الع�سكرية  �سواء 

غرار  علي  بديلة  كيانات  خلق  علي  لتفاهمات  كانت  مبر�سي  ولقائه  بالقاهرة 

وت�سويب  نف�سها  باإ�سلح  كفيلة  الدميقراطية  والأن  االإيراين.  الثوري  احلر�ض 

اأخطائها فمن خلل »التظاهر« يف الثلين من يونيو مت اإ�سلح امل�سار مرة اأخر 

، وعاد احللم بالتغيري للأف�سل مرة اأخري بعد �سقوط النظام االإخواين وعزل 

رئي�سه، ولكن حتولت البو�سلة عن هدفها بفعل اإرهاب االأخوان منذ الثلثني 

من يونيو وحتي االأن، وقتلهم ملدنيني وع�سكريني ، وتفخيخ مقرات اأمنية ، 

وبث  اأجانب،  رعايا  وتهديد  كنائ�ض،  وحرق   ، ومع�سكرات  كمائن  وتفجري 

�سائعات وخماوف للم�ستثمرين ول�سرب ال�سياحة بهدف تركيع م�سر وجتويع 

امل�سريني. وخوفًا من اإنك�سار الدولة امل�سرية، وكنتيجة طبيعية لهذا االرهاب 

وما يفعله هوؤالء االأرهابيني،  قبل الكثريين بقانون اإ�ستثنائي »للتظاهر« وقوانني 

بع�سها  ق�سائية م�سددة خلفت  واأحكام   ، املدين  املجتمع  حتد عمل منظمات 

يف  ال�سي�سي  اليهم  اأ�سار   ، يونيو  ثورة  يف  معنا  �سارك  برئ  �سباب  من  �سحايا 

خطابه يف فرباير املا�سي ووعد باالإفراج عنهم ، وتبدل دور املعار�سة للتاأييد، 

واالجور  احلكومية  واملراقبة  احلريات  معارك  االإرهاب  علي  احلرب  واأبتلعت 

واحلداثة. م�سهد وطريق فر�سه علينا هوؤالء االإرهابيني االأ�سرار ولي�ض غريهم 

معامل  لتفجري  �سواء  اإرهابية،  عمليات  عن  الك�سف  توا�سل  ومع  كندا  ويف 

�سياحية وقن�سليات يف تورنتو ، اأوتفجريات ملرتو االأنفاق وقطارات ومطارات 

�سحايا  خلفت  عمليات  اأو  مونرتيال،  يف 

�سرييلو«،  »ناثان  العريف  مقتل  مثل  بالفعل، 

 .. وغريها  اأوتاوا،  يف  التذكاري  الن�سب  اأمام 

حفاظًا  االأكرث  الدولة  وهي  كندا،  اإ�سطرت 

التي  كندا   ،  ، بالعامل  واحلريات  للحقوق 

و�سعت ميثاق احلقوق واحلريات، والذي ُيعترب 

�سلطة  بني  اإجتماعي  وعقد  �سريف  ميثاق  اأعظم 

و�سعب، ميثاق اأعطي كل كندي احلق يف العي�ض باأمان ، وبحرية وخ�سو�سية 

ملكافحة  جديدة  ت�سريعات  عن  للإعلن  »هاربر«  حكومة  اأ�سطرت  م�سانة، 

الكندية  واملخابرات  لل�سرطة  اأكرب  �سلحيات  حتمل  ت�سريعات  االإرهاب، 

لتبادل املعلومات ومراقبة مواقع االأنرتنت بطريقة خمتلفة، ت�سريعات و�سفتها 

فقط  لي�ض  مدمرة  عواقب  لها  باأن  �سابقني  وق�ساة  االإن�سان  حقوق  منظمات 

للأفراد ولكن اأي�سًا ل�سمعة لكندا كدولة حترتم حقوق االإن�سان. ومع ذلك ت�سري 

اأ�سل خم�سة كنديني يوافقون علي تلك  اأن اربعة من  اإيل  اإ�ستطلعات الراأي 

الت�سريعات، برغم اأنها قد توؤثر علي حرياتهم 

اأخرياً .. ب�سرف النظر عن روؤيتك لطريقة حكم او اأهداف ثورة او موقفك من 

امل�سرية  احلكومة  �سوي دعم  امامنا  �سبيل  فل  معار�ض،  ت�سويه  اأو  ثائر  �سجن 

الدينية  التيارات  من  وحلفاءه  االإرهابي  االإخواين  النظام  �سد  معركتها  يف 

اإال  اأمامنا يف كندا،  امل�سهد امل�سري متامًا ، وال �سبيل  يف م�سر، الإقتلعهم من 

تاأييد حكومة »هاربر« يف حربه �سد االأرهاب، �سواء يف ت�سريعات متنع الرتويج 

للإرهاب وجترمه وتعرقل عمل االإرهابيني وات�ساالتهم يف الداخل ، اأو مب�ساركة 

كندا لقوات التحالف �سد تنظيم »داع�ض« يف العراق و�سوريا. وحينما تق�سي 

التغيري،  رياح  كل  اأوقفت  التي  االإرهابية  االخوان  جماعة  اذناب  علي  م�سر 

وحينما تنجح كندا يف الق�ساء علي االإرهاب يف الداخل ، ومفرخة االإرهاب 

اأمثال »داع�ض« ومن علي �ساكلتها يف اخلارج. وقتها - ووقتها فقط - �ستتعدد 

والدميقراطية  واحلريات  الدولة  مدنية  معارك  و�ست�سبح  امامنا  االإختيارات 

فقد  كثريًا،  اأ�سهل  كندا  يف  االإن�سان  وحقوق  اخل�سو�سية  ومعركة   ، م�سر  يف 

تخل�سنا من »االأ�سوء« وقتها ي�سهل التعامل مع »ال�سئ« 

اقرأ في هذا العدد ايضاً

أونتاريو ترفع احلد اإلدني لالجور 
إلي 11.25 دوالر للساعة ..... ص 9

أستراليا مرتعاً خصباً للتجنيد 
من قبل »داعش« ............... ص 10

حوادث وقضايا ، باب جديد ب 
»جود نيوز« .......................... ص 11

رجال »بوكو حرام« يقتلون 
زوجاتهم لكي ال يتزوجوا من 

كفار ..................................... ص 14

أخطر رجل في مصر ......... ص 15

»واتس أب« تُطلق خاصية 
املكاملات خالل أيام ............ ص 21
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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

»داعش« تنشر أول إيصال 
إلستالم اجلزية من مسيحي بسوريا

في  اجلزية من مسيحي  باستالم  لوصل  لنرى، صورة شمسية  نعود  باجلزية،  العمل  وقف  من  قرون  بعد 
»الداعشي«  للتنظيم  التابع  »الرقة«  موقع  في  املاضي  االسبوع  ظهرت  صورة  وهي  اإلسالمي،  العالم 
يوركي  ليرة سورية، هو السوري األرميني »سركيس  و٢00  ألفاً  البالغة قيمتها ٢٧  اجلزية  دافع  اإلرهابي، 
اراكليان«، وكانت قيمة ما دفعه في 8 ديسمبر املاضي، يوم كان الدوالر يساوي ٢00 ليرة بالسوق السوداء 
و1٧6 بالبنك املركزي، هو 136 دوالراً، طبقاً ملا نرى في الوصل »الداعشي« وهو بتاريخ 16 صفر 1436 هجرية، 

ومستلم قيمته هو »داعشي« اسمه فاروق.
بالرقة، تضمنت 1٢  املسيحيني  السكان  »داعش« فرض في ٢6 فبراير ٢014 سلسلة أحكام على  وكان 
بأنه سيعامل معاملة األعداء.  قاعدة تهدف إلى ما سماه »حماية املسيحيني« مهدداً من ال يحترمها 
أما اجلزية فقرر بحسب ما طالعت »العربية.نت« عن سلسلة األحكام، أن يدفعها الثري بقيمة 13 غراماً 
من الذهب اخلالص )تقريبا 540 دوالراً( واملتوسط نصف هذا املبلغ، في حني يدفع الفقير ربعه، ويبدو أن 

سركيس الوارد اسمه في الوصل هو من فقراء الرقة.
أما الالفت للنظر في وصل االستالم فهو أنه مكتوب عشوائيا باليد، وتضمن االسم األول فقط ملستلم 
قيمته، وخال من املدة الزمنية التي مت دفع اجلزية عنها، لشهر أو نصف عام أو عام بالكامل، مع االعتقاد 

أنها كانت عن عام كامل، وهجري، ألن شهر صفر هو ثاني األشهر الهجرية.
وكان محمد علي باشا أوقف في 1855 العمل بقانون اجلزية في مصر، وسمح لألقباط فيما بعد باخلدمة 

العسكرية في اجليش.
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علينا أن نتأمل جيداً معنى ما جرى فى تونس، أمس 
األول، ألن فيه جزءاً يخصنا نحن هنا، كما سوف نرى 

حاالً!
ذلك أنها ليست املرة األولى التى تتعرض فيها تونس 
يسقط  التى  األولى  املرة  ولكنها  اإلرهاب،  لضربات 

فيها هذا العدد الضخم فى حادث واحد!
وإذا كان احلادث قد أدى إلى سقوط 22 قتيالً، وإصابة 
50 آخرين، فإن املعنى األقوى فيه ليس أنه جرى فى 
يوم احتفال اإلخوة التوانسة بعيدهم الوطنى، رغم 

أن هذا بطبعه ملمح مهم للغاية.
اليوم  مساء  كثيرون،  فيه  ذهب  الذى  الوقت  ففى 
لتهنئة  بالقاهرة،  التونسية  السفارة  إلى  نفسه، 
الوطنى،  العيد  بيوم  اخلميرى  محمود  السفير 
قتاله  فى  يواسوه  أن  ذاته،  الوقت  فى  عليهم،  كان 

ومصابيه!
قلب  فى  وقع  قد  احلادث  أن  األقوى  املعنى  وليس 
على  الهجوم  خالل  من  مت  قد  أنه  وال  العاصمة، 

متحف!
من  بالقرب  جرى  أنه  احلادث،  فى  األقوى،  املعنى  وال 
قانون  مشروع  يناقشون  أعضاؤه  كان  الذى  البرملان 

ملواجهة اإلرهاب فى اللحظة ذاتها!
وال حتى املعنى األقوى أن املستهدفني فيه كانوا فى 
أغلبهم من السياح، فمن بني 22 قتيالً، سقط 17 
أن السياحة  إلى  مرة واحدة، مع االنتباه هنا  سائحاً 
الذين  وأن  هناك،  البلد  القتصاد  أساسى  مورد 
بالتالى، ضرب  أرادوا،  خططوا حلادث بهذا احلجم قد 

تونس فى اقتصادها باألساس!
معانيه،  نتدبر  وأن  عنده،  نتوقف  أن  البد  كله  هذا 
ضربات  من  يوم،  كل  شوارعنا  فى  نواجهه  مبا  ألننا، 

إرهابية خائبة، ويائسة، نظل مع كل مواطن تونسى 
فى الهم سواء، ونظل جنوداً فى معركة واحدة!

فى  إن  قلت  حني  البداية،  منذ  قصدته،  ما  أن  غير 
أن  إلى  نلتفت  أن  هو  هنا،  نحن  يخصنا  جانباً  األمر 
ما جرى قد جرى، بينما حركة »النهضة« اإلسالمية 
فى  املنتخبني  أعضائها  عدد  حيث  من  الثانية  هى 
أيضاً مشاركة فى احلكومة  التونسى، وهى  البرملان 

التونسية احلالية بوزير وثالثة وزراء دولة!
الوقت،  طول  نسمع،  أننا  املعنى  املعنى؟!..  فما 
أمثالهم،  ومن  عندنا،  اإلخوان  مع  يتعاطفون  ممن 
أنهم،  إلى  يرجع  إمنا  نشهده  النزال  الذى  العنف  أن 
وإلى  السياسية،  احلياة  فى  موجودين  غير  كإخوان، 
أنهم ليسوا جزءاً من املشهد السياسى، وإلى أنهم 
احلجج  هذه  آخر  إلى  وإلى..  وإلى..  إقصاؤهم،  مت  قد 
وال  وفارغة،  باطلة،  إنها  تونس  حادث  يقول  التى 

تستند إلى أى أساس!
ألنه  أساس،  أى  إلى  تستند  وال  وباطلة،  فارغة،  هى 
إذا كان العنف عندنا يعود إلى إقصاء اإلخوان، فما 
اإلخوان  كان  إذا  إذن،  تونس،  فى  سببه  بالضبط  هو 
هناك، الذين يتمثلون فى حركة النهضة، موجودين 
أى  دون  كلها  احلياة  وفى  البرملان،  وفى  احلكومة،  فى 

إقصاء ودون أى مشاكل معهم؟!
ضرب  يستهدف  اإلرهاب  أن  سوى  إذن،  السبب،  ما 
له  عالقة  ال  وأنه  وعندهم،  عندنا،  نفسها  الدولة 
الصورة،  فى  موجودين  اإلسالميني  أو  اإلخوان  بكون 

أو غير موجودين؟!
التونسى  املأساوى  احلادث  من  درس  هناك  كان  إذا 
فهو أن على الذين يرددون حديث املصاحلة، باعتبارها 
سوف تؤدى إلى اختفاء اإلرهاب، أن يضعوا حجراً فى 
يتواروا عن األنظار،  وأن  وأن يسكتوا متاماً،  أفواههم، 
ألن املصاحلة املزعومة، واملريبة معاً، قائمة فى تونس 
هؤالء  كل  سقط  ذلك  ومع  تكون،  ما  أفضل  على 

القتلى واملصابني!
أخرى  أهداف  له  املصاحلة فى ضوء هذا كله  حديث 

أسوأ مما نتخيل، وهى ال تخفى على كل ذى عينني!

ما يخصنا في حادث تونس
سليمان جودة

4

Contact Us:
1170 Burnhamthorpe Rd. W. Unit 30
Mississauga, ON.                      L5C4E6

(416)800 5757

Mississauga Central

Innovative Solutions to help you grow your business.

Branding • Signs • Displays • Advertising • Graphics • Messaging • Vehicles • Design • MarketingBranding • Signs • Displays • Advertising • Graphics • Messaging • Vehicles • Design • Marketing

املؤمتر اإلقتصادي ورحلة البحث عن املواطن !
ماجي ماجد الراهب

في ختام فاعليات املؤمتر اإلقتصادي أستحضرت في ذهني أغنية الفنان الراحل 
صالح   « الفقراء  فيلسوف  كلمات  »صوره«   « حافظ  احلليم  عبد   « العندليب 
1966.م  بعدما دعا السيد  الثورة عام  العندليب في عيد  أدها  والتي   « جاهني 
الرئيس » عبد الفتاح السيسي » الشباب للوقف بجواره أعلي املنصه فقاموا 
بإلتقاط صور ) السيلفي ( معه فترددت كلمات األغنية داخلي وخاصة مقطع » 

الي هيبعد من امليدان عمره ما هيبان في الصورة » .
أنها صورة املواطن تلك الصوره التي اختفت مالمح مواطنيها كثيراً في فترات 

سابقه وليس مالمحهم فحسب بل مالمح حياتهم جملة بدءاً من لقمة العيش مروراً بالتعليم،الصحه 
َشاخت  حتي  الصوره  سطح  علي  السنني  مبرور  تراكم  الذي  املشاكل  غبار  من  تنتهي  ال  والقائمة  واآلمن 

مالمحهم قبل االوان ! وتعثرت العيون أن تراها .
وهذا األمر يجعلني أطرح العديد من األسئله والتي أتصور ان فرصة قيام املؤمتر اإلقتصادي جعلها متاحه 
اإلنسانية  الدول  نلحق مبسار  أن  أردنا  إذا  نعاجلها جميعاً  أن  اآلوان  آن  ُجروح قدميه  نبش  باألحري  أو  للنقاش 

املتقدمه .
هل حان الوقت ليرجع املواطن إلي امليدان وترجع معه كل أحالمه املشروعه و حقه في احلياة السوية ؟ هل 
ميكن أن ال نري مرة آخري أطفال بال مأوي تعيش وتتشكل كلياً في جنبات الطرقات باحثة عن قوت يومها لها 
ولذويها ؟ هل ميكن أن نري يوماً إختفاء احملسوبيه وتصبح األولويات للكفائه وليس لصالت القرابة أو لكثرة 

املعارف وأيضاً تختفي البيروقراطية )الروتينيه( املفرطه في املؤسسات احلكومية اخملتلفة ؟
وهل من املمكن آن النري مرة آخري إهمال في القطاع الصحي وما يحمله من قصص هزلية حول العمليات 

التي تتم بطريقة خاطئه إلي جانب عدم كفاءة املستشفيات اجملانية إلستيعاب املرضي وغيره الكثير ؟ 
هل من املمكن أن النري مرة آخري خريجي الكليات يبحثون عن عمل بالجدوي أو يذهبوا للعمل في مهن 
بعيدة كل البعد عن مجال دراستهم لنجد أن عامل )الديليفري( من خريجي كليات العلوم واآلداب واألقتصاد 
العمل الينقص من قدر صاحبه علي اإلطالق  املهنة ألن  أحترامي لهذه  و مع شديد  السياسية  والعلوم 

لكننا نتحدث عن مبدأ عدم تكافؤ الفرص؟ 
أما قطاع التعليم الفني والصناعي الذي أصبح كل من يلتحقون به من ال مكان لهم في صفوف التعليم 
الثانوي هذا غير أن خريجي تلك املدارس كيانات ُمهملة كل األهمال فال يتعلموا شيء وال يجدوا لهم سوقاً 
للعمل هذا علي الصعيد املهني وأما علي الصعيد املعنوي يُنظر إليهم بإعتبارهم أفراد من الدرجة الثانية 
في القيمة اإلجتماعية إلي جانب تضخم حجم اإلهمال في إدارة املنظومة بأكملها مما دفع احلكومة في 
اآلونة األخيرة أن تنشأ لهم وزارة خاصه للتعليم الفني كي تضع وجودهم حتت قيد األهتمام فإذا نظرنا إلي 
دولة صناعية بحجم )كوريا ( والتي كانت تعد في البداية التعليم الصناعي ملجأ للفاشلني مثل ثقافة 
مجتمعنا ولكنها أستفاقت مع بداية عصر النهضة في السبعينات وخصصت تقريباً من ميزانية التعليم 
التقدم الصناعي احلالي في كوريا فحدث وال  إذا حتدثنا عن  59 % للتعليم املهني وبالطبع  جملة حوالي 

حرج !
هذا إلي جانب الطبقة املتوسطة التي نُحلت من عقد إلي آخر وأخذت في التقلص حتي وصلنا إلي فجوة 
عميقة في اجملتمع وأصبحت ثنائية طبقة الفقراء واألغنياء هي السائده وأختلت الصوره ما بني فقر طاحن 

وغني فاحش ! .
تستطيع  هل  ونقول  طرحها  مت  التي  التساؤالت  آخري  مره  نستكمل  يجعلنا  الصوره  من  املواطن  فغياب 
العاصمه اإلداريه اجلديدة وغيرها من املشاريع اخملتلفة التي مت طرحها واإلتفاق عليها في املؤمتر أن تُنهض 
األحالم القدمية التي طاملا أراد املواطن أن يراها تتحقق جيالً تلو اآلخر ... أن يري مستقبل أفضل ألوالده ووطن 
يتاح فيه أبسط سبل احلياة الكرمية ؟ فاإلحالم كبيرة واملسؤليات أكبر ورحلة البحث عن املواطن لن تتوقف 

حتي نهاية الطريق ...!

التونسية  املبدعة  مع  لى  كان 
تليفزيونى  نقاش  قرامى  آمال 
الذكورى،  واجملتمع  النسوية  حول 
للنساء  دعوتها  ذكرته  وضمن ما 
إلى  عودى  أن:  إلى  العربيات 

الفستان.
العمل،  مجال  املرأة  دخلت  حني 
الذى بقى دهراً حكراً على الرجال، 
عمد  لذا  ترتدى.  زى  أى  احتارت 
مالبس  خلياطة  األزياء  مصممو 
فنزعوا  الرجل،  ملالبس  مطابقة 
املرأة  وارتادت  الفستان،  عنها 
فصلت  )رجالية(  ببدلة  مهنتها 
على قياسات أنثوية. بدت النساء 
بحقهن  مقتنعات  غير  كأنهن 
فتعمدن  بالفستان،  بالعمل 

املنافسة بزى الرجل وبقالبه الذكورى.
أشكاالً  املصممون  فقدم  ذلك،  تخفيف  مت  ثم 
خط  على  الفستان  ودخل  لترتديها،  أنوثة  أكثر 
الصرامة.. لكن بقى املظهر الرجولى هو املفضل 
لكثيرات كداللة على أنهن يأخذن العمل بجدية 

ال بدالل وإغراء..
تزيح االنتقادات  أنها بذلك  النساء  تعتقد أغلب 
وعدم  باألنوثة  وتتهمها  بها  ستفتك  التى 

صالحيتها للتنمية.
لكنك فعال أنثى. فلماذا تريد األنثى أال تبدو أنثى؟

النعومة  على  تعالت  مهنياً  ارتقت  كلما  ملاذا 
ليس  ومسيطرة..  وصارمة  خشنة  وصارت 
مبواقع  النساء  عن  منطية  صورة  لكنها  تعميما، 
صنع القرار. محاوالت بائسة لتقمص شخصية 
ليس  العمل  بأن  مؤمنة  كأنها  الرجل.  وشكل 
إنها  حتى  للرجال.  حصرى  ملك  بل  حقها  من 
السياسى  بالتحليل  الرجل  أدوات  ذات  تستخدم 

واالجتماعى وبالكتابة أيضا.
تلبس  الزينة،  عالمات  تزيل  للوراء،  شعرها  تشد 
قائلة:  للعمل  الرحال  وتشد  رجولية  مالبس 

األنوثة بالذكاء ال باملظهر واجلسد.
لكنها بذلك تشطب أهم مكونات معجزة خلق 

األنثى اجلامعة بني اجلسد. املظهر. الذكاء..
لَِم تكرهني أن تكونى امرأة وتتنازلى ببساطة عن 

قيم األنوثة فيما يتمسك الرجل بكل صفاته دون 
أدنى تضحية تقلل من رجولته؟..

كل  للخجل،  مدعاة  باألنثى  مرتبط  شىء  كل 
التحوالت الفسيولوجية واجلسدية بحياتى كانت 
تدفعنى ألتقوقع على نفسى ألنها تذكرنى بعار 
الكتابة  بدء  أسعدنى حلظة  ما  فأكثر  لذا  أبدى. 
االنتقام من ذلك اخلجل وحتطيمه عبر الصفحات.

املنزل  على  واتصلت  بالعمل،  كنت  باألمس 
فاختطفت إجنى السماعة.

خاصة  متفرقة  كلمات  وبعد  ماما..  لى:  قالت 
بلغة طفولية هى اخترعتها وأفهمها عن طريق 
ماما.  باى  لها:  قلت  بيننا  الذى  الروحى  التواصل 

فردت: باى.
ألن  إجنى،  وبني  بينى  جترى  أول مكاملة  هذه  كانت 
وتنصت  تصمت  أن  اعتادت  السابقة  املكاملات 

للمتحدث.
إن أمتع ما فى الكون أن جتيئك هباته دون حتضير..

األموى  التاريخ  من  تبقى  ما  بقايا  هو  األم  عيد 
اإللهة  ميجد  كان  الذى  األمومة(،  )من  القدمي 
األنثى، ويقدسها زمن كانت رمز اخلصب واحلياة. 
فهنيئا لك بهذا اخلصب. اقرئى عن تاريخ النساء 
واستمتعى وأشهرى جسدك الذى ميتلك معجزة 
شعارات  وراء  واالختباء  التخفى  من  بدال  احلياة 

ذكورية.

نادين البدير      عودي اإيل الف�ستان
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في مرحلة دراستي الثانوية،كان 
هدى،  تُدعى  معلمة  لدي 
غريب  لباس  وهو  »اخلمار«  ترتدي 
انتشاره،  بداية  في  كان  وقتها، 
حتبني  كانت  هدى«  »أبلة 
الدراسات  في  لتفوقي  كثيراً 
االجتماعية، وكانت تترك لي فى 
الدرس بدالً  بعض األحيان شرح 
االجتماع  علم  مادتي  في  منها 

والتربية الوطنية.
السن،  في  صغيرًة  كانت 
أي  جتاه  للغاية  ومتحمسة 
حدثتنا  فيه،  تتحدث  موضوع 

في إحدى املرات عن صديقتها التي سافر خطيبها 
للجهاد في أفغانستان، ال أتذكر مناسبة احلديث، 
سفره  مجرد  أن  أم  مثالً  »استشهد«  قد  كان  هل 
وحزن صديقتها لفراقه وفخرها في الوقت نفسه 
شديدة  نفسها  هدى  بدت  احلديث؟  موضوع  كان 
واضحاً  وبدا  صديقتها،  بخطيب  والفخر  احلماس 
في عينيها انتظارها هي األخرى خلطيب »مجاهد« 

مثله.
ثم  باجلامعة،  والتحقُت  الثانوية،  املرحلة  انتهت 
للغاية  سعيدة  يوم،  ذات  مدرستي  إلى  عدت 
واملعلمني  املعلمات  ألتقي  وأنا  بنفسي  وفخورة 
بالطبع  بهدى،  ألتقيت  حتى  جامعية،  طالبة  وأنا 
الزي  ترتدي  تلميذة  لست  مختلفاً،  مظهرى  كان 
املدرسي وتعقص شعرها، بل شابة اختارت ارتداء 
وتضع  مدرستها،  تزور  وهى  أناقة  مالبسها  أكثر 

قليالً من املساحيق كعادة بنات جيلنا.
واحلسرة،  بالصدمة  تشي  نظرة  هدى  إلى  نظرت 
وأشاحت بوجهها عنى بعد أن ردت التحية بفتور، 
ورغم صدمتي من ردة فعلها، إال أني فهمت متاًما أن 

ذلك هو استهجان ملظهري ولشخصي بالضرورة.
في  التلميذات  حتويل  استطعن  ومثيالتها،  هدى 
ثالث  من  أقل  في  محجبة  ألغلبية  مدرستي 
سنوات، حتى أني كنت الوحيدة تقريًبا في فصلي 
وبدأ  طبعاً(،  )واملسيحيات  احلجاب  ترتدي  ال  التي 
انتشار »اخلمار« وشهدت املعارك بني مديرة املدرسة 
املدرسى،  للزي  اعتبرته مخالفة  والتلميذات ألنها 
ثم معارك »النقاب«، حني كان بعض أولياء األمور 
يتبعن فتياتهن للمدرسة فيكتشفن ارتدائهن له، 
ثم يستسلموا فى  ويجبروهن على خلعه  فيثوروا 

النهاية.
النقيض  من  الفتيات  سلوك  فى  التحول  ورأيت 
ولن  مجموعات،  في  انفصالهن  ثم  للنقيض، 
واحدة  صديقتان  فيه  قررت  الذي  اليوم  أنسى 

منتقبة واألخرى مسيحية أن متسك 
فى  نكايًة  األخرى،  بيد  منهما  كل 
الرافضات لصداقتهن من الطرفني، 
سلم  فى  كلهن  الفتيات  فوقفت 
كأعجوبة،  إليهن  ينظرن  املدرسة 
جاءت  التي  الفتاة  أيًضا  أنسى  ال 
حتذرني بأن عالقتي بزميلة مسيحية 
تلقى استهجان باقي زميالتنا وعلّي 
الزميلة  هذه  ومعاناة  أصادقها،  أال 
يرفضن  صديقاتها  ألن  نفسها 

صداقاتها ملسلمات.
العربية  اللغة  معلم  أيضاً  أذكر 
لنا  شرح  الذي  اإلسالمي،  والدين 
الدين  كتاب  فى  مهًما  رآه  درًسا  باستفاضة 
الكتابيات  من  املسلم  زواج  إن  يقول  املدرسي، 
باإلجنيل  آمنوا  جدودهن  أن  من  التأكد  يتطلب 
الزواج  اآلن  املسيحيات  فإن  وبالتالي  حتريفه،  قبل 
باملناسبة هذا املدرس نفسه أصابته  منهن حرام، 
العام،حني  نهاية  امتحانات  بعد  كبيرة  فضيحة 
اتضح أنه أخذ أمواالً من أولياء أمور طالبات إلجناح 

بناتهن، لكنهن رسنب.
واإلجنليزية  الرياضيات  معلمتى  كذلك  أنسى  وال 
خصوصية  دروًسا  تعطيان  املسيحيتني،كانتا 
فترة  فى  فقط  املسيحيات  للطالبات  مجانية 

»الفسحة«!.
الطالبات الالتى انفصلن عنا، وشكلن مجموعات 
وكذلك  اخلاص  ولباسها  اخلاص  عاملها  لها  أصبح 
قرانهن  وعقد  منهن  كثير  خطبة  متت  سلوكها، 
أغلبيتهن  والتحقت  لـ«إخوة«،  الثانوية  نهاية  قبل 

بكليات التربية ال غيرها، وأصبحن معلمات.
نتعايش  اآلن  ونحن  عاماً،  عشرين  منذ  ذلك  حدث 
تفتخر  كانت  التي  العقلية  ربته  جيل  مع  متاًما 
على  الفتيات  وحترض  أفغانستان،  فى  باجلهاد 
التمرد على أسرهن ألجل اجلماعة، والتى تنفصل 
العقلية  هذه  حتكمه،  أن  تريد  لكنها  اجملتمع  عن 
التى زرعت بنفسها خاليا داعش في مصر، لذا ال 
تعتقدوا أن داعش ستأتي من اخلارج، فهى ال تقف 
يطمئنها  لها  ظهيراً  أن  بل  وحسب؛  احلدود  على 

باستعداده لالنقضاض فى حلظة الصفر.
أي جتاهل لهذه احلقيقة يعني أن أي جهود حلماية 
بألف  بابه  أغلق  كمن  متاماً  بال جدوى،  حدودنا هي 

قفل لكنه ترك شبابيك البيت مفتوحة.
الهزمية  أو  النصر  فإما  األخيرة،  هى  اآلن  معركتنا 
لألبد، ال نتائج غير ذلك، احلرب تبدأ من الداخل؛ فإن 
الثقيل حتمل  بظلها  النهاية  أتت  أعيننا  أغمضنا 

ما ال نتمناه.

امهات 

 ام حبت للنهايه

    العطاء برهان واآيه 

   وام �ضحت للمات

   ام �ضربت ع اللي فيها

     وحمد�س ح�س بيها

    وام �ضكوتها ال�ضكات 

    ام عاي�ضه يدوب بح�ضك

  حتي وانت بعيد حت�ضك

     م�ضتعده متوت ع�ضانك

    وال �ضر يف يوم مي�ضك  

    وام حياتها  الذكريات

   االيام جتيب تودي  

      

وهي عاي�ضه ب�س تدي

     يف حبك انت العمر فات

             حبها ا�ضله 

مبادره 

       رغم ال�ضعف اللي 

ماليها

       وزمانها معد�س ليها

          يف العطاء بتبقي 

قادره

         هو ده معني 

االمومه 

         وحال جميع 

االمهات 

          ربنا يخلي اللي 

عاي�س 

       ونور ورحمه ع اللي 

مات

شعر جورج عبد املسيح

امهات 

كالم فارغ
دوال أندراوس 

فترة  منذ  رأيتها  قد  أكن  لم  صديقة   قابلت 
بحفاوة  استقبلتني  بالصدفة.  جداً  طويلة 
صفحتي  إنتشار  على  وهنأتني  متوقعة  غير 
إشادة  أميا  مبقاالتي  وأشادت  الفيسبوك  على 
حياتي  في  ألتقيه  لم  -الذي  زوجها  أن  قائلة 
من قبل- معجب جداً بكتاباتي وإنه يحتفظ 
بكل مقاالتي وال يفوت لي شيئاً دون أن يقرأه. 
حتدثنا قليالً ثم حييتها واستدرت ألنصرف في 
مقبالً  زوجها  فيها  كان  التي  اللحظة  نفس 
له  قالت  والتحية.  للتعارف  فمكثت  نحونا 
مشيرة إلّي دوال اندراوس يا جورج. لم يبد على 
حيرة  في  وقال  اإلسم  على  تعّرف  إنه  الرجل 
أهالً وسهالً.. فقالت له دوال اندراوس الكاتبة.. 
نحوي متسائالً مش  ونظر  الرجل  فزادت حيرة 
واخد بالي.. فقالت التي حتب متابعتها. فقال 
زال ال يعرف  إبتسامة وما  وهو يبتسم نصف 
على  سلمت  أهالً.  آه  زوجته..  عنه  تتحدث  ما 
الرجل وانصرفت وأنا في قمة التعجب من هذا 
املوقف احملرج الذي وضعت فيه تلك املرأة زوجها 

بدون داع أو مناسبة.
كالماً  يقول  ألن  يضطر  من  هناك  أن  أفهم 
يتعرض  كأن  معينة..  ضغوط  حتت  يعنيه  ال 
يتهيبها،  تكون لصراحته عواقب  أو  للتهديد، 
أو يكون مدفوعاً برغبة في االدالء برأي متوافق 
مع آراء اآلخرين، أو يسعى لتحقيق منفعة ما 
تكون  قد  مبررات  هذه  كل  لغيره..  أو  لنفسه 
غير أخالقية وغير مقبولة ولكنها على األقل 
حقاً  املذهل  األمر  أما  ومفهومة.  منطقية 
فهو أن جتد من يقول ما ال يقصد بدون أي مبرر 
أو دافع وبدون أي سبب واضح.. فهو يتكلم جملرد 
شعار  متبنيا  وجوده،  عن  تنم  أصوات  افتعال 
أنا موجود وكأن أهمية االنسان  إذن  أتكلم  أنا 
وقيمته.  بنوعيته  ال  كالمه  مبقدار  تتعلق 
ويحجمون  يصمتون  هؤالء  نفس  أن  العجيب 
منهم  تتطلب  التي  املواضع  في  التكلم  عن 
نصرة  تستدعي  التي  كاملواقف  الكالم.. 
املظلوم أو قول احلق أو تهدئة النفوس وإخماد 

العداوات. 
الكالم  مع  البعض  يتعامل  أن  املشني  من 
على  جبلنا  ونحن  مجاني  انه  جملرد  بإستهتار 
أن  افترضنا  فإذا  اجملانية.  األمور  تقدير  عدم 
للكالم قيمة مادية كالنقود، وقتها سنحسب 
كيفية  جيداً  نتدبر  حساب كل كلمة وسوف 
أن  ندرك  ليتنا  منها.  العائد  وحساب  انفاقها 
الكلمات  وأن  ترفاً..  وليس  مسؤولية  الكالم 
بإهمال  أفواهنا  من  تخرج  التي  احملسوبة  غير 
النفسيات  تدمير  على  قادرة  مباالة  أوبعدم 
ال  قد  العالقات  في  بالغة  اضرار  وإحداث 
نستطيع مداواتها فيما بعد٬ كما انها تفقدنا 
املصداقية وتدعواالخرين لعدم أخذ ما نتلفظ 

به على محمل اجلد. 

كتابات ساخرة
سامح سمير

الصباغ  شيماء  مقتل  عن  الشرعي  الطب   l
“اخلرطوش ال يؤدي للموت لكنه اخترق جسدها النها 
نحيفة اكثر من الالزم” عموما ده ال يعفي الشرطة 
االمن  قوات  املتقدمة  البالد  في  املسئولية،  من 
بيبقى معاها خرطوش “ريجيم” للتعامل مع احلاالت 

اللي زي دي

اإلقتصادي،  املؤمتر  في  دقيقة   20 مرور  بعد   l
الكويت  مع  التعادل  حتقيق  في  تنجح  السعودية 

بأربعة مليارات لكل منهما

l وأهم ما يجب مراعاته في تخطيط العاصمة 
القنابل  لوضع  مخصصة  أماكن  حتديد  هو  اجلديدة 
والعبوات الناسفة بدل ما هي متنتورة كده بشكل 

عشوائي في كل حتة في الشوارع والطرقات

l حتية تقدير لكل شباب مصر الواعي لدورهم في 
اجناح املؤمتر وفي مقدمتهم طالب الثانوي واالعدادي 
لبلدهم  وانتماءهم  وعيهم  من  انطالقا  الذين، 
أوقفوا  العالم،  وحرصا على مصلحته وصورته أمام 
وطوعي  كامل  بشكل  واكتشافاتهم  اختراعاتهم 

طوال فترة املؤمتر اإلقتصادي

من  لالنتهاء  سنة   40 أمامنا  اإلسكان:  وزير   l
حاجة  أول  غالبا  كده   .. اجلديدة  العاصمة  إنشاء 
هتعملها احلكومة بعد االنتقال لها عام 2055 هو 
اصدار قرار بانشاء عاصمة جديدة الستيعاب الزيادة 

السكانية في ال40 سنة املاضية

 : الصباغ  شيماء  مقتل  عن  الشرعي  الطب   l
اخلرطوش ال يؤدي للموت لكنه اخترق جسدها النها 
نحيفة اكثرمن الالزم .. التقرير ده مهم جدا واعتقد 
انه سيقلب القضية رأسا على عقب “ومبجرد رفعه 
إلى  القضية  توصيف  ستعدل  العامة  النيابة  الى 

ضرب أفضى إلى “الضحك

الرئيس  خطاب  في  فيا  أثرت  حاجة  أكتر   l
اجمليدة،  يناير  ثورة  فيها  ذكر  اللي  الفقرة  السيسي، 
تكون  جدا  نفسي  كان  عيني،  من  فرت  الدمعة 
موجودة وتسمعها معانا، يالال لعلها االن في مكان 

أفضل من دنيانا الفانية

l اليوم السابع: رئيس نادي الزمالك يستأنف على 
“أم احلكم” بحبسه

l دعاء جناح املؤمتر االقتصادي .. اللهم اكفنا شر 
القنابل  أما  للمؤمتر  الترويجية  واالوبريتات  األغاني 

واملتفجرات فنحن كفيلون بها
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املعركة األخيرة مع داعش

فاطمة خير
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  Toronto Real Estate Board اعلنت 
ان 3,838منزل مت  املعاملة عليها من خالل 
لشهر  األول  النصف  خالل    MLS نظام 
زيادة  النتيجة  هذه  متثل  و   .  ٢015 مارس 
مببيعات  باملقارنة  املائة  في   11.8 بنسبة 
الفترة  نفس  خالل  عنها  املعلن  املنازل 
من عام  ٢014 حيث كانت عدد الوحدات 

املباعة  3,43٢ وحدة.
والتي   ، فقط  تورونتو  مدينة  في  و   
 ، املعامالت  من  املائة  في   3٧.٢ مثلت 
املنفصل  للمنزل  السعر  متوسط  الزال 
متوسط  كان  حيث  دوالر  املليون  يناهز 
الى   املنفصل  للمنزل  البيع  سعر 
قدرها  هائلة  بزيادة  دوالر    1,099,٢39
السعر  .و كان متوسط  املائة   ٢1.3  في 
دوالر   688,065 املنازل  أنواع  كل  شامل 
املائة. فى   1٢.٧ قدرة  بأرتفاع   وذلك 
إرتفع   )»905«(  GTA ال  باقي  فى  و 
دوالر   5٧9,٧93 الي  البيع  سعر  متوسط 
الفترة  لنفس  دوالر    530,803 باملقارنة  
فى   9.٢ قدره  بإرتفاع  املاضى  العام  من 

املائة. 
 Condo( اململوكة  الشقق  مجال  في  و 
  9٢6 علي  املعاملة  كانت   )Apartment
مارس  لشهر  األول  النصف  خالل  شقة 
نسبة  علي  تورونتو  استحوزت   .٢015
املبيعات.  وكان  اجمالى  من  باملائة   ٧0.٧
السكنية  للشقق  البيع  سعر  متوسط   
العام  هذا  من  الفترة  هذه  خالل  في 
368,915 دوالر مع عدم إرتفاع أو إنخفاض 
فقط  تورونتو  مدينة  في  و  االسعار،  فى 
وصل متوسط السعر الى  396,805 دوالر 
بأنخفاض ضئيل قدره 0.8 فى املائة. و فى 
متوسط  ارتفع   )»905«(  GTA ال  باقي 
بإرتفاع  دوالر   301,508 الي  البيع  سعر 

قدره 4.4 فى املائة.
استفسارتكم  و  اسألتكم  ارسال  برجاء 
و    soarin.homes@ gmail.com الي 

سوف اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker 

سوق العقارات
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بقلم: مدحت سابا

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

(GDP) أجمالى الناجت احمللى
األستثمار.   منطقة  اختيار  فى  يؤثر  هام  عامل  وهذا 
ترصد  التى  للدولة  الرسمية  األحصائيات  وبدراسة 
اخملتلفة  املناطق  فى  دورية  بصفة  العامل  هذا  قيمة 
ميكن توقع قيمة نسبة استثمار عالية فى منطقة ما. 
واجمالى الناجت احمللى ملنطقة ما يعتمد على معدل النمو 
األقتصادى فى هذه املنطقة،   وباألطالع على املشروعات 
مصانع  مثل  باملنطقة  اقامتها  اخملطط  املستقبلية 
جتارية  مناطق  او  عمالقة  سكنية  مشروعات  او  جديدة 
للمهنني  مخصصة  وحدات  بها  عقارات  او  مستحدثة 
و رجال األعمال وغيرها من املشروعات التجارية الهامة، 
للمنطقة.   جديدة  عاملة  ايد  قدوم  عنها  ينتج  التى 
كل هذا يعطى مؤشرات ملا قد يحدث من منو كبير فى 
شراء  على  الطلب  ازدياد  بالتالى  و  احمللى  التاجن  اجمالى 
الوحدات السكنية وارتفاع األسعار بشكل حاد. والكثير 
من شركات البناء الكبيرة ذات السمعة احلسنة تعرض 
دقيقة  احصائيات  السكنية،  لوحداتها  املشترين  على 
عن الناجت احمللى وتوقعاتة فى منطقة املشروع وذلك فى 
الذى تعرض فيه مشروعها  و تخصص  مكتب الشراء 
خبراء فى بيع العقارات مدربني بكفائة عالية على عرض 
وسائل  مع  معها  املتعاملني  للجمهور  املعلومات  هذه 
ايضاح وعرض حديثة، وكذلك مناذج مجسمة للمشروع 
سبيل  على  واذكر  املنطقة.   فى  التنمية  ومشروعات 
املثال انبهارى مع زبائنى بعرض حتليلى رائع الحد املشاريع 
مبنطقة نورث يورك حيث تقرر مد خط مترو جديد قامت 
على اساسه عددة مشاريع اخرى هائلة اعطت احتماالت 
كبيرة لزيادة مستقبلية حادة فى اسعار عقارات املنطقة.

كيف تستثمر فى مجال 
العقارات (12(

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

7

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

Page 21

PLEASE VERIFY:
1) IS THE NAME CORRECT? �Yes   �No

2) IS THE ADDRESS CORRECT?      �Yes  �No

3) IS THE PHONE/FAX CORRECT?  �Yes   �No

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

FAX SIGNED PROOF TO

514-367-1318 Att:   SUE

� APPROVED AS SUBMITTED

� APPROVED WITH CORRECTIONS
(REVISED PROOF WILL NOT BE SENT)

SIGNED

DATE

PLEASE RESPOND BY

PLEASE COMPLETE AND 
RETURN

N.B. 2 COLOR/FULL COLOR AD’S COLORS MAY VARY BETWEEN PROOF & PUBLICATION
If ad is not approved by print deadline, National Graphics is not responsible for any mistakes in this ad.

1
2

3

PROOFREADING ----- CUSTOMER RESPONSIBILITY
PROOFREAD YOUR ADVERTISEMENT CAREFULLY.  ONCE SIGNED,

ANY MISTAKES ARE YOUR RESPONSIBILITY.

AD PROOF
Immediate Response Required!

IMPORTANT!

4349 Coquitlam, BC

National Graphics
E -m ail: info@natg raph.ca

عقارات نيوزالسبت 7 يونيــو 2014 - العدد الرابع عشر 7

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

عطل بخطوط الكهرباء.

املنزل  لتدفئة  الكهرباء  نحتاج  ونحن 
عن  املنزل  داخل  التدفئة  كانت  سواء 

البيــــت 
بيتـــــك 

عامل العقارات
اعداد: ادوارد يعقوب

الصيف و األسقف املسربه للماء

مع قدوم الصيف وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكل 

فى السقف اخلارجى للبيت جتعل املاء بخترق الطبقة العازلة للماء 

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

السقف الداخلى او تساقط  قطرات من املاء عبر السقف الداخلى، 

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

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

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

تستشير احد املتخصصني فى اصالح األسقف مع العلم بأن: 

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

– 30 عاما .

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

اوفر  يكون  بالكامل  تغييره  فإن  احلاله  وفى  هذه  للمتخصص  حتى 

فى التكلفة.

* التهوية اجليدة داخل الفراغ املوجود بني السقف اخلارجى و السقف 

الداخلى ميكن ان تقى من الكثيرمن املشاكل التى تسببها الرطوبه 

لذلك فالفحص و الصيانه الدوريه قد تطيل من عمر السقف.

                                                                                    

 

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

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

ey@edwardyacoub.com 
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For sale
mccowan / 
lawrence

Delightful 3 bed-
room bungalow on big lot (50x110) , 
washroom , finished basement with 

washroom , hardwood , fresh painted , 
close to hospital ,shopping and ttc

For lease
location location location , for lease  

$1250/mth – 2 Bedrm condo apt., 
located at Kennedy/ellesmere with 
parking spot, close to all amenities

tel.: 416.889.4296
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املستخدمه  الوسائل  أهم  ال Fillers من  يُعتبر 
حالياً في التخلص من التجاعيد وأيضاً في ملئ 
األماكن املوجودة بالوجه والتي يقل فيها احلجم 

مع تقدم السن مثل اخلدود والشفايف
انواع املواد املستخدمه 

1- النوع األشهر Hyaluronic Acid وكذلك ال  
  Juvederm brands

Collagen -٢
ال  مثل   Biosynthetic polymers  -3

Rodiesse
 وهذه األنواع جميعاً تعمل بصورة مؤقتة تتراوح 
ال  لكثافة  تبعاً  أكثر،  أو  سنة  إلي  أشهر   6 من 

Fillers املستخدمة
األنواع جميعهاً  أن هذه  إلي  اإلشارة  يجدر  وهنا 
حصلت علي موافقة ال FDA علي أنها ال تضر 

بالصحة 
وهنا أيضاً يجب ذكر أن األكثر إستخداماً وفائدة 
 Hyaluronic ال  من  املصنوع  األول  النوع  هي 

Acid ، حيث أن هذه املادة موجودة باجلسم ولكن 
أغراض  في  إستخدامها  ويتم  تصنيعها،  يتم 
عمليات  في  وأيضاً  املفاصل  حقن  مثل  كثيرة، 
التجميل حيث تقوم هذه املادة بإسراع عملية ال 

Healing مما يؤدي إلي نتائج أسرع وأفضل 
الوجه  في  املادة  هذه  حقن  أن  بالذكر  وجدير 
له  ولهذا   Collagen ال  مادة  بتحفيز  يقوم 
التجميل  مستحضرات  في  كثيرة  إستخدامات 
 Anti حيث أنها األكثر فائدة في مستحضرات ال

 aging
طريقة احلقن

يُنصح باحلقن من قبل األطباء املتخصصني ويتم 
األكثر  احلالية  الطريقة  أو  العادية  باألبر  احلقن 
خبرة  تستلزم  وهي   Cannula ال  وهي  تقدماً 

خاصة ولكنها أقل املاً ، وايضاً نتائجها أفضل
األثار اجلانبية 

والتي  املؤقتة  الكدمات  وبعض  والتورم  اإلحمرار 
تختفي في غضون 3 - 4 أيام

د. شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

تعرفى على أضرار النوم 

بـ«املكياج«

املقادير
1 بصل أحمر متوسط

1/٢ كوب كزبرة خضراء
1 طماطم حجم كبير

1/4  كوب أوراق بقدونس
4 عود كرفس

٢ ملعقة كبيرة زيت زيتون
٢ ملعقة كبيرة معجون طماطم
1/٢  ملعقة صغيرة فلفل 

أسود مطحون
1/٢ ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/٢ ملعقة صغيرة جنزبيل 

مطحون 
ع  1/٢ كيلو حلم بقري مقطَّ

مكعبات
10 كوب ماء

1/٢  كوب عدس بجبة 
)بنّي(

1  كوب حمص مسلوق 
)أو علب(

كوب دقيق  1/٢
الطريقة

والكزبرة  البصل  يضرب 
والطماطم والبقدونس والكرفس 
في خالط الكهربائي حتى نحصل 

على قوام سائل.
ويضاف  جيداً  الزيت  يُسخن 
الطماطم،  ومعجون  اخلليط 
نار  على  جيداً  ويقّلب  يتبل  ثم 

متوسطة.
تُوضع قطع اللحم وتُغطى، وتُترك 
ينضج  حتى  متوسطة  نار  على 
كوب  ويُترك  املاء،  ويُضاف  اللحم، 

ماء جانباً.
كان  )إذا  واحلمص  العدس  يُضاف 
يُنقع  جافاً  املستخدم  احلمص 

ويُسلق حتى ينضج(. 

النضج،  في  احملتويات  تبدأ  عندما 
ثم  املاء  كوب  في  الدقيق  يُذاب 
تدريجيَّا مع االستمرار في  يُضاف 

التقليب.
املستخدم معلباً  احلمص  إذا كان 
من  االنتهاء  قبل  إال  يضاف  ال 
ميكن  الشوربة  هذه  الشوربة. 
وميكن  طريقة  من  بأكثر  عملها 
إضافة أرز أو شعرية قبل االنتهاء 
استبدال  ميكن  النضج.  من 
العدس بالفاصوليا البيضاء أو أي 
وكذلك  األخرى  البقول  أنواع  من 
بأنواع  اخلضار  إستبدال  باإلمكان 

أخرى منها. 
اخلارجية  القشرة  هي  القرفة: 
لينة  وتقشر  القرفة،  لشجرة 
فتلتف  مسّطحة  حادة  بسكني 
هذا  وتأخذ  وجتفف  بعضها،  حول 

الشكل الذي جندها عليه.

طبق العدد
اإعداد: اأماين

شوربة احلريرة مع عدس

8

أو  املكياج  من  الوجه  تنظيف  بدون  النوم 
التجميل عادة غير صحيحة متارسها  مستحضرات 
إلحلاق  كافية  وحدها  وهى  الفتيات،  من  الكثير 
النوم دون تنظيف  اخلبراء، من  بالبشرة. وحّذر  أضرار 
بقايا  من  عميق  وبشكل  كامال  واجلسم  الوجه 
املستحضرات التجميلية، واملكياج، ألنه يخلف ضررا 
على  يعمل  فاملكياج  اجللد.  وصحة  بالبشرة  كبيرا 
تكوين طبقات تسد مسام البشرة، ما يجعلها غير 
الهاالت  ظهور  من  فتزيد  الكافية،  للتهوية  قابلة 
وأحمر  بالتدريج.  العينني  حول  وتكونها  السوداء 

اخلدود ينفذ إلى املسام ليال، ويقلل من جتديد خاليا 
اجللد، وظهور البثور السوداء التى يصعب التخلص 
منها، كما تزيد من جتاعيد اخلدود وكرمشات ما حول 
العينني. وقد حتتوي مستحضرات التجميل اخملتلفة 
على مواد ضارة تعمل على تآكل البشرة، مما يساعد 
منو  أن  كما  بها،  الدموية  وانعدام  شحوبها،  على 
اخلاليا اجلديدة النضرة يتم أثناء الليل، مما يجعل النوم 
باملكياج نوعا من إعاقة منو اخلاليا اجليدة، واالحتفاظ 
لونه،  وبهتان  الوجه  اسمرار  من  يزيد  مما  بالفاسدة، 
وعدم توحيد لون البشرة فى جميع أجزائه بالتساوى. 

 Dermal Fillers ما هي ال

مركز دكتوره شهيره بولس للتجميل
متخصصون في جميع مجاالت التجميل

خبرة في الليزر إلزالة التجاعيد 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

لدينا مختلف الطرق لعالج 
التجاعيد واعراض البشرة 

املجهدة.. اتصل اآلن

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

6 أماكن مهمة فى احلمام دائًما ما ننسى تنظيفها
رغم اهتمامنا بتنظيف احلمام نغفل أحيانًا عن بعض املناطق احليوية لكونها بعيدة عن العني، وهناك 6 أماكن 

دائًما ما نغفل عن تنظيفها فى احلمام رغم أهميتها الكبيرة 
ماسورة ستارة البانيو : ستائر احلمام وبطانتها ال حتتاج إلى فكها وغسلها وتنظيفها، لكن ينبغى تنظيفها 
بانتظام، خاصة منطقة املاسورة ملنع بقايا الصابون من التراكم، ومنع العفن من التكون بسبب رذاذ الدش 
اليومى. لذا يجب تنظيف بطانة ستارة احلمام وجتفيفها بانتظام، وكذلك املاسورة وال تغسلينها إال عندما 

يبدو شكلها متسًخا أو تبدأ رائحتها تتغير. 
فى  تنسني  قد  إنك  إال  بانتظام،  املهمالت  سلة  تفريغ  على  حترصني  أنك  من  الرغم  على  املهمالت:   سلة 
بعض األحيان أن سلة املهمالت نفسها بحاجة إلى التنظيف، فيجب مسحها أسبوعًيا من أعلى ألسفل، 

وتغسلينها كل شهر فيمكن أن تكون السلة مرفأ للجراثيم واألوساخ. 
حتت احلوض : املنطقة حتت احلوض ميكن أن تصبح فوضوية بشكل سريع جًدا، لذا احرصى على تنظيفها 
أسبوعيا وتخلصى من العناصر القدمية أو منتهية الصالحية التى لم تعد لها استخدام، وتأكدى أن أغطية 

زجاجات املنظفات آمنة لتجنب التسريب. ميكنك استخدام احلاويات والدالء للحفاظ على املكان منظًما. 
الصيدلية : على الرغم من أن الصيدلية املنزلية تكون أمامنا ورغم أننا ننظف جميع املرايا واألسطح أمامنا 
إال إننا ننسى أن نفتحها وننظفها ونرتبها، فاحرصى على أن تفعلى هذا بصفة أسبوعية وامسحى أسفلها 
ونظمى األدوية داخلها، ونظفى مكان األدوية فبعضها من املمكن أن تترك أثرًا فى املكان حتتها وتصبح لزجة 

وإذا لم تنظفيها فى الوقت املناسب تصبح صعبة التنظيف. 
إذا  حامل فرشاة املرحاض: فرشاة املرحاض تقوم بعمل كبير فى تنظيفه وتدخل أماكن ملوثة جًدا لكن 
وضعِت الفرشاة متسخة مرة أخرى فى مكانها على احلامل دون تنظيفها ستبدأين فى خلق الفوضى فى 
باستمرار وتطهير كل من  تنظيفه  احرصى على  لذا  للجراثيم،  إلى فندق  احلامل  يتحول  الوقت  املكان. ومع 

احلامل والفرشاة. 
حامل ورق التواليت : على الرغم من أنها منطقة صغيرة جًدا إال إنها حتمل الكثير من األوساخ واجلراثيم 
وطبقات الغبار، لذا احرصى على تنظيفها بقطعة قماش جافة ثم تطهيرها ومسحها بقطعة قماش مبللة.
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نيكولسون«  »روب  الكندي،  اخلارجية  الشؤون  وزير  أصدر 
اإلرهابي  الهجوم  العبارات  بأشد  »تدين كندا  به:  جاء  بياناً 
الذي وقع علي البرملان التونسي وعملية احتجاز الرهائن في 
متحف باردو الوطني. وبأسم جميع الكنديني أقدم خالص 
ضد  الوحشي  الهجوم  هذا  ضحايا  وأصدقاء  ألسر  التعزي 
املدنيني األبرياء والدميقراطية في تونس ، لقد أحرزت تونس 
تقدما ملحوظا في التحول الدميقراطي واي محاولة لعرقلة 
مواصلة  علي  التونسيني  عزم  فقط  سيعزز  التقدم  هذا 
الكفاح من اجل حقوق األنسان والتسامح واحلرية والسالم 
يواصلون  وهم  تونس  حكومة  شعب  مع  تقف  كندا  وان   ،
وقال  منفتحة.  دميقراطية  دولة  وبناء  اإلرهاب  ضد  الكفاح 
رئيس وزراء تونس أن الشرطة اعتقلت تسعة أشخاص لهم 
النار  بأطالق  املهاجمني  اثنني من  قام  وقد  بالهجوم،  عالقة 
وجرح  اجنبي  فرد   ١٨ فرد منهم   ٢٣ قتلوا  و  السياح   على 
تبادل  في  املهاجمني  يقتل  أن  قبل  فرد    ٥٠ من  يقرب  ما 
ألطالق النار مع قوات األمن. وقد أصدرت، مجموعة الدولة 
على  الهجوم  علي  مسئوليته  فيه  حمل  بيانا  اإلسالمية 
علي  مبارك  غزو  بأنه  اإلرهابي  العمل  ووصف  باردو  متحف 
أوكار الكفار في تونس املسلمة وأنهم سيذيدون الهجمات.

بأونتاريو في بيان صحفي يوم اخلميس  أعلن وزير العمل 
أونتاريو  حكومة  أن  احلالي،  مارس  من  عشر  التاسع 
سترفع احلد األدنى لألجور مرة ثانية خالل عامني من ١١ 
دوالر في الساعة إلي ١١٫٢٥ دوالر في الساعة وهذا يجعل 
احلد  حيث  نونافوت  مقاطعة  من  أعال  أونتاريو  مقاطعة 
احلد  زيادة  أن  الوزير  وقال   ، دوالر   ١١ هناك  لألجور  األدنى 
مؤشرات  في  األخيرة  الزيادة  مع  يتمشى  لألجور  األدنى 
املقياس   ( وهي  أونتاريو  في  االستهالكية  األسعار 
وين  كاثلني  الوزراء  رئيسة  وقالت   ، للتضخم(  األساسي 
علي توتير إنها مصممة علي مساعدة األسر ذات الدخل 
ويعمل  املعيشة  تكاليف  في  الزيادة  ملواكبة  املنخفض 
املنازل  أعمال  في  لألجور  األدنى  احلد  أصحاب  معظم 
والغذاء وقطاعات البيع بالتجزئة . وسيرتفع احلد األدنى 
لألجور للطالب إلي ١٠٫٥٥ دوالر في الساعة وللعاملني في 

املنازل إلي ١٢٫٤٠ في الساعة.

كندا تدين بشدة الهجوم اإلرهابي 
علي متحف باردو في تونس

أونتاريو ترفع احلد األدنى لألجور 
إلى 11٫2٥ دوالر في الساعة

احلكم بعدم عودة طالبة الثانوي التي مت 
تفتيشها ذاتيا إلى مدرستها ثانية

رفض قاضي احملكمة العليا في كيبيك الطلب املقدم من محامي أسرة 
ثانية  الفتاة  لعودة  املدرسة،   من  وُطردت  ذاتياً  تفتيشها  مت  التي  الفتاة 
ملدرستها إلكمال العام الدراسي وطلب القاضي بنقل الفتاة إلي مدرسة 

أخري إلكمال السنة الدراسية وقال إن هذا في مصلحتها. وكانت إدارة املدرسة قد رفضت قبولها مرة أخري، بعد أن اتصلت 
الفتاة بالصحف احمللية ولوثت سمعت املدرسة حني قالت إنها قد انُتهكت لتفتيشها ذاتياً من قبل مديرة املدرسة التي شكت 
في إنها تبيع اخملدرات ، وعند استجواب املديرة قالت أن مالبس الفتاة قد مت تفتيشها ولكن لم يكن هناك أي تالمس جسدي ولم 
يجدوا أية مخدرات ، وقد أثارت هذه الواقعة جدال في البلد ، وقالت إدارة املدرسة إنها راضية عن قرار القاضي وانها سوف تضع 
الترتيبات الالزمة لدعم الطالبة في السعي للحصول علي التقدم العلمي والنجاح. وقال محامي األسرة أن الفتاة واألسرة 
استاءوا من قرار القاضي ولكنهم سوف يتقيدون باألمر وان هناك حتديات قانونية ال تزال معلقة مبافي ذلك دعوي قضائية، وكانت 

جريدة »جود نيوز« قد القت الضوء علي تلك القضية في أعداد سابقة  
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كندا تعتزم توسيع مهمتها القتالية 

ضد املسلحني اإلسالميني في العراق وسوريا 
أوتاوا: في اجتماع لسفراء دول التحالف ضد تنظيم »داعش«  
»روب  اخلارجية  الشؤون  وزير  حتدث  مارس   ١٩ اخلميس  يوم 
القتالية  مهمتها  توسيع  تريد  كندا  أن  وقال  نيكولسون« 
ضد املسلحني اإلسالميني في العراق وسوريا النهم يشكلون 
تهديدا مستمرا سيزداد اذا لم يتم ردعة، وقال رغم الضربات 
يزالوا مسيطرين علي جزء كبير من  املوجهة لهم فانهم ال 
العراق  في  فقط  ليس  اإليذاء  علي  القدرة  ولديهم  اإلقليم 
الشؤون  وزير  حديث  وجاء  العالم،   في  مكان  كل  في  ولكن 
سوف  انه  عن  هاربر  إعالن  من  واحد  يوم  بعد  هذا  اخلارجية 
يطلب من البرملان أن ميدد ويوسع مهمة القوات الكندية في 
هذا  تعضيد  األطراف  جميع  من  يطلب  سوف  وانه   ، العراق 
االقتراح ودعم العمليات هناك للحط من هذه العصابة من 
البلطجية وزعزعة استقرارهم. ومعروف أن احلزب الدميقراطي 
الكندية  العسكرية  البعثة  يعارض  الليبرالي  واحلزب  اجلديد 
للعراق ويقولوا أن املساعدات اإلنسانية افضل ، وفي اخلريف 
الذي  التحالف  في  كندا  علي مشاركة  البرملان  وافق  املاضي 

ولكن  أيسيل  ضد  جوية  ضربات  في  املتحدة  الواليات  تقوده 
»روب  وقال   ، أبريل  في  تنتهي  اشهر   ٦ بي  املهمة  حتديد  مت 
نيكولسون« أن التحالف هو حماية للناس مما اسماه باألعمال 
والنساء  املدنيني  محنة  وان   ، توصف  ال  التي  الوحشية 
ونحن  جميعا  لنا  جيدا  معروفة  الدينية  واألقليات  واألطفال 

نفخر بان نعمل بجرأة علي حمايتهم من وحشية »داعش«.

وقف ترخيص استيراد األسماك 
في محالت كوستكو بكندا

أوقفت وكالة مراقبة سالمة األغذية ترخيص إستيراد األسماك 
حملالت التجزئة »كوستكو« في كندا وقد دخل تعليق الرخصة 
حيز التنفيذ منذ السادس والعشرين من فبراير وقالت الوكالة 
علي موقعها علي األنترنت أن ضوابط سالمة األغذية ال يتم 
التفتيش  لنظام  انتهاكا  يشكل  مما  ثابتة  بطريقة  تنفيذها 
علي األسماك. وان كوستكو يجب أن تتخذ إجراءات صحيحة 
، وان رخصة االستيراد علقت لعدم اتباع الشركة ثالثة مسائل 
إدارية في العامني املاضيني، فقد فشل املتجر بان يخبر وكالة 
مت  التي  املعلبة  التونة  شحنات  عن  األغذية  سالمة  مراقبة 
استيرادها ومت نقلها لبيعها للمستهلك بدال من وضعها في 
وقالت  األغذية   سالمة  وكالة  قبل  من  فحصها  ليتم  اخملازن 
الوكالة إنها مقتنعة من أن إدارة شركة كوستكو سيمكنها 
ال  املوضوع  وهذا   ، األغذية   سالمة  عملية  بفاعلية  تدير  أن 
يشكل أي نوع من اخلطر علي أعضاء كوستكو نتيجة لوقف 
الرخصة كما ال يوجد أي استدعاء ألي منتج مت بيعه ، وتقول 
وحُتديث   ، تصحيحية  بإجراءات  تقوم  انها  كوستكو  شركة 
مراقبة  وكالة  بقوانني  التقيد  لضمان  التشغيل  إجراءات 
سالمة األغذية في كندا حتي تستعيد الترخيص وقالت أيضا 
أن رخصة االستيراد كانت تستعمل الستيراد شحنات التونة 
من  األخرى  األنواع  علي  يؤثر  لم  الرخصة  تعليق  وان  املعلبة 

األسماك التي تباع في محالتها 

طبيب من تورنتو بني مجموعة من 
األطباء التي تعمل مع داعش

يُعتقد أن رجل من تورنتو وهو »إسماعيل حمدون« مع مجموعة 
اخلاضعة  األراضي  إلي  تركيا  واألطباء، قد عبروا  الطب  من طالب 
تركية. ومن جانبه  تبعاً ملصادر  داعش في سوريا، وهذا  لسيطرة 
يحمل  ابنه  أن  في«،  تي  »سي  قناة،  ملراسل  الطبيب  والد  قال 
السودان  في  جامعة  من  كطبيب  تخرج  وانه  الكندية  اجلنسية 
من  مزيد  علي  للحصول  محاولة  في  تركيا  إلي  األب  ذهب  وقد 
املعلومات عن ابنه الذي سبق وابلغه عن نيته للذهاب إلي هناك. 
ويضم الفريق الذي انضم اليه إسماعيل ١١ فرد منهم ٧ مواطنني 
اجملموعة  أن  ويعتقد   ، أمريكي  وواحد  واثنني سودانيني  بريطانيني 
تعمل في عالج اجلرحى في مستشفى بسوريا ، وقد ادلي بعض 
تركيا  إلي  ذهبوا  أوالدهم  أن  فيه  قالوا  ببيان  األطباء  هؤالء  أباء 
للقيام بعمل أنساني ودعوا حكوماتهم للعمل  علي ضمان امن 

أوالدهم وأعادتهم للوطن مرة أخري في اقرب وقت.
 وليس واضحا هل اذا عاد إسماعيل إلي كندا سوف يُتهم أم ال ، 
ولكن متحدث باسم وزير السالمة قال لوكالة أنباء »سي تي في« 
وان  إرهابي لكندا  أي تهديد  أن احلكومة تتخذ خطوات ملكافحة 
التوجه إلي اخلارج هو جرمية جنائية وسوف تلغي اجلنسية للفرد 

الذي يدان باإلرهاب.
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السعودية تدعو إلى عدم منح إيران »صفقات ال 
تستحقها« في امللف النووي

افكار الطالبي - اختبار حقيقي حلرية 
الفكر في تونس اجلديدة

محمد  التونسي  املفكر  يطرحها  التي  الثورية«  األفكار 
الطالبي بشأن شرب اخلمر والبغاء وقضايا دينية أخرى وما نتج 
عنها من ردود أفعال داخل تونس تضع التجربة الدميقراطية 

الناشئة وحرية الفكر في هذا البلد محل اختبار حقيقي. 
أجواء احلرية التي تعيشها تونس بعد أربع سنوات من ثورتها، 
فتحت الباب لتناول معظم القضايا بالنقاش، مبا فيها التي 
تعتبر حساسة أو محظورة دينيا أو مجتمعيا، وقبل أيام قليلة 
العاصمة  قلب  باردو في  اإلرهابي على متحف  اإلعتداء  من 

تونس، كان اهتمام وسائل اإلعالم احمللية في البلد مسلطا على قضية فكرية شائكة فجرها املفكر 
واملؤرخ محمد الطالبي، الذي هدده متطرفون بالقتل.

بالنسبة لكثير من احملللني، ال يختلف وقع الصدمة التي أحدثتها آراء املفكر الشهير محمد الطالبي 
في اجملتمع التونسي هذه األيام كثيرا عما فعلته الثورة الكوبرنيكية لعالم الفلك نكوالس كوبرنيك 

في مجتمعات عصر النهضة التي كانت خاضعة لسلطة الكنيسة قبل قرون.
إنه كرس فكره  الفلكي بل  لكن على عكس نيكوالس كوبرنيك فإن الطالبي ال يشتغل في احلقل 
وكتبه و”اجلمعية الدولية للمسلمني القرآنيني” التي أسسها على جتديد الفكر الديني انطالقا من 
معاجلة أمهات القضايا الدينية معاجلة عقالنية بعيدا عن الشريعة وباعتماد كتاب اهلل وحده، كما 

يقول املفكر.
الدينية الشائكة مبنهج علمي صارم لكنها لم  ألف محمد الطالبي ٢6 كتابا تناول فيها املسائل 
حتدث زوبعة بني وسائل اإلعالم واملنابر الدينية في تونس مثل تلك التي أحدثتها آراؤه في محاضرة حول 
اخلمر والبغاء وتوصله ضمن بحثه وتفكيره إلى أن القرآن ال يتضمن حترميا صريحا للخمر والبغاء، وهي 

آراء ترتقي في اجملتمعات اإلسالمية احملافظة واملتشددة حتى مرتبة الكفر.
وعلى الرغم من أن األمر يتعلق ببلد يصنف من بني األكثر الدول حتررا في املنطقة العربية واإلسالمية 
النخبة  بني مؤيديه من  انقساما  الطالبي  آراء  أحدثت  ذلك  فإنه مع  للخمور،  املستهلكني  أبرز  ومن 
بالهذيان  اتهامه  حتى  وصلت  االتهامات  له  كالوا  الذين  مناوئيه  وبني  خاصة  والعلمانية  العلمية 

والهرطقة.

سول تستضيف لقاًء مهما يجمع 
بني كوريا اجلنوبية والصني واليابان
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في  الفيصل،  سعود  األمير  السعودي  اخلارجية  وزير  دعا 
عدم  الكبرى، إلى  القوى  النووي مع  امللف  مفاوضات 
بانتهاج  إياها  متهما  تستحقها«  ال  »صفقات  إيران  منح 

»سياسات عدوانية« جتاه املنطقة.
وقال األمير السعودي في مؤمتر صحافي مشترك مع نظيره 
البريطاني “من غير املمكن منح إيران صفقات ال تستحقها 

باملقابل”.
هذا  حتول  عدم  ضمان  على  “العمل  ضرورة  على  وشدد 

في  خصوصا  والعالم  املنطقة،  أمن  تهديد  شأنه  من  نووي  سالح  االيراني إلى  النووي  البرنامج 
ظل السياسات العدوانية التي تنتهجها إيران في املنطقة وتدخالتها املستمرة في شؤون الدول 

العربية ومحاولة إثارة النزاعات الطائفية في املنطقة”.
وتأتي تصريحات الفيصل فيما تدخل املفاوضات بني إيران والدول الكبرى مرحلة حساسة أخيرة من 

أجل التوصل إلى اتفاق إطار قبل نهاية شهر مارس احلالي.
وفي امللف السوري، قال الفيصل إن مبادئ إعالن جنيف 1 حول إنشاء هيئة انتقالية للحكم كاملة 

الصالحيات تبقى السبيل لتحقيق احلل السياسي في سوريا.
لكنه شدد على ضرورة أن ال “يكون لبشار األسد وكل من تلطخت أيديه بدماء السوريني أي دور 

حالي أو مستقبلي”.
وذكر أن السعودية تعتبر أنه لبلوغ هذا الهدف “من املهم دعم املعارضة املعتدلة عسكريا لتحقيق 

التوازن على األرض”.

يلتقي وزراء خارجية الصني واليابان وكوريا اجلنوبية 
في سول، في محادثات هي األولى من نوعها منذ 

نحو ثالث سنوات.
تهدئة  سبل  على  احملادثات  تتركز  أن  املرجح  ومن 
دبلوماسية  خالفات  عن  الناجم  اإلقليمي  التوتر 

وأخرى بشأن السيادة على بعض املناطق.
قوية،  اقتصادية  بعالقات  الثالثة  البلدان  وترتبط 
بينهما بشكل عام تشوبها منذ  العالقات  ولكن 
احلقبة  إلى  تعود  وترسبات  مشاكل  طويلة  فترة 
العاملية  احلرب  وخالل  قبل  الصني  جلزء من  واحتاللها  الكورية  اجلزيرة  اليابان شبه  فيها  احتلت  التي 

الثانية.
ومتيزت عالقات الصني وكوريا اجلنوبية مع اليابان بالبرود في السنوات األخيرة، باملقارنة بالعالقات بني 

الصني وكوريا اجلنوبية التي شهدت حتسنا ملحوظا في اآلونة األخيرة.
الثالث على االنخراط في حوار “سمته  الدول  املتحدة قد حث  العام لألمم  بان كي مون األمني  وكان 

النظر إلى األمام”. وتراقب واشنطن من جانبها سير محادثات سول عن كثب.
وتصف واشنطن القطيعة بني سول وطوكيو - حليفيها العسكريني الرئيسيني في القارة اآلسيوية 

- بأنه “عائق إستراتيجي”، وترغب في توحيد مواقفهما في مواجهة الصني.
البلدان  ورد  تاريخها،  الندم ازاء  اليابان لم تبد قدراً مقبوالً من  أن  تريان  ولكن الصني وكوريا اجلنوبية 
بغضب على الزيارة التي أصر على القيام بها رئيس احلكومة اليابانية شينزو آبي إلى  اليابانيني في 

عام ٢013.
وكان هذا سبب إلغاء اللقاء الثالثي السنوي على مستوى وزراء اخلارجية. وعلى أي حال، فإن استئناف 
اجتماعات وزراء اخلارجية يعتبر خطوة إلى األمام تنعش اآلمال بامكانية عقد قمة ثالثية في وقت 

الحق من هذا العام.
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جلماعة  زعيما  ليلي يصبح  ملهى  حارس 
البنه  صورة  بها  تويتة  رجل يغرد  ارهابية، 
املراهقات  إحدى  مقطوع،  برأس  ممسكا  الصغير 
يشتبه في  آخرون  تتحول إلى انتحارية، وكثيرون 
إلى  لالنضمام  سوريا  إلى  حاولوا السفر  أنهم 
يجمعهم  كل هؤالء  اإلسالمية.  الدولة  حركة 

كونهم استراليون. 
التطرف  لدراسة  الدولي  املركز  تقارير  وتفيد 
 100 بني  ما  بأن  لندن  ومقره  السياسي  والعنف 
السّنة  انضموا إلى املسلحني  استرالي   ٢50 و 
الواسع  استراليا  ونظرا حلجم  العراق وسوريا.  في 
مليون  ال ٢4  ال يتخطى  سكانها الذي  وتعداد 
املركز  ويقدر  للنظر.  الفتا  هذا عددا  يعتبر  فقط، 
املتحدة،  الواليات  من  جاءوا  مقاتل   100 نحو  أن 

الشعب  تعداد  شعبها  تعداد  والتي يفوق 
االسترالي اكثر من 13 مرة. 

ألجله كانت  الذي  اخلبراء حول السبب  ويختلف 
الدولة اإلسالمية فعالة جدا  في جتنيد   جماعة 
جناح  قصة  استراليا  متثل  األستراليني، حيث 
فيها  الثقافات  املدى بالنسبة لتعدد  واسعة 
النمو  عن  يكف  لم  قوي  إقتصادي  ومتتعها مبناخ 

على مدى ٢4 عاماً. 
املسلمني  بعض  أن  احملتملة  التفسيرات  وتشمل 
اإلندماج  في  صعوبة  يجدون  األستراليني 
االسالمية  الدولة  تعطي  حني  في  اجملتمعي، 
ذلك،  إلى  وباإلضافة  خاصا.  مجنديها اهتماما 
فقد فشلت احلكومة االسترالية في فرض املراقبة 

على بعض املواطنني الذين ثبت تطرفهم. 

استراليا مرتعاً خصباً للتجنيد 
من قبل الدولة االسالمية  اسوشيتد برس 

france 24

االمن حيث  جمللس  طارئ  اجتماع  لليمن إلى  اخلاص  املتحدة  األمم  مبعوث  دعا 
األهلية«،  احلرب  حافة  اليمن »إلى  ستقود  وكأنها  األحداث تبدو  أن  من  حذر 
سلميا. النزاع  وحل  الهاوية  حافة  عن  التراجع  على  األطراف  جميع   وحث 

االجتماع  قطر عن  من  بثه  عبر فيديو   بنعمر متحدثاً  جمال  وقال 
لدينا«. الوحيد  اخليار  هو  السلمي  »احلوار  ان  نيويورك  في  عقد   الذي 

وقد ردد هذا الرأي من َقْبل مجلس األمن في بيان أكد فيه استعداد هيئة األمم املتحدة التخاذ »اجراءات 
اضافية« ضد أي طرف يعرقل الطريق إلى السالم في اليمن. مبعنى فرض عقوبات جديدة، أو غيرها 
من اإلجراءات. وقالت سفير ليتوانيا لدى االمم املتحدة رميوندا مرمكيتي بعد مشاورات مغلقة أن جميع 
املرحلة«. هذه  »في  جديدة  عقوبات  تتوقع  ال  لكنها  املفاوضات،  إلى  العودة  يدعمون  اجمللس   أعضاء 

ميكن  الشيعة  احلوثيني  املتمردين  بأن  املعقول االعتقاد  غير  من  سيكون  بنعمر  وقال 
سيطرتهم على  احلوثيون  فرض  بأكمله. إذ  البلد  على  السيطرة  في  ينجحوا  أن 
بعض  من  بدعم  جنوبا  ويتجهون  الشمالية،  املناطق  من  والكثير  صنعاء،  العاصمة 
اليمن. في  مدينة  أكبر  ثالث  تعز،  مبحاصرة  قاموا  وحديثا  اليمنية.  املسلحة  القوات   أفراد 

منصور  ربه  عبد  الرئيس  بأن  اخلطأ كذلك االعتقاد  سيكون من  واضاف، 
االقتصادي  املركز   - اجلنوبية  عدن  مدينة  إلى  سابق  وقت  في  فر  الذي  هادي، 
.« احلوثيني  من  البالد  »لتحرير  كافية  قوات  جتميع  يتمكن من  سوف   -  للبالد 

 مبعوث االمم املتحدة يحذر: 
اليمن على شفا حرب أهلية 
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القبض علي داعشي مبقاطعة 
البرتا الكندية قبل سفره لسوريا

جود نيوز: اعتقلت الشرطة الكندية شاب في السابعة عشر من عمره، كان 
يريد التوجه إلى سوريا لالنضمام إلى صفوف تنظيم داعش، ومت إعتقاله في 
من  خاص  حتقيق  فريق  يد  على  كندا،  بغرب  البرتا،  مبقاطعة  “بومون”  مدينة 
الدرك امللكي في كندا، حسب ما ذكرت الشبكة اإلخبارية الكندية “سي بي 

سي”.
في السياق ذاته؛ قال املتحدث باسم وزير األمن العام، “ستيفن بالناي”، “نهنىء 
وكاالت الشرطة واألمن القومي على عملهم في هذا امللف، وأنه تذكير جديد 

بان التهديد باإلرهاب حقيقي”.
ومت إعتقال الشاب وسيمثل امام القاضي في التاسع من ابريل القادم وسيوجه 
له إتهامني وهما السعي ملغادرة كندا بهدف االنضمام إلى منظمة إرهابية 

وأيضاً الشروع في القيام بعمل إرهابي بعد مغادرته االراضي الكندية خرى.

تأييد احلكم علي
 ابو اسالم بالسجن ٥ سنوات 

في قضية حرق االجنيل
أيدت محكمة النقض، ااألحد، الثاني والعشرين من مارس احلالي، احلكم 
الصادر ضد أحمد محمد محمود عبد اهلل الشهير بـ«أبو إسالم« الذى قام 
بحرق اإلجنيل بالسجن ملدة خمس سنوات. صدر احلكم برئاسة املستشار 
أبو النجا. كانت محكمة جنح  طه قاسم وعضوية على حسانني وعادل 
قضت  قد  اجلبالى،  عاصم  املستشار  برئاسة  درجة(،  )أول  نصر  مدينة 
والنفاذ  الشغل  مع  سنوات   5 إسالم«  »أبو  بسجن  املاضى  يونيو   16 فى 
السفارة  تظاهرات  فى  اإلجنيل  حرق  واقعة  فى  املسيحية،  ازدراء  بتهمة 
وحبسه  االستئناف،  حلني  التنفيذ  إليقاف  جنيه  ألف  وكفالة  األمريكية، 
كذلك 3 سنوات بتهمة تكدير السلم العام، مع كفالة 3 آالف جنيه، و3 
سنوات أخرى بتهمة التحريض على الفتنة الطائفية وكفالة ألفى جنيه. 
ازدراء  بتهمة  باهلل« 5 سنوات  املعتصم  ابنه »ميسرة  كما قضت بحبس 

املسيحية للمشاركة فى حرق اإلجنيل، و3 سنوات لتكدير األمن العام.

حبس مدرس بالفيوم قص شعر 
تلميذة ابتدائي مبشرط لعدم ارتدائها 

حجاب
مركز  نيابة  قررت 
برئاسة  بالفيوم  أبشواى 
رئيس  سباق  املستشارعمرو 
تربية  مدرس  حبس  النيابة 
أحمد  الشهيد  مبدرسة  دينية 
أيام   4 االبتدائية،  رمضان 
التهامة  التحقيق  ذمة  على 
بالصف  تلميذة  بالتعدي على 

لعدم  مشرط  باستخدام  شعرها  من  خصلة  وقص  االبتدائي  اخلامس 
ارتدائها احلجاب. كانت التلميذة، بالصف اخلامس االبتدائي فوجئت مدرس 
استخراج »مشرط« وقص  احلصة عن طريق  أثناء  بعقابها  الدينية  التربية 

خصلة من شعرها عقابآ لها على عدم ارتدائها احلجاب.
أبشواى  شرطة  بقسم  محضر  بتحرير  التلميذة،  أسرة  قامت  إثرها  على 
رقم 3954 لسنة ٢015 ، اتهمو فيه مدرس التربية الدينية بالتعدى عليها 
وقص خصلة من شعرها لعدم ارتدائها احلجاب مما تسبب في تعرضها حلالة 
ذمة  أيام على   4 قررت حبسة  العامة  النيابة  إلى  وبإحالتة  نفسية سيئة. 

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

Daylight Visit 
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.

فقدان 148 راكًبا في حتطم 
طائرة أملانية فوق جنوب فرنسا

طراز  من  أملانية  طائرة  حتطم  في  الطائرة  طاقم  من   6 و  راكبا   14٢ ُفقد 
األلب  جبال  جنوب  في  مارس،  من  والعشرين  الرابع  في   ،»3٢0 »إيرباص 
بفرنسا، حسبما أفادت صحيفة »لوموند« الفرنسية، ولم ترد تفاصيل عن 

مصير الركاب.
وحسب أحد املصادر الفرنسية، فإن الطائرة أملانية تابعة لشركة »جيرمان 
)إسبانيا(  برشلونة  بني  برحلة  تقوم  وكانت  لوفتهانزا،  عن  املتفرعة  وينجز« 

ودوسلدروف )أملانيا(.
طراز  طائرة  إن  طيران،  ومسؤولو  الفرنسية  الشرطة  في  مصادر  وقالت 

»إيرباص 3٢0« حتطمت في جنوب فرنسا.
املنكوبة  الطائرة  أن  طيران،  مسؤولي  عن  بروفانس«،  »ال  صحيفة  ونقلت 

كانت تقل 14٢ راكًبا وطيارين وطاقما من أربعة أفراد.

سطو مسلح علي عضو مجلس إدارة الزمالك
ووالده  الزمالك،  نادى  ادارة  ابورجيله عضو مجلس  رحاب  إن  الزمالك  نادي  قال 
فريق  العب  بصرى  حسن  وهيثم  االسبق،  الزمالك  مدرب  ابورجيله  محمود 

الشباب، تعرضوا حلادث سطو مسلح مبنطقة اجلبل األصفر.
استقاللهم  أثناء  الثالثي  طريق  مسلحني  بها  ميكروباص  سيارة  واعترضت 

سيارة وعودتهم من عزاء مبنطقة اجلبل األصفر.
وذكر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي على االنترنت، أن هيثم بصري تعرض 
أموالهم  سرقوا  أن  بعد  لهم،  التصدي  محاولته  اثناء  بالكتف  ناري  لطلق 

وهاتف رحاب ووالده محمود ابورجيله.

وفاة طفلة مينية عمرها 8 سنوات 
في ليلة زفافها على رجل أربعيني

توفيت الطفلة اليمنية »روان«، التي تبلغ من العمر ثمان سنوات، متأثرة 
بجراح عميقة في ليلة زفافها حيث تزوجها رجل في األربعني من عمره، 
إلى  املشكلة  بهذه  لتدفع  الطفلة،  بهذه  للزواج  الوحشية  غريزته  الذي 
السطح. وأكد التحليل الطبي أنها لقيت حتفها متأثرة بجروح عميقة 

ومتزق في الرحم واألعضاء التناسلية.
إلقاء  األمن  أجهزة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  ناشطون  وناشد 
كي  للعدالة  وتسليمهم  املتوفاة  الطفلة  وأسرة  اجلاني  على  القبض 
طالبت  كما  اليمن.  في  القاصرات  زواج  ملآسي  ونهاية  عبرة  يكونوا 
قانون  الطفولة، عبر حتديد سن  مينية بضرورة حماية  منظمات حقوقية 
للزواج، وهو ما تعارضه أطراف دينية متشددة، بحسب صحيفة »مين برس«.

وأصبحت ظاهرة الزواج املبكر في اليمن واحدة من أهم امللفات االجتماعية 
الساخنة، وذلك بفعل العديد من القضايا التي شهدتها احملاكم اليمنية 
اليمن  القلق يطارد صغيرات  زال  من فتيات قاصرات يطلنب الطالق،  وال 
والتقاليد  العادات  بسبب  القاصرات،  زواج  ظاهرة  وطأة  حتت  يئن  الذي 
على  املشرع  قدرة  وعدم  دينية  نصوص  تأويل  إلى  باإلضافة  االجتماعية 

البت في تلك القضايا
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ألول مرة .. اإلعالمي الكبير “وائل اإلبراشي” يكشف أسرار عصر مبارك ومرسي في حوار هام ل “جود نيوز”

جود نيوز - جرجس ابراهيم
هو  صحفي مصري  ولد في مدينة شربني 
عمل   ،  1963 عام  الدقهلية  مبحافظة 
حترير  ورئيس  اليوسف،  روز  بجريدة  صحفياً 
حترير  اآلن  يرأس  وال   ، األمة”  “صوت  جريدة 
جريدة  من  استقالته  تقدمي  بعد  جريدة،  أى 
“الصباح” ، أشتهر ببرنامجه “احلقيقة” علي 
“العاشرة  برنامج  يقدم  أن  قبل   ، درمي  قنوات 
إشتهر  القناة.  نفس  علي  اليومي  مساء” 
ابرزها   كان  و  األلقاب،  و  االوصاف  من  بكثير 

“جالد جتار الدين”
 66 في  السابق  النظام  عهد  في  اتهم  و 
على  التحريض  قضية  آخرها  نشر،  قضية 
ونال  العقارية  الضرائب  قانون  تنفيذ  عدم 
سجل  يناير،  ثورة  من  أيام  بعد  البراءة  فيها 
باسمه أكثر من سبق صحفي، مثل قضية 
لندن،  في  الهاربني  وسلسلة  أرتني،  لوسي 

وحتقيقات الالجئني في اجلوالن.
“وائل  الشهير  الصحفي  و  االعالمي  هو  و 
االبراشي” الذي فتح قلبه ل “جود نيوز “ في 
الضغوط  ابرز  عن  فيه  كشف  صريح  حوار 
حكم  ظل  في  لها  تعرض  التي  االمنية 
مبارك  نظام  و   ، االرهابية  االخوان  جماعة 

القمعي .......... وكان احلوار التالي:
امنية  ضغوط  هناك  كان  هل  ــ  س 
متارس علي االعالميني و الصحفيني في 
حسني  محمد  االسبق  الرئيس  عهد 

مبارك ؟
و  الصحفيني  يتعرض  كان    ، نعم  ـــ 
االعالميني لضغوط امنية و تهديات مباشرة 
من النظام و اتباعه ، و انا شخصي تعرضت 
لكثير من الضغوط و القضايا و لوال ثورة 25 
يناير، لكنت األن في السجون،  واتذكر انني 
اهانة “حبيب  كنت معرض للسجن بتهمة 
حكمت  القضية  و  الداخلية”،  وزير  العادلي 
بالبراءة يوم 12فبرير 2011 ، - أي في اليوم 
التالي لتنحي مبارك - و كثير من القضايا 

التي تعرضت لها خالل حكم مبارك.
من  لتهديدات  تعرضت  هل  ــ  س 
قيادتها  و  االرهابية  اإلخوان  جماعة 
محمد  املعزول  الرئيس  حكم  خالل 

مرسي ؟
ـــ تعرضت انا وزمالئي من اإلعالميني لكثير 
من  لكثير  اتعرض  مازالت  و   ، التهديات  من 

التهديات حتي هذا الوقت .
مرحلة  املرحلة،  هذه  تعتبر  هل  ــ  س 

تعبير حقيقة ، أم حرية تعبير مشروطة 
نظر لطبيعة حتديات املرحلة ؟

تعبير  حرية  مرحلة  تعيش  كلها  مصر  ــ 
الوقت  ذات  في  لكنها  و   ، حقيقة  و  كبيرة 
تعيش مرحلة فرز حقيقة، بني من يقف مع 
الوطن و من يقف ضد الوطن ، بني من يقف 
يقف  و من  يسانده  و  يدعمه  و  االرهاب  مع 
التحديات  أن  شك  وال   ، جيشه  و  بلده  مع 
على   تفرض  تواجهها مصر  التي  اإلقليمية 
ضد  شعبه  مع  يقف  أن  الوطني  االعالم 

تضرر  املصري  الشعب  أن  خاصة    ، االرهاب 
االقتصاد  وتعثر  الفوضى  إستمرار  جراء  من 
اندالع  على  التالية  األربع  السنوات  طوال 
 ، االخوان  حكم  من  تبعها  وما   ، يناير  ثورة 
املصري  الشعب  مازل  يونيو  ثورة  بعد  وحتي 
به من  يقومون  مبا  االخوان  إزاحة  ثمن  يدفع 
إرهاب للشعب املصري عقاباً له علي رفض 

احلكم الديني.
اعتقالها  س ـــ هناك شخصيات مت 
بعد حلقاتهم مع البرنامج ......... فهل 

كانت مصادفة ؟
حضرتك   .... ويقول  اإلبراشي  يضحك  ــ 
 “ شعبان  “محمود  الشيخ  حلقة  تقصد 
والذي مت القاء القبض عليه عقب خروجه من 
استديو برنامج العاشرة مساء ، بعد حلقته 
القبض  القاء  من  مت  ما  ضد  انا  أوال  معنا، 
االعالمي،  االنتاج  مدينة  اسوار  داخل  عليه 
و  حصن  تبقي  وأن  البد  اإلعالمية،  فاملدينة 
القبض  إللقاء  مكان  ليس  و  احلريات،  قالع 
الشيخ  جاء  عندما  ولكن   ، املتهمني  علي 
انه  يعلم  كان  للحلقة  شعبان  محمود 
مطلوب للقبض عليه في عدة قضايا، وأنه 
وقت  وهما  ساعتني،  حوالي  معي  سيبقي 
كافي لكي ترصده االجهزة االمنية و تلقي 
باالتصال  قمت  ذلك  ومع   ، علية  القبض 
باللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق 
لكي يتم االفراج عنه ، و فعالً مت االفراج عنة، 
و لكن القت األجهزة األمنية القبض علية 

ثاني يوم بعد صدور قرار من النيابة بضبطه 
و احضاره ، و مع ذلك انا ضد أن يُقبض علي 
أحد داخل احد منابر احلريات فبالرغم من أن 
يؤمنون  ال  امثاله  و  الشيخ محمود شعبان 

باحلريات وال باإلعالم و دوره .
و تلفزيونياً  س ــ بعد جناحك اعالمياً 
... هل مازلت مرتبط بالعمل الصحفي 

؟
، ولكن  الكتابة الصحفية  ــ مازلت أعشق 
 ،“ تلفزيونية  “صحافة  هو  حاليا  اقدمه  ما 
أو تلفزة الصحافة ، فإصدر جرائد ورقية في 
بها  التي متر  الظروف  احلالي في ظل  الوقت 
مصر، صعبة للغاية ، ولكن االعالم املسموع 

او الصحافة التلفزيونية هي االكثر انتشار و 
تاثير حاليا في الشارع املصري .

ــ كيف تُقيم جتربة وائل االبراشي  سـ 
“صوت  جريدة  حترير  رئاسة  جتربة  في 

االمة “؟
ويكفي   ، ـــ كانت جتربة مثمرة وجيدة جداً 
انني تعرضت للكثير من املضايقات األمنية 
احلكومة  تقيمها  كانت  التي  القضايا  و 
اتباعها  أحد  طريق  عن  أو  مباشرة  املصرية، 
من رجال احلزب” الوطني “ املنحل ، كما ُحكم 
علي ب “عام “ سجن أنا وبعض زمالئي، مثل 
هذا  و  قنديل  عبداحلليم  و  عيسي  إبراهيم 
احلكم كان بصفتي رئيس حترير جريدة صوت 

االمة .

تعرضت لكثير من التهديات من جماعة االخوان االرهابية
لوال ثورة يناير لكنت األن في السجن

مصر تعيش مرحلة حرية تعبير كبيرة و حقيقة
مازلت اعشق الكتابة الصحفية 

ضد أن يُقبض 
علي الشيخ “محمود شعبان” 

صدر احلكم بالسجن ملدة من مدينة اإلنتاج اإلعالمي
عام ضدي أنا و إبراهيم عيسي 

وعبداحلليم قنديل

اإلعالمي وائل اإلبراشي مع مراسل 
»جود نيوز« الصحفي جرجس إبراهيم

صحف مصرية تتناول حوار »غادة ملك« ل »جود نيوز« 
بخصوص املناهج اجلنسية اجلديدة

ما يتم طرحه بجريدة جود نيوز من حوارات صحفية يتم احلديث عنه بصحف أخري مصرية وعربية، 
حدث مع حوار قداسة البابا تواضروس مع »جود نيوز«، والذي مت نشره في أكثر من 40 صحيفة مصرية 
حتدثت  السياق،  ذات  وفي  وغيرهم،  الكفراوي«  اهلل  »حسب  السابق  الوزير  مع  اجلريدة  وحوار  وعربية، 
املعروف »كرم جبر«، عن حوار »غادة  يرأس حتريرها الصحفي  والتي  صحيفة جريدة »الشرق« املصرية، 
ملك« ل »جود نيوز« بالعدد السابق، وقالت صحيفة »الشرق«، أن املناهج اجلنسية اجلديدة مبقاطعة 
أونتاريو، تشغل بال اجلالية املصرية بكندا، وأشارت إلي جناح التظاهرة األخيرة في فبراير املاضي ضد 
تلك املناهج، كما أشارت الصحيفة إلي وصف »ملك« لتلك املناهج أنها نوع من »الفاشية االخالقية«، 
كذلك النقاط الكارثية باملناهج اجلديدة، التي حتدثت عنها، »ملك«، كما جاء باحلوار. كما أشارت اجلريدة 
أيضاً إلي رفض الكنيسة املصرية، ممثلة في بيان نيافة االنبا مينا - أسقف مسيسوجا وغرب كندا 
- والذي نشرته »جود نيوز« بالعدد السابق أيضاً. كذلك نشرت صحيفة »اجلسر« املصرية حوار »ملك« 

مع »جود نيوز« كامالً
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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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بابا الفاتيكان يلقي كلمة أمام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة في سبتمبر

قال املتحدث باسم األمم املتحدة، »فرحان حق«، أن بابا الفاتيكان، البابا 
فرنسيس األول، سوف يلقى كلمة أمام اجلمعية العامة للمنظمة 
الدولية الهامة في العالم ، كما يعقد لقاءات ثنائية، ويشارك في 

لقاء مع موظفيها خالل زيارته لنيويورك في 25 سبتمبر.
املستوى  رفيع  االجتماع  أمام  كلمة  البابا  يلقى  زيارته،  وخالل 
األمم  لتأسيس   70 الـ  الذكرى  مع  يتزامن  الذي   ، العامة  للجمعية 

املتحدة خالل العام احلالى.
زيارة  بأن  ثقة  على  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  »ان  »حق«:  وقال 
الدولى ملضاعفه  للمجتمع  إلهام  مبثابة  تكون  سوف  احلبراألعظم 
جهوده من أجل حتقيق الكرامة اإلنسانية للجميع من خالل ضمان 
جميع  بني  والتفاهم  التسامح  روح  وإشاعة  أكبر،  اجتاعية  عدالة 

شعوب العالم«.
ورغم ان زيارة البابوات لألمم املتحدة تعد من املناسبات النادرة ، إال أن 
البابا فرنسيس ال يعد أول بابا يزور منظمة األمم املتحدة ويلقى كلمة 
امامها ، فقد سبقه في ذلك البابا بولس السادس ، والبابا جون بول 

الثاني ، والبابا بنديكتوس السادس عشر.

تعليق مصر علي فوز »نتنياهو« 
في انتخابات »الكنيست«

تصريحات  اإلسرائيلية،  أحرونوت  يديعوت  صحيفة  تناولت 
املتحدث باسم اخلارجية املصرية، بدر عبد العاطي، بشأن احلكومة 

اجلديدة املفترض تشكيها خالل األيام القادمة.
احلكومة  من  تنتظر  مصر  أن  إلى  أشار  العاطي،  عبد  إن  وقالت 
التي  السياسية  بالعملية  تلتزم  أن  تشكيلها  املفترض  اجلديدة 

من شأنها استئناف املفاوضات مع الفلسطينيني.
وأضاف أن استئناف املفاوضات سيؤدي إلى إنهاء االحتالل والصراع 
من خالل حل الدولتني والذي سيضمنإقامة دولة فلسطينية ذات 

سيادة مستقلة عاصمتها القدس بحدود 67.

رئيس املركزي للمحاسبات: السيسي 
قدم لنا مفردات مرتبه والقضاة يرفضون

هشام  املستشار  طالب 
املركزي  اجلهاز  رئيس  جنينة، 
تشريعية  بثورة  للمحاسبات، 
القوانني  بعض  في  وتعديل 
إلى  املسؤول، الفتا  تكبل  التي 
صالحيات  منحهم  ضرورة 
األجهزة  يد  يخل  ال  مبا  أوسع 
استخدام  عن  الرقابية 

صالحيتها، مع تفعيل ومتكني دور اجلهاز املركزي للمحاسبات، من 
خالل قانون ينظم ألية عمل صالحيات اجلهاز مبا ميكنه من أداء دور 

رقابي فاعل.
قال  والذي  جنينة,  عقده  الذي  الصحفي  املؤمتر  خالل  ذلك  جاء 
فيه: »من أكبر املساوئ التي تواجه املركزي للمحاسبات أن بعض 
رد،  جند  وال  العامة  كالنيابة  املسؤولة  للجهات  نرفعها  اخملالفات 
أمر غير مقبول،  الرقابة عليها وهو  تريد  وهناك بعض اجلهات ال 
فالقانون إما أن يطبق على الكل بشفافية ونزاهة أو ال، فإذا كانت 
هناك جهات ترى أنها فوق القانون وترى عدم خضوعها للرقابة، 
فعليها أن تعدل القانون الذي يسمح لنا بذلك، فإذا وافق البرملان 

سنوافق على عدم الرقابة عليهم تطبيقا للقانون.
وأَضاف أن هناك حرص وإرادة سياسية من رئيس اجلمهورية ورئيس 
احلكومة، للحفاظ على املال العام، ويتواصلون معنا بشكل دائم 
والفساد  العام  املال  إهدار  يتعلق بقضايا  ومستمر، خاصة فيما 
املالي واإلداري، وهذا يدل على أن هناك رغبة حقيقية في اإلصالح، 
لم  واملواطن  واإلداري  املال  الفساد  بسبب  قامت  يناير  ثورة  ألن 
مبشروعات  االهتمام  بدأت  والدولة  التنمية،  مبعدالت  يستشعر 

التنمية كاملشروعات الصغيرة.
وزارة  في  املالية  اخملالفات  ظهور  بعد  فجأة  »هل  جنينة:  وتساءل 
الدولة  أمن  جهاز  لرئيس  املالية  اخملالفات  بعض  وكشف  العدل، 
أن  فاحلقيقة  يشاع؟،  كما  إخواني  أني  التحريات  تثبت  السابق، 
اجلهاز زاد دوره وبدأنا كشف أموال مهدرة ولم يتم حتصيلها لدى 

الدولة وتعد مبئات املليارات«.
وطالب اجلهات التي ترفض اإلفصاح عن بياناتها أن تساعد اجلهاز 
في عمله، قائاًل: »إذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أعلى 
منصب في مصر تقدم لنا مبفردات مرتبه، وعلى اجلميع مبن فيهم 
القضاء وغيرهم ضرورة تيسير عملنا واإلفصاح عن ما يتقاضونه، 
رئيس  يضعوا  ال  وحتى  العام  الصالح  يخدم  النهاية  في  ألنه 

اجلمهورية في حرج«.

مصر تتطلع إلستثمار جناح املؤمتر 
اإلقتصادي في انعاش القطاع السياحي

تتطلع مصر الستثمار النجاح البارز الذي حققه مؤمتر دعم االقتصاد 
املصري في شرم الشيخ، في إنعاش القطاع السياحي، الذي شهد 
االضطرابات  بسبب  املاضية،  األربع  السنوات  خالل  كبيرا  تراجعا 
اقتصاد  في  الفقري  العمود  ويشكل  بالبالد،  واألمنية  السياسية 

الدولة.
وشهد مؤمتر شرم الشيخ حمالت ترويج واسعة لتنشيط السياحة، 
سياحية  مشروعات  إلقامة  واملستثمرين  األعمال  رجال  وجذب 
املصري  السياحة  وزير  وقال  البالد.  من  مختلفة  أنحاء  في  ضخمة 
خالد رامي في تصريحات أمس على هامش املؤمتر، إن مصر تسعى 
لتعزيز إيرادات قطاع السياحة إلى 20 مليار دوالر بحلول عام 2020

حيث  مصر،  في  القومي  الدخل  مصادر  أهم  أحد  السياحة  وتعد 
احمللي  الناجت  من  املائة  في   3.11 بنحو  تسهم  السياحة  عائدات  أن 
العمالت  من  مصر  إيرادات  من  املائة  في   4.14 وبنسبة  اإلجمالي، 

األجنبية.
وتأثرت السياحة سلبيا بعد حتذيرات عدد من الدول ملواطنيها بعدم 
السفر إلى مصر بسبب أعمال العنف التي اندلعت عقب ثورة 25 

يناير، وكذلك بعد عزل محمد مرسي.
10 ماليني سائح  أن مصر استقبلت نحو  املصرية  وتقول احلكومة 
خالل عام 2014، بزيادة قدرها 44 في املائة عن عام 2013، وبإيرادات 
بلغت نحو 7.5 مليون دوالر، متوقعا زيادة أعداد السائحني خالل عام 
 2010 25 يناير والتي بلغت في  2015 إلى مستويات ما قبل ثورة 
نحو 7.14 مليون زائر ، إن عدد الغرف الفندقية في مصر يبلغ اآلن 
180 ألف غرفة وتعتزم مصر مضاعفتها إلى مثليها خالل السنوات 

اخلمس املقبلة.

رجال »بوكو حرام« يقتلون زوجاتهم 
»كي ال يتزوجن من كفار«

قام أزواج عشرات النساء، اللواتي أرغمن على الزواج من مقاتلني 
إسالميني ينتمون إلى بوكو حرام، بقتلهن، قبل استعادة القوات 
احلكومية مدينة باما، في شمال شرق نيجيريا، لتجنب وقوعهن 

في أيدي »الكفار«، كما ذكر شهود عيان بتلك املنطقة.
وقال خمسة شهود إن اإلسالميني، الذين هربوا من تقدم اجليش، 
من  يتخوفون  كانوا  باما،  مدينة  استعاد  أنه  االثنني،  أعلن،  الذي 
أن يتعرضوا للقتل أو االنفصال عن نسائهم. وعمدوا إلى قتلهن 

حتى ال يتزوجن من غير مسلمني.
39 عاًما، أن »اإلرهابيني قالوا أنهم ال  وأوضحت شريفاتو باكورا، 

يريدون أن تتزوج نساؤهم من كفار«.

»مصر للطيران«: إعادة هيكلة 
الشركة لتقليص اخلسائر

قالت شركة مصر للطيران، اململوكة للدولة إن دولة بحجم ومكانة 
مصر البد أن متتلك شركة طيران على أعلى مستوى لالعتماد عليها 

في أي وقت.
ونفت من خالل تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء 

عن طرح أسهم لها في البورصة.
وقالت إنه جارٍ عملية هيكلة لزيادة فاعلية الهيكل اإلداري للشركة 
وتقليص اخلسائر مع احلفاظ على البعد االجتماعي للعاملني، كما 
أكدت في النهاية أنها تقوم بدورها الوطني طبًقا لتوجهات الدولة 
وهو ما قامت به في الفترة األخيرة سواء كناقل رسمي ملؤمتر مصر 
االقتصادي، وكذلك في عودة املصريني الراغبني في العودة من ليبيا، 

وفى أي أزمة تواجه املصريني خارج احلدود.

“رقية السادات”: وثائق وفيديوهات تؤكد 
تورط “مبارك” في قتل والدي

السادات،  أنور  محمد  الراحل  الرئيس  جنلة  السادات”،  “رقية  تتهم 
الرئيس اخمللوع “حسني مبارك” بأنه متورط في قتل والدها وأكدت 
“رقية” في حوار تلفزيوني اخير لها قالت فيه “أن أمريكا نشرت وثائق 
رسمية في اجلرائد تؤكد تورط الرئيس األسبق محمد حسني مبارك 
في  بتسجيله  قمت  الذي  الفيديو  على  وموجود  والدي،  مقتل  في 
بترك  أن مبارك قام  والدي،  الذي قتل فيه  املنزل للعرض العسكري 
املنصة قبل مقتل والدي بعشر دقائق، وقد قال لي أحد اإلعالميني 
ما  فهذا  ذهب،  أين  إلى  يهمني  ال  ولكنني  التواليت  إلى  ذهب  رمبا 

ستحدده جهة التحقيق”.

يوم  في  والدي  وفاة  تكون  أن  اهلل  “شاء  السادات”:  “رقية  وأضافت 
نصره، وهذا شيء يؤذيني، وال عالقة شخصية لي مببارك نهائيا لكي 
أزج بإسمه في حتقيقات القضية التي اتهمته فيها بقتل السادات، 
فأنا لم أحتدث معه بالرغم من أنني رأيته مرات عديدة في مناسبات 

مختلفة مع والدي”.

إلى  شخص  دخل  فكيف  للنهاية،  قضيتي  »سأكمل  واستطردت: 
سوى  باألسلحة  محّمل  وهو  كوتشي  يرتدي  وهو  عسكري  عرض 
أريد  العرض؟ فأنا  إلى  الدخول  أن يكون هناك يد خفية سّهلت له 
الوصول لهؤالء األشخاص، الذين استخدموا من قتل والدي كآداة 

لقتله«.
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مباشرة  السطح  على  يطفو  داعش  عن  احلديث  عند 
أن  باإلدعاء  األوسط  الشرق  فى  املؤامرة  نظرية  تورم 
داعش هى صنيعة أمريكا، ويقارن البعض بني مصطلح 
 « ومصطلح  رايس  كوندليزا  عند  اخلالقة«  الفوضى   «
املصطلحني  أن  ويعتبرون  داعش  عند   « التوحش  إدارة 
وجهان لعملة واحدة. ورغم أننى اختلف مع إدارة أوباما 
فى كثير من األمور،إال أن البحث املنصف عن احلقيقة 
ينفى عن أمريكا تهمة التورط فى صناعة داعش. دعنا 

نوضح ذلك بصورة أكثر تفصيال.
بأعتبارها  رايس،  كوندليزا  ذكرته  التى  املصطلح  أن 
عدم   « هو  السياسية،  العلوم  فى  مرموقا  أستاذا 
مت  وقد   ،Constructive Instability البناء«  األستقرار 
ترجمته بصورة مستفزة » وغير دقيقة إلى »الفوضى 
من  التحول  عند  أنه  يعنى  واملصطلح  اخلالقة«. 
يحدث  قد  دميوقراطية  أنظمة  إلى  مستبدة  أنظمة 
مبا حدث  املثل  الدولة،وذكرت  فى  مؤقت  أستقرار  عدم 
السوفيتى،  االحتاد  سقوط  بعد  الشرقية  أوروبا  فى 
ولكنه  وحتميا  طبيعيا  ترأه  املستقر  غير  الوضع  هذا 
احلريات  نحو  حقيقى  دميوقراطى  حتول  يعقبه  إذ  بناء 
واألنتخابات احلرة، وهى ما كانت ترجوه للشرق األوسط، 
إذ أن التغيير التدرييجى من خالل األنظمة قد فشل، 
وجتربة نقل الدميوقراطية من خالل العراق أفسده دول 
يتبق  لم  وبالتالى  العراق،  فى  املذهبى  والصراع  اجلوار 
سوى سقوط األنظمة عبر ثورات دميوقراطية سلمية 
ثم  األستقرار  عدم  من  قصيرة  أنتقالية  فترة  يعقبها 
الشرق  تشكيل  تعيد  دميوقراطية  مناذج  بناء  إعادة 
األوسط إلى شرق أوسط دميوقراطى. رمبا اخلطأ الوحيد 
جناح  أن  تتصور  كانت  أنها  رايس  كوندليزا  حتليل  فى 
معتدلني،  عليهم  يطلق  الذين  اإلسالميني،  من  كبير 
يقفزوا  ولن  بعقالنية  الظاهرة  هذه  مع  سيتعاملون 
ذلك عند  يرجع  ورمبا  وتدميرها،  الثورات  الختطاف هذه 
دراسة  فى  جدا  احملدودة  خبرتها  إلى  رايس  كوندليزا 
هو  األكادميى  تخصصها  أن  حيث  اإلسالميني  مناذج 
النموذج السوفيتى. معنى هذا أن هناك فرقا جوهريا 
إدارة  مصطلح  وبني  اخلالقة  الفوضى  مصطلح  بني 
منوذج  بناء  تعنى  التوحش  إدارة  أن  حيث  التوحش، 
إسالمى متوحش من الفوضى القاتلة عن طريق الدم 

وإرهابية  متطرفة  دولة  إلى  يتطور  والرعب،  والهدم 
خالفة  إلى  يتطور  ثم  دولية،  قواعد  ألى  خاضعة  غير 
على  والهيمنة  السيطرة  تبغى  متوحشة  إسالمية 
إيجابى  األول  املصطلح  أن  كما  اإلرهاب،  بقوة  العالم 

فى معناه واملصطلح الثانى سلبى مدمر.
نظرية  أصحاب  عليها  يعتمد  التى  الثانية  النقطة 
عن  أبحث   « وهى  بائسة  مقولة  ترديد  هو  املؤامرة، 
أكثر  من  وإسرائيل  أمريكا  أن  وحيث  املستفيد«، 
املستفيدين من ظهور داعش فهم وراء هذه املنظمة، 
نسى هؤالء أن العالم كله مستفيد من حصار اإلرهاب 
والقتال فى الشرق األوسط بعيدا عن أراضيهم، روسيا 
صنعت  التى  هى  فهل  املستفيدين  أكثر  من  مثال 
من  استفادت  التى  الدول  أكثر  كانت  الهند  داعش؟. 
هندية  صنيعة  طالبان  كانت  فهل  طالبان،  سقوط 
من  مستفيد  أكبر  الصني  سعودية؟،  باكستانية  أم 
احلرب األمريكية على اإلرهاب من آجل إضعاف أمريكا، 
أم  اإلسالمى  التطرف  ظاهرة  صنعت  التى  هى  فهى 

صنعتها دول إسالمية معروفة باألسم؟.
غباء  من  بالفعل  مستفيدتان  وأمريكا  إسرائيل 
املتطرفني وعنفهم وكراهيتهم التى تعبر عن نفسها 
أكترث  »ال  هتلر  قال  وكما  الهمجى،  العنف  هذا  فى 
فى  البعض  بعضهم  سيقتلون  فهم  العرب،  مبصير 
الفرنسى جوستاف  الفيسوف  ويقول  األيام«،  يوم من 
أو  غيرهم  ضد  دائما  مرفوع  العرب  سيف  أن   « لوبون 
وابناءه  إسماعيل  عن  التواراة  وتقول  أنفسهم«،  ضد 

أبناء  أن  واحد عليه«...أى  ويد كل  واحد  يده على كل   «
إسماعيل فى حالة حرب دائمة.

دعنا نتفق مع هذا األفتراض الوهمى ونقول أن داعش 
احلالة  هذه  فى  ماسونية،  أمريكية  إسرائيلية  صناعة 
ملاذا  إذن؟،  واملسلمون  العرب  ضدها  يثور  ال  ملاذا  نسأل 
أنحاء  داعش فى جميع  واحدة ضد  تخرج مظاهرة  لم 
إلى  وأدى  الصخب  توحش  حني  فى  اإلسالمى  العالم 
رأى  مجرد  أو  كرتون  ضد  الضحايا  عشرات  سقوط 
للبابا أو لقطات مصورة تافهة؟، ملاذا ال تقوم املنظمات 
بإعالن  ومصر  السعودية  فى  الكبرى  اإلسالمية 
اجلهاد ضد داعش كما اعلنوه من قبل فى أفغانستان 
والبوسنة؟، ملاذا ال نرى مقاومة شعبية فى املناطق التى 
تسيطر عليها داعش؟، ملاذا رفض األزهر تكفير داعش 
ورفض شيوخ الوهابية تفنيد حجج داعش الشرعية؟، 
ملاذا ال يتم تشكيل قوة عربية إسالمية لتحارب داعش 
أنتصارا لإلسالم على املاسونية والصهيونية؟، ملاذا لم 
تصدر فتوى تكفير واحدة ضد داعش فى أى من الدول 
املفكرين  من  اخلصوم  مجرد  تكفر  التى  اإلسالمية 
واملصلحني؟...عشرات األسئلة وال مجيب،باختصار ألن 

داعش صناعة إسالمية مائة باملائة.
نظرية  أصحاب  عليه  يعتمد  الذى  الثالث  السبب 
املؤامرة هو أن أمريكا ليست جادة فى احلرب ضد داعش، 
وهى  أصال  جادة  تكون  وملاذا  جادة،  ليست  أمريكا  نعم 
مستفيدة من وجودها؟. التحالف الدولى بقيادة أمريكا 
يهدف إلى مجرد هزمية الطبقة املتوحشة عند داعش 
املسيحيني،  هجرة  وتسهيل  االكراد  حلفائهم  وحماية 
وال يرغب فى إرسال جنوده على األرض ميوتون من آجل 
على  حرب  األساس  فى  هى  إسالمية  إسالمية  حرب 
أنها حرب إسالمية  اجلهاد،أى  وتعريف  اإلسالم  تعريف 
من  حربا  يدخلوا  ولن  بل  ذاته.  اإلسالم  وداخل  بإمتياز 
املسئولني  من  الكثير  سمعنا  وقد  املسيحيني،  آجل 
من  للحرب  مستعدين  غير  بأنهم  يقولون  األمريكيني 
متعاطفني  هم  نعم  األوسط،  الشرق  مسيحى  آجل 
ما... بدرجة  للغرب  لهم  الهجرة  سهلوا  معهم...نعم 
خروجهم  تأمني  مباشرة  غير  بطريقة  يحاولون  نعم 
وأمدادهم باملعونات اإلنسانية هم واليزيديني والالجئني 
السوريني، ولكنهم لن يدخلوا حرب من آجل مسيحى 

الشرق.
من  داعش  تصنع  لم  أمريكا  كانت  إذا  السؤال  ويبقى 

يقف وراء ظهورها؟.
ذلك  ينفون  والذين  بإمتياز،  إسالمية  صناعة  داعش 
يحاولون تبرئة اإلسالم السياسى من صناعتها دفاعا 
تركية  صناعة  داعش  لدورهم.  ومتويها  دينهم  عن 
الدول  هذه  كل  إماراتية،  اخوانية  سعودية  قطرية 
تورطت بدرجات مختلفة وبادوار مباشرة وغير مباشرة 
فى صناعة داعش، كما أن هناك عوامل مهمة مهدت 

وساعدت على ظهور داعش منها:
عقود  أربعة  منذ  ظهرت  التى  اإلسالمية  1-الصحوة 

كانت املفرخ لكل حركات التطرف واإلرهاب.
٢-فوائض البترودوالرات أو دوالرات الرعب كما وصفها 

صحفى سويسرى.
3-غزو العراق وهجوم املتطرفني اإلسالميني عليه حتى 

حتول لدولة فاشلة.
4-الربيع العربى والصراع على السلطة.

5-إسقاط حلف شمال االطلسى لنظام القذافى دون 
وضع تصور لنظام بديل.

6-الصراع الشيعى السنى.
٧-التدخالت الدولية فى يسوريا حتى اصبحت مسرحا 

لإلرهاب.
حرب  منذ  اإلرهابيني  هجرة  مفهوم  8-توسيع 

أفغانستان عام 19٧9.
9- تفكيك نور املالكى لعناصر الصحوات السنية التى 
شكلها اجلنرال باتريوس حملاربة القاعدة وعددها يقترب 
لقوات  بضمهم  الوعود  بعد  شخص  الف   100 من 

األمن، مما جعلهم يغتاظون وينضمون لداعش.
10-أقصاء وتهميش السنة فى العراق حتت حكم نور 

املالكى.
11-الدور اإليرانى اخملرب فى العراق.

ليبيا  الدولة فى  الناجت عن فشل  السالح  1٢- فوضى 
واليمن وسوريا والسودان وحماس.

مثل  بوكاحرام  مثل  االخوان  مثل  مثلها  داعش  إن 
طالبان مثل حماس ...مثل كافة املنظمات اإلسالمية، 

هى منتجات أصيلة للفكر والتراث اإلسالمى

أمريكا وداعش وإدارة التوحش
مجدي خليل

أخطر رجل في مصر !
بقلم/ محمد األباصيري

ال تكمن خطورة طبيب األطفال :«ياسر حسني محمود برهامي حشيش« و املعروف اصطالًحا بــ »الشيخ ياسر 
برهامي« في كونه فقط زعيم أخطر تنظيم إرهابي عرفته مصر في تاريخها احلديث-ورمبا في تاريخها كله- و املمتد 
في طول مصر وعرضها وشرقها وغربها وشمالها وجنوبها ، والذي جمع في آٍن واحٍد خبث وتقية التنظيم اخلاص 

اإلخواني ، وإرهاب و تكفير وإرهاب تنظيم القاعدة اإلرهابي، وسادية ووحشية تنظيم داعش اإلرهابي .
وال تكمن خطورته فقط في كونه وتنظيمه يحملون منوذج النفس البشرية التواقة لشرب الدماء وإراقتها أنهارًا 
، وأنه وتنظيمه وحزبه من نوعية البشر الذين يتلذذون بتعذيب البشر بل وقتلهم وحرقهم ، وبدرجة من السادية 

والتي لو كان »دي سادا« حًيا لتعلم منها ضروبًا لم تخطر له ببال .
والعقيدة  اإلرهابية  واأليديولوجيا  والفكر  والهوى  والعم  واألب  املنشأ  إخواني  كونه  في  أيًضا  تكمن خطورته  وال 

التكفيرية أيًضا .
وال تكمن خطورته في كونه كان أشد الناس فرًحا باختيار »د/محمد بديع« مرشًدا عاًما لإلخوان وأشدهم استبشارًا 
به ملا يعرف عنه من ميوله الدموية ، و ال لكونه كان على رأس أول وفد زار مكتب اإلرشاد لتهنئته باملنصب ، و إعالنه 

بالوالء له و تذكيره بالصالت التي جتمعهم من التكفير و اإلرهاب و التفجير املؤجل .
مصر  بحكم  األحق  هو  وحده  نفسه  ويرى   ، شعًبا  و  حكومة  و  حاكًما  مصر  يكفر  كونه  في  خطورته  تكمن  وال 
»شرًعا!!!« نظرًا لــ »الزمان عن اإلمام« و أن منصب الرئيس في مصر شاغرًا حكًما منذ عقود ، و هو ما يرتب عليه 

كفر الدولة املصرية بأكملها ، وأن الواقع املصري هو »أن كافرًا يسلم احلكم إلى كافر« .
وكذلك ال تكمن خطورته في اعتقاده وتنظيمه وحزبه لنفس اعتقاد »الدواعش« واتخاذه لزعيمهم »البغدادي« مثاًل 

يُحتذى و يُتمثل بخطاه في ذبح الشعوب من الوريد إلى الوريد .
بل وال تكمن خطورته أيًضا في كونه سيأتي عليه الوقت الذي يبايع فيه »البغدادي« زعيًما و إماًما و يركع نحت 
قدميه طالًبا منه العفو و السماح و املغفرة على تأخره في بيعته وعن عدم تعجله في قتل املصريني وحرقهم ، 
ويعاهده على أنه منذ اللحظة سيعمل جاهًدا على أن يسقي املصريني جيًشا وشعًبا وشرطة من العذاب ألوانًا و 

أشكااًل و أصناًفا .
وكذلك ال تكمن خطورته في كونه يعد العدة من اآلن ، بل و من قبل اآلن و منذ املشهد األجل في تاريخ مصر 
احلديث –مشهد الثالث من يوليو- من أجل شق عصا املصريني و تفتيت وحدتهم وتفريق جمعهم و إفشال دولتهم 
، و هذا هو سبب مشاركته في املشهد مبندوب عنه ، حتى إذا جاءت اللحظة احلاسمة وحانت ساعة الصفر انطلق 

هو وجنوده يسعون في مصر فساًدا و إفساًدا و قتاًل و تفجيرًا و تدميرًا .
حفظ اهلل مصر من شروره و شرور زبانيته و من شر كل ذي شر .

وال تكمن خطورته في كونه يعمل سرًا مع اجلماعة اإلرهابية على حرق مصر و تدميرها ، و إن بدا األمر أن بينهما 
عداوة و حربًا .

وال في كونه يعمل سرًا أيًضا لصالح أجهزة استخبارات غربية و شرقية و عربية تدعمه باملال و اخلطط من أجل 
إفشال مصر و إسقاطها .

وكذلك ال تكمن خطورته في سعيه و حزبه و تنظيمه إلفشال الرئيس منذ شارك في جلنة اخلمسني إلى أن حتالف 
البرملان املقبل ومن ثم تكبيل يد  مع اجلماعة اإلرهابية و الفسدة من السابقني عليهم من أجل السيطرة على 
الرئيس عن اإلصالح و النهوض مبصر نحو املستقبل و عرقلته و إفشال الدولة املصرية ، بل و العمل على رفض كل 
االتفاقيات التي عقدت منذ تولي الرئيس بداية من مشروع قناة السويس اجلديدة و مرورًا مبشروع الضبعة النووي و 
غيرهما و انتهاًء بكل االتفاقيات التي عقدت مبؤمتر شرم الشيخ و التي هي جميعها قرارات بقوانني من حق البرملان 
القادم على حسب نصوص الدستور! أن ينقدها فينقضها ، و الذي ينوي هو وحزبه وتنظيمه أن ينقضها جميعها 

إن استطاع السيطرة على البرملان – ال مكنه اهلل من ذلك - و ردَّ كيده عليه .
.....

أال إن احلقيقة أنه ال تكمن خطورة هذا الرجل في كونه »أخطر إرهابي عرفته مصر« ، وإمنا خطورته احلقيقية تكمن 
في كون كثير من املصريني ال يعرفون خطورته .

»البدايات« احللقة احلادية عشر 
طبعا .. مسؤولية تقيلة.. و وجع دماغ أزلي.. ألني 
كنت عارف كمية العنصرية و التعنت و الكبرياء 
مسائل  في  املطبق  جهلم  و  االمريكان..  بتاع 
مع   .. اصال  الفلوس  ان  و  احلضارة..  و  الثقافة 
التيوس! امنا وافقت طبعا.. عشان املشروع جميل 
 .. تاني  ـ  يشوف  الواحد  فرصة  و  ذاته..  حد  في 
للتأكد ـ الناس دي بتفكر ازاي.. و كمان .. بصراحة.. 
كنت محتاج لكل قرش حا يدخل من الشغل ده..!

شركة  بتوع  الناس  بيا  اتصلوا  طول..  علي  و 
آالن”  “پول  اعمال  اللي متولية   Vulcan ”ڤولكان“
عدم  و  السرّية  نصوص  و  العقد..  لي  بعتوا  و 
يتعمل في  املؤمتر حا  ان  و كان مفروض  التصوير.. 
و  اخلاصة..  آالن  پول  جزيرة  علي  سياتل..  مدينة 
االقامة في قصره… و بعدها بأسبوعني.. جالي إمييل 
بيغيروا فيه مكان املؤمتر.. فتقرر انه حا يتعمل علي 
يخت “آالن” اخلاص “التاتوش” Tatoosh اللي راسي 
في مدينه “ناسو” في البحر الكاريبي.. و ان الناس 
اللي جايني من الشاطئ الغربي للواليات املتحدة.. 
جو  اخلاصة…  آالن  پول  طيارة  علي  يسافروا  حا 
سوقت  يومها  فعال..  و   !!! خالص..  بوند”  “چيمس 
لغاية اجلزء اخلاص من مطار لوس اجنلوس.. و ركنت 
العربية في باركينج خاص.. و انا متوقع ان الطيارة 
سيجار  زي  عاملة  اللي  احلاجات  من  تبقي  حا 
االفالم…!  في  بيشوفها  الواحد  اللي  بجناحات.. 
وتوالت املفاجأت بقي.. اوال الطيارة “بوينج ٧5٧” .. 
مفروشة زي صالون فخم.. خشب ماهوجني المع 
و  بدوش..  حمام  فيها  و  طبيعي..  جلد  متنجدة  و 
و مطبخ  “بسرير”..  نوم  و حجرة  اجتماعات..  قاعة 
اقعد  انا  و  “قوم  جنوم  خمس  هوتيل  ملطبخ  يقول 
طقم  استقبلنا  و  طائر..  قصر  يعني  مكانك”.. 
رافعني  املشنقة”  “يِحّلوا من علي حبل  مضيفات 

الفنون  من  فن  ملستوي  الضيافة  اصول  و  ِعْلم 
اجلميلة الراقية.. و مستوي من الدلع والرفاهية زي 
اساطير الف ليلة و ليلة.. خصوصا بقي ملا طلبوا 
مننا نتفضل للبوفيه .. بعد ما اقلعت الطيارة… و 
بعد اربع ساعات من االستمتاع )ألن ده مش سفر 
خالص( وصلنا “ناسو”و ركبنا اتوبيس ودانا بشنطنا 
لغاية املينـــــــــا.. و ركبنا النش كبير ـ افتكرته 
هو اليخت في االول ـ أخدنا لغاية “سفينة” راسية 

في وسط اخلليج… و هو ده اللي كان “اليخت”..!
سفينة.. خمس ادوار .. فوقها مطار لهليكوبتر.. و 
مربوط حتتها غواصة صغيرة.. بتنزل لعمق 1500 
.. و اوض نوم و كباين.. و مطابخ  متر.. و صالونات 
لطاقم  متكاملة  غرف  و   .. غسيل  حجرات  و 
طائر..  قصر  كانت  الطيارة  لو  يعني  السفينة.. 
فيها  انه  لدرجة   ! عامية  مدينة   : ده  اليخت  يبقي 
الرئيسي  الصالون  و  ستوديو تسجيل موسيقي.. 
“رينوار” و “جوجان” و  فيه نسخ اصلية لفنانني زي 
جولة  في  شخصيا  آالن”  “پول  اخدنا  و  “سيزان”.. 
حول اليخت .. و كان واضح انه فخور به جدا.. النه 
لنا  قال  و  اخلاصة..  املانيا مبواصفاته هو  اتبني في 
ان احملركات كلها “مرسيدس”.. و ان خشب “التيك” 
اللي معمول بيه االرضيات بتاعة املمرات اخلارجية 
مليون   18 حوالي  كلفه  املكشوفة  االسطح  و 
لو  اليخت..  علي  الكهربائيه  الكابالت  وان  دوالر… 
حا  مش   !!! ترجع  و  القمر  تروح  ببعض..  اتوصلت 
اتكلم كتير عن اليخت.. يكفي اقول اننا.. االتنني و 
تالتني شخص اللي كانوا معزومني في “املؤمتر” ده.. 
قعدنا اسبوع كامل بنفطر و نتغدي و نتعشي .. و 
ما اكلناش مرتني في نفس الطقم الصيني.. و ال 
استعملنا طقم شوك و سكاكني و معالق مرتني !

(البقية العدد القادم)

مذكرات الرسام العاملي هاني املصري 
ذكريات املغامرة األمريكية 
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لكرة  الدولى  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  قرر   
القدم )فيفا(، صرف ٢50 ألف دوالر تعويضات 
 ، مبصر  اجلوي  الدفاع  ملعب  ضحايا  ألسر 
إن  زادة،  هاني  النادي،  إدارة  وقال عضو مجلس 
“فيفا” قرر صرف مبلغ مالي كتعويضات ألسر 
املكتب  عضو  أبوريدة  هانى  وكان  الضحايا. 
لكرة  واألفريقي  الدولي  باالحتاد  التنفيذى 
“فيفا” بضرورة  القدم قد طلب من مسؤولى 
مت.  ما  وهو  الضحايا  ألهالى  تعويضات  صرف 
ولقي ٢٢ مشجعا مصريا مصرعهم، بحسب 
حصيلة لوزارة الصحة املصرية، في 8 فبراير/ 
الزمالك  لفريق  مباراة  قبيل  املاضي،  شباط 
العام  الدوري  مسابقة  في  إنبي  فريق  مع 
وأعلنت  القاهرة.  شرقي  اجلوي،  الدفاع  مبعلب 
حينها،  لها  بيان  في  املصرية،  الداخلية  وزارة 
أن حاالت الوفاة وقعت جراء تدافع املشجعني 
الزمالك  لنادي  جماهير  محاولة  إحباط  عقب 
املباراة  حلضور  اجلوي  الدفاع  ملعب  اقتحام 

بدون احلصول على تذاكر.

2٥0 الف دوالر تعويضات ألسر ضحايا 
حادث اإستاذ الدفاع اجلوي

يحررها سمير اسكندر 

16

بيليه مواجهة  البرازيلية  القدم  أشعل أسطورة كرة 
أوانها،  قبل  مدريد  وريال  برشلونة  بني  الكالسيكو 
ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  أن  أكد  بعدما 
أفضل من منافسه التقليدي البرتغالي »كريستيانو 
رونالدو« حامل لقب الكرة الذهبية ألفضل العب في 

العالم عن عام ٢014.
وعلى الرغم من اعترافه بأفضلية ميسي على رونالدو 
البرازيلي االسطوري يرى نفسه بأنه  ، إال أن املهاجم 
يتوفق عليهما، إذ اعتبر أنه أعظم العب في تاريخ كرة 

القدم.
مقابلة  في  عاما   ٧4 العمر  من  البالغ  بيليه  وقال 
»لم  البريطانية:  ميل«  »ديلي  صحيفة  مع  مطولة 
أرى نفسي وأنا ألعب، ولكن أعتقد أنني كنت أفضل 

العب كرة قدم«.
ورونالدو،  ميسي  هما  اآلن  العبني  أفضل  وأضاف  
املاضية،  سنوات   10 الـ  طوال  االفضل  هو  ميسي 
رونالدو هو املهاجم الذي يحرز األهداف، ولكن ميسي 
خالل  من  صناعتها  في  ويساعد   ، األهداف  يحرز 

التمريرات احلاسمة«.
وتابع »ميسي يلعب بشكل جماعي أفضل عن طريق 
رونالدو  اللعب وإرسال الكرات احلاسمة لكن  صناعة 
رونالدو  البرازيلي  لعب  طريقة  الشيء  بعض  يشبه 

ويسجل أكثر«.
كرة  ألعب  نفس  شاهدت  ان  لي  يسبق  »لم  وأردف 
القدم إال انني كنت أفضل في الكرات الرأسية وكنت 
كنت  انني  واعتقد  واليسرى،  اليمنى  بقدمي  ألعب 

العب أفضل«.
اإلجنليزي  الدوري  إلي  بيليه  تطرق  آخر  جانب  من 

ووصفه بأنه البطولة األفضل في العالم.

بيليه: ميسي أفضل من رونالدو وأن 
األفضل بالتاريخ

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

Bakery and Delicatessen

منتوجات غذائية يونانية، أوروبية وعربية
يتوفر لدينا األجبان والزيتون والمخلالت

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

مجيع أنواع احللويات 
والبقالوة والكيك

مستعدون لعمل كيك 
االعراس واعياد امليالد 
وأول مناولة والعماد 
ومجيع املناسبات االخرى

منتجات غذائية يونانية وأوربية وعربية 
يوجد لدينا أجود أنواع االجبان والزيتون واملخلالت

نهنئ اجلالية العربية بعيد القيامة اجمليد

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

Bakery and Delicatessen

منتوجات غذائية يونانية، أوروبية وعربية
يتوفر لدينا األجبان والزيتون والمخلالت

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

ادارة جديدة - بادارة: أمين فرح

إعالن قرعة دوري أبطال أوروبا 
.. برشلونة ضد سان جيرمان 

واتليتكو ضد ريال مدريد

أجريت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا مبدينة 
مواجهة  عن  القرعة  وأسفرت  السويسرية.  نيون 
وبرشلونة  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  بني  أولى 

اإلسباني، في تكرار ملبارياتهم في دوري اجملموعات.
مدريد  أتلتيكو  بني  الثانية  املواجهة  تكون  فيما 
لشبونة،  لنهائي  أيًضا  تكرار  في  مدريد،  وريـال 
املوسم املاضي. فيما يتواجه بورتو البرتغالي ببايرن 
في  وموناكو  يوفنتوس  ويلتقي  األملاني،  ميونخ 

املواجهة األخيرة.
وتقام مباراة الذهاب في مالعب الفرق املذكورة أواًل، 
في أيام 14 و15 أبريل، والعودة في أيام ٢1 و٢٢ أبريل.

عودة الدوري املصري 
مرة أخري مبباراة الزمالك 

والداخلية 30 مارس

:
االحتاد  في  املسابقات  جلنة  رئيس  حسني  عامر  أكد 
املمتاز  الدوري  مسابقة  بأن  القدم  لكرة  املصري 
الزمالك  يلعب  حيث  الـ٢3،  باجلولة  تستأنف  سوف 

والداخلية يوم 30 مارس، واألهلي والرجاء 31 مارس.
وكان مجلس الوزراء برئاسة إبراهيم محلب قد حدد 
الدوري  مسابقة  لعودة  موعدا  اجلاري  مارس   30 يوم 
ملعب  احداث  بسبب  النشاط  توقف  بعد  املمتاز 

الدفاع اجلوي.
»قمت  لإلعالم،  تصريحات  في  حسني  عامر  وأشار 
بتحديد موعد 5 جوالت للمسابقة بداية من اجلولة 
شهر  في  اجلدول  ضغط  نستطيع  لن  حيث  الـ٢3، 

ابريل بسبب املشاركات االفريقية لألندية«.
مايو،  شهر  من  يبدأ  سوف  الدوري  »ضغط  وتابع 
واخلميس  مايو،  شهر  في  تلعب  سوف  واملؤجالت 

نستطيع حتديد موعد نهاية الدوري«.
مبارياته  أولي  في  الداخلية  يواجه  »الزمالك  وأكمل 

يوم 30 مارس، واألهلي يالقي الرجاء يوم 31«.
طلبوا  قد  الزمالك  نادي  مسؤولي  أن  بالذكر  اجلدير 
خوض مباراتهم مع الداخلية يوم 30 مارس بدال من 
31 للحصول على راحة مناسبة قبل مواجهة رايون 

سبور في الكونفيدرالية االفريقية.
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pet corner
Dr. ihab messiha DVm

10 نصائح للحصول علي صيف 
أمن ألوالدك و حيواناتك األليفة

١-  احضر عينه من براز حيوانك االليف الي طبيبك 
البيطري للتأكد من عدم حمله للطفيليات التي 

ميكن أن يصيب معظمها االنسان و يعتبر األطفال اكثر الفئات العمرية عرضة لإلصابة.
٢-  تأكد من أن كل حيواناتك املنزلية تستعمل احد املستحضرات الشهرية الفعالة في حماية 
حيواناتك ضد االصابة باغلب الطفيليات حيث ال يوجد مستحضر واحد يحمي من جميع انواع 

االصابات الطفيلية و لكن سوف يساعدك طبيبك في اختيار انسب دواء.
٣-   ال تقدم اللحم النيئ  ) raw meat (  الي حيوانك حيث من السهل ان حتتوى علي الكثير من 

الطفيليات و البكتريا
٤-  ال تسمح لقطك بالتجول خارج املنزل حيث يقوم باصطياد الفئران و التغذي عليهم مما قد 

يساهم في اصابه القطط بامراض معدية لإلنسان.
٥-  الزواحف مثل  السالحف و الثعابني و االيجوانا دائما ما يكونون حاملني لبكتريا الساملونيال 
و  منهم  املصاب  بني  للتمييز  االمر مستحيل  يجعل  مما  عليهم  مرضية  اعراض  أي  بدون ظهور 
السليم لذلك ينصح بعدم امتالك أي منهم في حال وجود اطفال باملنزل كونهم لصغر سنهم 
ال يتبعون االحتياطات الالزمة لتجنب العدوي مثل ضرورة غسل اليدين بعد ملس اي من الزواحف 

و أرجاء امتالك الزواحف حتي ضمان التزام االطفال باالحتياطات الصحية.
للحديث بقيه..

دكتور .... أشعر بورم في الثدي ، فماذا أفعل؟؟؟ (7(
د. ياسر بطرس

radiotherapy- »العالج »باإلشعاع
حتدثنا في العدد السابق عن العالج الكيمائي لسرطان الثدي، وفي هذا 
العدد نتحدث عن طريقة ُمكملة في العالج، وهو العالج »باإلشعاع« 

 radiotherapy-
العالج  و  »الكيمائي«  العالج  بني  الفرق  ما   ... السؤال  يكون  وهنا 

»باإلشعاع؟
العالج »الكيمائي«: عبارة عن دواء يسري في الوريد، فيصل للجسم 

بأكمله، ملهاجمة اخلاليا السرطانية في كل أجزاء اجلسم
يقوم  حيث  الورم،  إلزالة  اجلراحة  إجراء  بعد  يتم  »باالشعاع«:  العالج 

مبهاجمة اخلاليا السرطانية في منطقتي الثدي ، واألبط فقط
يتم العالج باإلشعاع عن طريق جلسات يومية ملدة خمسة أسابيع، 
بواقع خمسة أيام متتالية أسبوعياً، وتستغرق اجللسة حوالي ساعتني 

 mri إلي ثالث ساعات، لإلعداد، حيث يقوم طبيب األشعة بتحديد املنطقة املراد عالجها من خالل
و ct scan ، بعدها يقوم اخملتص بتسليط األشعة علي املنطقة املراد عالجها حتديداً، وهو أمر ال 

يحدث أملاً للمريض 
العالجات  معظم  ومثل 
»باإلشعاع«  فالعالج  األخري، 
إحمرار  مثل  جانبية  أثار  له 

اجللد أو تغير لونه 
يعتبر العالج »باإلشعاع« هو 
 - العالج  بعد  مساعد  عالج 
العالج  وهو   - أهمية  األكثر 
الكيمائي، الذي مينع ويهاجم 
السرطانية،  اخلاليا  إنتشار 
مثل  األخري  اجلسم  إلعضاء 

»الكبد« و »املخ« 
وفي مدينة تورنتو، لدينا مركزين طبيني للعالج »باإلشعاع«:

  princess margaret Hospital - sunnybrook Hospital

�سحـــــــة

كيف حتافظني على صحة أسنان رضيعك ؟
ان يتم عامة  ان يصيب اسنان طفللك من قبل  التسوس ميكن 
للطفل  بالنسبة  كبيرة  بأهمية  تتمتع  الرضاعة  زجاجة  االول, 
فإلى جانب إمداده بالطعام, متنحه أيضاً شعوراً بالهدوء وحتسن 
الرضاعة  زجاجة  احتواء  عدم  من  التاكد  ويجب  املزاجية  حالته 
على مشروبات مكونة من السكر واألحماض )اللنب( ميثل خطراً 
يزداد  أن هذا اخلطر   . الطفل  اللبنية لدى  على األسنان  حقيقياً 
بصورة  للطفل  املشروبات  هذه  تقدمي  مت  ما  إذا  خاص،  بشكل 
مستمرة  و باالخص عند نوم الطفل بها, حيث غالباً ما يؤدي ذلك 
إلى إصابة الطفل بتسوس األسنان الناجت عن زجاجة الرضاعة . 

بفعل  يتحول  إمنا  مباشر،  بشكل  األسنان  يضر  ال  السكر  أن 
إزالة  في  يتسبب  حمض  إلى  الفم  في  املوجودة  البكتيريا 
األسنان  ألهمية  ونظراً  ببطء.  ويدمرها  األسنان  الكالسيوم عن 

اللبنية في مساعدة الطفل على قطع الطعام وكذلك في التطور اللغوي لديه، و اود ان اوصى 
اآلمهات بضرورة أال يعودوا طفلهم على استعمال زجاجة الرضاعة بصورة مستمرة و خصوصا 

عند النوم وكذلك أال يضعوا فيها سوى املاء أو الشاي او اليانسون الغير احمللى بالسكر .
ينبغي على اآلمهات تعويد طفلهم الرضيع على تناول السوائل باستخدام كوب عادي، مبجرد أن 
إلى تسوس  يتسنى له اجللوس، كي يتجنبوا املص املستمر لزجاجة الرضاعة والذي يؤدي غالباً 
أسنان الطفل. أن األطفال الصغار والُرضع يحتاجون لتناول األطعمة الغنية باملعادن والفيتامينات 
بشكل  وأسنانهم  أجسادهم   منو  أجل  من 
األطعمة  هذه  رأس  على  ويأتي  سليم. 
الطفل  أسنان  متد  التي  األلبان،  منتجات 
كذلك  والفوسفات،  الكالسيوم  بعنصري 
الفواكه واخلضروات النيئة، التي تدرب الطفل 

على املضغ .
 ويجب على االمهات بضرورة تنظيف أسنان 
اللبنية  األسنان  ظهور  من  بدءاً  طفلهم 
قليلة  بكمية  يومياً  واحدة  مرة  لديه  األولى 
من معجون األسنان اخملصص لألطفال والذي 
يحتوي على الفلورايد بأستخدام قطنة مبللة حتى تتحكم االم فى ازالة املعجون سريعا من فم 
الطفل . وأوصى ايضّا أنه كلما تعود على العناية بأسنانه بشكل سليم منذ الصغر متتع بأسنان 

صحية طوال عمره.

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX 

“ديلى ميل”: دواء جديد يعالج سرطان الدم يُغنى عن العالج الكيماوى
سلطت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، الضوء على عقار  “ibrutinib” ، والذى يعد مبثابة ثورة 
جديدة فى عالج سرطان الدم، حيث يغنى املرضى عن اخلضوع للعالج الكيماوى، والذى يتسبب 

فى آثار جانبية عديدة، وهو متوفر فى صورة أقراص يتم تناولها مرة واحدة يومًيا. 
املشرف  هو  له،  مقرًا  لندن  مدينة  من  يتخذ  والذى  السرطان،  أدوية  صندوق  أن  التقرير  وأوضح 
٢٨ مستشفى  داخل  اإلكلينيكية  التجارب  من  الثنني  والذى خضع  اجلديد،  العقار  تطوير  على 
وهما  الشهيرة،  الدم  اثنني من سرطانات  فى عالج  للغاية  فعال  أنه  النتائج  وأثبتت  بريطانية، 
اللوكيميا الليمفاوية املزمنة وسرطان خاليا مانتل. وينتمى عقار  “ibrutinib”  إلى فئة األدوية 
املوجهة، والتى تستهدف البروتينات داخل اخلاليا السرطانية وتقوم بتثبيطها، وهى تستهدف 
خاليا املصابة فقط دون التأثير على اخلاليا السليمة األخرى، وهو ما يجعل هذا الدواء يتفوق على 
العقار  الوحيد فى  العيب  والسليمة مًعا. ويكمن  الذى يقتل اخلاليا املصابة  الكيماوى،  العالج 
اجلديد هو سعره املرتفع، والذى يبلغ ٧٤ ألف جنيه إسترلينى، ولذا قامت هيئة اخلدمات الصحية 

بتخصيصه فقط لألشخاص الذين فشلت حالتهم فى االستجابة للعالج الكيماوى.
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أفقي
1 يقال لطعام االرز في مجتمعات دول الخليج o وقت الغروب    

2 ساحر )معكوسة( o تلبسه المرأة والرجل  
3 اول ملكة بريطانية تسكن قصر باكنجهام o ثلثا شام 

4 الصخر الناتج عن البراكين بعد أن يبرد 
5 طوي وثني o حرف عطف o حديقة غناء   

6 عامل ماهر في حرفة ما o طرد    
7 عبد هند الذي قتل سيد الشهداء حمزة o تفوق وانتشر    

8 تراب حباته كبيرة o أداة حربية قديمة o توجس 
9 حب o القارة السمراء   

10 مخلوق ما قبل التاريخ o نشاط انساني يشمل العديد من نتاج 
المواهب المختلفة 

رأسي
1 المادة تطلى بها األواني حتى ال يلتصق الطعام o أنواع من الزهور 2 

االسم الذي يشير به المحامي لزبونه o اسم علم بصفة الحمد  
3 ثمرة عمل شخص أو دولة أو عملية حسابية o عكس نجاح 

4 ينتسب إلى منطقة في سوريا o متشابهان 
5 الذ يحكي الحكايات في المقاهي الشعبية قديما o توضع فيه العصافير 

6 الفضة السائلة o عملة اوروبا
7 مرض العصر o مشي  

8 سكب o شك  
9 مشروب ساخن )معكوسة( o قشور أو طبقات جلدية تغطي بعض 

الحيوانات  
10 تمضغ بالفم مطوال o محل لبيع األشياء 

حل العدد السابق

ماجي جبران، راهبة مصرية، كرست حياتها لخدمة 
الفقراء في األحياء والمناطق العشوائية، كانت تعمل 
مدرسة ›‹علوم الحاسب‹‹ بجامعة القاهرة، وفي الـ 54 
من العمر وهبت حياتها لألعمال الخيرية، و وفقا لتقارير 
منظمة ستيفن تشيلدرن فهي تساعد 250 ألف أسرة 
فقيرة ويعمل معها أكثر من 1500 متطوع. جبران، إمرأة 
لها حضور غريب يبعث على السالم والطمأنينة، و هي 
ابنة أسرة متوسطة بدأت عملها لخدمة كل المحتاجين 

و المعوزين، بمنطقة مصر القديمة، حيث تعيش أسر 
بالكامل وسط الفقر والجهل والمرض في منطقة الزبالين 

وغيرها من المناطق العشوائية. 
أصبحت حديث مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم المصرية والعربية والعالمية على حد 

سواء عندما أعلنت اللجنة المشرفة على توزيع جوائز نوبل لعام 2012 أنها من ضمن المرشحين 
للجائزة المخصصة للسالم. وبدأت الدعوات لها بالفوز، لتنضم لقائمة المصريين الحاصلين على 

الجائزة العالمية األولى، وهم نجيب محفوظ، أنور السادت، أحمد زويل، والدكتور محمد البرادعي. 
األخير الذي أصدر حزبه اليوم بيانا أعلن فيه دعمه لـألم تريزا المصرية، كما يلقبها المقربون منها، 
لتفوز بالجائزة ولتسطر بحروف من ذهب اسم مصر في قائمة جوائز نوبل للمرة الخامسة. ماجي 
جبران أو األم تريزا المصرية تترأس منظمة ستيفن تشيلدرن الخيرية منذ عام 1985 والتي تهتم 

باألطفال في األحياء الفقيرة والمناطق المهمشة، وقد رشحت لجائزة نوبل للسالم لما قدمته 
خالل عشرين عاما من عمرها من أجل خدمة الفقراء والمعدمين

ماجي جبران 

لوحة ال�رشف
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برج احلمل: عبارات إنتقاد أو تهكم تسمعها من أحدهم ،قم بأخذ املفيد منها بعنْي اإلعتبار 
، وجتاهل بقّية القصيدة طاملا لم متّس كرامتك.

عن  بلطف  تعتذر  أن  فعليك  األماكن  بأحد  على  منيمة  جللسة  مدعّواً  كنت  إن  الثور:  برج 
حضورها،بإمكانك شرب القهوة مبنزلك مع أقل قدر ممكن من الغيبة والنميمة.

برج اجلوزاء: يوم أكثر من مناسب حلصد أكبر جزء من حتصيل منهجك الدراسى واإلستعداد 
لإلختبارات ، أو التواصل مع شخص غاضب إلعادة املياه جملاريها.

بأداء فروضك  التمّسك  أحلى حلظات حياتك،  املستمر يفسد عليك  القلق  الّسرطان:  برج 
الدينّية والروحية كفيل بإبعاد الوساوس عن رأسك  مبشيئة اهلل.

بأسلوب يحمى  ولو  اإلعتذار  الزميل فقّدم  أو  احلبيبة  إن كنت أخطأت فى حق  برج األسد: 
كبرياء األسد، اإلعتراف باحلق فضيلة،املُكابرة أحدعيوب األسد فابتعد عنها.

برج العذراء: نسيان املاضى وعدم البكاء على اللنب املسكوب أفضل مامُيكن عمله ، إلتفاتك 
للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر لألمام بتفاؤل.

برج امليزان: إن باءت محاوالتك إلصالح عالقتك العاطفّية بالفشل فابحث عن اخللل وحاول 
إصالحه ثم عاود الكّرة من جديد وبأسلوب مختلف.

برج العقرب: نيو لوك أو مظهر جديد ، مالبس جديدة وإكسسوارات وعطور كلها أدوات من 
شأنها رفع حالتك املعنوّية وشحنك بطاقة جديدة.

املشكلة  كانت  تفاهم،سواًء  سوء  تلطيف  فى  األثر  أكبر  له  الطيب  كالمك  القوس:  برج 
تخصك أو تخص غيرك فأنت مدعّو لتكون وسيط للصلح بني متخاصمني.

برج اجلدى: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك الّنزيهة، لكن إحرص أن تبدأ باألقرب 
فاألبعد، ألن األقربون أْولى باملعروف.

برج الّدلو: إبتعد عن أّية عروض تبدو بها شبهة غير قانونّية حتى لو بدا األمر ُمغرياً لك، إبعد 
عن الشّر وغّنى له.

برج احلُوت: عليك أن متزج وعودك بأفعال تنفيذّية ملموسة، أو ال تقطع على نفسك وعوداً 
كمسّكن لأللم لُتعانى بصورة ُمضاعفة بعد ذلك.
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عليه  انقالب  عن  اإلشاعات  وتناثر  أيام   
هو  »الغموض«  أصبح  أصابه،  مرض  او 
باإلمبراطور  التصاقاً  األكثر  الكلمة 
التي  األنباء  أن  إال   ، »بوتني«  الروسي 
في  الروسي  الرئيس  ظهور  عن  ترددت 
لذلك  نهاية  حتمل  اليوم،  »كازخستان« 

اللغز املتمثل في اختفائه.
املولود  بوتني،  فالدميير  أن  أحد  يتوقع  لم 
أكتوبر  الروسية في ٧  »لينينجراد«  بقرية 
كبار  يعجز  لغز  إلى  ١٩٥٢، سيتحول  عام 
طالسمه،  فك  عن  العالم  في  الساسة 
مهالك  وسط  الدنيا  على  عينيه  فتح 

احلرب عقب حصار »لينني«، ونشأ بني مجموعة مشردة من األطفال ألٍب معاٍق بفعل احلرب وأم أوهنها املرض، 
فكان قراره أن يقاوم كل ذلك وينتظم في دراسته حتى يلتحق بكلية »احلقوق«، ومنها إلى أداء اخلدمة العسكرية 

بجهاز أمن الدولة، فيستبدل بذلك ظروًفا متهد الطريق إلى اإلجرام بحياة يسودها التحدي واملثابرة.
رمبا يتعجب كثيرون إذا صادفوا شخًصا يقتحم احلياة السياسية في بالده، فيصل إلى أرقى مكانتها في فترة 
لم تبلغ عقدين من الزمن، ولكن ذلك العجب قد يزول حينما يعرفون أن هذا الرجل بدأ حياته عاماًل في مجاالت 
اجلاسوسية واالستخبارات وجتنيد العمالء الشباب من األجانب، واستطاع أن يعرف كل خبايا خصومه بالداخل 
إمبراطورية يعمل لها  إلى  زائل  املتوسطة في حتويل بالده من شبح  القامة  ذو  واخلارج، لينجح ذلك الطموح 

الكبير قبل الصغير حسابًا.
سيرجي إيفانوف، صديق الصبا والشباب ووزير دفاعه األمني في مرحلة اجملد، روى أن »بوتني« أفصح له عن حلم 
حياته بأن يكون ضابًطا في وحدة صغيرة بجهاز االستخبارات الروسية »كي جي بي«، فما لبث أن جاوز عامه 
الثالث والعشرين حتى صار ضابًطا بذلك اجلهاز، فتكون بدايته في مركز مكافحة التجسس في »لينينغراد«، 
ثم يقضى فترة في معهد أندروبوف في موسكو، تال ذلك عمله في »دريسدن« بأملانيا الشرقية، قبل أن يختتم 

مسيرته بذلك اجلهاز برتبة »مقدم« عام ١٩٩١.
السنوات األربع األولى التي أعقبت ترك »بوتني« ملهامه األمنية شهدت بزوغه السياسي، حيث تولى منصب 
مساعد رئيس جامعة »لينينغراد« للشؤون اخلارجية، ثم أصبح مستشارًا لرئيس مجلس املدينة ذاتها، قبل أن 

يجمع بني منصبي رئاسة جلنة االتصاالت اخلارجية والنائب األول لرئيس حكومة املدينة.
بدأت  الرئاسة،  الصاروخ لكرسي  رحلة صعوده بسرعة  أثناء  »بوتني« في  توالها  القيادية  املناصب  العديد من 
بتوليه ملنصب نائب مدير الشؤون اإلدارية في الرئاسة الروسية عام ١٩٩٦، ثم مديرًا جلهاز األمن الفيدرالي وأميًنا 
جمللس األمن، فرئيًسا حلكومة روسيا االحتادية باختيار من الرئيس »بوريس يلتسن«، قبل أن يتولى اختصاصات 

رئيس روسيا االحتادية بالوكالة بعد استقالة الرئيس عام ١٩٩٩.
»٢٦ مارس ٢٠٠٠«، يوم اختيار »بوتني« رئيًسا باالنتخاب، رأى فيه شعبه الرجل السياسي املثالي القادر على قيادة 
البالد بقبضة قوية، والشخصية الشابة النشطة املتكاملة التي تستطيع دفع عجلة اإلنتاج بالدولة في شتى 
اجملاالت، ورمبا كانت تلك الشعبية اجلارفة سبًبا في قراره باالستمرار في السلطة كرئيًسا للوزراء بعد انتهاء 
مدة رئاسته القانونية، ثم ترشيح نفسه في انتخابات ٢٠١٢ التي تخطاها باكتساح، ليبقى رجل اخملابرات، الذي 
هو  الشخصية،  حلياته  الصحفيني  اقتحام  رفض  والذي  الغامض«،  و«القيصر  الطموح«  بـ«الثعلب  يصفونه 

»الرجل السياسي األول في العالم«، باعتراف صحيفة أمريكية بارزة لم تعبأ بخصومته لبالدها.

بعد إختفائه األخير .. »بوتني« يعيد فكرة الرئيس الغامض
وتؤثر  تقع  التي  األحداث  لتبرير  العالم  زعماء  ، حجة 
مؤامرة  »هناك  هي   ، الداخل  فى  شعبيتهم  على 
يقف  فدائما هناك من  اخلارج«،  فى  ضدى من جهات 
خلف الكواليس يحاول التالعب إلسقاط رؤساء الدول 
والسيطرة على بالدهم، ويلجأ زعيم أي دولة للحديث 
عن »الطرف الثالث« قبل أي عملية انتخابية، أو حدث 
يدفع  بحيث  شعبه،  على  يؤثر  أن  املمكن  من  مهم 
»نظرية  إنها  حوله..  وااللتفاف  فيه  للثقة  املواطن 

املؤامرة«.
الهجمات  من  الكثير  في  تسببت  املؤامرة«،  »نظرية 
الشعوب،  بني  النعرات  وإشعال  احلروب  وأيًضا  املزيفة 
إنكار  ميكن  ال  جزءا  »املؤامرة«  تعد  بآخر  أو  وبشكل 
التعامل  أسلوب  ولكن  اإلنساني،  التاريخ  في  وجوده 
الوحيد  التفسير  البعض  ويعتبرها  األهم،  هو  معها 
السياسية  النظم  لعبت  حيث  جتري،  التي  لألحداث 
التدهور  أسباب  إلرجاع  النظرية،  لتغذية  كبيرًا  دورًا 
والتأخر إلى أسباب خارجية، ومؤامرات تعد ضد البالد 

إلسقاطها.
»علم  ألون  من  تتكون  التي  الزرقاء  بدلته  يرتدي 
أمام  به  ظهر  طاملا  الذي  قناعه  واضًعا  إسرائيل«، 
قبل  أبيب،  تل  في  اليساري  وأيًضا  اليميني  جمهوره 
التي ملت من كثرة  أمام مرآة غرفته  يتدرب جيًدا  أن 
قلوبهم،  بداخل  املؤامرة«  »نظرية  ليزرع  التدريب، 
حكم  وإسقاط  إلسقاطي،  عاملي  جهد  »هناك  قائاًل: 

الليكود«.
وعلى طريقة نتنياهو، خرج الرئيس التركي رجب طيب 
هدفه  اآلن  سوريا  في  يحدث  ما  »إن  قائاًل:  أردوغان، 
كسر القوة واملكانة التي بلغتها تركيا«، محاواًل تعزيز 
التي  األخيرة  الفترة  بعد  خاصة  تركيا،  في  مكانته 

شهدت تراجًعا في شعبيته«.
أما عن الرئيس األمريكي باراك أوباما، فيرى الصحفي 
األمريكية عن  اإلدراة  أن حديث  بيري،  روبرت  األمريكي 
الوضع في أواكرانيا، ومحاولة حتميل الرئيس الروسي 

فالدميير بوتني املسؤولية، تعتبر خطأ كبير.

تضخم  املتحدة  الواليات  أن  لصحيفة  بيري،  وأضاف 
نظرية املؤامرة وحتاول مبساعدتها اتهام بوتني بتصعيد 
»سبوتنيك«  وكالة  نقلته  ملا  وفًقا  األوكرانية،  األزمة 

الروسية.
األزمة  بشأن  تكذب  املتحدة  الواليات  أن  يري  كما 
األوكرانية، كما كانت تكذب بشأن احلرب في العراق، 
الدمار  أسلحة  حسني  صدام  امتالك  ادعت  عندما 
الشامل، مشيرًا إلى أن احلقائق واملنطق السليم تدل 
األوكرانية،  األزمة  يثير  لم  الروسي  الرئيس  أن  على 
بينما هناك أدلة على تورط واشنطن في االنقالب في 

أوكرانيا.
»في صوابع بتلعب«، من أشهر جمل الرئيس املعزول 
حكمه  فترة  أثناء  إليها  جلأ  التي  مرسي،  محمد 
يحيكوها  التي  املؤامرة«  »نظرية  على  للتأكيد 
سياسيون ضده، موضًحا أن هناك من يسعى من أجل 
والتي  املتمثل في جماعة »اإلخوان«،  إسقاط نظامه 
ثورة  في   ٢٠١٣ يونيو   ٣٠ املصري  الشعب  بها  أطاح 

شعبية كبيرة.

نظرية املؤامرة«.. سالح »احلاكم« للحفاظ على الكرسي
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ملاذا حدث هذا فى وقت القبض على السيد املسيح ؟

إنهم  اجلند  قال  ملا  املسيح،  السيد  على  القبض  وقت  فى  إنه  قيل 
أنا هو،  إنى  وملا قال  أنا هو«  الناصرى »قال لهم يسوع  يطلبون يسوع 
رجعوا إلى الوراء وسقطوا على األرض« )يو 4:18-6(. فلماذا حدث هذا ؟

- لقد سقط اجلند على األرض من هيبته. فعلى الرغم من أن الرب كان وديعاً ومتواضع القلب 
)مت ٢9:11(. وكان »ال يخاصم وال يصيح وال يسمع أحد فى الشوارع صوته« )مت 19:1٢(. إال أنه 
كانت له هيبة. وملا قال لليهود »أبوكم ابراهيم رأى يومى ففرح« قالوا له »ليس لك خمسون سنة 
بعد. أفرأيت ابراهيم« )يو8: 56 ، 5٧( بينما كان عمره وقتذاك حوالى 3٢ عاماً، أو 33. ولكنهم ظنوه 
أكثر  عاماً  عشرين  يبدو  باجلسد  عمره  جعلت  التى  الهيبة  تلك  بسبب  عمره،  من  اخلمسني  فى 
من حقيقته. ٢- وأيضا سقط اجلنود على األرض من عنصر املفاجأة واجلرأة أى شخص يأتى اجلند 
للقبض عليه، رمبا يفكر فى الهرب منهم أو على األقل يخاف. أما أن يقف ويقول لهم أنا هو، ويكرر 
نفس العبارة .. فهذا ما أذهلهم فسقطوا على األرض جلرأته .. وألن الشخص الذى كانوا يبحثون 
عنه، يقف أمامهم ويقول »أنا هو«. 3- أيضاً أثبت لنا الرب بهذه العبارة أنه لم يُقبض عليه ضعفاً 
منه. بل هو الذى سّلم ذاته للموت بإرادته. كما قال من قبل »إنى أضع نفسى آلخذها أيضاً. ليس 
أن آخذها أيضاً«  أن أضعها. ولى سلطان  ذاتى. لى سلطان  أنا من  أحد يأخذها منى، بل أضعها 
)يو 10 : 1٧ ، 18(. هو من ذاته ذهب إلى املكان الذى كان يعرف أنهم سيقبضون عليه فيه، وتقدم 

للجند قائالً أنا هو.

البابا شنودة.. وسنوات مع اسئلة الناس
أن   « التأديب  جوانب  أصعب  أحد 
نعنيها  نحن  و  ألوالدنا  »ال«  نقول 

بحق«.
األطفال  أن  ندرك  أن  املهم  من 
يتعلمون من سن مبكره جدا متي 
فأحيانا   . نعنيها  نحن  و  »ال«  نقول 
مؤكده  غير  »ال«  كلمه  تبدو  قد 
أي  يشعر  سوف  و  الكافي  بالقدر 
يستغل  و  بضعفنا  عادي  طفل 
هذا  الضعف. رمبا نستسلم أحيانا 
عندما يكون اجلدل جيدا و التفاوض 
هذا   و   . سليم  أساس  على  يسير 
و  »ال«  نقول  عندما  لكن   . مقبول 

نحن جادين , معظم األطفال يشعرون مبعناها 
و  الصوت,  نبره  في  تغير  فهناك    . الفور  علي 
لكنهم   , األطفال  يجادل  سوف  جاده,  نظره 

بغريزتهم يدركون اننا لن نغير رأينا .
+ هذا يبدو بسيطا جدا . املشكله تتمثل في أن 
الكثيرين من اآلباء يقولون »ال« كثيرا جدا و هم 
ال ينصتون إلي اجلدل املنطقي و يردون بالسلب 
حتي قبل أن يعرفوا جميع حقائق املوقف . فهم  
الدفاع.  الي  يستمعوا  ان  قبل  حتي  يحكمون 
هذا األمر ال يصيب األطفال باإلحباط فحسب 
صغارا  منا  فليس  ظلم.  علي  ينطوي  لكنه   ,
كنا أوكبارا يحب أن يكون في موقف ال يتمتع 
.فمن طبيعتنا كبشر  القوه  بأي شئ من  فيه 
أن نلتمس العداله عندما نشعر بأن قرارا ما مت 

اتخاذه دون اإلملام بكافه احلقائق.
يستطيعون  ال  آباء  هناك   , آخر  جانب  علي   +
سيفقدون  بأنهم  يشعرون  »ال«هم  يقولوا  أن 
, أو ببساطه  استحسان وحب أطفالهم لهم 
و   . سلسه  حياه  ضمان  أجل  من  يستسلمون 
هذا السيناريو ال يصنع سوي شئ واحد , طفل 

مسيطرو مدلل . 
البدء  علي  قادرين  نكون  فال   , »ال«  نقل  لم  أذا 
أبدا , ألن األطفال ببساطه لن يعتدوا بإجابتنا 
اآلباء  يحترمون  األطفال  إن  »ال«,   ب  عليهم 
و يشعرون  و حدودا  الذين يضعون لهم قواعد 

ظلها.  في  واالطمئنان  باألمن 
إلي  حاجه  في  األطفال  جميع 
صحي  نظام  إطار  في  يعملوا  أن 
في  يشعرون   , التأديب  و  للتربيه 
لهم  ما  يعرفون  و  باألمن  ظله 
قول  في  فالفشل   . عليهم  ما  و 
كلمه«ال« في الوقت املالئم يعني 
و   , مهملني  أو  متهاونني  آباء  
بهذه  نتصف  أن  نقبل  ال  بالطبع 

الصفه .
+ كيف نقول »ال« و نحن نعنيها ؟
عندما   « ال   « كل  1_نستخدم 

نعنيها بحق.
2_ النغير موقفنا.

3_ ننصت إلي تبريرات أوالدنا.
القراربعد  نتخذ  ثم  أوالدنا  حجج  نقيم   _4

ذلك.
5_ جنعل أوالدنا واعيني بأن قرارتنا املبنيه علي 

حقائق ,قرارات نهائيه غيرقابله للتفاوض.
األطفال  مع  طفيفه  بدرجه  يختلف  +املوقف 
 . واحده  الرساله  تبقي  لكن   , سنا  األصغر 
محاوله جتنب األستخدام املستمر لكلمه »ال« 
 « مثل  املستمره  السلبيه  الرسائل  جتنب  و   ,

التفعل هذا« أو توقف عن
هذا«. فاألطفال ميلون بسرعه من هذا التكرار, 
و إذا تعلم األطفال في سن مبكره جتاهل كلمه 
»ال«, فسوف تكون مسأله تقرير السلطه من 
كلمه«ال«  فالندخر   . للغايه  صعبا  أمرا  جديد 

للمواقف املهمه.
الرساله يكمن في عدم اإلفراط  + جوهر هذه 
في إستخدام كلمه »ال« , و التمسك مبوقفنا 
نواجه  قد  باستخدامها,  قرارا  نتخذ  عندما 
الرساله  النهايه  في  لكن   , املقاومه  بعض 

ستصل , و هذا هو العنصر 
مع   , تهذيب  و  تربيه  أسلوب  ألي  األساسي 
إظهار اإلحترام ملوقف أوالدنا , علينا إتخاذ هذا 

املوقف. 
و لربنا اجملد الدائم الي األبد آمني.

كيف تقول ال لطفلك و أنت تعنيها 

بقلم: مرفت روفائيل

 جورج توفيق

تتوالى االيام بني احللو و املر  أخطأ من يدعو لى بطول العمر  
فمنها اليسر و غيرها العسر  اهلل واهب األيام و احلياة  
منها اخلصب و منها احلطب بداية و نهاية االنسان   

و شخت و ليس لى سوى سراب السحب  ولدت زيتونة خضراء مثمرة  
الكل باطل و قبض الريح ال جمال أو ثراء أو غنى   

و على منكبيه أستريح صالتى ان أكون مع الفادى  
لكن ادعوا بالرحمة و املغفرة ال دعاء لى بطول العمر  

فى مشيئته فى يومى و حتى األخرة صالتى كل حني أن أحيا  
و األرض ثابتة و باقية  جيل ميضى و جيل يقبل  
كما جاء اليها سابقه املرء يفارق الدنيا عريانا  

قبل أن يغشى الضباب عينيك اعرف ربك أيام شبابك   
و تتلعثم الكلمات بني شفتيك قبل أن تتساقط األسنان  

و ترجع طفال كما كنت بني أبويك يزهر الشيب و متوت الرغبة  
مع زقزقة العصفور و صياح الديك وعند املشيب يستيقظ الرجال  

و يخافون السير فى الطريق  ويفزعون من العلو   
تبحث عن جار أو صديق  و الركب اخمللعة و األرجل امللتوية  

و متضى الروح الى اهلل أوفى رفيق يعود اجلسد الى التراب  

و قبض 

الريح!!! 

خالص التعازي نصلي ألجل
 للدكتور / عاطف نوار وحرمه 

الصيدالنية سمر بقطر - مبسيسوجا
 في إنتقال األستاذ / 

نصر ميخائيل بقطر
خالص العزاء لالسرة واألصدقاء 

خالص التعازي نصلي ألجل
في إنتقال دكتور / 

نبيه عبد امللك 
عضو الهيئة القبطية الكندية بأوتاوا

خالص العزاء لالسرة واألصدقاء واحملبني
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»مونيتور«: أموال األثرياء العرب تعادل 

املوازنة العامة لـ11 دولة عربية

أن  األمريكية،  مونيتور«  إيست  »ميدل  صحيفة  أكدت 
مجلة  كانت  والتي  العرب،  األثرياء  ميتلكها  التي  الثروات 
العامة  املوازنات  تعادل  أسماءهم،  نشرت  قد  »فوربس« 

لـ11 دولة عربية.
العرب  األثرياء  ثروات  أن  لها  تقرير  في  الصحيفة  وقالت 
أن  إلى  مشيرة  دوالر،  مليار   146.1 اجملمعة  قيمتها  تبلغ 
واألردن  واملغرب  اجلزائر  يوازي ميزانيات  الرقم الضخم  هذا 
والسودان  وجيبوتي  القمر  وجزر  واليمن  وموريتانيا  وتونس 
بـ  اجملمعة  ميزانياتها  تُقدر  والتي  والصومال  وفلسطني 

146.4 مليار دوالر.
كما أوضح التقرير أيًضا أن ثروات األثرياء العرب املذكورة 
الناجت  تعدت  األمريكية  »فوربس«  قائمة  في  أسماءهم 
احمللي لـ3 دول عربية وهما لبنان وتونس وليبيا والذي يبلغ 
ذكره  ملا  وفق   ،٢014 في  دوالر  مليار   145.9 احمللي  ناجتهم 

تقرير صندوق النقد الدولي.
قائمة  رأس  عبدالعزيز،  بن  طالل  بن  وليد  األمير  وتصدر 
وتاله  دوالر،  مليار   ٢1 قيمتها  ثروة  وسجل  العرب  أغنياء 
ملك السعودية بثروة بلغت 10 مليارات دوالر بينما بلغت 
نحو  بأكملها  السعودية  اململكة  في  املليارديرات  ثروات 

44.٢ مليار دوالر.
العرب  املليارديرات  عدد  في  الثاني  املركز  مصر  واحتلت 
ثرواتهم  بلغت  حيث  مليارديرات   8 مصر  من  خرج  حيث 

مجمعة 44.٢ مليار دوالر في ٢015 .
أغنياء  أغنى  قائمة  رأس  ساويرس  جنيب  املصري  واحتل 
رجل  ساويرس  وتال   ، دوالر  مليار  بـ6.3  قدرت  بثروة  مصر 

األعمال محمد منصور بثروة إجمالية 4 مليار دوالر .

ضبط فرنسي حاول تهريب زوجته 
الروسية في حقيبة إلى بولندا

كشف رجال أمن احلدود البولندية البرية محاولة فاشلة 
من مواطن فرنسي لتهريب زوجته من روسيا إلى بولندا، 
بيالروس  بني  تيريسبول  قطارات  مبحطة  حقيبة،  في 

وبولندا.
»روسية  الزوجة  فإن  اليوم«،  »روسيا  موقع  وبحسب 
بحالة  أنها  أوضحت  طبية،  لفحوص  خضعت  اجلنسية« 
جيدة، وفتح بعدها حتقيق في قضية، قد تؤدي لسجن كل 

منهما »3 سنوات«.
يُذكر أن هذه ليست حادثة التهريب األولى، ففي السنوات 
خارج  إلى  كرتون  في  طفله  تهريب  والد  حاول  السابقة 
احلدود  عبر منفذ مع  السعودية،  العربية  اململكة  أراضي 
األردنية، إال أن رجال احلدود كشفوه أثناء عملية التفتيش.

»واتس أب« تطلق خاصية املكاملات 
خالل 20 يوما

أكد جان كوم، مؤسس شركة »واتس أب«، لوسائل اإلعالم 
الغربية، على اعتزام الشركة إطالق مكاملات »واتس أب« 

رسميا في ربيع ٢015 ، أي في غضون أيام.
على شركات  كبيرًا  » خطرًا  أب  »واتس  وتُشكل مكاملات 

االتصاالت، بسبب اجلودة املذهلة ملاكلماته.
تطبيق  مستخدمي  عدد  تخطى  قد  أنه  بالذكر،  وجدير 
في  نشط  مستخدم  مليون   600 الـ  حاجز  أب«،  »واتس 
الوقت الراهن، وذلك بناًء على تغريدة كوم في أواخر العام 

املاضي.

تويتر« يعتزم فتح مكتب في »دبي« خلدمة مستخدميه بالشرق األوسط

يعتزم موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، فتح مكتب في إمارة دبي، ليخدم مستخدميه في منطقة الشرق األوسط، 
وفق قناة »العربية«.

ويبلغ عدد مستخدمي »تويتر« في منطقة الشرق األوسط نحو 8.8 مليون مستخدم، وتأتي اململكة العربية السعودية 
في املرتبة األولى من حيث عدد املستخدمني، ومُتّثل نحو 45% من مستخدميه في املنطقة.

أمريكي فاز مبليون دوالر ولم يستطع استالم املبلغ
فاز رجل من والية كاليفورنيا األمريكية بجائزة »اليانصيب«، وتقدر قيمتها مبليون دوالر، ولكنه لم يستطع احلصول عليها، 

ألنه فقد البطاقة املكتوب عليها األرقام التي ربحت اجلائزة، طبًقا ملا أعلنته شبكة »سكاي نيوز« اإلخبارية.
وقال أليكس ترافرسو، املتحدث باسم جائزة »اليانصيب« في كاليفورنيا، إن مهلة األشهر الستة انتهت اخلميس بالنسبة 

حلامل البطاقة للمطالبة بجائزة »باوربول« البالغ قيمتها مليون دوالر في السحب الذي مت يوم 13 سبتمبر ٢014.
اجلائزة، لكن  أن يحصل على  وحاول  املاضي،  اخلميس  يوم  »اليانصيب«  إلى مكتب  الرجل ذهب  أن هذا  ترافرسو  وأضاف 

املسؤولني رفضوا تسليمه إياها، ألنه طبًقا لشروط املسابقة ال ميكن أن يأخذ فائز اجلائزة بدون بطاقة.

صورة وتعليق 

بيزنس تاميز«: 9200 حساب تابع لـ«داعش« على »تويتر«
التواصل  موقع  على  حسابات  تضم  قائمة  »أنونيموس«،  مجموعة  أكبرها  إلكترونية،  قرصنة  جماعات   3 أصدرت 

االجتماعي »تويتر«، يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم »داعش«، بلغ عددها 9٢00 حساب.
وقال عضو في مجموعة »أنونيموس«، ملوقع »إنترناشيونال بيزنس تاميز« األمريكي، إن القائمة التي صدرت حديثا أعدها 

مئات »هاكرز« في اجملموعات الثالث، وتعد هذه القائمة األكثر مصداقية حلسابات »تويتر« املرتبطة بتنظيم »داعش«.
وجاءت هذه القائمة التي أصدرتها اجملموعات الثالث ضمن حملة يشنها قراصنة إلكترونيون منذ مطلع العام اجلاري، 
الختراق أو حذف مواقع وحسابات تنتمي إلى »داعش« أو تروج للتنظيم املتطرف الذي يسيطر على مساحات واسعة في 

العراق وسوريا.

شركة صينية »تنطح« السحاب ب ٥9 طابق في 19 يوماً فقط
الشركات  تتبارى  واملقاوالت  العقارات  سوق  في 
والطرازات  التصميمات  وأفضل  البناء  جودة  بشأن 
أوجدت  الصينية  الشركات  أن إحدى  املعمارية، غير 
بعداً جديداً حلدود التنافس، حني جعلت من سرعة 

اإلجناز معياراً رئيسياً لقياس مدى قوة الشركات.
 Broad Sustainable أو بيلدجن«  »برود ساستينبل 
من  متكنت  صينية،  مقاوالت  شركة   Building
حتطيم كل السرعات القياسية إلجناز أعمال البناء، 
»مدينة  السحاب  ناطحة  بتشييد  قامت  حني 
 5٧ من  تتألف  التي  سيتى«،  أو»سكاى  السماء« 
براعة  عن  فضالً  هذا  فقط،  يوماً   19 في  طابقاً 

زجاجية  التصميم الذي اعتمدت فيه الشركة على الوصل بني أجزاء الناطحة، دومنا اختناق كما استخدمت ألواحاً 
رباعية تعمل على احلد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون مبقدار 1٢00 طن، عن املعدل الطبيعى مقارنة بهذا النوع من 
ناطحات السحاب الشاهقة وكبيرة احلجم، حسب صحيفة »ديلى ميل« البريطانية. الناطحة التي تضم 800 شقة، 
وتستوعب 4 آالف مواطن مت تشييدها مبدينة تشانغشا الصينية، وكانت ثمة خطة مبدئية ألن تتألف الناطحة من 

٢٢0 طابقاً، لكن قرب موقعها من املطار جعل األمر مستحيالً.

»انه حقا عالم غريب ... 
كثيرون في هذا العالم يرمون الطعام في 
سـلة املهمالت النه زاد عن الـحاجة ،.... 
بينما هنالك من يتضورا جوعا وميوت...!!!«

»مرسيدس« تستدعي 30 ألف سيارة إلصالح 
مشكالت في املصابيح اخللفية

استدعت شركة »مرسيدس بنز« أكثر من 30 ألف سيارة من طراز »سي إل إس كالس« بالواليات املتحدة وذلك لعطل 
باملصابيح اخللفية »إل إيه دي« ال تعمل بشكل صحيح على اجلانبني.

فيما شملت عملية االستدعاء سيارات »إس 400« موديل ٢015 و٢01٢، و«إس 550« موديل ٢015 و٢01٢، و«إس 63« 
موديل ٢013، و«بي 63« موديل ٢014 و٢015.

من جانبها، قالت شركة مرسيدس في وثائق مقدمة للمسؤولني عن قواعد السالمة في الواليات املتحدة إن اخللل في 
أضواء املصابيح قد يعرقل رؤية السائقني اآلخرين للسيارات، األمر الذي يزيد من خطر وقوع حوادث.

فيما مت اكتشاف املشكلة في ديسمبر من العام املاضي خالل فحص جودة السيارات في املصنع، حيث سيقوم موزعي 
السيارات بتحديث برنامج حاسوبي ملراقبة اإلضاءة ولن يتكلف أصحابها أي أموال، ولم تعلن »مرسيدس« عن جدول 

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

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

R I D D L E  T I M E
• Scientists are trying to find out what is between earth 

and heaven. Can you find me? 

• What is the word that is spelled incorrectly in all dic-
tionaries? 

•  I will come one time in a minute, two times in a mo-
ment, but will never come in thousand years. Tell who 
am I? 

Happy 
Birthday 
George

22
Forensic Science Facts

· Forensic science uses a range of sciences to answer 
questions related to legal situations.
· Forensic science is often used in relation to criminal matters, 
a lawyer may want to prove someone was present at the 
location of a crime for example.
· Samples from a crime scene are analyzed in a laboratory 
by specialists.
 · Samples can include things like fingerprints, hair and gunshot residue.
· While some forensic tests can be completed in as little as an hour, others may take 
months. There are a large range of specialist fields in forensics including forensic 
pathology, forensic toxicology, forensic anthropology, forensic chemistry, DNA 
analysis, forensic entomology, computational forensics and more.
· In the case of forensic entomology, scientists examine insects found in and around 
human remains to determine the time of death.
· Forensic toxicology studies the effect of drugs and poisons on the human body in 
relation to medical and legal situations.
· The famous fictional character Sherlock Holmes used forensic science as one of 
his methods for investigating crimes.
· Examples of forensic science can be found throughout popular culture, including 
television shows such as CSI, Bones, NCIS, Law & Order and the Mentalist, which 
all use forensic science as part of their story lines.
· CSI: Crime Scene Investigation has been particularly popular, leading to a number 
of spin off shows, books and video games. It has even created a so called ‘CSI 
effect’ where members of the public have exaggerated expectations of forensic 
science due to their use on television shows

Happy Birthday 
Ereny

Happy Birthday 
Erin

Happy Birthday 
Kirollos

Happy Birthday 
Monica

(Genesis 35.1-15)
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You’ve retired and, one day, you 
and your spouse begin a conver-
sation that goes something like 
this: “This has been a great fam-
ily home – it’s full of memories. It’s 
just so familiar – and it’s paid for. 
But it needs some upkeep and may 
not be all that suitable for us as we 
age. What should we do?” 
Your decision will depend on 
your personal situation but here 
are some considerations when it 
comes to decisions about retiring 
your home. 
Renovate 
· Is it worth it? Some renovations 
hold resale value better than oth-
ers. 
· Have you saved enough for a 
comfortable retirement and for a 
potentially expensive renovation? 
· Where will you live during a reno-
vation that could take a consider-
able amount of time? 

Sell and downsize 
· Are you prepared for the cost of 
getting your home ready to sell? 
· The sale will release the equity 
you have in your home and that 
could be very beneficial. 
· You could buy a downsized home 
– but at what cost? Your choices 

may also be limited, depending on 
the location and other personal re-
quirements. 

Sell and rent a home or apartment 
· It may be less expensive to rent 
than own. 
· You may then have freed-up eq-
uity for other uses. 
· Less upkeep. 
· May have appeal if you intend to 
spend significant time away from 
your rented residence (wintering in 
Florida, for example). 

Other options 
· Rent part of your house to earn 
income. You will have to deal with 
your tenants of course and per-
haps require renovations to your 
home – a separate entrance to a 
basement suite, for example. And 
the rental income is taxable. 
· Consider the potential tax conse-
quences of a home sale. Selling 
may create a capital gain subject 
to income tax or the sale of your 
home may be tax free thanks to the 
principal residence exemption. 

Home is where the heart is – it’s 
also where a lot of your money is. 
Talk to your professional financial 
tax and legal advisors about the 
best decisions for your financial fu-
ture in retirement. 

 Retiring your 
home 

Hany Ghattas, CFP, CIM

I have recently seen an accident happen and 
so did many other people. We all saw exactly 
the same thing but when several people were 
asked to recount what had happened to the 
police every one gave a different story from 
his or her own perspective or how he or she 
saw it.  I am sure many of us have been in 
similar situations and wondered how could 
people see exactly the same thing and yet 
everyone interprets it differently. The answer 
is that  “perception is in the eye of the be-
holder”  meaning that everybody sees things 
in his own way that is specific to him. There-
fore we can define perception simply as the 
process by which we establish and maintain 
contact with the outside world each in his 
own way.
HOW ARE PERCEPTIONS FORMED ?
When we go through experiences in our lives 
we receive information through our senses:  
sight, touch, hearing, smelling..etc. . These 
bits of information  are stored in our brains 
and organized in patterns for future use.  So 
when we come across a new situation that 
is  somewhat  similar to a previous one, we 
bring back the pattern of thinking that we 
had stored earlier and perhaps impose it on 
the current situation. In other words  we try 
to match the new patterns with the patterns 
that had been stored in our brains previous-
ly.  Since our experiences  are different , the 
patterns of information that each of us had 
stored  are different from those patterns that 
others had stored and that is why  when we 
experience a  new situation each of us un-
consciously interprets them in view of his 
or her specific patterns stored in his or her 
brain.  This will be clear when we examine 
the principles of perception.

PRINCIPLES OF 
PERCEPTION
1. An experi-
ence affects  NO two 
people in the same 
way
2. An experi-
ence does not affect the same person 
in the same way at different times.
3. A person LEARNS to see 
things the way he does.
4. A person brings his own 
meanings to the things he or she ex-
periences
5. A person tends to see things 
largely as he or she saw them before
6. A person sees what he EX-
PECTS  to see.  Let us look at these 
two sets : 
11   12   13   14   15
A     13   C     D     E           
(what did you expect to see and what is actu-
ally here?)
7. A person  tends to simplify 
things he does not understand.
8. EMOTHINAL REAC-
TIONS  are often barriers to objec-
tive and accurate perception.
9. Perception  CHANGES  
when we gain new knowledge 

These are general principles that show some 
reasons as to why our perceptions are dif-
ferent and are sometimes inaccurate.  Next  
week we will consider how perception can 
be distorted and become inaccurate and make 
some conclusions about perception and how 
we can change or make our perceptions more 
accurate. 

Fighting 

Smiling all day, weeping all night? 
Every day you have a new battle to fight?
 And people say you have to be strong
 No matter for how long? 
As you are getting older 
Life gets boring and harder
 Problems that never end
 You have to keep fighting and never bend
 But believe me God is the only one
 Who by him everything would be done
 “God can inject hope into
 An absolutely hopeless situation”

poem by: nada Bakhoum

Everyone told me
to stand up for myself
to toughen up
and be like someone else
“It’s not that simple”
I’d always complain
“That’s your fault”
is what they’d all say
So helpful...
people these days
Where has their advice 
gotten me?
Locked in life’s cage?
They send us to school
they teach us useless 
things
what’s right and what’s 
wrong
but everyone gets their 
way
Just look around
what do you see?
People conformed
to Internet and TV
Life’s gone wrong
what have we become?
Puppets of the world

We’ve been overcome
The smiles of true joy 
are dead
now it’s all fake
Plastic smiles glued onto 
plastic heads
all for the world’s sake
When will we awake?!
and find out it’s all a 
dream
Will it ever happen?
or is it really how I see... 
it
to be or not to be?
that’s the question that I 
hear
To die or to live?
is the choice that life 

now gives
I hold my life
and wish I could just 
drop it
but I can’t bring myself 
to stop it
and lose the bit that I’ve 
made
That little spark of hope
that small ray of light
the rare laugh that es-
capes my lips
that one star shining in 
the night
Will it ever get me some-
where?
Take me to a better place,
with a new fresh page
without the past to haunt 
my every breath
being free from its cage
I walk this road alone
no one at my side
no one has my back
no one leads the pride
A one man band
A one wolf pack

A one armed army
with no plan of attack
A hopeless case
stranded in the desert
Burning, dying,
screaming, crying
I take my seat
I slump and I slouch
At school, my desk
At home, the couch
“Sit up straight!”
they’d order and yell
“Look strong and coura-
geous!”
but they couldn’t tell
That my purpose was 
lost
my dreams were ruined
I no longer believed in 
myself
because of the world that 
I grew in
There was no way
to please life itself
Perfect was just a fairy 
tale
somewhere on the shelf

Perfect
Theodora Girgis

 PERCEPTION IS IN THE EYE 
OF THE BEHOLDER

Edward Salib
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As recently announced by Prime Minister 
Harper, the Government of Canada is mov-
ing forward with much-needed legislation 
to better protect Canadians from terrorism. 
After all, the highest responsibility of our 
Government is to keep Canadians safe and 
our country secure. 
The international jihadist movement has de-
clared war on Canada. Canadians are being 
targeted by jihadi terrorists simply because 
these terrorists hate our society and the val-
ues it represents. Jihadi terrorism is not a hu-
man right; it is an act of war. 
Our Government has never been afraid to 
call jihadi terrorism what it is. We are not 
afraid to condemn it; nor are we are not 
afraid to confront it.  That is why Canada is 
not sitting on the sidelines – as some would 
have us do – and has instead joined our Al-
lies in supporting the international coalition 
in the fight against ISIL. 
It is a fact that the CSIS Act has not changed 
significantly since 1984, but the threats fac-
ing Canada have grown and become more 
complex. The interconnected phenomena of 
global terrorism, home grown terrorism and 
terrorist travel illustrate how the threats to 
Canada’s security have evolved.
That is why our Government has put for-
ward measures that protect Canadians 
against jihadi terrorists who seek to destroy 
the very principles that make Canada the 
best country in the world to live. Through 
Bill C-51, the Government is taking action 
to ensure our law enforcement and national 
security agencies can counter those who ad-
vocate terrorism, prevent terrorist travel and 
the efforts of those who seek to use Canada 
as a recruiting ground and disrupt planned 
attacks on Canadian soil.
CSIS’ primary mandate is currently limited 
to collecting and analyzing information and 
intelligence on threats to national security as 
defined in the CSIS Act, and advising Gov-
ernment accordingly. It does not have the 
mandate to intervene to disrupt terror plots 
while they are still in the planning stages. 
The proposed amendments would allow 
CSIS to intervene to disrupt threats abroad 
to address them before they reached our 
shores. Most of Canada’s close democratic 
allies – including Sweden, Norway, Finland, 
Denmark, France, the United Kingdon, the 

United States, and Austrialia – can disrupt 
threats both domestically and abroad and 
view it as integral to their operations. Bill 
C-51 allows Canada to do the same in order 
to protect national security. The proposed 
legislation includes checks and balances to 
ensure it respects the rights of Canadians.  
Some have expressed concern, however; that 
the new legislation may threaten individual 
freedom. This is not the case and the legisla-
tion is clear: our security agencies can only 
target those who pose a risk to Canada. Our 
security agency would only disrupt threats 
to the security of Canada as already defined 
in section 2 of the CSIS Act.  
The Bill, in fact, specifically excludes “law-
ful advocacy or protest” from its applica-
tion. A protest that is unlawful (for instance, 
peacefully occupying a pipeline construc-
tion site) could only be subject to the infor-
mation sharing provisions of C-51 as “in-
terference with critical infrastructure” if the 
protest also met the definition of “activities 
which undermine the sovereignty, security 
or territorial integrity of Canada or the lives 
or the security of the people of Canada.” In 
this way, C-51 is able to distinguish between 
illegally but peacefully protesting a pipeline 
from, for example, the bombing of a pipeline 
and endangering the lives of Canadians.
The fundamental fact is that our police and 
national security agencies are working to 
protect our rights and our freedoms, and it 
is jihadi terrorists who endanger our security 
and who would take away our freedoms. 

You have probably heard many differ-
ent things about bones and how to keep 
them strong. Your parents likely told you 
to drink your milk, and your physician 
may have instructed you to take calcium, 
or vitamin D supplements. We all hear 
that bones need calcium and vit D to be 
strong...but why? Are supplements bet-
ter? Is milk the only cure? How much 
do we need? (Please note: I am not in 
any position to give individual medical 
advice because I am not aware of your 
personal health and needs. Please contact 
your medical team for definitive advice 
that will be tailored to you! This article 
is not a substitute for medical attention). 
First, let me give you some background 
information on bones. Structurally, they 
are made of calcium and phosphorus, with 
some magnesium. Two hormones control 
calcium levels in the body: PTH from the 
parathyroid glands, and calcitonin from 
the thyroid gland. This is not necessary to 
know, but I will include it here so that if 
you are interested, you can look for more 
information. Now, you must understand 
that calcium is important for other pro-
cesses in the body as well, such as muscle 
contraction, hormone release, and more. 
Thus, our bodies need to ensure that blood 
calcium, levels are not too high nor too 
low - they must be just right. When the cal-
cium levels get too low, PTH is released. 
PTH acts on the bone to release calcium 
from bones, thus making more calcium 
available in the blood. This is important 
because we just learned that our bodies 
need calcium, levels to stay just right for 
normal processes. BUT PTH breaks down 
the bone to release this calcium into the 
blood. So, if you don’t have enough cal-
cium, PTH will break down the bone to 
ensure calcium levels are stable.
This is largely why we need to ensure that 

we are eating enough calcium, in our diets. 
If we don’t, PTH causes the bone to break 
down, thus weakening our bones and de-
priving them from the calcium that makes 
them sturdy and strong. How much calci-
um do we need? People over the age of 18 
generally need around 1000 mg a day, while 
women over 50 and males over 70 need 
1200 mg a day. Children typically need 
1300 mg a day. The picture has some sourc-
es of calcium and how much they contain.  
When women reach menopause, changes 
in hormones occur - namely, estrogen 
and progesterone drop. This causes many 
changes, but for the sake of this post, we 
will focus on what it does to the bones. 
Estrogen and progesterone maintain bone 
health in females. So, when they drop at 
menopause. women are at greater risk 
for osteoporosis. By the way, osteopo-
rosis is when the bones are no longer as 
strong as they should be, characterized 
by decreased bone mass density. This 
puts them at greater risk for fractures as 
well. This is why females really need to 
ensure they consume enough calcium! 
Supplements are often needed because the 
modern day diet doesn’t contain enough 
calcium. There are SO many different 
calcium supplements out there, so please 
speak to your physician and/or pharmacist 
before taking one. You should ensure that 
you need the supplement, as too much cal-
cium is not desirable either. Also, calcium 
pills should generally be taken two to four 
hours within other medications because 
they can impair the absorption of other 
medications.
Equally important is vit D, which is need-
ed in the intestines for calcium, to be ab-
sorbed. This is why you will hear that vit 
D and calcium, are needed together. We 
need about 600 IU of vit D a day, which is 
VERY hard to get from the diet alone. Vit 
D is not very plentiful in foods except for 
some fish and fortified dairy products or 
orange juice. Vit D supplements can also 
be taken, and they are usually very small 
pills (which is nice, b3cause calcium pills 
are usually big!). Again, talk to your medi-
cal team before taking any supplements.  
I hope that clarified some myths or ques-
tions some of you had about bones and cal-
cium! In the end of the day, ensure you are 
getting enough calcium for your needs, as 
this is extremely important for bone health 
and will prevent future complications such 
as osteoporosis, falls, fractures, and more. 
Remember, a healthy life begins with a 
healthy mind and a healthy body! 

Bone Health Protecting Canadians 
from terrorist threats through Bill C-51

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill


