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طوبى ملن يتعطف على امل�سكني
يف يوم ال�شر ينجيه الرب

رجاء حمبة �أن تفكر جيد ُا فى هذا االمر
الهام قبل �أن ت�شارك مبحبتك للرب
ي�سوع من �أجل اخوتك املحتاجيـــــن!!

الطعــــــــام
والك�ســــــــاء
الرب يهتم بى عونى ومنقذى انت يا رب فال تبطئ

ت�أكـــد �أو ًال وثق ان م�شاركتك �سوف
تعطى الب�سمة واالمل ليكون لهم
حيــــــاة وليكن ذلك �أف�ضـــــل جـــــد ًا

ثم يقول امللك للذين عن ميينه تعالوا الى يا مباركى ابى رثوا امللك املعد لكم منذ تأسيس العالم

كفالة املحبو�سني
وم�ساعدة عائالتهم

ألنى جعت  ....فأطعمتونـى
عطشت  ........فسقيتمونى
كنت غريباً  .......فأويتمونـى
عرياناُ  ............فكسومتونـى
مريضاُ  ............فزرمتونـــــى
محبوساُ  ...........فأتيتم الى

الدواء للمر�ضى
واملعوقني وامل�سنني

فيجيبه االبرار حينئذ قائلني
يا رب

متى رأيناك جائعاً فأطعمناك أو عطشاناُ فسقيناك .ومتى رأيناك غريباُ فأويناك أو
عرياناُ فكسوناك ومتى رأيناك مريضاً او محبوساُ فاتينا اليك.

فيجيب امللك ويقل لهم  :احلق �أقل لكم مبا انكم فعلتموه ب�أحد اخوتى
ه�ؤالء اال�صاغر فبى فعلتم
من اجل ذلك يا احبائنا ا�سرعوا الخذ
�أخى احلبيب �أختى احلبيبة فى
بركة هذه اخلدمة املباركة التى
الرب :هل تعلموا ان ثمن كوب من
تعليم حرف
ت�صل للمحتاجني مبا�شرة وتذكر ان
ال�شاى وفنجان من القهوة ميكنك ان
ومهارات
املعطى امل�سرور يحبه الرب وان ك�أ�س
ت�ساعد به عائلة مكونة من � 4أ�شخا�ص
�صناعية
ماء بارد با�سمه الي�ضيع �أجره
كامال بالطعـام
وا�شباعهم يوم ًا
ً

هدفنا:

ً
وخ�صو�صا فى املناطق الع�شوائية والقرى والنجوع وغريها ملواجهة ظروف وغالء املعي�شة
 -1تقدمي خدمة �شاملة لكل املحتاجني اللذين باحلقيقة لي�س لهم احد يذكرهم
 -2تنمية مهارات ال�شبان وال�شابات لتعليمهم املهن واحلرف ال�صناعية ح�سب مواهبهم واعطائهم العدد والآالت بعد تخرجهم لكى يكون لهم م�ستقبل اف�ضل
ً
 +تذكر ً
تقريبا
دائما ان كل دوالر تقدمه لهذه اخلدمة �سوف حت�صل على عائد من ال�ضرائب الكندية بحواىل %40
� +سوف تر�سل لكم اجلمعية تقرير ن�صف �سنوى عن هذه اخلدمة
 +ميكن ار�سال مقرتحاتكم وارائكم لال�ستفادةبها فى هذه اخلدمة حتى ت�أتى بالثمار املطلوبة ثالثني و�ستني ومائة

لذلك:

 +لنا رجاء فى الرب وفى حمبة عطاياكم ال�سخية ان تبد�أ خدمة هذا امل�شروع ب�أ�سرع وقت ممكن لرفع املعاناة عن اخوتنا املختاجني والعادة االمل والرجاء والبهجة والب�سمة فى حياتهم
 +تذكر ً
دائما ان جميع اخلدام فى اجلمعية واملهتمني ب�شئونها فى كندا او فى فرع اجلمعية فى القاهرة متطوعني ال يتقا�ضون اى اجر او اىمكاف�أة

والرب يبارك فى عطاياكم ويعو�ضكم بكل اخلريات
ادارة اجلمعية
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بنك كندا يُخفض سعر الفائدة  0.25باملائة
وتوقعات بتعافي االقتصاد العام املُقبل

جود نيوز :علي غير املتوقع خفض بنك
كندا سعر الفائدة الرئيسي مبقدار 0.25
باملائة وسط تصريحات بأن ما يحدث األن
في انفاض اسعار النفط ،ذلك الهبوط
املفاجئ الذي وصفه السياسيون
«بالصدمة» سوف تؤدي إلي انخفاض
التضخم وستؤثر علي كل شيء بداية من التصدير إلي األعمال وكذلك إنفاق
امل ُستهلكني  ،وقد خفض البنك سعر الفائدة علي القروض من واحد باملائة ليصل
إلي  ٫٧٥باملائة  ،ذلك القرار والذي لم يتوقعه أحد من االقتصاديني والذي سيكون
له بالطبع تأثيرات علي قروض السيارات والرهون العقارية ايضا ً .وكانت نسبة
الفائدة منذ سبتمبر  ٢٠١٠هي  %١وتبعا لهذا انخفض سعر الدوالر الكندي
ليصل إلي ما يقرب من  ٨٠سنت من الدوالر األمريكي  ،كذلك يتوقع بنك كندا أن
يتعافى االقتصاد الكندي ويعود إلي كامل طاقته بنهاية عام  ٢٠١٦ويرتفع معدل
النمو االقتصادي إلي % ٢٫٤

�أقباط
حزب النور!!
ابرام مقار

�إت�صل بي �أحد فريق �إعداد برنامج «العا�شرة
م�ساء» يف اال�سبوع قبل املا�ضي و�أخربين برغبة
الربنامج بالقيام مبداخلة عن ما ي�سمي ب «�أقباط
حزب النور» ،ومثل الكثريين �أ�صابتني ده�شة
من فكرة وجود �أقباط ًا منتمني لهذا احلزب
كندا تنعي امللك «عبداهلل» ...
ال�سلفي!  ،ولكن مت ت�أجيل احللقة ملدة � 24ساعة
وعالقات كندا بالسعودية في أربع نقاط!
العتبارات خا�صة ب�سفر مقدمها الإعالمي «وائل
االبرا�شي» ،وحالت الظروف بامل�شاركة بتلك
احللقة .وكانت احللقة التي ر�أها الكثريين ...
وبعيد ًا عن ال�شخ�صيات التي ظهرت بالربنامج
واجلدل الذي اُثري بعده .يبقي الت�سا�ؤل ملاذا
ظهور �أقباط ينتمون حلزب النور �أثار ده�شة
اجلميع �سواء �أقباط �أو م�سلمني يف م�صر؟؟ ...
بالت�أكيد م�صدر تلك العجب هو عدم وجود
�أي قا�سم م�شرتك او ار�ضية ميكن �أن يتقابل من
خاللها حزب ديني مثل «النور» واالقباط ...
وخالفات االقباط مع حزب النور يف خالف
�شامل كامل مع كل توجهات ومبادئ احلزب ..
وميكن تلخي�ص تلك اخلالفات يف ما يلي:
خالف ايدولوجي  ..ال يوجد لالقباط �أي
جود نيوز :أصدر رئيس الوزراء الكندي «ستيفن هاربر» ،بيان بشان وفاة امللك عبد اهلل
كيان او مكان يف عقيدة حزب النور واتباعه
بن عبد العزيز ملك السعودية وقالج فيه« :بأسم جميع الكنديني وزوجتي لورين
فب�صرف النظر عن مواقف احلزب امل�شينة يف
وباسمي نتقدم بخالص تعازينا إلي أسرة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز و شعب
تكفري االقباط وعقيدتهم  ،وتكفري م�شاركتهم
اململكة العربية السعودية» .وأضاف البيان «وامللك عبد اهلل كان من اقوي مؤيدي
السالم في الشرق األوسط وقد سعدت باالجتماع معه عندما استضافت كندا
الإحتفاالت بل وتهنئتهم بها  ،وحترمي بناء دور
قمة أل  ٢٠ووجدته متحمسا ً جدا ً لتنمية بالده واالقتصاد العاملي  ،ونحن نشارك
عبادتهم وحرمانهم من حق رئا�سة الدولة ،
شعب اململكة العربية السعودية في أحزانه لوفاة امللك» وبعد بيان رئيس الوزراء،
بالإ�ضافة �إيل كل ما �سبق ،ميكن القول �أن االقباط
حتدثت صحف كندية عن عالقة كندا باململكة العربية السعودية حيث كتبت
لي�س لهم �أي وجود يف الربنامج الذي اُقيم عليه
«سي تي في» تقريرا ً قالت فيه :قد يتساءل الكثير من الكنديني عن ما تعنيه
حزب النور ،فحينما يتكلم احلزب عن «التعليم»
وفاة امللك عبد اهلل ملك السعودية بالنسبة لهم وقد يندهشوا حني يعلمون عن
يتحدث عن اهمية التعليم الإ�سالمي  ،وحينما
األمور الهامة التي تربط بني كندا والسعودية  ..فأوالً :اململكة العربية السعودية
تشتري املركبات العسكرية املدرعة من كندا وقد وقعت السعودية علي صفقة
يتحدث عن اجلامعات يتحدث عن «االزهر»
شراء مببلغ  ١٥بليون دوالر العام املاضي ،وهي الصفقة التي قالت عنها «سوزان
 ،وحينما يتحدث عن «املعلم» يتحدث عن
تروب» النائبة البرملانية أنها ستخلق  ٣٠٠٠وظيفة جديدة في كندا علي مدي
علماء الدين ،وك�أن االقباط لي�سوا موجودين يف
السنوات القادمة  ،وثانيا ً :عدد األطباء السعوديني املتدربني في كندا ،حيث قامت
املجتمع .حتي مبد�أ احلزب الذي يق�ضي «بحق
كندا بتدريب  ٤٠٠٠طبيب سعودي خالل الثالثون سنة املاضية وكان منهم وزير
االقباط للإحتكام �إيل �شرائعهم» ،هو حق يراد
الصحة السعودي  ،وفي عام  ٢٠١٠كان  ٩٠٠طبيب يتدربون في كندا وهذا اكبر
به باطل ،ف�أحتكام االقباط �إيل �شرائعهم مقرتن
من عدد األطباء الذين يتدربون في أي دولة في العالم  ،كذلك هناك اكثر من ١٥
الف طالب سعودي يدرسون في كندا ويشكلون اكبر رابع مصدر للطالب األجانب
مبا ال يتعار�ض بالطبع مع ال�شريعة الإ�سالمية،
في كندا .وثالثا :البترول ومشتقاته ،فكال البلدين لديهم مخزون نفطي كبير ،
فلي�س للم�سيحيني �أية حقوق يف الق�ضايا
فالسعودية لديها احتياطات نفطية اكبر من أي بلد أخر في العالم ولهذا فهي
اخلالفية مثل التبني او املرياث �أو غريها ،كذلك
تؤثر علي أسعار النفط العاملية عن طريق تغيير كمية إنتاجها النفطي  ،و أسعار
حق امل�سيحيني للإحتكام �إيل �شرائعهم يعطيهم
النفط لها أهمية كبيرة لكندا التي متتلك ثالث اكبر احتياط نفطي في العالم
زريعة لتطبيق كامل ال�شريعة الإ�سالمية وقتها
وقد قام البنك الكندي هذا األسبوع بتعديل توقعاته لالقتصاد الكندي بسبب
لقيام الدولة الدينية التي يريدونها� .إختالف
انخفاض سعر النفط .ورابعا ً :نظرة الدولتني جتاه ايران ،فكال الدولتني متحالفتان
ضد ايران  ،واحلكومة السعودية تلعب دور هام في تعزيز السالم واالستقرار
االيدولوجية ي�ضع ا�ستحالة ان�ضمام قبطي حلزب
اإلقليمي  ،وكندا تري أن السعودية هي قوة التوازن في الشرق األوسط ضد ايران
النور ال�سلفي ،فهل ميكن �أن جتد ليربالي ًا يف حزب
والتي يراها اجلانبان تهديدا للسالم في املنطقة  ،وتخشي كندا أن تتمكن ايران
الدميقراطيني اليميني ال�سويدي او مهاجرين يف
من صنع أسلحة نووية ،وتعتبر كندا حزب اهلل الذي تدعمه ايران منظمة إرهابية
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املالية للشركات الصغيرة

سانت كاترين :أعلن رئيس الوزراء
«ستيفن هاربر» عن خطط احلكومة
لتسهيل القيام بأعمال جتارية صغيرة ،
وذلك باحلصول علي قروض مالية  ،وقال
«هاربر» أن معظم الشركات الصغيرة
املوجودة أو التي ستبدأ العمل ألجل
الربح في كندا والتي لديها إيرادات
سنوية إجمالية مببلغ من  ٥إلي ١٠
مليون دوالر أو اقل سوف تكون مؤهلة األن مبوجب برنامج متويل األعمال التجارية
الصغيرة في كندا للحصول علي قرض يصل إلي  ٥٠٠الف دوالر  ،مما سيسمح لها
بإقامة مزيد من املشاريع اجلديدة الصغيرة وتنمية املشاريع املوجودة  ،وسيساعد
علي خلق وظائف جديدة .ومنذ عام  ٢٠٠٦ساعد البرنامج اكثر من  ٥٠الف شركة
بقروض يصل مجموعها إلي بليون دوالر في السنة ،وللحصول علي القرض ،يجب
التقدم بطلب إلي املؤسسات املالية اخلاصة املسؤولة عن تقدمي القروض وتتم
مناقشة صاحب املشروع في احتياجات شركته مع املستشار املالي للمصرف أو
«كرديت يونيون» في كندا  ،بعدها يتم إتخاذ القرار بشان القرض وعند املوافقة
عليه  ،يتم منح األموال في اطار برنامج الشركات الصغيرة ويُسجل القرض مع
وزارة الصناعة ،وليس مؤهالً لهذه القروض املشروعات الزراعية أو الغذائية حيث
لديها البرنامج اخلاص بها  ،وكذا املؤسسات اخليرية والدينية

تعرب عن م�شاكلهم وافكارهم وايدولوجيتهم
خالف وطني  ..االقباط مثل ا�شقائهم
امل�سلمون املخل�صون لهذا الوطن يرون �أن الدولة
الدينية  -ب�إختالف عقائدها  -هو ا�سوء اختيار
للبلدان  ،والدول املتقدمة مل تعرف التقدم �إال
عندما عرفت العدل وامل�ساواة واطلقت العنان
للعقل والعلم والفكر  ،وحل التقدم عندما
ذابت العرقيات واالختالفات وظهرت فقط
املواطنة .وكذب ًا يحاول حزب النور ومن علي
�شاكلته �إقناع جمتمعاتهم �أن هناك احزاب غربية
«م�سيحية» ،وهل يعلمون متام ًا �أن تلك االحزاب
هي �أمتداد لالحزاب «الكاثوليكية ال�شعبية»
والتي ن�ش�أت يف القرن التا�سع ع�شر  ،حني
حاولت تلك االحزاب يف هذا القرن الإ�ستفادة
من عمل الكني�سة اخلدمي واملجتمعي من خدمة
الفقراء وامل�سنني  ،و�أن االحزاب امل�سيحية
املوجودة الأن يف الغرب ال حتمل �إال ا�سمائها
فقط وتخ�ضع متام ًا لعلمانية الدولة وف�صل الدين
التام عن الدولة
خالف �أخالقي :وهذا �أمر هام فهناك خالف
اخالقي حقيقي مع تلك الإحزاب ،فحتي
و�أن و�صفت ال�سيا�سة «باللعبة القذرة» فمواقف
تلك االحزاب من تغيري مبادئ وتباين �سلوك
القيادات مع االفراد والقواعد جتاوزت �سوء
اللعبة ال�سيا�سية املعتاد ملا هو �أ�سوء .فليلة انتظار
الفائز بني مر�سي و�شفيق كان اتباع احلزب يف
ميدان التحرير يحذرون من فوز �شفيق  ،بينما
قيادات احلزب يف منزل �شفيق يبايعونه حال
فوزه .حزب النور الذي ي�شمل برناجمه حق
ال�شعب يف عزل احلاكم حال فوزه ،هو نف�سه
الذي قال قبل �أيام من ثورة الثالين من يونيو
ب�أن �شرعية مر�سي خط ًا �أحمر وكان اتباعهم يف
ميدان «رابعة» وقتها ،وبعد جناح ثورة مر�سي
�شاركت قيادات احلزب يف اجتماع القوي
ال�سيا�سية للمطالبه ب�إنتخابات رئا�سية مبكرة.
وغريها من التناق�ضات بني املبادي واالفعال ،وما
بني ما يقولونه يف العلن وما يقولونه يف الغرف
املغلقة ،وما بني �سلوك افراد احلزب و�سلوك
قاداته � ،سلوك يجعل رف�ض هذا احلزب واجب
اخالقي
دعوة حزب النور ومن علي �شاكلته لالقباط
للإن�ضمام اليه فقط مل�صلحة احلزب لي�ستطيع
الرت�شح بعد �أن اجربه الد�ستور بو�ضع كوتة
للمر�أة واالقباط وال�شباب علي قوائمة  ،حزب
النور حزب طائفي ال عالقة له بال�سيا�سة
او بهموم الوطن  ،وبكل تلك اخلالفات
واالختالفات ال�سابقة ي�ستحيل �أن ين�ضم له
«قبطي» � ...أو «م�سلم»

!IMPORTANT
MORTGAGES

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
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علي أنغام زياد الرحباني ..
أنا مش كافر !

ماجي ماجد

حقا ً  ...أنا مش كافر! أغنية حتمل الكثير من املعاني الواقعية والتي أدها املبدع
القدير وصاحب الرؤي الفنية اجلريئة»زياد الرحباني» جنل جارة القمر «فيروز» وعبر
من خاللها عن املغالطات العظمي التي تُؤثِر عقول مجتماعتنا من التمسك
بقيم بالية في حني تزداد آنات الواقع ضجرا ً باحلال الذي وصل إلية .
صنعت منها تلك القطعة الفنية املتخمة بالعبقرية والثراء الواقعي
فلقد استوقفتني هذة احلالة التي ُ
لتصوير حالة حقيقة منر بها جميعا ً داخل احمليط الذي نقع بداخلة  !..فمن منا لم يُتهم بالكفر لكونة
مختلف عن من حولة في أفكارة وأسلوب حياتة وعادتة ومعتقداتة الشخصية وأحالمة وطموحة و حتي
إجتهاتة الفنية !.
دعوني أتناول معكم بعض اجلوانب وليس الكل وذلك لصعوبة حصر كل اجلوانب التي تُهاجم في الشخص
الذي يحاول ان يغرد خارج السرب احمليط بة أو ينشق حني يري وجودة متمثل في لون آخر مختلف عما هو
َمطروح أمام الرؤيا الواحدة ...
ألم يُحكم علي الفيلسوف « بن رشد» في عصرة بالنفي لة ولكل من يتبعة وإتهامة بالكفر والذندقة
واألمر بحرق جميع مؤلفاتة ليس هذا فحسب بل وحظر اإلشتغال بالفلسفة جملة ؟ وذلك ألنة أراد ان ينشر
الوعي الفكري عن طريق مؤلفاتة العظيمة ونذكر منها علي سبيل املثال وليس احلصر « فصل املقال وتقرير
ما بني الشريعة واحلكمة من اإلتصال « والذي قدم من خاللة معني قيم عن أرتباط التفكير بالنص الديني
وإعمال عقل اإلنسان فية واستخدام املنهج التحليلي لكل النصوص املطروحة للوصول إلي املعاني املرجوة
ألم يُحكم علي نظرية العالم الفلكي اجلليل» كوبرنيكوس»بالنفي ؟ والذي عبر عنها من خالل كتابة “
رسالة في دوران األجرام السماوية “ عن أبطال الفكرة القائلة بأن األرض ثابتة والشمس والكواكب تدور
حولها تلك النظرية التي كانت وبال شك تخدم مصلحة السلطة الدينية احلاكمة آن ذاك والتي أرادت أن
جتمد وعي الشعب وترثي قواعد الثبات حتي في العلم كي اليثور علي امللك وحاشيتة التي أحكمت قبضتها
علي أوروبا في العصور املظلمة بأسم الدين  .وأن من كان يجرؤ علي تغيير مسار النبرة الواحدة داخل اجملتمع
يرمي بالكفر واإلحلاد ولكن تلك النظرية لم تستسلم لإلضطهاد بل ظلت حية علي يد “ جيوردانو بورنو”
والذي أعاد أحيائها بعد موت نيكوس والقي مصير السجن ثم املوت حرقا ً وتبعة “ جاليليو “ محاوالً الكفاح
رب ومنع من تدريس النظرية بعد تعرضة للمحاكمة أكثر من مرة إال أن هذة
للعمل بتلك الفكرة إال أنه ُح َ
النظرية ظلت صداع في رأس الرجعية حتي مت اإلعتراف بها رسميا ً 1835م وأصبحت أساساً تدرس وتقوم
علي أساسها كل النظريات الفلكية ...
والتاريخ زاخر باألحداث والشخصيات التي ُهجمت لكونها أرادت ان تري نور احلقيقة الذي بدأ بداخلها اوالً
ثم سمع صداة علي مدي األجيال رغم دعوات الكفر لهؤالء الذين يخرجون عن املألوف  ...هؤالء جميعا ً
لم يعجزوا إلتهامهم بالكفر ولم يستسلموا لنبرات اإلحباط احمليطة بهم لكونهم شاردين عن اإلسراب
امل ُنساقة خلف اجلمود الوجودي ! كونك مختلف في رؤياك وأسلوب حياتك وطريقة تفكيرك فأنت لست كافر
 .كونك تريد ان تسبح في محيطات الوجود باحثا ً عن القيمة بعيد عن مجريات الواقع املشوشة فأنت لست
كافرا ً  .وعليك دائما ً عندما تخطو بجرأه نحو حترير ذاتك تردد للعالم كلة  :أنا مش كافر!ِ

الثورة و�سنني الثورة

				

ايليا مقار

أكتب هذا املقال واألنباء مازالت تتوافد بتخبط وضبابية
عن الهجوم اإلرهابي علي فندق ومواقع عسكرية خاصة
بالشرطة والقوات املسلحة في العريش وأنباء عن وقوع
عشرات الشهداء واملصابني .يزلزلك هذا احلدث ويشعرك
باخلوف ،يجعلك تتساءل ،علي أي جانب أقف ،هل هناك
للحديث عن مكاسب الثورة في ذكراها الرابعة؟ هل هناك مجال للحديث عن الشهيدة
شيماء الصباغ ومئات الشباب من الشباب ضحية القبض العشوائي والغير عشوائي ممن
يرفضون احلكم الديني واحلكم العسكري؟
احلديث عن الثورة ورائحة دم شهداء العريش اليوم مازالت تزكم اإلنوف جتعلك مرشحا ً ليتم
تصنيفك باخليانة والعمالة .وسيصرخ اجلميع في وجهك لعنا ً للثورة وسنني الثورة .فاخلوف
يجعلك تتخندق بالفصيل الذي تنمتي اليه اكثر .ال تتوقف لتدرك أن جناة مصر رمبا لن تكون
في التخندق بل في اخلروج من اخلنادق لبناء مجتمع مدني حر يستقطب شبابه املؤمن بالثورة
في فترة هو أحوج ما يكون ألنصار حقيقيني فاعلني .النظام له أنصار ،ولكن معظم أنصاره
من غير الفاعلني في التغيير وليس لهم قدرة على الدفاع عنه ،هم في أحضان النظام لكي
يدافع عنهم .ما يفتقده النظام في مصر هو احلليف الفاعل.
النظم في مصر أنظمة إستحواذية ال تقبل املشاركة .اإلخوان تأمورا علي كل القوى الثورية
التي ساندتهم وأجنحت مرشحهم الرئاسي بفارق ضئيل في مقابل مرشح نظام مبارك .واألن
يفعل النظام احلالي نفس اجلرمية .النظام يريد إستئصال أي صوت يسبب له صداع ويحاسبه
ويطالبه بإظهار تغيير حقيقى نحو الدميقراطية واحلرية .النظام ال يفرق بني إرهابيي سيناء
اجملرمني ،ومجرمي اجلماعة الراغبني في إستعادة مقعد القيادة في مصر حتى وإن أحرقوا
مصر ،حتى وأن تسولوا الرعاية وإرمتوا في إحضان دول حتلم بإسقاط مصر .ال يفرق النظام
احلالي بني كل هؤالء ومواطنني ليس لهم حلم اإل أن يروا مصر أفضل ،مواطنون فجرت فيهم
ثورة يناير حلم احلرية والكرامة.
النجاة احلقيقة ملصر ونظامها احلالي لن تكون إال من خالل التصالح مع ثورة يناير عن طريق
إعادة اإلعتبار لشبابها ووضع إستراتيجية نهضة صادقة تضع أهداف الثورة غايتها وترسم
الطريق لتحقيق هذه األهداف .حلم العيش واحلرية والكرامة اإلنسانية ولد ليبقى ،والنظام
لن يبقى الي باإلحتماء بثورة يناير والعمل علي حتقيق أهدافها.
رحم اهلل شهداءنا

ولو قامت عشر ثورات!!

Mississauga Central

سليمان جودة

Innovative Solutions to help you grow your business.
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اخلالف الذى نشب بني الدكتور أسامة الغزالى
حرب ،رئيس مجلس أمناء حزب املصريني
األحرار ،وبني الدكتور يونس مخيون ،رئيس حزب
النور ،أثناء اجتماع رئيس اجلمهورية مع عدد
من رؤساء األحزاب ،جرى تناوله فى اإلعالم
وكأنه خالف شخصى بني الرجلني ،أو كأنه
خالف بينهما على إرث قدمي ،فى حني أنه خالف
حول قضية أساسية وفاصلة فى حياتنا
السياسية ،ال يريد أحد أن يحسمها إلى اآلن!
آسف! ..فالكالم عن أن أحدا ً ال يريد أن
يحسمها كالم غير دقيق ،ألن الدقيق منه
هو أن الدولة ذاتها التزال تسكت عن املوضوع
الذى نشب اخلالف حوله ،رغم أنه ،من حيث
حيويته ،يقع فى عمق حياتنا بشكل عام ،ثم
يقع فى عمق اختصاصها كدولة!
الدولة تسكت عنه ،على مدى عام كامل ،وال
تريد ،ألسباب هى تعلمها ،معاجلة املوضوع
من جذوره!
ففى يناير املاضى ،مت إقرار الدستور احلالى،
وهو دستور يحظر فى إحدى مواده قيام أى
حزب على أساس دينى ،ومنذ إقراره ،كدستور
حاكم للجميع ،حاكما ً ومحكومني ،لم نسمع
أن حزبا ً قد مت استبعاده من قوائم األحزاب
املوجودة ألنه ،من حيث أساس نشأته ،ومن
حيث جوهر فكرته ،يتناقض مع مادة الدستور
إياها ..لم نسمع!
وقد كان املتصور ،واليزال ،أن تبادر الدولة
نفسها إلى إزالة هذا الغموض الذى يحيط
مبوقف «النور» حتديدا ً ،كحزب ال يضم فى

عضويته  -كما هو ظاهر  -غير السلفيني ،ثم
إنه غموض يحيط أيضا ً مبوقف أحزاب أخرى
عديدة ،وإن بقى «النور» هو أهمها وأشهرها
لدى قطاعات ال بأس بها فى الرأى العام.
تسكت الدولة عن املوضوع وال تثيره ،وإذا أثير
فإنها ال تشارك فيما يقال ،وكأنه ال يعنيها ،أو
كأن املطلوب منا أن نلتمس سلطة أخرى ،فى
بلد آخر ،يقول لنا بصراحة ،ودون لف أو دوران،
ما إذا كان «النور» حزبا ً دينيا ً فيجب حله ،أو
ما إذا كان حزبا ً ال تنطبق عليه مادة الدستور
الصريحة فيبقى ،وأهالً وسهالً به  -حينئذ -
فى حياتنا العامة.
وأرجو أال يتصور الدكتور مخيون ورفاقه فى
احلزب ،أن هذه املطالبات شديدة اإلحلاح تأتى
على أساس موقف مسبق ضدهم ..ال ..فكل
القصد أن يكون الدستور القائم مطبقا ً بكل
مواده بيننا ،وأن يكون «النور» ،الذى شارك
مبمثلني عنه فى جلنة الدستور ،متقبالً الفكرة،
غير متأفف منها ..فكرة أن الدستور لم
نضعه ،منذ عام كامل ،لنحفظه فى األدراج،
وال لنتكلم عنه ،وعن جماله ،وعن روعة مواده،
وفقط ،وإمنا ليكون له أثر فى حياة الناس ،وإال
فما جدواه؟!
املسألة ليست «خناقة» بني الغزالى وبني
مخيون ،حول أمر شخصى ،ولن تكون ،وإمنا
هى من جانب الدكتور أسامة  -على األقل -
متثل رغبة عنده ،وعند كثيرين غيره بالضرورة،
فى أن نكون أمناء مع أنفسنا ،ونحن نتحدث
عن دستور  ،2014وأال نخدع أنفسنا بأكثر من
هذا ،فلقد أدى خداع النفس ،من جانبنا ،على
مستويات كثيرة ،إلى ثورتني اثنتني ،والبد أن
الذى لم يتعلم منهما ويأخذ منهما الدرس
جيدا ً لن يتعلم من غيرهما أبدا ً ،ولو قامت
عشر ثورات من بعدهما فى البلد!
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هل تتذكرون الدكتور أحمد صبحي منصور؟

سعيد شعيب

هو واحد من أهم َمن حاولوا عقد مصاحلة بني املسلمني والعالم ،وقاتل من أجل تخليص ديننا العظيم من جرائم
التاريخ ،وجرائم حتويله إلى دين عدائي إرهابي .وكانت النتيجة املؤسفة أن هذا املفكر الهام مت فصلة من جامعة
األزهر التي كان يعمل بها أستا ًذا ومت سجنه ،ليس ألنه إرهابي وليس ألنه يحمل السالح ويقتل غيره ،ولكن ألن
أفكاره مختلفة عن السائد.
وهو اآلن يعيش في الواليات املتحدة األمريكية في أمان منذ سنوات طويلة يُكمل مشروعه الفكري العظيم،
وينشر إنتاجه الهام عبر املوقع اإللكتروني “أهل القرآن”.
ليس الدكتور صبحي وحده هو من تعرض لهذا التنكيل والعصف ،ولكن أنصار مشروعه الفكري كان يتم القبض
عليهم ،وتعذيبهم والزج بهم في السجون والتهمة أنهم “قرآنيون”.
ال يهمني أن يعجبك أو حتى يعجبني اجتهادات الدكتور منصور ،ولكن االعتراف بحقه وحق أنصاره في أن يعتقدوا
ما يشاؤون ،وأن يدعوا غيرهم إلى ما يؤمنون به .كما ال يهمني أن يعجبك أو يعجبني اجتهادات الشيعة املصريني
وال غيرهم من الفرق اإلسالمية التي تختلف اختالفا ً جذرياً مع الثقافة اإلسالمية السائدة في بلدنا .املهم هو أن
نقر بحقهم في احلرية ،مثلما يطالب أنصار الثقافة اإلسالمية التقليدية بحقهم في أن يدعوا إلى ما يشاؤون،
وأن يدافعوا عما يشاؤون.
بالطبع ،وكما تعرف ،الدكتور أحمد صبحي منصور ،ليس الوحيد ،فهناك اجتهادات آلخرين منهم على سبيل املثال
الدكتور سيد القمني ،الدكتور نصر حامد أبو زيد واملستشار الراحل سعيد العشماوي والشيخ محمد عبد اهلل
وصديقي العزيز الدكتور إسالم البحيري وغيرهم.
حقيقيا في مناقشة أفكارهم ،ولكن الطاقة األكبر ذهبت إلى
جهدا
كل هؤالء وغيرهم لم يبذل خصومهم
ً
ً
حمالت تشويه وتكفير وتهديدات.
وحتولت محاكمة
في هذا السياق البد أن أذكرك ،بشكل خاص ،بالراحل العظيم فرج فودة الذي ُقتل بد ٍم بارد بفتوىّ ،
القتلة إلى مسخرة ،عندما أراد البعض ،ومنهم الراحل الشيخ محمد الغزالي ،إلى حتويلها إلى محاكمة للقتيل
بحجة أنه كافر.
ُ
ملاذا أذكرك بهؤالء اخملتلفني؟
لسببني ،األول أن نُحييهم لشجاعتهم ،فقد قرروا أن يقفوا ضد تيار جارف ،بدون دعم وبدون مساندة ،وبدون
مؤسسات أو دول أو سلطة تدعمهم .السبب الثاني وهو األهم ،هو أننا البد أن ندرك أن املطالبات الواسعة بـ”ثورة
دينية” أو “جتديد اخلطاب الديني” ،من املستحيل أن تنجح بدون أن تكون هناك حرية حقيقية .ألن هذه احلرية هي التي
تمُ كن اجملتمع من إجراء نقاش واسع حول كل شيء وأي شيء .ففي هذا النقاش تتطور األفكار وتنضج االختيارات.
بعيدا عن التهويل ،مجرد
من ثم فال قداسة ألشخاص ،وال قداسة ملؤسسات وعلى رأسها األزهر .فهو في النهاية
ً
أشخاص مثلي ومثلك لهم آراء  ،مجرد آراء ،تخطئ وتصيب .وهم مثل غيرهم من آحاد الناس ،ال ميلكون توكيالً
بالتحدث باسم اإلسالم وال باسم املسلمني وال باسم اهلل جل عاله.
وباملثل البد أن نتوقف عن تقديس األشخاص مثل البخاري وغيره ،فهم مثل رجال األزهر بشر يصيبون ويخطئون ،ال
سلطان لهم علينا .كما أظن أنه في هذا السياق البد أن نتخلص من تقديس تاريخ املسلمني ،مثل الغزوات والذين
قاموا مبا فيهم الصحابة.
إذا وصلنا إلى ذلك ،فسوف نكون خطونا خطوة كبيرة إلى األمام ،وينتقل النقاش من خانة التكفير ،مثلما فعل
ويفعل األزهر والسلفيني والقطاع األكبر من أنصار اإلسالم السياسي ،إلى خانة النقاش احلر ،ومن ثم جتديد
الدماء ووضع كل األفكار أمام اجملتمع.
لكن تبقى خطوة أخرى ،وهي ضرورة أن نتقبل إلى انتقاد الدين نفسه .أقصد بشكل محدد القرآن الكرمي ،أي نقبل
انتقاد الدين اإلسالمي من خارجه .وإذا لم نفعل ذلك ،فمن الصعب أو للدقة من املستحيل أن يتم تطوير من أي
نوع .ألن التطور يحدث عندما تتحاور وتتصادم األضداد ،أي األفكار اخملتلفة بشكل سلمي ودميقراطي حر.
أرجو أال تنزعج ،وسأعطيك مثاالً .كيف ميكن أن تعرف أن النبي (ص) كانت حروبه دفاعية ،إذا لم يكن هناك من
يقول وباألدلة التي يراها أنه كان معتديًا وسفاكً ا للدماء .كيف ميكن أن تدافع عن “نبي الرحمة” في أنه لم يكن
يعادي األديان واملعتقدات األخرى ويقتل أصحابها ،دون أن يكون هناك من يقول أنه ارتكب مجازر ضد خصومه
السياسيني في املدينة ومنهم اليهود مثالً .كيف تدافع عن أن القرآن ال يؤمر أتباعه بالكراهية والقتل ،دون أن
يكون هناك من يدعي ذلك.
ما أقصده هو أنه من املستحيل أن نطور رؤيتنا لديننا ونفهمه أكثر ونسترشد به أكثر ،دون أن يكون هناك من
يهاجمه وينتقده بضراوة ،ودعني أقول لك أن تطور الثقافة الدينية اإلسالمية لم حتدث إال في العهود التي كانت
فيها حرية للجميع  ،مبا فيهم الذين ينكرون كل األديان.
لكن هذا يستلزم الكثير والكثير .يستلزم أن يعود الدكتور صبحي منصور من منفاه ويكتب ويقول هو وأنصاره
ملحدا ،دون أن يتم تكفيره وسجنه وسحله .بكلمة
ما يشاؤون .يستلزم أن يقول أي مصري ما يشاء ،حتى لو كان
ً
واحدة ،احلرية ،ليست فقط حرية االعتقاد وانتقاد األديان ،ولكن البد أن يكون لصيقا ً بها حرية الرأي والتعبير
والتنظيم ،أي احلريات الفردية والعامة.
بدون ذلك ،أظن ،وليس كل الظن إثم ،أن املطالبة ب”ثورة دينية” ،ليست إال بالونات سياسية ،ال تفيد إال أصحابها.

بتغري عليك
شعر جورج عبد املسيح

بتغري عليك
من واحده حلوه والب�سه
�شيك
من نظره طالت من عنيك
من ما�ضيك
اللي ن�سيته
ب�س هو م�ش نا�سيك
من بنات بيحبوا �ضحكك
و�ساعات بيدوبوا فيك
دي ت�ساعدها يف وقت
�ضيق
و اللي معترباك �صديق
من واحده جابت مره
�سريتك

واللي بتفكرها بيك
واللي م�ش بتح�س بيها
وهي دائماً حا�سه بيك
واللي بعنيها تناديك
�شايفه كل بنت حلوه
جايه بتقا�سمها فيك
وهي م�ش بتطيق �شريك
حا�سه ان الدنيا فرخه
وانت وحدك ب�س
ديييييك
وانت عارف بحر حواء
كان كبري دائماً عليك
كل مره حتب فيها
كنا بنالقيك غريق ...

اعرف نفسك

دوال أندراوس

القول بأنك لن تستطيع أن ترضي كل الناس كل
الوقت صحيح متاما ً ..ذلك ألنك مهما فعلت ولو
حتى أوقدت أصابعك شمعا ً كما يقولون فستظل
غيرمقبو ٍل من البعض ..بل وقد يصل األمر بهم إلي
حد كراهيتك دون أن يكون هناك سبب واضح لتلك
الكراهية فال أنت آذيتهم مثالً وال أنت جرحتهم أو
أهنتهم أومنعت اخليرعنهم ..ولكن السبب قد يكون
ببساطة هو أنك أفضل منهم بشكل أو بآخر وأن ما
بك من ميزات يكشف ضآلتهم وعيوبهم .وألن بعض
الناس غير قادرين علي الرضا مبا قسم اهلل لهم من
مال أوجمال أوذكاء أوحظ ..إلي آخر تلك القائمة من
العطايا واملنح اإللهية  ،يبقى وجودك وال شئ غيره هو
سبب معاداتهم لك .ونظرا ً ألن الكل يتنافس علي دور
البطولة علي مسرح الدنيا الكبير جند البعض ممن ال
ميلكون سوي مقومات الكومبارس ،يحاولون الظهور
علي حساب املوهوبني حقا والنظرية التي يتبعونها
هي محاولة اإلنتقاص من شأن اآلخرين وتسطيح
موهبتهم حتي يبزغ جنمهم هم وتسلط عليهم
األضواء .هكذا جند البعض يتعامل معنا ببغضة غير
مبررة أحيانا محاولني إنتهاز الفرص لتصيد األخطاء
لنا أواملبالغة في إبراز ما بنا من عيوب.
املؤسف أن تلك املواقف التي يتخذها الناس حيالنا
تؤثر فينا بشدة إما سلبا ً أو إيجابا ً .فقد يفسد اليوم
كله ويتعكنن املزاج جملرد أن شخصا ً ما عاملنا بطريقة
مش وال بد أو نظر إلينا نظرة حتمل نوعا ً من الضغينة
أو االستعالء..في حني نكاد نقفز تيها ً ويستخفنا
الطرب إذا ما نلنا مديحا ً من أحد أوحملنا نظرات
اإلعجاب في عيون اآلخرين.
لقد أصبحنا نعتمد على اآلخرين في تعريفنا من
نكون والنتيجة هي أننا صرنا أدوات في أيدي اآلخرين
يوجهونها كيفما شاءوا ويتحكمون في مزاجنا
ومشاعرنا كيفما اتفق .قدميا ً قال أفالطون أن من ال
يفكر ليس إال آلة في يد من يفكر ..وقدميا ً -على األقل-
كان يوجد من يفكر ..أما اليوم فبكل أسف فقدنا
جميعا ً الرغبة في التفكير ..ألقتنا الظروف احمليطة
بنا في دوامة اللهث وراء االحتياجات ومحاولة الطفو
علي سطح احلياة بكل ما تزخر به من ظلم واستبداد
واكتئاب وقمع وفقر وبطالة ..هكذا
استهلكنا قلبا ً
ُ
وقالبا ً في أمور سطحية ولم تعد لدينا الطاقة أو
حتى مجرد الرغبة في التفكير..وأصبح من ال يفكر آلة
في يد من ال يفكر ..وصار األعمى يقود األعمى ..وغدا
الهدف األسمى أمام كل فرد منا هو أن يستلقي بال
حراك أمام شاشة التليفزيون أو الكمبيوتر ليستقبل
كل ما يعرض أمامه من معلومات بال أي رغبة في
الفرز و االنتقاء فعملية الفرز نفسها حتتاج لتفكير.
علي جدران معبد دلفي بأثينا كتبت حكمة شهيرة
نادى بها الفالسفة علي مر العصور ..تقول هذه
احلكمة« :إعرف نفسك بنفسك» ..إذ ليس هنالك من
هو أقدر منك علي معرفة ذاتك ..ولن يتسني لك أن
تبلغ في احلياة أي مبلغ إن لم تعرف ما بك من عيوب
فتقومها وميزات فتبرزها .ونحن أحيانا ً نعجز وأحيانا ً
نتهيب من مواجهة أنفسنا فنختلق املبررات للتهرب
من هذه املسئولية .ولكن احلقيقة الواضحة التي ال
خالف عليها هي أنه ليس أهم وال أجدي من أنفسنا
لنبذل في معرفتها الوقت واجلهد .وإن لم جتد الوقت
لنفسك فأنت بالضرورة تضيعها ،وتعطي الفرصة
لذوي النفوس الضعيفة وأصحاب املعارف الضحلة
أن يخبروك بحقيقتك وميلوا عليك من تكون..عندها
ياصديقي ال تلومن إال نفسك!

كتابات ساخرة

سامح سمير

 lبعد اربع سنوات ،اثبتت جتربتنا مع شعبنا
والقوى السياسية مبختلف اطيافها وتوجهاتها،
ان غلطتنا هي اننا تركنا امليدان يوم  11فبراير
بعد ما خلعنا مبارك  ،قبل ان نبايع حبيب العادلي
خلفا له
 lاحلقيقة الشماتة في املوت ،فضال عن كونها
مقززة ،هي عادة من مخلفات عصر ماقبل ثورة
يناير وفقدت كل مبررات وجودها مع الواقع اجلديد
اللي خلقته الثورة ،دلوقتي املفروض اللي ميوت هو
اللي يشمت فينا نحن األحياء ،مش العكس ،ونرد
نقوله ال شماتة في األحياء
املفروض زي ما لغينا االحتفال بثورة يناير حدادا
 lعلى امللك عبداهلل ،الواجب يحتم اننا نلغي
االحتفال بعيد الشرطة حدادا على ثورة يناير
 lمبا ان االحزاب قررت تنزل االنتخابات بقامية
موحدة  ،انا شايف أن تصميم مجلس الشعب
الزم يتغير مبا يتالءم مع روح املرحلة ،نشيل املنصة
والكراسي خالص ونعمل قعدة عربي وسفرة
ونيش كبير
 lأيام اجمللس العسكري ،االخوان كانوا بيأكدوا
أن عندهم وثائق تثبت أن مبارك هو اللي قتل
املتظاهرين  ،دلوقتي مرسي بيؤكد أنه عنده وثائق
تثبت ان السيسي هو اللي قتلهم ،أتوقع بعد
املصاحلة ،أن حدثت ،انهم يطلعوا علينا بالوثائق
االصلية اللي تثبت انهم ماتوا منتحرين
 lسعيد جدا بلقاء الرئيس السيسي مع رؤساء
وقيادات األحزاب ،وأرجو انه يتكرر بشكل منتظم،
شهري أو حتى أسبوعي ،الرئيس مسئولياته
ثقيلة ومن حقه يريح دماغه كام ساعة كل
اسبوع ويرتاح من السياسة وقرفها
 lعكس اغلب االراء ،انا ارى ان ما يحدث االن
هو اعظم تكرمي نالته ثورة يناير اجمليدة خالل االربع
سنوات املاضية ،واملعترض ،احب افكره أن اكرام
امليت دفنه
 lشديد السعادة والتفاؤل بانتهاء احلكومة
من إعداد قانون حملاكمة كل من تورط في الفساد
السياسي منذ  ،1981زي ما محاكمة القرن
انتهت ب عودوا إلى مقاعدكم ،يبقى دي بامليت
خالص فيها عودوا إلى مناصبكم
 lاحلكومة تصدر قرارا بجعل االحد  ٢٥يناير
اجازة رسمية مبناسبة عيد الشرطة املعروف
اعالميا ً بعيد ثورة يناير

647.447.0455
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سوق العقارات
مع بداية العام اجلديد ،تأتى اإلحصائيات لتخدم
عدة أفرع فى سوق العقارات .
فقد اعلنت  Toronto Real Estate Boardان
 4,975وحدة متليك مت املعاملة عليها من خالل
نظام  MLSخالل الربع األخير من عام 2014
 .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  8.3في املائة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس
الفترة من عام  2013حيث كانت عدد الوحدات
املعروضة  4,594وحدة .و تستمر الزيادة فى أسعار
الشقق حيث كان متوسط سعر البيع لكل
املناطق  367,199دوالر بزيادة قدرها  3.8فى املائة
حيث كان متوسط سعر البيع  353,799دوالر
خالل نفس الفترة من عام .2013
وكانت املبيعات على هذا النحو فى مختلف
املناطق:
مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  71في املائة من
املعامالت كان حجم املعامالت على  3564شقة و
وصل متوسط سعر الشقة الى  390,989دوالر
باملقارنة  380,997دوالرلنفس الفترة من العام
املاضى بزيادة قدرها  2.6في املائة .
 Halton Regionكان حجم املعامالت على 138
شقة و وصل متوسط سعر الشقة الى 395,550
دوالر باملقارنة  328,846دوالرلنفس الفترة من
العام املاضى بزيادة قدرها  20.3في املائة.

647.447.0455
416.737.3121

بقلم :مدحت سابا

 Peel Regionكان حجم املعامالت على 676
شقة و وصل متوسط سعر الشقة الى 269,928
دوالر باملقارنة  260,396دوالرلنفس الفترة من
العام املاضى بزيادة قدره  3.7في املائة.
 York Regionكان حجم املعامالت على 488
شقة و وصل متوسط سعر الشقة الى 346,506
دوالر باملقارنة  333,474دوالرلنفس الفترة من
العام املاضى بزيادة قدرها  3.9في املائة.
 Durham Regionكان حجم املعامالت على 98
شقة و وصل متوسط سعر الشقة الى 251,709
دوالر باملقارنة  236,527دوالرلنفس الفترة من
العام املاضى بزيادة قدرها  6.4في املائة.
فى املناطق اإلخرى كان حجم املعامالت ضعيف
على  11شقة فقط و وصل متوسط سعر الشقة
الى  228,191دوالر باملقارنة  251,250دوالرلنفس
الفترة من العام املاضى بإنخفاض قدرها  9.2في
املائة.
و في مجال اإليجارات ،اليزال الكثير من الشقق
اململوكة ميلكها مستثمرون تعتمد إستثماراتهم
على تأجير هذة الوحدات .وصاحب ذلك زيادة
الطلب على اإليجارات نتيجة الزيادة السكانية
و الهجرة السكانية .و وصل عدد الشقق املدرجة
فى الربع األخير من سنة  2014الى الى 10,611
ومتت املعاملة على  5,036وحدة على هذا النحو:
شقة من غرفة واحدة :متت املعاملة على 2,962
وحدة وكان متوسط اإليجار  1,609دوالر بزيادة
قدرها  0.6فى املائة دوالرلنفس الفترة من العام
املاضى.
شقة من غرفتني نوم متت املعاملة على 1,868
وحدة وكان متوسط اإليجار  2,165دوالر دون تغير
عن نفس الفترة من العام املاضى.
شقة من ثالث غرف نوم متت املعاملة على97
وحدة وكان متوسط اإليجار  2,577دوالر بزيادة
قدرها  2.1فى املائة دوالرلنفس الفترة من العام
املاضى.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
 soarin.homes@ gmail.comو سوف اجيب
عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker
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عامل العقارات

كيف تستثمر فى مجال

�إعداد� :إدوارد يعقوب

العقارات ()8

عرضت فى احللقات السابقة منوذج لألستثمار
العقارى قصير األمد بشراء شقة من شركة البناء
بأسعار ماقبل األنشاء ثم التنازل عنها للغير قبل
بالسهلة يونيــو  - 2014العدد الرابع عشر
السبت 7
التسجيل وذكرت ان هناك شروطا ليست
Professional Real Estate Services
المتام مثل هذا األستثمار ذو العائد املرتفع ولكن اذا
Bus: 905-731-2000
Ashraf Messiha
Fax: 905-886-7556
Broker M. Sc. Arch.
لم تتحقق مثل هذه الشروط فان البديل هو امتام
messiha@rogers.com
416-846-9450
عملية التسجيل و دفع باقى الثمن اما عن الطريق
القرض العقارى او نقدا وفى هذه احلالة نكون امام
احتمالني -1 :اذا كان املستثمر يرغب فى ان يكون
استثمارة قصير األجل  ،يتم تأجير الشقة مع
مراقبة سوق العقارات حتى نتحني اقرب فرصة
ألرتفاع األسعار فيتم بيع الشقة وهى مؤجرة
في فترة الشتاء وفي حالة حدوث
ملستثمر آخر يرغب فى االستثمار طويل األجل-2 .
اعداد :ادوارد يعقوب
إنقطاع كهربائي في املنزل ،وهو عادة
تؤجر مع الوضع فى احلسبان انه استثمار طويل
يحدث نتيجة عاصفة ثلجية أو بسبب
بدقة و
دراستها
معيتم
األمد .وكل هذه األحتماالت
وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكل
الصيف
قدوم
شدة الرياح والتي تتسبب في حدوث
ايفاد املستثمر بها سواءا قبل بدأ عملية األستثمار
اخلارجى للبيت جتعل املاء بخترق الطبقة العازلة للماء
عطل بخطوط الكهرباء.
السقف بالبيع او
فى اتخاذ قرار
او فى كل مرحلة يتحتم فيها
تشرخ الطالء او وجود بقع فى
بامداد ورق احلائط او
باستمرارا تقشر
اقوم الحظت
األيجار وفى كل األحوال فأذا
ونحن نحتاج الكهرباء لتدفئة املنزل
ناجـي جرجـ�س Nagi Girguis
املستثمر اول باول بنصائح تقود الى اقصى فائدة
Sales Representative
كل تساقط قطرات من املاء عبر السقف الداخلى،
الداخلى او
السقف
سواء كانت التدفئة داخل املنزل عن
وفق متابعة
ممكنة من هذا األستثمار العقارى
جميع اخلدمات العقارية
املنزلإيجار
سقفإ�ستثمار-ا
وايضا ألصالحبيع�-رشاء-ا
تطورات
ما يطرأ على سوق العقارات
اخلارجى .و فى أحسن
حاجة األن
فأنتمنفى
عقارات جتارية و�سكنية
دراسة جميع العوامل األخرى التى تؤثر فى األسعار
خربة  -ثقة  -اف�سل اخلدمات
أسوأها
فقط الى اصالح جزء من السقف ولكن فى
االحوال رمبا حتتاج
وسوف اشرحها فى احللقة القادمة.
Cell: 416.953.9416
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البيــــت
بيتـــــك

,

8854 Yonge St., Richmond Hill, L4C 0T4

عامل العقارات

ال

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

nagi.girguis@century21.ca
nagigirguis.comان
كل |األحوال يجب
قد تغيركلبالطات السقف ( .)shinglesعلى
تستشير احد املتخصصني فى اصالح األسقف مع العلم بأن:
* أن السقف يحتاج الى تغيير البالطات العازله ( )shinglesكل 20
–  30عاما .
* البحث عن مصدر التسرب و أصالحه رمبا ميثل احيانا حتديا صعبا
8000 Yonge st
Thornhill,تغييره بالكامل يكون اوفر
احلاله فإن
هذهon l4J
حتى للمتخصص وفى 1w3
Office: (905) 889-9330
فى التكلفة.
Fax: (905) 889-5822
* التهوية اجليدة داخل الفراغ املوجود بني السقف اخلارجى و السقف
Guirguis
Guirguis
Azza
الرطوبه
تسببها
تقى من الكثيرمن املشاكل التى
 Abdellnourان
الداخلى ميكن
Direct: (647) 296-4696
Direct: (416) 625-8027
الصيانه الدوريه قد تطيل من عمر السقف.
لذلك فالفحص و
Gguirguis2014@gmail.com
azzaabd2014@gmail.com
* Independently Owned and Operated

بيع وشراء االعمال التجارية

بيع ،شراء وتأجير العقارات السكنية منازل وشقق

بيع وشراء الصيدليات  ،عيادات األسنان ،والعيادات الطبية

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

www.torontojoyrealty.com

Designed by Good News Journal

Buying or selling Pharmacies, Dental Clinics or Medical Buildings

The Toronto Real Estate Board

Buying, selling or leasing houses or condos

Member of

Buying or selling business
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طبق العدد

د .شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

طرق وفوائد تق�شري الب�شرة

من أهم الطرق للعناية بالبشرة هي «التقشير»
ألن لهذه العملية فوائد كثيرة:
 -1التخلص من اجللد امليت من طبقة ال
 epidermisوهي الطبقة اخلارجية للجلد
 -2حتسن ملحوظ في skin tone and texture
 -3حتسن في الندوب « »scarsالناجتة عن «حب
الشباب» ،وايضا ً العالمات املبكرة للشيخوخة
fine lines
 -4حتسن في البقع الناجتة عن احلمل وايضا ً
الناجتة عن التعرض للشمس
ويُنصح بالذهاب للمختصني إلنتقاء الطريقة
املستخدمة حيث أن مشاكل وانواع البشرة
تختلف من شخص ألخر  ،وايضا ً هناك خطر في
إستخدام املستحضرات بعد هذه العملية ولهذا
يجب اللجوء للنصائح الطبية في إستخدام
هذه املستحضرات بعد إجراء احدي هذه الطرق
لضمان النتائج
أشهر الطرق املستخدمة
Microdermabrasion - 1

عن طريق إستخدام ماكينات خاصة منها
ال  diamond tipsأو ال  Crystalsوتعد هذه
الطريقة أكثر أمانا ً حيث ال يوجد اثار جانبية ،
ويُنصح بالذهاب الدوري كل  6 - 4أسابيع ولعدة
مرات
 ( Chemical Peels -2التقشير الكميائي )
حيث يتم إستخدام انواع مختلفة يحددها اخملتص
تبعا ً لنوع البشرة واملشاكل املوجودة بها  ،وتتفوق
هذه الطريقة علي Microdermabrasion
حيث ميكن إستخدامها في حاالت «حب
الشباب» وألنها تؤدي إلي تكسير الروابط بني
اخلاليا امليتة بالبشرة واخلاليا الصحيحة وتكون
النتائج ملحوظة  ،ولكن ايضا ً حتتاج البشرة إلي
عدة جلسات كل  4 - 3أسابيع
Fractional laser or Radio Frequency -3
نلجأ لهذه الطرق عندما نحتاج إلي تقشير
أعمق وتُعد هذه الطرق عنيفة نوعا ً ما وأكثر
تكلفة وايضا ً يحتاج الشخص إلي عدة أيام بعد
اجللسة للراحة ،حيث يكون الوجه محمرا ً ،مما
يصعب معه الذهاب للعمل

 10أشياء حتتاجها املرأة
العصرية من زوجها

منذ أن خلق اهلل آدم وحواء ،كانت العالقة بني الرجل
واملرأة مبنية على األخذ والعطاء ألن كالً من اجلنسني
ميتلك خصائص جسدية ونفسية وعاطفية ال
ميتلكها اجلنس اآلخر ،وباجتماعهما يكمالن بعضهما
البعض لبناء أسرة تشكل نواة للمجتمع.
وفي الوقت الذي يطلب فيه الرجل من املرأة أن تؤدي
واجباتها كاملة جتاهه ،فإن املرأة بدورها تنظر باملقابل
أن حتصل على حقوقها من الرجل ،وفيما يلي أهم
األشياء التي تريدها املرأة العصرية من الرجل لتشعر
بأنوثتها بحسب ما أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا.
 -1الهدايا
بغض النظر عن قيمة الهدية املادية ،فإن املرأة حتتاج
من وقت آلخر بأن تشعر باهتمام الرجل بها من خالل
تقدميه لبعض الهدايا كاألزهار واملالبس وقطع احللي
واجملوهرات وغيرها.
 -2الشعور باأللفة
ترغب املرأة بالتعرف على كافة تفاصيل حياة الرجل
الذي ترغب باالرتباط به ،لتشعر باأللفة والطمأنينة
جتاهه ،وكلما حتدث معها بحرية وشفافية دون إخفاء
أية أسرار عنها ،كانت أكثر ميالً لتفتح له قلبها.
 -3اللباقة
املرأة مخلوق مرهف املشاعر ،وحتتاج إلى العناية
الفائقة من الرجل بشكل لبق ،ويتجلى ذلك ببعض
التصرفات كفتح باب السيارة ،و حتضير الكرسي لها
في املطعم ،وغيرها من التصرفات التي متنح املرأة
شعورا ً بالتميز.
 -4اإلصغاء
حتتاج املرأة إلى أن تشعر باهتمام الرجل بحديثها،
فهي في كثير من األحيان ال تطلب رأيه بل ترغب بأن
جتد من يصغي إلى مشاكلها وهمومها.
 -5تذكر املناسبات اخلاصة
تشعر املرأة باإلهانة عندما ينسى الرجل مناسبات
خاصة كعيد ميالدها أو عيد زواجهما ،ألن تذكر هذه

املناسبات يدل على أن الرجل يهتم باملرأة وكافة
تفاصيل حياتها.
 -6إعطاء املرأة الوقت لتظهر أناقتها
يشتكي الكثير من الرجال من أن النساء ميضني وقتاً
طويالً وراء املرآة ،الرتداء املالبس املناسبة ووضع املكياج
ليظهرن بكامل أناقتهن عند اخلروج من املنزل ،إال أن
من الضروري أن يتحلى الرجل بالصبر ،ويعطي املرأة
الوقت الكافي دون أن يتذمر من ذلك.
 -7ال جتعل املرأة تنتظر
من الضروري أن يحترم الرجل مواعيده وخاصة مع
النساء ،ألن املرأة ترغب أن تشعر باهتمام الرجل بها
من خالل احلضور إلى املوعد قبلها ،اما في حال تركها
تنتظر إلجناز عمل ما فهذا يعني أنها ليست من
ضمن أولياته.
 -8اللقاءات الرومنسية
يجب على الرجل من وقت آلخر أن يخرج بصحبة
املرأة التي جتمعه بها عالقة عاطفية خاصة إلى
أماكن رومنسية لتناول العشاء على ضوء الشموع،
والتعبير عن مشاعره بشكل يحافظ على قوة
العالقة بينهما.
 -9احترام هوايات املرأة
ليس بالضرورة أن تتوافق الهويات التي يحبها الرجل
أو النشاطات التي ميارسها مع ما حتب املرأة ،لذلك
يجب أن يحترم هواياتها ويشجعها عليها حتى لو
يكن من عشاقها.
 -10اخرج مع أصدقائك من وقت آلخر
يظن معظم الرجال أن النساء يفضلن بقاءهم إلى
جانبهن طوال الوقت ،إال أن من الضروري أن يخرج
الرجل من وقت آلخر بصحبة أصدقائه للتغيير
من روتني احلياة اليومي ،وليمنح املرأة فرصة للقاء
صديقاتها واالختالء بنفسها لبعض الوقت.

ممبار

�إعداد� :أماين

املقادير

 2/1كيلو فوارغ
 2ملعقة كبيرة خل
للحشو
 2ملعقة كبيرة زيت
 3بصل مفروم ناعم
 2فص ثوم مفروم ناعم
 2ملعقة كبيرة صلصة طماطم
(معجون)
 1ملعقة كمون مطحون صغيرة
 1ملعقة كزبرة مطحونة صغيرة
 2/1ملعقة صغيرة قرفة
مطحونة
 2/1ملعقة صغيرة شطة ناعمة
(اختياري)
ملح و فلفل
 2/1كوب بقدونس مفروم
 2/1كوب كزبرة خضراء مفرومة
 2/1كوب شبت مفروم
 2كوب أرز مصري مغسول
لسلق املمبار
 2كوب عصير طماطم
 3ورق غار (الورا)
 2قرنفل صحيح
 2حبهان (هيل) صحيح
 4معلقة كبيرة سمن وزيت
للقلى

الطريقة

 تُقطع الفوارغ إلي قطعمتساوية بطول  15سنتيمترا ً
تقريباً.
 تُقلب حتت املاء حتى يُصبح اجلزءالداخلي هو اخلارجي.
 تُنقع الفوارغ في ماء و 2ملعقةكبيرة من امللح ملدة  10دقائق ثم
تُشطف.
 يُكحت بالسكني إلى اخلارج منجميع اجلهات حتى تصبح نظيفة
متاما .
 تُنقع مرة أخري في ماء وخلملدة  10دقائق ثم تُنظف مرة أخرى
بنفس الطريقة السابقة.
 تُخلط مكونات احلشو في وعاءعميق مع تتبيلها جيدا ً وتقليبها
حتى تتداخل كل املكونات.
 تحُ شى الفوارغ باحلشو وتربطباخليط من األطراف مع مراعاة ترك
اجلوانب فارغة وعدم ملؤها متاماً.
 -يُوضع ماء مع عصير الطماطم

في وعاء على نار متوسطة ويُتبل
بامللح والفلفل وورق الغار والقرنفل
واحلبهان (الهيل).
 يُترك املاء حتى يبدأ في الغليانوتُضاف الفوارغ احملشية حتى تبدأ
في الغليان مرة أخرى ثم تُخفف
احلرارة و يُترك ملدة  45دقيقة حتى
متام النضج.
 يُرفع املمبار من املاء ويُترك جانبا»مع جتفيفه قليالً.
 يُسخن الزيت والسمن في مقالةعلى نار متوسطة و تحُ مر قطع
املمبار حتى تأخذ اللون الذهبي من
كل اجلهات ثم تُرفع على منشفة
ورقية .
 يُزال اخليط ويُقطع املمبار ويُقدمساخناً مع الدجاج أو اللحم.
 يمُ كن حشو جزء أطول ولكنيُراعى عدم ملئها متاماً باحلشو
حتى ال تفتح عند التسوية عندما
يتشرب األرز من السائل ويتضاعف
حجمه.

تخفيضات خاصة للجاليات العربية

Medical Aesthetic
Treatments
Facials
Chemical Peels
Microdermabrasion
Mesoglow Mesotherapy
Massage Therapy

•
•
•
•
•

Medical Pedicure
• Using Margaret Dabbs
Products

Skincare Products
Obagi Medical
PCA / ElcaMD
Alyria
Margaret Dabbs

•
•
•
•

Injectables

• Botox Wrinkle Relaxer
• Juvederm Dermal Fillers

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

VISIA
• Skin Analysis

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

•
•
•
•
•
•
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عمدة مدينة وينيبيج ينهار في
البكاء بسبب العنصرية

وقف عمدة مدينة وينيبيج «براين بومان» محاطا ً بعشرات
من قادة السكان األصليني واجملتمعات احمللية وأعترف بان
مدينته لديها مشكلة عنصرية وانهار العمدة في البكاء
عندما حتدث عن أوالده الذين يريدهم أن يكونوا فخورين
بتراث أجدادهم وهو أول عمدة منتخب من الشعوب
األولي« ،ميتيي» ومتزوج من امرأة من يوكرانيا  ،وقد
سلطت مجلة ماكلني الضوء علي مشكلة العنصرية
والتمييز في مدينة وينيبيج عندما نشرت مقالة عن هذا
حتكي قصة التمييز املريب بني السكان األصليني وغير
األصليني ومنها قصة الفتاة ذات ال  ١٥عام من الشعوب
األولي التي وجدت مقتولة وملفوفة في كيس بالستيك
في النهر األحمر  ،ومن قبلها قصة الرجل املعوق من
الشعوب األولي الذي توفي بعد أن انتظر  ٣٤ساعة في
غرفة الطوارئ في املستشفى عام  . ٢٠٠٨وجاءت ردود
الفعل لهذه املقالة سريعة وقوية فقد اجتمع رئيس
الشرطة مع رؤساء الشعوب األولي وزعماء اجملتمعات
ليس لدحض املقالة بل ليعدوا بعمل شيء حيال هذه
املسألة وقال عمدة املدينة أن لدينا عنصرية في وينيبيج
وال ميكن أنكار هذا  ،وان اجلهل والكراهية وعدم االحتمال
والتعصب العنصري موجودين في كل مكان وأن املدينة
مسئولة األن لتغير دفة السفينة وتغير الطريق الذي
يربطنا جميعا  ،وهذا يعني وجود حوار مفتوح مع قادة
السكان األصليني قبل اتخاذ أي أجراء ملموس  ،وقال
«ديريك نيبياك»  ،أن هناك أناس يتعمدون إغضاء البصر
وجتاهل واقع السكان األصليني في اجملتمع ولكننا سوف
نتحداهم ومن املؤكد أن بعض األشخاص األن لهم جتربة
عنصرية في املطاعم أو في الشوارع وفي كل مكان
في وينيبيج  ،وقال اوفيد ميركريدي الرئيس السابق
للجمعية الوطنية لألمم األولي أنه عاني من العنصرية
ولكنه لم يدع هذا يسمم أفكاره  ،وقال أنا لدي احلق
في أن أكون مختلفا ً ويجب جعل هذا احلق أساسي في
مجتمعنا  ،وأن جلميع البشر احلق في أن يكونوا مختلفني
وبدال من أن يحط كل فرد منا من قدر أخيه فلنحاول
أن نرفع من بعضنا البعض  ،ونحن لدينا طريق طويل
لنقطعه حلل مشكلة العنصرية والتمييز.
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القوات الكندية تشتبك مع مقاتلي تنظيم داعش بالعراق
أعلن اجليش الكندي ،أن قوات كندية خاصة تبادلت إطالق النار مرتني
مع مسلحي «تنظيم الدولة» في العراق ،عقب اشتباك مماثل بني
القوات الكندية والتنظيم املتشدد في وقت سابق هذا الشهر.
وقال الكابنت «بول فورجيت» :وقع حادثات مماثالن خالل األسبوع
املاضي ،وفي احلالتني تصرفت القوات الكندية اخلاصة دفاعا عن
النفس وردت على النار وقضت على التهديد» .وأضاف أنه لم يصب
أي من الكنديني بأذى.
ووقع أول اشتباك في منتصف يناير ،حيث تعرض الكنديون إلى قصف بقذائف الهاون والرشاشات أثناء تدريب القوات العراقية
بالقرب من اخلطوط األمامية ،مما أثار جدال في أوتاوا ،بشأن املهمة التي تقودها الواليات املتحدة ضد «تنظيم الدولة».
وتشارك كندا في التحالف الدولي ضد داعش ،حيث أرسلت كندا  69من عناصر القوات اخلاصة لتدريب العراقيني ،و 600كادر
جوي وغيرهم من العسكريني ،إضافة إلى ست مقاتالت أف 18-إلى العراق مطلع نوفمبر املاضي.
وكانت القوات العراقية قد أكدت فرض سيطرتها على جميع مدن واقضية ونواحي» ديالى» ،وذلك بعد  3أيام من شن اجليش
واملتطوعني عمليات مكثفة ضد التنظيم في احملافظة الواقعة شمال شرق بغداد.
وتزامن إعالن «حترير» ديالى مع بد القوات العراقية ومسلحي العشائر حملة عسكرية ،ترمي إلى طرد مسلحي داعش من
املناطق اخلاضعة لسيطرته في مدينة الرمادي مبحافظة األنبار

البرملان الكندي
يستأنف أعماله
في أخر دورة
برملانية قبل
اإلنتخابات
الفيدرالية

استأنف البرملان الكندي أعماله بعد عطلة أستمرت ستة
أسابيع بسبب أعياد امليالد ،في ظل متغيرات عاملية كبري
متثلت في إنخفاض اسعار النفط والتي وصلت إلي أقل من
 50دوالر للبرميل مما دعا وزير املالية عن حكومة احملافظني
«جو اوليفر» ،إلي تأجيل أعالن إعالن املوازنة حتى شهر ابريل
القادم.
وكذلك تغييرات سياسية ورمبا أمنية عقب الهجوم اإلرهابي
الذي استهدف مج ّلة شارلي ابدو الفرنس ّية الساخرة زما

أثاره هذا الهجوم من ردود فعل عديدة من ّددة حول العالم.
ومن املتو ّقع أن يطرح الن ّواب على النقاش العديد من ّ
امللفات
من بينها مكافحة اإلرهاب  ،وكذلك مشاركة كندا في
التحالف ض ّد تنظيم “الدولة اإلسالم ّية” ومناقشة اإلجراءات
األمنية بعد هجمات باريس ودعم االقتصاد وغيرها.
وتعتبر تلك الدورة البرملان ّية هي أخر دورة قبل موعد االنتخابات
الفدرال ّية املتو ّقع إجراؤها في شهر أكتوبر القادم من هذا
العام.

ملكة جمال كندا تدهش اجلميع

بزيها الوطني في مسابقة ملكة
جمال الكون

اندهش احلضور ملسابقة ملكة جمال الكون حني ظهرت
ملكة جمال كندا ليلة احلادي والعشرين من يناير احلالي
في ميامي بوالية فلوريدا ،وهي ترتدي رداء ميثل لعبة
الهوكي املشهورة في كندا  ،وعندما طلب من املشتركات
في املسابقة إرتداء زي وطني ميثل بلدهم اختارت بعض
املشتركات أن يرتدين األزياء التقليدية اخلاصة بأوطانهم ،
ولكن ملكة جمال كندا واسمها «شانيل» من الشعوب
األولى ومن مدينة كاليدون في أونتاريو ارتدت كاس
«ستانلي» وهو الكاس الذي يناله فريق الهوكي الفائز
في كندا علي راسها مثل التاج وأحاطت وسطها مبشد
للخصر مزين بنبات «مابل ليف» وظهرت من علي جانبيها
عصي الهوكي كمثل جناحني وحملت علي ظهرها لوحة
اإلعالن عن أرقام الفريق الفائز وظهر الرداء كشبكة الهدف
وكانت اربطه حذائها أربطة الهوكي  ،وحصل هذا الزي
علي أعجاب اجلميع وقامت بتصميمة مصممة ألزياء
الرعب في األفالم والتليفزيون الكندي.

متظاهرين فلسطينيني يقذفون

كندا ترحب بقرار االحتاد األوربي

«بالبيض» في رام اهلل

من قائمة املنظمات اإلرهابية

موكب وزير اخلارجية الكندي

قذف متظاهرون فلسطينيون في مدينة «رام اهلل»
موكب وزير اخلارجية الكندي «جون بيرد» بالبيض
ورددوا هتافات استنكروا فيها موقف كندا جتاه
القضية الفلسطينية .وكانت عدة منظمات شبابية
فلسطينية ،قد دعت للتظاهر ضد زيارة «بيرد» الى رام
اهلل بدعوي إنحياز السياسة الكندية إلسرائيل في
مواقفها .
وكان بيرد قد وصل الى رام اهلل لإلجتماع بنظيره
الفلسطيني رياض املالكي.
وفي اجتماعه مع املالكي ،حذر «جون بيرد»
الفلسطينيني من القيام بخطوات دبلوماسية من
شأنها تقويض اي مفاوضات مستقبلية مع اسرائيل،
وذلك في اشارة الى اجلهود الفلسطينية الهادفة
للحصول على اعتراف دولي واإلنضمام الى املنظمات
الدولية  ،مبا فيها محكمة اجلنايات الدولية بعد انهيار
العملية السلمية.
وقال بيرد في تصريح اصدرته وزارة اخلارجية الكندية إنه
اجرى محادثات بناءة مع نظيره الفلسطيني تضمنت
نقاشا صريحا للمواضيع اخلالفية.
وتوجه بيرد من رام اهلل الى القدس حيث عقد اجتماعا ً
بنظيره االسرائيلي افيغدور ليبرمان.

بالطعن على حكم شطب حماس
أصدر وزير خارجية كندا «جون بيرد» بيانا ً يشيد
بقرار االحتاد األوربي بالطعن علي حكم احملكمة
العامة الصادر في السابع عشر من ديسمبر املاضي،
بشطب حماس من قائمة االحتاد األوربي للمنظمات
اإلرهابية  ،ورحبت كندا بهذا القرار وأعتبرت أن
حماس تظل منظمة إرهابية وضمن قائمة املنظمات
اإلرهابية في القانون اجلنائي الكندي باإلضافة إلي أن
حماس تشكل تهديد دائما ً وعشوائي حلياة املواطنني
اإلسرائيليني واملقيمني والزوار وحلياة الفلسطينيني ،
ونحن سعداء لهذه اإلجراءات التي اتُخذت ونشجع
االحتاد األوربي أن يواصل اتخاذ جميع اخلطوات
الضرورية خالل عملية الطعن للتأكد من أن منظمة
حماس ال تزال علي قائمة املنظمات اإلرهابية لالحتاد
األوربي  ،ومع األحداث األخيرة التي وقعت في باريس
وبروكسل فانه من املهم جدا أن تظل كندا واالحتاد
األوربي يقظني وحذرين في مواجهة اإلرهاب العاملي
 ،وأن يواصلوا العمل معا ً بشكل وثيق ملكافحة هذا
التهديد املشترك .
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السيسي ساهم
وول ستريت جورنال تزعم في تكوين داعش

في تقرير لها حمل عنوان «استغالل اإلرهاب
كذريعة للقمع» ،اعتبرت صحيفة «وول ستريت
جورنال» األمريكية الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي واحدا من أولئك القادة الذين يستغلون
يستخدمون ذريعة اإلرهاب كمبرر للمارسات
القمعية.
فقد تناول التقرير عددا من قادة الدول على
رأسهم قادة الصني وروسيا وفنزويال ومصر
ونيجيريا وآخرين ،معتبرة أن الدميقراطية تتعرض
لتهديد حول العالم منذ سنوات شهدت صعود
حكاما استبداديني ،مشيرة إلى أن الضغط
تكثف بشكل خاص خالل العام املنصرم.
وقالت الصحيفة إن السيسي وحكاما
آخرين لدول عربية أعادوا وحشية الشرطة
واحملاكمات الصورية والعقوبات احلادة في
ظل سعيهم ﻹبادة املعارضة السياسية.
وأضافت أن احملاكم في مصر أصدرت أحكاما
بإعدام أكثر من  500متهم بدعوى مشاركتهم
في أعمال شغب راح ضحيتها ضابط شرطة واحد.
واعتبر تقرير الصحيفة أن التدخل املتنامي
للجيوش في الشئون السياسية بات ميثل
اجتاها مشؤوما ،ملقيا الضوء على االنقالب
العسكري في تايالند الذي قال قادته إن العودة
إلى الدميقراطية باتت بعيدة املنال .ومضت
قائلة «وفي مصر ،فرضت احلكومة قيودا صارمة
على عمل منظمات اجملتمع املدني ،كما جعلت
تصرفات القوات املسلحة خارج سلطة القضاء».

اجلارديان

كما لفتت إلى أن اجليش في فنزويال بات
يتدخل في قطاعات مختلفة مثل االقتصاد
والبرامج االجتماعية واألمن الداخلي ،وذلك
في الوقت الذي توجه فيه جهات ادعاء
أمريكية اتهامات ملسئولني كبار في اجليش
الفنزويلي بالتورط في تهريب اخملدرات.
وفي ختام حديثها عن الرئيس املصري ،اتهمت
الصحيفة السيسي باإلسهام في تكوين
تنظيم ما يطلق على نفسه اسم «الدولة
اإلسالمية» املعروف إعالميا باسم داعش.
وقالت إن حكومة السيسي قامت بحملة
وحشية للقضاء على جماعة اإلخوان املسلمني،
وهو ما أدى بشكل غير مباشر في تشكيل فرع
لداعش في مصر.

الراديكاليون اجلدد في اليونان
يجرفون عصر التقشف

أعلن رئيس الوزراء اليوناني اجلديد الكسيس تسيبراس
الثالثاء عن تشكيلة حكومته االئتالفية واختار يانيس
فاروفاكيس وزيرا للمالية وبانوس كامينوس وزريرا ً للدفاع.
ويعد فاروفاكيس من أبرز املناهضني إلجراءات التقشف
املالية ولشروط حزمة االنقاذ املالية ،إال أنه سيواجه
مهمة صعبة خالل احملادثات املقبلة مع االحتاد االوروبي
حول ديون بالده.
أما كامينوس فهو عضو في حزب “ اليونانيني املستقلني”.
وانضم كامينوس الى التحالف مع سيريزا ،بعد فشل
احلزب اليساري في احلصول على أغلبية في البرملان في
انتخابات يوم االحد.
وعلى صعيد متصل ،حذر االحتاد االوروبي احلكومة اليونانية اجلديدة بضرورة االلتزام بالتزاماتها املالية.
وقال أقليدس تسكالوتوس املتحدث واملستشار االقتصادي حلزب سيريزا إنه “من غير الواقعي امكانية
تسديد اليونان ملبلغ دينها الضخم بالكامل”.
ورأى مراسلون أن تعيني فاروفاكيس  -الذي يحمل للجنسيتني اليونانية واالسترالية  -يعد اشارة على
ان االئتالف اجلديد بقيادة حزب سيريزا لن يتهاون عند اعادة التفاوض بشأن احلزمة املالية التي تبلغ 179
مليار دوالر امريكي.
ويشدد فاروفاكيس أن بالده ال ميكنها تفعيل مواردها املالية إال عندما يتم تخفيف ديونها.
وقبل تعيني فاروفاكيس  ،قال رئيس الوزراء تسيبراس إن على قادة االحتاد االوروبي اثبات استعدادهم
للعمل مع سيريزا  -كما أنه سيكون “أسوأ كابوس” له إذا انهارت منطقة اليورو بسبب اخفاق اليونان.

فرانس  / 24أ ف ب
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نافذة على �صحافة العامل
كوبا تطالب بقاعدة غوانتانامو مقابل إعادة
العالقات مع الواليات املتحدة

طالبت كوبا باسترجاع قاعدة غوانتانامو العسكرية
كشرط إلعادة العالقات الدبلوماسية مع الواليات
املتحدة.
ودعا الرئيس الكوبي راؤول كاسترو في خطاب له إلى
«ضرورة انهاء احلظر التجاري األمريكي ورفع اسم كوبا من
الئحة الدول اإلرهابية مقابل إعادة العالقات بني البلدين».
وفي الشهر املاضي ،أعلن كل من الواليات وكوبا بدء
حقبة جديدة بينهما ،واتفقا على توثيق العالقات
الدبلوماسية بينهما ،وأجريت محادثات على مستوى عال بني الطرفني خالل األسبوع املاضي .وقد وصل
مبعوث دبلوماسي أمريكي مؤخرا ً إلى هافانا لبدء محادثات إلعادة افتتاح سفارتي البلدين .وفي الوقت
عينه ،أعلن الرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو عن «مباركته للتقارب األمريكي  -الكوبي « .ونشرت
صحيفة كوبية رسمية رسالة فيدل كاسترو التي جاء فيها «ال أثق في سياسة الواليات املتحدة ،إال أن
هذا ال يعني أنني أرفض حال سلميا للنزاعات بيننا».
واضاف «إننا سندافع دوما ً عن التعاون والصداقة مع كل شعوب العالم ،مبا فيهم خصومنا السياسيون».
يذكر أن راؤول ،شقيق فيدل كاسترو هو الرئيس احلالي لكوبا ،شدد على هذه املطالب خالل حضوره
القمة املتعلقة بشؤون دول أمريكا الالتينية ودول الكاريبي في كوستاريكا.
وأكد راؤول أن «اعادة العالقات الدبلوماسية بني البلدين تعد بداية إلعادة العالقات بني البلدين ،إال أنه
هذا األمر لن يكون ممكنا ً ما دام احلظر األمريكي مفروضا ً واحتالل األخيرة لقاعدة غونتانامو العسكرية
قائما ً» .ولم يعلق أي مسؤول أمريكي على تصريحات كاسترو .وفي وقت سابق من هذا الشهر ،استخدم
الرئيس األمريكي اوباما سلطاته التنفيذية لتخفيف القيود على التجارة والسفرإلى كوبا.
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روسيا تقاطع مجلس أوروبا حلقوق اإلنسان والدميقراطية

استأنف الوفد الروسي مقاطعته للجمعية البرملانية جمللس أوروبا ،احتجاجا على متديد العقوبات املفروضة
على روسيا بسبب أوكرانيا.
ويهتم اجمللس ،أقدم منظمة سياسية في أوروبا كلها ويتخذ من ستراسبورغ مقرا له ،بقضايا احلقوق
والدميقراطية وحكم القانون في جميع أرجاء القارة.
وعلقت اجلميعة حق روسيا في التصويت العام املاضي ،بعد أزمة شبة جزيرة القرم ،وجددت التعليق األربعاء
املاضي .وفي استجابة لهذه اخلطوة قالت روسيا إنها ستقاطع اجللسات حتى نهاية العام.
ومازال القتال جاريا في شرقي أوكرانيا ،حيث جنح االنفصاليون املوالون لروسيا في التقدم على القوات
األوكرانية واجبارها على التقهقر في عدة مناطق ،خالل األسبوع املاضي ،كما ارتفعت أعداد الضحايا.
وتسبب قصف القوات األوكرانية في مقتل  16مدنيا في منطقة لوهانسيك اخلاضعة لسيطرة املتمردين،
باإلضافة ألربعة أخرين في دونتسيك ،كما جرح أكثر من  100آخرين ،وفقا ملسؤولني حتدثوا لوكالة األنباء
الروسية .وقال رئيس الوفد أليكسي بوشكوف إن روسيا ستنسحب من اجلمعية حتى نهاية  ،2015مضيفا
أن مسألة عضوية موسكو في مجلس أوروبا سيتم بحثها أواخر العام اجلاري ،بناء على تطورات األوضاع
السياسية في الفترة القادمة

مجلس األمن يعقد اجتماعا طارئا لبحث التطورات
بعد هجوم “حزب اهلل” على اجلنود اإلسرائيليني

يعقد مجلس األمن اجتماعا طارئا ليل األربعاء لبحث
التطورات إثر الهجوم الذي شنه «حزب اهلل» اللبناني على
جنود إسرائيليني عند احلدود اللبنانية-اإلسرائيلية ،بعد
طلب تقدمت به فرنسا.
أفاد دبلوماسيون أن مجلس األمن الدولي سينعقد
بطلب من فرنسا لبحث أحداث العنف بني إسرائيل وحزب
اهلل اللبناني على احلدود اللبنانية-اإلسرائيلية.
وكان دبلوماسيون ذكروا في وقت سابق أن فرنسا طلبت
عقد اجتماع عاجل في هذا اخلصوص .حيث قتل جنديان إسرائيليان وجندي إسباني يعمل في قوة
األمم املتحدة في لبنان (اليونيفيل) على إثر هجوم شنه “حزب اهلل” في منطقة محتلة على حدود
لبنان.
وقصفت إسرائيل إثر ذلك العديد من القرى في جنوب لبنان حيث توجد مواقع لقوة األمم املتحدة في
لبنان واجليش اللبناني.
ودعا سفير إسرائيل لدى األمم املتحدة رون بروسور مجلس األمن واألمني العام لألمم املتحدة إلى «إدانة
حزب اهلل بال لبس وعلنا».
وقال محذرا “إن إسرائيل لن تبقى مكتوفة األيدي في حني يستهدف حزب اهلل إسرائيليني”.
وأعربت الواليات املتحدة عن تأييدها إلسرائيل .وقالت املتحدثة باسم اخلارجية جينيفير بساكي
“ندعم احلق املشروع إلسرائيل في الدفاع عن النفس ونواصل حث جميع األطراف على احترام اخلط
األزرق بني إسرائيل ولبنان”.
وأضافت “ندعو جميع األطراف إلى تفادي أي عمل ميكن أن يؤدي إلى تصعيد الوضع”.

info@ashamalla.ca
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حـــــــوارات

احملامي الشهير «روبرت ايباكس» في حوار هام ل «جود نيوز» عن قضايا التعويضات وشروطها
مكتب «ايباكس» للمحاماه يُعتبر واحدا ً من أشهر
املتخصصني في قضايا التعويضات في تورنتو ولديه
خبرة طويلة في تلك القضايا تصل إلي  21عام ،
وألهمية ذلك االمر لكثيرين بإعتبارها حقوق كفلها
لك القانون الكندي  ،حتدثت جريدة «جود نيوز» مع
احملامي الشهير «روبرت ايباكس» ملعرفة كل االمور
والشروط واملتعلقة بقضايا التعويضات والتي متثل
أهمية كبيرة لقرائنا االعزاء  ،وكان احلوار التالي ....

هل ممكن أن تعرف عنهما بالتفصيل ولنبدأ
ب « A Claim for Statutory Accident
 « Benefits؟
هذا التعويض مرتبط مبطلب لشركة تأمني السيارة
ملصروفات العالج واعادة التأهيل والرعاية وحاالت
انعدام الدخل وذلك حسب ما تكفله لك وثيقة

اوال ً  ..قبل السؤال عن التعويضات وشروطها
 ،نريد معرفة نبذة عن مكتب «ايباكس»
للمحاماه ؟
مكتب «ايباكس» القانوني متخصص في قضايا
التعويضات  ،ويقع في منطقة تورنتو ولهذا فهو
يخدم منطقتي ،تورنتو وجنوب اونتاريو .ونحن منثل
االشخاص املتضررين من اصابات حوادث السيارات
 ،وحوادث السقوط واالنزالق  ،وكذلك احلوادث التي
بنتج عنها عدم القدرة علي العمل بهدف جلب
التعويض املناسب لهم في هذه احلوادث ،ونقوم
بعمل دؤوب جدا ً ملساعدة املصابني ألخذ حقوقهم.
باالضافة إلي أن مكتبنا يتعامل مع كل شركات
التأمني والوكاالت احلكومية والشركات اخلاصة.
وهدفنا دائما ً هو التأكد من أن عميلنا حصل علي
التعويض املناسب والعادل ملا خسره وبطريقة
صحيحة .لدينا عدد من احملامني األكفاء مثل «ماري
ميروبولس»  ،و «روبرت الموت» و «إيفان ماكدونالد» و
يساعدنا «جاك مالدزن سكي» وغيرهم ...
ما التعويضات التي ميكن أن يحصل عليها
ضحايا حوادث السيارات ؟
في مقاطعة «اونتاريو» ،أي شخص يتعرض لإلصابة
نتيجة حادث سيارة ميكن أن يطالب مبا يلي:
A Claim for Statutory Accident Benefits -1
Motor Vehicle Tort Claim -2

التأمني التي يحملها الشخص .اما في حالة أن
الشخص املصاب كان يجلس بجانب سائقها وليس
لديه وثيقة تأمني للسيارة فأنه ايضا ً يحصل علي

سواء من شركة التأمني التابع له السيارة
التأمني
ً
التي كان داخلها أو من تأمني السيارة األخري باحلادث.
وفي حالة عدم وجود تأمني ألي سيارة أو أن احلادث
مت بسيارة لم يُتعارف عليها فهناك متويل حكومي
للتعويض في هذه احلاالت
وطاقم مكتبنا لديه خبرة كبيرة في مساعدة
االشخاص الذين تعرضوا ملثل هذه االصابات
وطرق تعويضهم حيث أن للشخص املصاب لديه
مدة سبعة أيام فقط إلخطار شركة التأمني بنية
املطالبة بهذا التعويض Accident Benefits
وبعد إخطار شركة التأمني بقرارك للمطالبة
بهذا التعويض يصبح لديك مدة ثالثني يوم فقط
لتقدمي طلب كامل مستوفي وبالتوقيع املطلوب ل
« ، »Accident benefitsومكتبنا يقوم مبساعدتك
في أكمال هذا الطلب االولي واالوراق واالوثائق
املطلوبة ويكون محاميك وممثلك طوال عملية
املطالبة وللتأكد من أن شركة التأمني تتعامل مع
طلبك بطريقة مناسبة وعادلة
وماذا عن ال «  « Motor Vehicle Tort Claim؟
باإلضافب الي حق الشخص املصاب في حادث
باملطالبة ب «»Accident Benefits Claim
فأنه ايضاً يستطيع بدء اإلجراءات القانونية ضد
الشخص أو االشخاص املتسببني في حادثة السيارة
وكذلك اإلصابات الناجتة عنها وهذا ما بعرف ب
« »Tort Claimحيث يكون هناك تعويض عن
االالم واملعاناة واخلسائر املالية في الدخل املادي
سواء في املاضي أو في املستقبل  ،وكذلك تكاليف
ومصروفات الرعاية في املستقبل
في «اونتاريو» يكون لك احلق في بدء إجراءات ال «
 »Motor Vehicle Tort Claimخالل عامني من
تاريخ احلادث , ،ويستطيع الشخص احلصول علي
التعويض في حالة تقدمي اثباتات باالصابات الدائمة
واخلطيرة سواء جسديا ً او عقليا ً او نفسيا ً .مع

األخذ في اإلعتبار أن هناك مبلغ ثالين الف دوالر
يتم خصمها ألي تعويض الي مطالبة تقل قيمتها
عن  100الف دوالر ونحن كمكتب مختص بحاالت
االصابات الشخصية ولهذا فأن محامينا يساعدون
ضحايا احلوادث في حتديد هل حالة االصابات ،سواء
اجلسدية او العقلية او النفسية التي نتجت عن
احلادث متكنهم من احلصول علي التعويض؟؟
 ...باالضافة إلي أن مكتبنا ميثل االسخاص ذوي
اإلصابات مبجرد بدء ال « ،»Tort Claimللتأكد من أن
هذا الشخص حصل علي التعويض املناسب ليس
فقط لإلصابة ولكن ايضا ً ألي خسارة في دخله
املادي او أي خسائر وتبعات ناجته عن تلك اإلصابة..
وفي العدد القادم من جريدة «جود نيوز»
سنستكمل مع احملامي «روبرت ايباكس»
التعويضات املستحقة في حاالت السقوط
واإلنزالق
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IPACS LAW OFFICE
مكتب احملامي روبرت إيباكس

خبرة  21عام في قضايا التعويضات

نساعدك في احلصول علي التعويض املناسب لكال ً من:

 حوادث السيارات حوادث اإلنزالق والسقوط اإلصابات اخلطيرة منازعات التأمني منازعات التأمني في حالة عدم القدرة على العمل إالصابة من الكالب والقطط -أخطاء تسبب الوفاة

- MOTOR VEHICLE ACCIDENTS
- SLIP AND FALLS
- CATASTROPHIC INJURIES
- INSURANCE DISPUTES
- DISABILITY INSURANCE DISPUTES
- DOG BITES
- WRONGFUL DEATH

في كل ما سبق حتتاج مكتب
نتحدث
ً
متمكنا
محاماة
العربية للحصول علي التعويض املناسب

ال تدفع قبل
حصولك علي
التعويض

5464 Dundas Street West, Suite 100, Toronto, Ontario M9B 1B4

www.ipacslaw.com
Tel: (416) 239-8990
Fax: (416) 239-3557
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تنظيم «والية سيناء» اإلرهابي يعلن
مسئوليته عن حادث شمال سيناء االخير

أعلن تنظيم «والية سيناء» اإلرهابي مسئوليته عن مقتل  29شخصا من رجال اجليش والشرطة
وأصابة نحو  59بسيارات مفخخة وقذائف هاون على مواقع عسكرية وأمنية في شمال سيناء.
وأعلن اجليش املصري عن شن عمليات عسكرية بهدف مالحقة منفذي الهجمات ،وطالب الرئيس
عبد الفتاح السيسي ،والذي كان يزور إثيوبيا وقت الهجمات وفي اتصال هاتفي مع وزير الدفاع
بالقضاء على «أوكار» منفذي الهجمات.
لكن املتحدث باسم اجليش العميد محمد سمير قد قال في بيان عبر صحفته الرسمية على
موقع فيسبوك ،إن هجمات اخلميس جاءت بعد «ضربات ناجحة» للجيش والشرطة ضد عناصر
وبؤر إرهابية بشمال سيناء
وبينما كانت جريدة «جود نيوز» ماثلة للطبع صرح مصدر حكومي طبي ارتفاع حصيلة القتلى
واملصابني مع استمرار عمليات استخراج الضحايا من حتت أنقاض املباني التي انهارت بفعل
االنفجارات.

«داعش» يطلق النار في الهواء

شماتة في وفاة العاهل السعودي

ووسط رسائل العزاء في وفاة العاهل السعودي الراحل امللك عبد اهلل بن عبد العزيز ظهر تنظيم
«داعش» بوجهه السيء ،لينقل خبر وفاة امللك عبد اهلل كأنه بشرى ،حيث قام منتدى «املنبر اإلعالمي
اجلهادي» اخلاص بالتنظيم اإلرهابي ،بتثبيت خبر على صفحته الرئيسية حتت عنوان «بشرى :هالك
املرتد ملك السعودية عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود».
تفاعل أنصار التنظيم اإلرهابي مع اخلبر ،وتباينت تعليقاتهم ،وإن كانت جاءت كلها مسرورة منه،
حيث متنى أحدهم للملك أن ال يدخل اجلنة ،فيما دعا آخر لـ»انتفاضة» لرجاالت احلرمني ،على حد
وصفه ،فيما رأى ثالث أن «ملك املوت بأمر من جبار السماوات واألرض قام بنزع روحه».
وتناقلت وسائل إعالم عراقية وسورية أن عناصر من تنظيم «داعش» في املوصل والرقة ،قاموا بإطالق
فرحا وشماتة في موت امللك عبداهلل ،وقالت شبكة «شام» اإلخبارية نقلاً
النار بكثافة في الهواء ً
عن مصدر محلي باملوصل ،إن عناصر «داعش» املنتشرين في غالبية مناطق املوصل أطلقوا الرصاص
في الهواء ابتهاجا بوفاة العاهل السعودي ،كما قاموا بالسير بسيارتهم في الشوارع احتفاال بالنبأ.

 %57من الفرنسيني يؤيدون نشر رسوم
الرسول ،بغض النظر عن ردود فعل املسلمني

أظهر استطالع للرأي ملعهد «إيفوب» نُشرت نتائجه علي صحيفة «لو جورنال دو دميانش» الفرنسية،
اليوم :أن  %57من الفرنسيني يؤيدون نشر رسوم الرسول ،بغض النظر عن ردود فعل املسلمني .وأنه
«يجب عدم االلتفات إلى ردود الفعل واالستمرار في نشر هذا النوع من الرسومات الكاريكاتيرية»،
بينما أجاب  %42بأنه «يجب أن تؤخذ ردود الفعل هذه بعني االعتبار ،ويجب التوقف عن نشر هذا النوع
من الرسومات الكاريكاتيرية» ،في حني قال  %1من املستطلعة آراؤهم إنه ال رأي له في هذا املوضوع.
وردا على سؤال آخر عن املوقف من حرية التعبير على اإلنترنت ،قال  %50من املستطلعة آراؤهم إنهم
يؤيدون «احلد من حرية التعبير على اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي» ،بينما قال  %49منهم
إنهم يرفضون ذلك ،في حني قال البقية  %1إن ال رأي لهم في املوضوع.
كذلك أظهر االستطالع أن  %81من الفرنسيني يؤيدون «سحب اجلنسية الفرنسية من املواطنني
مزدوجي اجلنسية ،الذين يدانون بارتكاب أفعال إرهابية على األراضي الفرنسية».
وفي موضوع اجلهاديني الفرنسيني ،الذين يقاتلون في اخلارج ،قال  %68من املستطلعة آراؤهم إنهم
يؤيدون أن «مينع من العودة إلى فرنسا املواطنون الفرنسيون الذين يشتبه في أنهم ذهبوا للقتال في
دول أو مناطق تسيطر عليها جماعات إرهابية».
كذلك أيد  %68من املستطلعة آراؤهم أن «يمُ نع من مغادرة األراضي الفرنسية املواطنون الفرنسيون
الذين يشتبه في أنهم يريدون التوجه إلى دول أو مناطق تسيطر عليها جماعات إرهابية

مقار للبوابة نيوز :التنظيم الدولي جلماعة اإلخوان سيحاول

استغالل مقتل الناشطة شيماء ..والتحقيق الشفاف هو اخملرج

صرح املهندس إبرام مقار ،رئيس حترير «جود نيوز» الكندية ملوقع «البوابة نيوز» :أن املصريني باخلارج تابعوا
ببالغ احلزن واالستياء مقتل الناشطة «شيماء صباغ» ،في تظاهرة سلمية ،وأضاف «مقار» :نعلم أن
التنظيم الدولي جلماعة اإلخوان سيحاول استغالل الفرصة بالترويج السلبي ملصر ،اعتمادا ً علي أن
قتل متظاهر سلمي يثير سخط الكثيرين في اخلارج .ولهذا فإن التحقيقات النزيهة والسريعة هي
اخملرج لهذا األمر ومهما كانت نتيجة التحقيقات فهي ستصب في صالح مصر ما بعد ثورة الثالثني
من يونيو ،فإذا كان القاتل من اجلماعة اإلرهابية فستضاف جلرائمهم ويهدأ الداخل واخلارج ،وإذا كان
الفاعل من الشرطة فاألخطاء وجتاوزات بعض أفراد الشرطة موجودة في أعتي الدول املتقدمة،
وسيحسب ملصر العادلة املنصفة بعد الثالثني من يونيو انها كشفت عن مخطئ حتي وإن كان بني
أفرادها .وقال «مقار» :نعلم ونقدر أن الدولة تخوض حربا ضروس ضد االرهاب ،و قد يسقط ضحايا
أبرياء ،لكن ال يجب أن يكون أفضل ما في مصر هم ضحايا مواجهة أسوأ من اجنبتهم مصر .وال يجب
ان يكون الشباب املسالم احلالم مبصر أفضل ضحية حربنا مع اإلرهابيني ودعاة العنف والتخريب

تقــــــــارير

حسام عيسى :اإلفراج عن جنلي مبارك يضيع
على الدولة مليار دوالر

قال نائب رئيس الوزراء السابق ،الدكتور حسام عيسى ،أن اإلفراج على جنلي مبارك ،جمال وعالء ،أضاع على
جمدها البنك املركزي السويسري
خزانة الدولة 750 ،مليون فرنك سويسري ،ما يساوي حوالي مليار دوالر ،كان ّ
لعائلة الرئيس اخمللوع قبل أشهر ،وأشار إلى أنه طاملا مت اإلفراج عن االثنني ،فسيتم إنهاء جتميد هذه األموال
لصاحلهما .وأضاف «عيسى» في حوار تلفزيوني علي قناة «التحرير»  ،إن محاولة توريث احلكم كانت نكبة كبرى
في تاريخ مصر ،وإن وظيفة الدولة حتللت في أواخر عصر مبارك ،وإن تزاوج السلطة مع رأس املال أفقد الدولة
دورها األساسي ،مشيرًا إلى أن الثورة عبارة عن تراكم نضالي ينتهي بانفجار ،وأن اإلضرابات العمالية في آخر
سنوات مبارك لم يسبقها مثيل في تاريخ البالد ،الفتا إلى أن التحلل والتراجع أصاب السينما والفن في عهد
مبارك ،وأن التوريث كان املفجر األساسي للثورة ألنه م ّثل إهانة للشعب .وأضاف «عيسى» أن  25يناير ثورة ،فال
توجد مؤامرة يشارك بها  20مليونًا ،وأن التآمر حدث إلبقاء مبارك في احلكم رغم الثورة ،لكنه فشل بسبب
قوة الشعب ،مشددا على أن اإلخوان رفضوا التوقيع على أي بيان ضد حسني مبارك قبل الثورة.
وقال «عيسى» ،إن استفتاء مارس  2011على التعديالت الدستورية في أعقاب ثورة يناير ،كان مبثابة هدية
لإلخوان ،منتقدا ً تعيني احملامي اإلخواني صبحي صالح في عضوية جلنة التعديالت الدستورية بعد الثورة قائال:
صبحي صالح محا ٍم «درجة تالتة» وضعه اجمللس العسكري في جلنة الدستور.
وأضاف «عيسى» أن اإلخوان قفزوا على ثورة يناير وال عالقة لهم بها .وقال إن رجال مبارك يهيمنون على اإلعالم
في الوقت احلالي .وقال إن رئيس ديوان رئاسة اجلمهورية األسبق زكريا عزمي ،ظل ثالثة أشهر يفرم ملفات في
الرئاسة بعد ثورة يناير.

بعد رحيل امللك عبداهلل :امللكة إليزابيث أكبر
زعماء العالم سناً

بوفاة العاهل السعودي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز عن عمر يناهز  90عاما ً ،باتت امللكة البريطانية
إليزابيث الثانية أكبر زعماء العالم سنا ً.
وتبلغ ملكة بريطانيا من العمر حاليا ً  88عاما ً و 277يوما ً ،إذ ولدت في احلادي والعشرين من أبريل
عام  .1926وتتولى إليزابيث الثانية حكم بريطانيا منذ أكثر من  5عقود ،وحتديدا ً عندما كانت في
اخلامسة والعشرين من العمر ،واحتفلت باليوبيل الذهبي لتوليها عرش بريطانيا في العام .2012
وهي ثاني زعماء العالم في سدة احلكم بعد ملك تايالند امللك راما التاسع ،الذي تولى منصبه
في التاسع من يونيو  .1946أما ثاني زعماء العالم سنا ً بعد إليزابيث فهو ملك ماليزيا عبد احلليم
معظم ،سلطان والية قدح ،ويبلغ من العمر  87عاما ً و 56يوماً ،وهو بذلك أكبر من ملك تايالند
بسبعة أيام فقط ،إذ يبلغ األخير من العمر  87عاماً و 49يوماً .ويأتي أمير الكويت الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح رابعا ً من حيث العمر ،بسنه البالغة  85و 221يوما ً.

15

ال�سبت  31يناير  - 2015العــــدد الثالثـــــــون

أيهما أفضل التوفير في حساب ال  TFSAأوRRSP؟

في ِ
ظل محدودية املبالغ املتاحة
املدخرات التقاعدية امل ُسجلة
للتوفير يتسائل الكثيرون منا،
 RRSPسيكون األنسب لك.
أيهما أفضل كإستثمار :املساهمة
مع الوضع في اإلعتبار ان معدل
في حساب التوفير املعفي من
الضرائب و الشريحة الضريبية
الضرائب TFSA؟
اخلاصة بك قد تتأثر بأية مبالغ
أم خطة املدخرات التقاعدية
تحُ صلها من Old Age Security
امل ُسجلة  RRSP؟
)(OAS
و اإلجابة تعتمد على عاملني
و ال Guaranteed Income
أساسيني:
بقلم /السعيد يونس )Supplement (GIS
ُ .1معدل السحب و اإليداع في
و ال  GST Creditألنها مبالغ
أي من احلسابني في السنوات
تُصرف لك حسب دخلك و بالتالي
التقاعد:
السابقة علي
سحب مبالغ من ال  RRSPقد يضعك في
ُ
إذا كنت ترغب في السحب و اإليداع بشكل شريحة ضريبية أعلي و هو ما قد يؤدي إلي
متكرر في السنوات السابقة علي
التقاعد ،خصم جزء من ال  OAS، GISأو .GST Credit
ُ
فإن حساب التوفير املعفي من الضرائب  TFSAال شك أن حساب التوفير املعفي من الضرائب
سيكون اإلختيار األمثل لك ألنه سيمكنك من TFSA
السحب من احلساب في أي وقت و إعتبارا ً من و خطة املدخرات التقاعدية امل ُسجلة RRSP
السنة التالية يتم إستعادة حدود املساهمة يلعبون دورا ً محوريا ً في التخطيط املالي
واإليداع و ذلك دون دفع أية ضرائب.
للتقاعد مثل إستراتيجية تقسيم دخل األسرة
 .2الشريحة الضريبية اخلاصة بك اآلن مقارن ًة  ،و التي ميكنك استخدامها للحد من الضريبة
بالشريحة الضريبية اخلاصة بك عندما ترغب علي الدخل و جتنب اخلصومات .Clawbacks
في السحب:
حتدث إلى مستشارك املالي املتخصص ليتيح
بصفة عامة ،إذا كنت في شريحة ضريبية لك اإلستفادة الكاملة من قنوات اإلدخار و
منخفضة في وقت سحب اموالك ،فإن خطة اإلستثمار في كندا.

جود نيوز تنفرد بنشر مذكرات الرسام
العاملي هاني املصري
ذكريات املغامرة األمريكية

«البدايات» احللقة السابعة

و إتصلت بي “تيري” و قالت لي اني ما اعيلش هم حاجة
من دلوقتي لغاية ما اوصل مكتبي ..و ان بتوع “القوي
البشرية” حايتولوا كل التفاصيل ..و حاتتأجر لي شقة
مفروشة لغاية ما االقي سكن ..و عربية إيجار ..لغاية
ما اشتري عربية ..و بعتوا لي تذاكر السفر لنا احنا
التالتة ..و كمان بعتوا الناس بتوع “إمياچينيرجن” عربية
نقل ضخمة سدت شارعنا الصغير ..عشان ينقلوا
كراكيبنا ..لغاية كاليفورنيا ..فأخدت ركن صغير قوي
في العربية العمالقة ..اما “الدبابة”اللي حكيت عنها
في احللقات السابقة ..فركنتها في شارع جانبي..
وسيبت فيها املفاتيح و الرخصة ..و انا ماضي عليها..
بحيث تبقي هدية للي ياخدها ..و يقدر يسجلها
بإسمه بسهولة.
و في يوم السبت  ٢١يوليو  ١٩٩٠الصبح… وصلنا
“بارت” و مراته “پوال” بعربيتهم ملطار “نوارك” Newark
في نيوچيرسي ..و ركبنا درجة أولي -الول مرة  -ذهاب
فقط ..لغاية لوس اجنلوس .و كانت دي آخر مره اشوف
فيها “بارت” ..الرجل النبيل و االب احلاني ..اللي مات
بعدها باربع سنني ..قبل ما تسمح له االيام انه ييجي
يزورني في كاليفورنيا زي ما وعد ..و قبل ما اقدر اوفي
الدين اللي حافضل شايله في رقبتي لغاية ما ارواحنا
تتقابل .مات ..و كانه كان مستني انه يخلص واجبه
معايا ..و يوصلني مع مراتي و ابني ..لبر االمان .و يوم
االتنني ..روحت مع مراتي و شريف ليوم مفتوح في
“إمياچينيرجن” عاملينه إلستقبال عائالت العاملني ..و
كان علي الباب “ميكي” في مالبس الساحر الصغير
 ..فجري شريف  -و كان سنه ست سنني  -و إترمي
في حضنه و قال له“ :انا من يوم ما شوفتك في فيلم
“فانتازيا” و انا عارف اني حا اقابلك في يوم من االيام”!..
و تاني يوم استلمت شغلي و مكتبي في املبني
الرئيسي واتعرفت علي كل الناس اللي حا يكونوا
زمايلي بعد كده..
وعرفت بعد كده ان عدد الناس اللي حضروا املقابالت
في نيويورك علي مدي اليومني  ..كانوا حوالي ٨٩٥
واحد  ..اختاروا منهم لإلنترفيوهات في املرحلة التانية
في كاليفورنيا حوالي  ٢٢واحد ..و اختاروا منهم
في اآلخر  .. ٤ :ايوة ..اربعة  ..انا  -بسبب التنوع في
اهتماماتي ..ده اللي كان جايبلي الكافية طول عمري
 -واحد منهم ! و عرفت كمان ان ده نظام الشغل

مقـــــــــاالت

في “إمياچينيرجن” ..يتعمل شغل كتير  ..و يتنقي منه
بعناية كمية صغيرة جدا ..عشان يضمنوا اجلودة
العالية جدا ..و الغريب ان ماحدش بيزعل ..و اللي
شغله ما بيتنقاش بيبقي عارف انه  -علي االقل
 ساهم في االختيار ..و اشترك في صناعة “اجلودة”دي .طبعا ..زورنا “ديزنيالند” بس من وراء الكواليس ..
عشان نفهم بتشتغل ازاي ..و االضاءة منني ..و اخلدع
عاملة ازاي ..و التخطيط العام… و املمرات السرية ..مع
شرح مستفيض لقواعد التعامل مع اجلمهور ..اللي
بنسميهم “ضيوف” ..عشان تبقي املعاملة فيها اكبر
كمية كرم ضيافة ممكنة!..
و في نهاية االسبوع اخدت عيلتي الصغيرة لديزنيالند
 ..الول مرة ..طبعا شريف حصل له خرم في نافوخه..
وكانت زيارة جميلة ..و استمتعنا بيها لغاية اخر
حاجة و هي االلعاب النارية الرهيبة اللي بتصاحبها
املوسيقي كختام لليوم… ورجعنا ناخد العربية عشان
نروح ..و ما القيتش سلسلة املفاتيح !!! طب مش بس
مش حا نعرف نروح ..امنا كمان فيها مفاتيح الشقة !..
ودي حاالقيها فني دي دلوقتي ..دي ممكن تكون وقعت
في اي حته ..و ديزنيالند مساحتها ييجي  ١٥فدان..
و كمية ناس مهولة ..و الپاركنج مساحته قدهم ..
وكمية عربيات مرعبة ..فطبعا قعدت اهرش في
دماغي ! فالقيت شريف بيقول لي“ :بابا ..فيه ورقة
املساحة !!!” فتحت الورقة فالقيت رسالة من
حتت
َّ
االدارة بتقول “ :احلاجة اللي بتدور عليها موجودة في
مكتب املفقودات  ..في املكان الفالني من الشارع
الرئيسي في املدينة” دول مش بس لقوا املفاتيح..
دول دوروا علي العربية ..و لقوها ..في وسط آالف
العربيات( ..الن السلسلة كان عليها ميدالية شركة
ايجار العربية) و كتبوا “احلاجة” عشان ابقي الوحيد
اللي عارف هي ايه ..مش اي حد معدي يشوف الورقة
حتت املساحة… طبعا بعدها بربع ساعة كنا سايقني
للبيت في امان اهلل ..من غير اي مشاكل .ما كنتش
قادر اعرف حاجيب منني نوع االنضباط و التفاني اللي
يسمح لي اني ابقي عضو ناجح و محترم  ..في شركة
شغالة باالنضباط و التفاني ده ! و كان ما حدث مجرد
تنبيه ..يعني“ ..ما تفتكرش انك عشان عديت تبقي
جامد قوي ..دي ناس مش بتهزر ..و لسه عندك فرص
للفشل!!!”
(البقية العدد القادم)

اىل املجنون املُلقب «رجالً».
قصيدة  :أميرة الوصيف
�إىل «املجنون « املُلَقب رجالً
�أنا الآن  ..الآن
�أحت�س�س وجهك ب�أ�صابعي الدقيقة
و �أُعريك �أقرب فرا�شاتي و �أروعها
و �أُدين لك بن�صف «�شاعريتى «
وترنيمة �سالم ؛ حتبو ُقرب قلبي فى بالغة !
الآن
�أنا �أُجيد الرق�ص حتت املطر
و التباهى ب�أكرب قطعة ثلجية
�سقطت على ر�أ�سي املُختَل !
الآن
�أنا �أحتدث لأنف ذلك التمثال الربونزي
وك�أنه �أنت
�أُلقي عليه ر�سالتى الألف
و يقهقه بعد �سماع تلك الأمنية املكتوبة
يف �سطرها الأخري
�أمنيتى كانت تقول
�أن مُيطرك اهلل جنوناً ُم�ضاعفاً
ف�أنا �أذوب ُحباً يف تلك املَلكَة
اخلارجة على كل م�ألوف «
« �أيها «املجنون « الوا�ضح
كنور ت�شطره ق�ضبان النافذة
تتم�شى كالق�شعريرة فى �أو�صايل
يبدو وجهي �أكرث بالهه
كلما فكر ُت فيك
و�أطفق �أردد لنف�سي :
�أحبه � ..أحبه
�أتظننى �أُبالغ ؟
�أتعاطى حبوب النفاق الأكرث ا�ستهالكاً ؟
�أمدحك ِ�شعر ًا كى �أبدو ُمده�شة وح�سب « ؟!
« يا �سيدى
َ
عليك �أن تعلم �أنه قد بلغ بي ُحبك حد الهذيان
ُ
�أ�صبح ُت �أ َقد�س ظِ لك
وجل�ستك
وغناءك

وتلك التنهيدة املُفَعمة ُحباً
باتت كق�ضائي املحتوم !
و حنينى الذى جتاوز خُميلتى املتوا�ضعة
خُميلتى الفقرية
جعلتنى رهناً لهواج�سي
تَلتَب�س علي الأ�سماء
والأرقام
وال�شوارع !
و �أ�صبحت ال ُطرقات املُبَللة
وحدها  ..وحدها
من تقودنى اليك « .
�أعرف �أنه من ا َحل َمق �أال �أتدثر فى ق�صيدتك
الليلة
لكنى �آثرت «�أذى الربودة «
على �أن �أُبَعرث �أفكارك فى داخلي !
هاهى جارتنا
؛ تُلَملم ر�ساالتى كل يوم
تلك التى تفرت�ش �صفحة الطريق
يتزاحم بع�ضها
ويلت�صق بع�ضها بالآخر
و ميوت بع�ضها بني يد الآخر !
ر�ساالتى التى تُق ِبل مع الفجر
وت�ستدير مع ال�شم�س
�أ�سكب بني �سطورها
«روحي « عن َع َمد
�أُ�سرف فيها من ال�شوق ما يكفي
للم �شمل قارات العامل الوا�سعة
«.
« فى حوزتى الآن «قلبك «
؛ ال �أنوى به �شيئاً �سيئاً
وكيف ذلك ؟
و �أنا َمن اجتز ُت ال ُعمر رك�ضاً كي �أعرث عليه ؟!
�أالطف �أحزانه
و �أت�أدب فى ح�ضرتها
و �أقرت�ض من ال�سماء «�سر ال�سعادة «

و �أد�سه فيه
على ايقاع تلك الأنفا�س «النورانية «
؛ �أُ َعرف نف�سي على نف�سي
و �أقفل �صدري على �أ�شعارك
حلظاتى امل�سروقة باتت «قانونية « !
و م�سالكى للهناء مل تعد �أمنية « .
« باهلل عليك
ُقل يل
َمن َ
يلقاك دون �أن ي ُ َرتب قلبه كما يليق بتعاليم
البَهجة ؟!
و َمن َ
يراك و ال ينف�ض عن كاهله كل �سنينه
ُ
املت َعبة ؟
و َمن يَلفه غرامك دون �أن تت�آكل �صحته دون
�أن يعلم ؟
يا�سيدى
خراب �أنت للمنطق !
ف�أى منطق ي ُ َف�سر وجودك
هو يف احلقيقة بدون منطق .
و �أى ب�ؤ�س هذا الذى �أغرق ُت فيه نف�سي بقربي
منك « ؟!
« يا �أيها «املجنون « املُلَقب رجالً
هل يل �إخبارك �أن اجلاذبية ال ت�ستقيم من
دونك ؟!
و �أن جرمية احلب ال ترتك �أثرها امل�ؤمل بقلبي
كلما ارت�سمت على مالحمي هيئتك و �أنت
حتت�ضن «�صوتى « ب�أعلى الأفق ؟!
جمنوين ال�صادق
يا نهمي الذى ال يرتوى
يا من تَربت على كَتف الزمن
كى يهد�أ و مي�ضى !
ليتك تعلم �أنك كَون
؛ ترتاح على كَتفه النجمات
ليتك تعلم �أن ب�سمتك �إنت�صار للفَرح
و�أن اجلميع يرك�ض وراءك لكى ت�ضحك
اجلميع ي�شتاق ملُعانقة الطبيعة �سيدى».

باب القادمون اجلدد :اشرف حنا

حسابات التقاعد و املعاشات في كندا

التفكير في فتره التقاعد قد يصيب الكثيرين بالقلق .فهم ال يدركون ما هي اوجه انفاقهم و ما هو الدخل
املناسب في فتره التقاعد .فهل عليهم ان يدخروا املاليني للوصول الي تقاعد مناسب في كندا؟ ما هو
الهدف املناسب للتقاعد االمن .علي الزوجني التوقف قليال و التفكير بحكمه في احتياجاتهم الفعليه في
فتره التقاعد و في السيناريوهات اخملتلفة لهذه الفترة .هل هناك خطه الستمرار احد افراد األسره في العمل
لفترة اكبر مما يضمن مزايا الرعاية الصحية و املزايا األخرى التي توفرها جهة العمل .هل ستحتاج األسره
الي سيارتني ام سياره واحده وهل سيكون لديهم اقساط قرض عقاري ام ال؟ .و ما هي الضرائب املطلوبة
للعقار .هل سيحتاج ايضا ً االوالد الي دعمهم املالي؟ كيف سيقضون وقتهم في التقاعد .هل يخططون
الي السفر و التجول او االشتراك في بعض االنشطه التي حتتاج الي املال ام ان هناك انشطه تطوعيه و
خدمية في مجتمعهم؟ .تكلمنا في العدد السابق عن ما توفره احلكومة الكنديه للمتقاعدين و هما برنامجني
رئيسيني للتقاعد هما  .)Canada Pension Plan (CPPو برنامج  )Old Age Security pension (OASو
كال البرنامجني ال يوفر اال دخل بسيط ال يكفل حياه كرميه في مرحله التقاعد و لذلك علي كل شخص ان يفكر
في وسائل و خطط تقاعد مكمله و تعويضيه لضمان حياه معقولة في سن التقاعد .و يراعي في وضع خطه
التقاعد املرحله العمريه احلاليه و مستوي الدخل احلالي و املستوي احلياتي املطلوب في مرحله التقاعد .و ينصح
ان يشترك كال الزوجني في وضع خطه التقاعد و ان تكون مناسبة لكليهما .و توفر بعض املؤسسات ملوظفيها
برنامج  )Registered pension plan (RPPحيث تقوم جهه توظيفك باستقطاع مبالغ معينه من الراتب
و يتم خصم هذا املبلغ من دخلك مما يساعد في تقليل مدفوعاتك الضريبية و استثماره لفترة التقاعد .هذا
باإلضافة الي برنامج اخر يسمي  )Registered Retirement Savings Plan (RRSPو ميكنك فتح هذا
احلساب في أي مؤسسه ماليه و يساهم ايضا في تخفيض املستحقات الضريبية علي الدخل .و باإلضافة ملا
سبق يفضل البعض االستثمار احلر في سوق العقارات او في اوجه استثمار اخري و لكن يجب علي املستثمر
ان يحسب مخاطر السوق و قدرته علي العمل في املراحل العمريه اخملتلفة .يختلف حجم االدخار و قابليه
الدخول في استثمارات خطره طبقا ً للمرحلة العمريه .فإذا كان سنك اقل من  40عام ميكنك القبول بالدخول
في استثمارات تتسم باملغامرة و لكن بربحيه اعلي باملقارنة اذا كان ال يوجد لديك زمن كاف للتقاعد فعليك
احلرص كثيرا و التفكير قبل املغامرة .و يقول اخلبراء انه اذا اردت احلصول علي  %70من الدخل الذي حتصل عليه
االن في مرحله التقاعد فعليك بادخار من  15الي  %23من دخلك اذا كنت اقل من االربعني .اما اذا بدأت التفكير
في التقاعد و انت في مرحله عمريه اكبر من االربعينيات فأن املطلوب منك ما يقرب من  17الي  .%34قد يكون
التفكير باألرقام مخيف و لكن يجب عليك ان ال تنسي أن بركه الرب تُغني و ال يزيد معها تعبا ً.
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رونالدو ثاني أسوأ

جنوم كرة القدم بعد طرده «  « 9مرات

يحررها سمير اسكندر
اإليطالي «جيوفينكو»
ينتقل إلى تورونتو
مقابل  7مليون دوالر

سينضم صانع لعب فريق اليوفنتوس
ومنتخب إيطاليا« ،سيباستيان
جيوفينكو» ،إلى تورونتو ،الذي ينافس
في الدوري األميركي لكرة القدم،
في صفقة قيمتها  7ماليني دوالر
سنويا ،بحسب ما أكدته وسائل إعالم
إيطالية وكندية ،األسبوع املاضي.
وذكرت التقارير إن اإلعالن من املتوقع
أن يتم قريبا من أجل انتقال الالعب،
البالغ عمره  27عاما ،الذي سينتهي
عقده مع يوفنتوس ،متصدر دوري
الدرجة األولى اإليطالي ،في يوليو.
ووفقا لوسائل إعالم كندية فإن
الصفقة قيمتها سبعة ماليني دوالر
سنويا ،ليصبح ثاني أعلى الالعبني
أجرا في الدوري األميركي ،بعد العب
الوسط البرازيلي كاكا.

رسم املهاجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو جنم
ريال مدريد صورة سلبية
التي
لتلك
مغايرة
الفها عشاقه و جمهور
املستديرة بشكل عام عنه
بعدما تعرض للطرد في
مباراة ناديه ضد قرطبة
االسبوع املاضي في اجلولة
العشرين من الدوري اإلسباني عقب اعتداءه العنيف على أحد
مدافعي قرطبة .
وما زاد من سواد وسلبية الصورة التي ظهر عليها الدون البرتغالي
و هو يغادر ارضية امللعب ان احلادثة جاءت بعد أيام من حصوله
على جائزة الكرة الذهبية كأفضل العب في العالم لعام 2014
 ،وهي اجلائزة التي متنح لالعب األفضل في أداءه و في سلوكه
أيضا ً  ،و ال متنح لالعب يعتدي على املنافس بطريقة عنيفة ويفقد
الروح الرياضية  ،حيث كان يفترض ان يتعرض هو لالعتداء و ليس
العكس.
و مما زاد ايضا من سلبية الصورة التي رسمها الدون عن نفسه
كأفضل العب في العالم  ،أن طرده في مباراة قرطبة لم يكن
األول في مسيرته سواء في املالعب اإلسبانية او قبلها في املالعب
اإلجنليزية  ،إذ سبق وتعرض للطرد بالورقة احلمراء ثمانية مرات .
و استغلت وسائل االعالم احمللية و العاملية طرد رونالدو للتهجم
عليه و انتقاد سلوكه العنيف  ،بعدما رأت الكثير من هذه
اجلماهير انه لم يكن جديرا ً بالكرة الذهبية  ،حيث لم يسبق الي
العب احرز الكرة الذهبية أن تعرض للطرد من احلكام لتسع مرات
 ،و منهم غرميه االرجنتيني ليونيل ميسي العب برشلونة الذي
طرد مرة واحدة في بداية مسيرته في مباراة ودية بني منتخب بالده
و منتخب هنغاريا اي انه كان ال يزال يافعا ً ويفتقر للخبرة ،و ال
يتحكم في أعصابه بشكل جيد عكس رونالدو الذي حصل على
البطاقة احلمراء و هو في سن يقارب العشرين عاما ً ،ثم تكرر األمر
بحصوله عليها و هو في سن الثالثني عاما ً

رقم قياسي في 1 .. 2014ر 4مليار دوالر بدل انتقاالت الالعبني

أعلن االحتاد الدولي لكرة القدم
في تقرير له ان عام  2014سجل
رقما قياسيا جديدا ً في عمليات
انتقال الالعبني في اندية العالم
بلغ قدره 1ر 4مليار دوالر .وجاءت
االندية االجنليزية حسب التقرير في
مقدمة االندية املستثمرة ،في حني
بقي الالعبون البرازيليون االكثر
طلبا في اسواق االنتقاالت.
وطبقا ً للتقرير شهد العام املاضي
 13090عملية انتقال لالعبني في
جميع انحاء العالم لقاء مبلغ اجمالي بلغ قدره 1ر 4مليار دوالر ،وهو مبلغ يتضمن تبادل الالعبني
بني االندية باالضافة الى عموالت وكالء اعمال الالعبني .وذلك بإرتفاع قدره 1ر 2في املئة مقارنة
مع عام 98( 2013ر 3مليار دوالر) وبنسبة 4ر 3في املئة عن املعدل السنوي منذ  . 2011وبحسب
االرقام التي اعلنتها «فيفا تي ام اس» التابعة لالحتاد الدولي والتي تسجل باالرقام جميع
االنتقاالت الدولية بني االندية يبقى السوق االوروبي االول بنسبة  87في املئة من االنتقاالت.
وقد شهد عام  2014الول مرة دخول الصني بني الدول املستثمرة العشر االولى حيث انفقت
انديتها مبلغ  100مليون دوالر في سوق االنتقاالت ،وتبقى البرازيل رغم اخفاقها في احراز كأس
العالم على ارضها الدولة االكثر تصديرا لالعبني بعدما باعت  1493العبا مقابل  448مليون
دوالر ،وتتقدم على االرجنتني ( 801العب) وبريطانيا ( 596العبا) وفرنسا ( 507العبني).

مطلوب للعمل شخص يجيد الرسم ببرنامج
AutoCad
للعمل مبكتب هندسي مبنطقة ريتشموندهيل
ملن يريد  ..الرجاء ارسال السيرة الذاتية علي امييل
جريدة «جود نيوز»

gnjournal@gmail.com

الزمالك واألهلي يكتفيان بتعادل إيجابي في قمة أقل من املتوسطة

حسم التعادل اإليجابي  1-1نتيجة لقاء الزمالك
واألهلي في إطار اجلولة رقم  18من عمر الدوري
املصري املمتاز على ملعب الدفاع اجلوي.
وتقدم أمين حفني لفريق الزمالك «ق  »30قبل أن
يتعادل لألهلي وليد سليمان «ق .»34
ووصل رصيد فريق الزمالك إلى  41نقطة في املركز
األول ،بينما وصل األهلي إلى  33نقطة ومتبقي له
لقاء مؤجل.
وشهدت مجريات الشوط األول هجوم متبادل من
كال الفريقني وجنح كل فريق في تسجيل هدف
باستغالل خطأ من الطرف اآلخر قبل أن تهدأ
األمور في الشوط الثاني.
ملخص الشوط األول
كادت بداية املباراة أن تشهد تقدم الزمالك بهدف
مبكر عندما اختراق أمين حفني املنطلق نصف
ملعب األهلي وصوب لتذهب كرته بجوار القائم
في الثانية التاسعة.
ومع مرور الوقت دخل العبو فريق األهلي في املباراة
عن طريق اختراقات محمود حسن تريزيجيه على
الطرفني والتي أدت لركلة حرة وبطاقة صفراء
ألحمد عيد عبدامللك «ق .»7
وحول عيد عبدامللك من على اجلانب األيسر كرة
عرضية باجتاه أمين حفني لكن تداخل دفاع األهلي
في الوقت املناسب أوقف الكرة «ق .»11
وأوقف حسام عاشور في أكثر من مناسبة
هجمات مرتدة للزمالك بأخطاء تكتيكية في
منطقة وسط امللعب.
وجتلت اإلثارة في الدقيقة السابعة عشر عندما
وصلت ركلة ركنية أهالوية من اجلانب األمين لوليد
سليمان داخل منطقة اجلزاء ليسدد في العارضة
ويفشل هجوم األهلي في املتابعة ،ليرد الزمالك
بهجوم مرتد وعن طريق هات وخذ بني حازم
إمام وأمين حفني يحول قائد الزمالك الكرة فوق
العارضة.
وكاد األهلي أن يتقدم بتصويبة رائعة من محمود
حسن «تريزيجيه» من خارج منطقة اجلزاءئ انبرى
لها احلارس الشناوي وأبعدها لركلة ركنية «ق .»27
ورد فريق الزمالك بركلة حرة من على اجلانب األمين
سددها أمين حفني بجوار قائم احلارس مسعد

عوض «ق .»28
وتقدم فريق الزمالك بهدف من كرة عرضية حولها
أمين حفني من على اجلانب األيسر فشل احلارس
مسعد عوض في التعامل معها لتهز شباك
القلعة احلمراء «ق .»31
وبعد دقيقتني جنح األهلي في احلصول على ركلة
حرة من على اجلانب األمين حولها وليد سليمان
مباشرة للشباك ليعادل النتيجة.
وتواصلت مهارات أمين حفني مبراوغة ثنائي أهالوي
من اجلهة اليمنى وحول عرضية لم جتد رد فعل
هجومي من علي وعبدامللك «ق .»41
وقبل دقيقتني من نهاية الشوط األول أجرى محمد
صالح املدير الفني للزمالك تغييرا ً اضطراريا ً
بإدخال باسم مرسي بدالً من أحمد علي املصاب.
ملخص الشوط الثاني
شهدت انطالقة الشوط الثاني هبوط رمت امللعب
عن نظيره األول مع أفضلية في االستحواذ
واالختراق من العبي الزمالك.
وفقد صبري رحيل الكرة في نصف امللعب لينطلق
عمر جابر ويرسل عرضية أرضية لباسم مرسي
لكن الدفاع أبعد الكرة «ق .»62
وخرج وليد سليمان متأثرا ً بإصابة مؤثرة بعد تداخل
مع عمر جابر ليدخل بدالً منه أحمد عبدالظاهر
مع انتصاف الشوط الثاني.
ودخل صالح الدين سعيد ورمضان صبحي بدالً
من متعب وعبداهلل السعيد قبل  12دقيقة من
النهاية.

Bakery and Delicatessen
منتوجات غذائية يونانية ،أوروبية وعربية
يتوفر لدينا األجبان والزيتون والمخلالت

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

جميع أنواع الحلويات
والبقالوة والكيك
مستعدون لعمل كيك
األعراس ،أعياد الميالد،
اول منـاولة ،عماد
وغيرها
1961 Kennedy Road (Progress & Kennedy) (416) 754 7857
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Pet Corner

دكتور  ....أشعر بورم في الثدي  ،فماذا أفعل؟؟؟ ()3

Dr. Ihab Messiha DVM

د .ياسر بطرس

) Spay ( Ovariohysterectomy

وبالعربية تسمي التعقيم

غالبا ما تكون قد سمعت عن هذا املصطلح من طبيبك البيطرى كعملية
جراحية مهمة و ضرورية لكلبك او قطتك
دعني اساعدك عزيزي القارئ في فهم طبيعة العمليه و فوائدها
أوال ً هذة العمليه هي عبارة عن استئصال املبيضني و الرحم من خالل فتحه
صغيرة في البطن
يُنصح دائما بإجراء اجلراحة عند عمر  6اشهر و بذلك نضمن أن ال تكون ال  petقد بدأت في البلوغ و حدوث
دورتها االولي
فوائدها تتخلص في ما يلي
 -1منع حدوث حمل غير مرغوب فيه  ،مما قد ميثل خطر داهم حليوانك و خاصة إذا مت التزاوج بني أب من فصيلة
كبيرة احلجم و أم من فصيلة أصغر مما قد يؤدي الي انتاج اجنة كبيرة احلجم مقارنة بحجم االم الصغير مما قد
يهدد حياة االم.
 -2ثبت أن إجراء اجلراحة قبل حدوث الدورة االولي يقلل معدالت االصابة بسرطان الثدي بنسبة  %90باالضافة
الي منع حدوث اورام الرحم و املبايض خاصة في بعض الفصائل ذات االستعداد الوراثي
 -3يصاب الكثير من األناث مبرض التهاب الرحم و هو عبارة عن امتالء الرحم بالصديد مما قد يؤدي إلى انفجار
الرحم و تسمم الدم و الوفاة وبالطبع اجراء اجلراحة في سن صغير يقي شر مثل هذه االمراض
 -4حتسن السلوكيات و تقليل فرص العدوانية
 -5احملافظة علي نظافة املنزل واالثاث من اثار االفرازات خالل فترة احليض
تتعافي احليوانات سريعا ً من اجلراحة في خالل عشرة أيام و تعود الي طبيعتها متاما فكن مطمئن عزيزي القارئ
و قدم لرفيقك هذة اخلدمة القيمة بأسرع فرصة.
متنياتي بصحبة سعيدة.

املضادات احليوية

ما هي املضادات احليوية؟
هي أدوية تستخدم خصيصا للوقاية أو لعالج أمراض
بكتيرية وهي تعمل على قتل البكتيريا املسببة للمرض
او تعمل على وقف تكاثر البكتيريا مما يعطي اجلسم
فرصة لتقوية مناعته والقضاء على البكتيريا.املضادات
احليوية ال تعمل على قتل الفيروسات.
كيف استخدم الدواء؟
لكي تتحقق الغاية القصوى من املضاد احليوي يجب أن
ال أفوت اجلرعات.
استعملها على حسب اإلرشادات مبعنى آخر إكمال املدة
كاملة حتى لو أحسست بتحسن ,ألنه في حالة تناول
املضاد احليوي تضعف البكتيريا ويبدأ الشخص يحس
بالتحسن ,وما أن يتركه حتى تعود اإلصابة باملرض مرة
أخرى وتتولد مقاومة عند البكتيريا فتصبح أشد ضررا
على اإلنسان وتطول مدة عالجه.
يجب االنتباه هل يؤخذ املضاد احليوي على معدة خالية
أم ال وما هي أنواع الطعام التي يجب أن أجتنبها على
سبيل املثال (التتراسايكلني  ) Tetracyclineتتأثر
باملنتجات التي حتتوي على الكالسيوم مثل األلبان و
األجبان وكذلك أدوية ( الكوينولونز  )Quinolonesكذلك
كمية األمالح في حالة (البنسيلني  )Penicillinفي حالة
مرضى القلب والضغط .
يجب أن ال تطحن أو تكسر بعض حبوب األدوية وذلك إما
بسبب عدم ثباتيتها أو أن األدوية لها نظام بطيء في
ذوبان الدواء لتعطي مفعوال مطوال.
في حالة وجود الدواء على هيئة سائل يجب أن يرج جيدا
قبل االستخدام.
يفضل استخدام املكيال املرفق بالعبوة لكي يتم تناول
اجلرعة الصحيحة.
يجب أن ال يستخدم الدواء بعد انتهاء مدة صالحيته.
بعض املضادات احليوية مدة صالحيتها تختلف بعد
حلها أو إضافة املاء إليها حيث بالغالب تاريخ الصالحية
يكون مدة أسبوعني بعد حل الدواء.
جرعات املضادات تختلف من شخص آلخر على حسب
نوع املرض ,العمر ,الوزن ,احلالة الصحية للمريض مثل

�صحـــــــة

سمير إسكندر

وظائف الكلي والكبد.
ماذا لو نسيت تناول اجلرعة؟
إذا نسيت أخذ اجلرعة ,خذها بأقرب وقت ممكن لكي
حتافظ على كمية ثابتة من الدواء في الدم أو البول.
ال تأخذ اجلرعة املفقودة إذا كان وقت تناول اجلرعة التالية
قريبا.
ال تضاعف اجلرعة التالية لكي تعوض النقص.
ماهي األعراض اجلانبية للمضادات احليوية؟
غثيان وقيء ,أكل وجبات خفيفة متعددة أو مضغ اللبان
قد يساعد في تخفيفها.
سهال وتنتج من قتل البكتيريا النافعة املوجودة في
األمعاء ولكي يتم تعويضها تناول الزبادي ,أو خمائر اللنب
(  )Lactobacillusقد يساعد في تخفيفها.
يجب أخذ احليطة من التعرض للشمس إذا كنت تتناول
أدوية ( التتراسايكلني .)Tetracycline
بعض املضادات احليوية قد تسبب تغيرا في لون البول
وهذا طبيعي بسبب احتواء الدواء على أصباغ وال
يستدعي القلق مثل ( نيتروفيورانتوين Nitrofurantoin
) و (الريفامبني ( , ) Rifampinالريفابيوتني )Rifabutin
تسبب احمرار في لون البول ,كذلك دواء (امليترونيدازول
 )Metronidazoleوأدوية ( السلفوناميد ) Sulfonamide
يسبب إغمقاق لون البول.
بعض املضادات احليوية تسبب تغيرا في لون البراز
مثال (الريفامبني  )Rifampinيسبب احمرار ,بينما أدوية
(الكليندامايسني  )Clindamycinو(التتراسايكلني
 )Tetracyclinقد جتعل البراز قامتا ,وجميع املضادات
احليوية قد تسبب ابيضاض لون البراز.
ال تأخذ دواء من شخص آخر أو تعطي دوائك لشخص
آخر حيث يختلف نوع املرض واجلرعة من شخص آلخر
ويجب مراجعة الطبيب قبل استخدام أي دواء.
حتفظ بورقة تتضمن جميع األدوية التي تتعاطها
سواء كانت بوصفة طبي أم ال وكذلك األدوية العشبية
واملكمالت الغذائية.
سأل الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء بدون وصفة
طبية.

نستكمل في هذا العدد ما ذكرناه في العدد السابق عن اورام الثدي  ..في هذا العدد
سنتكلم عن انواع الفحوصات واالشعات املستخدمة لتشخيص اورام الثدي
ذكرنا أنه يتم اجراء ال  ، MAMOGRAMكفحص دوري لكل السيدات من سن  49عام
فما فوق وفي اونتاريو جنريه كل عامني  ،اما في حالة وجود تاريخ ملرض سرطان الثدي
في العائلة سواء االم او االخت او  ، ...فلإلحتراز نبدأ باجراء ال  MAMOGRAMفي سن
مبكر .وال نقوم بعمل  ULTRASOUNDأو  MRIكفحص دوري ،فقط في حالة وجود
ورم محسوس في الثدي نقوم باجراء الترا ساوند بجانب املاموجرام
يتم اجراء املامو جرام عن طريق وضع الثدي بني شريحتني فتعطي صورة من فوق
إلي أسفل
اما االلترا ساوند فيقوم به الفني ويضع مادة «جيل» ويحرك اجلهاز علي الثدي والغدد
الليمفاوية
ال الترا ساوند يبني الغدد الليفاوية اما املاموجرام فيركز علي الثدي فقط
واملاموجرام ميكنه اظهار السرطان في بداياته وهو مازال غير محسوس باليد  ،كما
يُظهرايضا التكلسات ( ) calcificationsبه.
 متي نحتاج ( MRIالرنني املغناطيسي)ال نقوم باجراء ال  MRIلكل املرضي  ،رمبا نسبة من يحتاجون أجراء تلك االشعة ال تتعدي ال  5باملائة  ،و نقوم باجرائه
في هذه احلاالت :
 -1اذا كان هناك مريضة عندها ورم بالثدي في ناحية ونريد االطمئنان علي الناحية األخري انها غير مصابة وهذه
واحدة من مميزات ال  MRIأنه ميكن الكشف به علي الناحيتني في نفس
الوقت وهو حساس جدا ً ويُظهر األمور الدقيقة
 -2جنري ال  MRIاذا كان لدينا مريضة تظهر لديها اورام سرطانية متكررة
في فترات زمنية قصيرة ،أي كان عندها ورم سرطاني ومت ازالته فيظهر بعد
عام او أثنني في منطقة أخري بالثدي فيتم أزالته فيظهر في مكان ثالث
وهكذا فيمكننا ال  MRIمن التأكد عند إجرائه أن الناحيتني ليس بهم اورام
سرطانية
 -3نفضل عمل ال  MRIللجراح لتحديد نوع العملية اجلراحية الواجب
إجرائها الزالة الورم حسب حجم الورم في ال MRI
 -4نحتاج إجراء ال  MRIفي حالة اصابات عدد من افراد العائلة بأورام
سرطانية في الثدي وهنا ال نستطيع االنتظار كل عامني للتحقق من خلو
السيدة من الورم وبناء عليه جنري ال  MRIكل ستة اشهر للتحقق من وجود
الورم او عدمه
 -5ال  MRIيتم إجرائه في حالة وجود ورم بالغدد الليمفاوية القريبة من
الثدي للتحقق من وجود ورم غير محسوس بالثديني نظرا ً حلساسية ال MRI
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أفقي

 1شجاع ويجسر على خوض غمار الشيء  oمخترع أمواس الحالقة .ة
 2الزي الياباني الشهير.
 3ممثل هوليوودي متمرس في رياضة الدفاع عن النفس  oتوجه إلى.
 4يابسة  oأنس  oمن يمتهن سقاية الماء.
 5اسم رئيس تحرير صحيفة األهرام سابقا  oمن صفاته أنه خناس
 6يمشي متقارب الخطوة  oتعبأ
 7نحب ونرغب  oتصدير
 8الشام  oجمع سديم (معكوسة).
 9صاحب الشيء ومالكه  oمن اهم اعمال نيكوس كازنتزاكي األديب اليوناني
المعاصر.
 10مخترع التلسكوب وصاحب نظرية األرض كروية في العصور الوسطى  oضمير
متكلم.

رأسي

 1نصف جابر  oجميل وفيه بهاء  oيوضع على الحصان.
 2مخترع الديناميت.
 3االسم األول للمغني االسباني ايغليسياس  -كثير
 4هدأ  oغاز يدخل في تركيب ملح الطعام.
 5رجل (باالنجليزية)  oثالثة حروف من راوي.
 6مخترع اآللة البخارية  oنصف سرور.
 7عملة يابانية  oارتقاء ورفعة.
 8مخترع قلم الحبر .
 9أوسمة أو أوشحة المسؤولية كالرئاسة وغيرها.
 10مخترع المصباح الكهربائي.

حل العدد السابق
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لوحة ال�رشف

الورد اللي فتح في جناين مصر

بمناسبة مرور أربعة اعوام كاملة
على إندالع الثورة المصرية
المجيدة التي قامت في الخامس
والعشرين من يناير عام 2011
والتي أطاحت بنظام الحكم الفاسد
للرئيس المخلوع حسني مبارك،
تهدي جود نيوز لوحة شرف هذا
العدد إلى كل شهداء الوطن األبرار
الذين قدموا أرواحهم الغالية لتكون
بمثابة الشرارة التي تشعل حلم
الثورة وأمل التغيير لدى الشعب
المصري .فخرجت الحشود من
جميع طوائف الشعب وفئاته إلى
احتجاجا على األوضاع
ميدان التحرير وسائر شوارع وميادين الجمهورية
ً
االجتماعية واالقتصادية والسياسية السيئة في ظل حكم حسني مبارك
رافعين شعار الثورة عيش حرية عدالة إجتماعية ومطالبين إياه بالتنحي إلى
أن أعلن نائب الرئيس عمر سليمان في بيان قصير عن تخلي مبارك عن
منصبه في الحادي عشر من فبراير .2011

WANTED

We need a lady
Live in Care Giver
for an elderly blind lady
as a personal care attendant
and a home support worker.
Must be able to speak Arabic
(Egyptian Dialect ).
Must be able to Plan and prepare meals.
Administer personal
care such as ambulation, bathing,
personal hygiene.
Please email your resume to

rafemployer@hotmail.com
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وقائع انتحار محمد مرسي

لو كنت مكان أجهزة الدولة املعنية
باملواجهة مع اإلخوان ،ألمرت فورًا بوقف كل
احلمالت الرسمية اإلعالمية والسياسية
ضد اجلماعة ،واالكتفاء بنشر تسجيل
فيديو ،أرجو أن يكون قد مت ،ملرافعة الرئيس
املعزول محمد مرسي عن نفسه أمام
محكمة اجلنايات في قضية «التخابر».
حتدث مرسي طويلاً ألول مرة منذ سقوط
حكمه ،محاولاً الدفاع عن نفسه وتأكيد
ما يسميها «شرعيته» ،لكنه من حيث
ال يدري قدم كل أسباب اإلدانة ،ومنح
معارضيه شهادة مشروعية وطنية
وسياسية وأخالقية لقرار اإلطاحة به.
شرعيا»،
«رئيسا
قال الرجل الذى تصر جماعته على أنه ال يزال
ً
ً
كون جلنة تقصى حقائق بعد توليه السلطة ،لتحديد
إنه ّ
قتلة املتظاهرين خالل ثورة  25يناير ،وإنها سلمت له تقريرها
فى ديسمبر  ،2012وسلمه هو بدوره إلى النائب العام طلعت
عبداهلل ،الذى كان قد عينه قبلها بشهرين.
ما لم يذكره مرسي فى مرافعته هو أنه اتفق مع «النائب
متاما ،وحظر إذاعته على الرأى العام،
اخلاص» على إخفاء التقرير ً
ولم يباشر النائب العام اإلخواني إجراءات التحقيق طوال 6
أشهر منذ تسلمه التقرير وحتى إسقاط حكم اجلماعة ،واليزال
هذا التقرير طي الكتمان حتى اآلن ،رغم تسريب أجزاء محدودة
منه.
واليوم ،بعد أن زالت سلطته ،خرج علينا الرئيس املعزول ليزعم
أن التقرير «تضمن شهادات مديرى بعض الفنادق مبيدان
أشخاصا استأجروا الغرف العلوية
التحرير الذين قالوا بأن هناك
ً
التى تطل على امليدان ،وكانوا يحملون األسلحة وتبني أنهم
ينتمون إلى جهات سيادية يرأسها قائد االنقالب (فى إشارة
إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى) ،وأن هؤالء األفراد مسؤولون
عن قنص املتظاهرين».
ببساطة يقول محمد مرسى إنه سمح لرجل يعتقد أنه
مسؤول عن قتل املتظاهرين بقيادة اجليش املصري وتولي وزارة
الدفاع.
صحيحا؟
يقوله
ما
كان
إذا
معه
ومن
السيسي
يحاسب
ملاذا لم
ً
يجيب املعزول من داخل قفصه« :لم أتسرع في إلقاء القبض
عليه وقتها ،عشان أحافظ على املؤسسة العسكرية من
التجريح ،وحتى ال يقال إن رئيسها مجرم ،وانتظرت نتيجة
التحقيقات حتى تبقى املؤسسة مصانة ،ولذلك هم خافوا
ومازالوا خائفني من ذلك ،واألسماء موجودة والكارنيهات
موجودة».
جيدا« :احلفاظ على اجليش».
تذكروا هذا ً

في موضع آخر من املرافعة حتدث مرسى
عن مالبسات عزله ،وقال إن قائد احلرس
اجلمهورى ،اللواء محمد زكى ،أجبره على
اخلروج من مقر إقامته بدار احلرس اجلمهوري
فى  5يوليو ،وحينما رفض (مرسي) هذا
اإلجراء قاله له اللواء زكي« :إنت عاوزني
أحارب اجليش؟».
ماذا كان رد مرسي على سؤال قائد قوات
احلرس اجلمهوري؟
اإلجابة حسب مرسي نفسه« :أيوه ..حتارب
اجليش حلماية الرئيس ..واحلرس اجلمهوري
مهمته حماية الرئيس حتت أي ظرف».
وعن مالبسات القضية نفسها ،قال املعزول« :القضية فيها
أن رئيس اجلمهورية وجماعة اإلخوان املسلمني قاموا بالتآمر
والتخابر مع حركة حماس ..وهذا شرف عظيم».
لم يقل مثلاً إنها كانت اتصاالت طبيعية بحكم موقعه
كرئيس اجلمهورية مع أحد األطراف الفاعلة فى املنطقة ،أو
إن مصر تدعم حق الشعب الفلسطينى فى املقاومة من
خالل حماس وبقية الفصائل ،بل أفصح عن اعتقاده أن التخابر
والتآمر مع طرف أجنبى «شرف عظيم».
اعترافات مرسي تزامنت مع تصريحات أخرى قالها قبل أيام وزير
عدله أحمد مكي ،وذكر فيها أنه «طالب بفض االعتصام ضد
مرسي في التحرير بالقوة ،لكن وزيري الداخلية والدفاع رفضا
أيضا أنه طلب من مرسي «ترك النائب
أكثر من مرة» ،وذكر ً
العام السابق عبداجمليد محمود في منصبه ،ألنه كان يأخذ
تعليماته من احلكومة ،وفي الوقت احلالي نحن احلكومة».
وهي تصريحات كاشفة عن الطريقة التى كان نظام اإلخوان
يعمل بها أثناء وجودهم فى السلطة ،وأن كل ما يرددونه
عن ضرورة استقالل القضاء وإدانة اجلرائم ضد املتظاهرين
السلميني ليست أكثر من عبارات يفرضها وجودهم اآلن فى
موقع «االستضعاف».
دائما ما يرد اإلخوان على مظاهر فشلهم فى إدارة البالد بالقول
ً
رئيسا ،فى إشارة إلى عدم
إن مرسي لم يحكم أصلاً ولم يكن
ً
تعاون أجهزة الدولة معه ،لكن مرسي اليوم أعلن بوضوح أي
نوع من الرؤساء هو.
لدينا رئيس معزول يعترف بصفاقة يُحسد عليها أنه ترك من
متهما بقتل املواطنني فى وزارة الدفاع حتى «يحافظ على
يراه
ً
اجليش» ،لكنه أراد لهذا اجليش نفسه أن ينقسم و«يحارب»
بعضا عندما تهددت سلطته بخروج الشعب ضده،
بعضه
ً
متاما كما يليق بزعيم عصابة ال رئيس دولة أقسم على حماية
ً
استقالل الوطن وسالمة أراضيه.

تقــــــــارير

البرادعي يكشف في حوار لصحيفة منساوية
أسباب رحيله وعالقته بالسيسي

كشف الدكتور محمد البرادعي ،نائب
رئيس اجلمهورية السابق ،عن أسباب
استقالته بعد فض اعتصام اإلخوان
املسلمني برابعة العدوية ،وأسباب رحيله
عن مصر ،كما كشف في حوار أجراه مع
تزامنا
الصحيفة النمساوية« ،دي برس»،
ً
مع الذكرى الرابعة لثورة  25من يناير ،عن
عالقته بالرئيس عبدالفتاح السيسي ،في ذلك التوقيت،
والتهديدات التي تعرض لها بعد استقالته.
وقال «البرادعي»« :العالم العربي مازال يبحث عن
الكرامة ،في القرن ال  ، 21ال ميكن حتمل أنظمة قمعية
أخرى ،العالم تغير واجليل الصغير يريد احلرية ،وكان
سقوط األنظمة في تونس ومصر واليمن فقط مسألة
وقت».
ردا على سؤال حول حنني البعض للماضي
وأضافً ،
بعد الفوضى التي يشهدها الشرق األوسط« :رمبا كنا
متفائلني زيادة على الالزم .املشكلة بعد كل ثورة هي
االتفاق على ما يجب أن يحدث بعدها ،فأنت ال تبدأ في
فراغ» ،مضيفا أنه في مصر اإلخوان املسلمني كانوا
عاما حتت
الوحيدين املنظمني ،حيث عملوا لثمانني
ً
األرض.
ردا على سؤال آخر عن ما إذا كان الوضع عاد إلى
وتابعً ،
ما كان عليه قبل ثورة يناير في مصر ،قائلاً « :هذه ليست
نهاية القصة ،أوروبا أخذت ثالثة قرون من احلروب الدموية
حلل صراعاتها الدينية والعرقية والوطنية ،وإليجاد
الدميقراطية .التغيرات االجتماعية ال تسير في خطوط
مستقيمة بل في حركة دائرية».
ولفت البرادعي إلى أن كثيرا من الرموز القدمية واألفكار
عادوا بالفعل ،لكن من املستحيل أن يحدث عودة كاملة،
عاما ،النخبة احلالية
ألن ثقافة اخلوف انتهت .خالل ً 20
ستختفي ،وحينها سيصل الشباب إلى السلطة.
وسأل الصحفي النمساوي «البرادعي» عن مساندته
مساندا
ملا حدث في  3يوليو ،ليرد البرادعي« :كنت
ً
النتخابات رئاسية مبكرة ..هذا كل شيء ،الرئيس
(مرسي) لم يكن قادرا على احلكم» ،ليعود الصحفي
مجددا
ليسأله عن ما إذا كان يؤيد ترشح «مرسي»
ً

لرئاسة اجلمهورية إذا ما أمكنه ،ليرد
مجددا.
«البرادعي» :يجب أن يترشح
ً
«مرسي» أخطأ عندما رفض إجراء
انتخابات رئاسية مبكرة
وحتدث «البرادعي» عن مشاركته،
كنائب للرئيس ،في الفترة االنتقالية
بعد اإلطاحة باإلخوان ،قائلاً « :كنت
متاما في ذاك
أريد منع حرب أهلية ،البلد كان منقسما ً
التوقيت ،املاليني من الناس كانت في الشوارع ،الوضع
كان يجب أن يحل بانتخابات سياسية».
وأوضح أن العنف كان «ورقة التوت ،ولكن كان عليهم
أن يفهوا أكثر أنني أصبحت نائبا للرئيس فقط ملنع
واضحا من اليوم األول
مواجهة دامية يوم  3يوليو ،وكنت
ً
أنني ضد كل أشكال العنف».
وتناول حديث «البرادعي» عالقته بوزير الدفاع آنذاك،
دائما على اتصال
عبدالفتاح السيسي،
ً
موضحا« :كنت ً
دائما يقول إنه يريد حل سياسي،
معه ،والسيسي كان ً
ماذا حدث بعد ذلك؟ ال أعلم».
وكشف «البرادعي» عن تلقيه تهديدات عديدة منذ
استقالته« ،ففي بيئة من العنف ال دور لشخص مثلي،
أنا نفسي اتخذت القرار بأن األفضل أن أرحل عن مصر،
لذا عدت إلى فيينا».
واعتبر «البرادعي» أن إجراء انتخابات قبل االتفاق على
الدستور ،عقب ثورة  25يناير قد تسبب في «كارثة»،
موضحا« :اخلطوات كانت خاطئة ،طاملا ليس هناك اتفاق
ً
على املعايير األساسية ،ال ميكن أن يكون هناك اتزان
اجتماعي .االنتخابات بدون دستور قادت لكارثة .مصر
كان يجب عليها أن تتفق قبل االنتخابات على الدور
الذي سيلعبه الدين في العملية السياسية ،وباملناسبة
هذا هو املوضوع الذي لم يستطع العالم اإلسالمي حله
طوال الـ 14قرنًا املاضية».
واختتم نائب رئيس اجلمهورية األسبق تصريحاته بالرد
على سؤال الصحفي النمساوي حول ما إذا كانت مصر
ال تزال متلك فرصة قائلاً « :في الوقت احلالي ،في دولة بال
معا لبناء
تقاليد دميقراطية يجب على اجلميع العمل ً
مؤسسات».
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اإلنصات الفعال

و األهم من ذلك أننا نحبس أحكامنا و
إلي اي مدي جنيد اإلنصات إلي أطفالنا
آراءنا أثناء احملادثه و نلزم أنفسنا بفهم
؟هل نكون مشغولني بعمل آخر و هم
الكيفيه التي يري بها أطفالنا موقفا
يتحدثون إلينا ؟
ما  .و هذا ليس معناه أننا مجبرون
هل نعتقد أن اإلمياء بالرأس كافيا
علي املوافقه  .لكن نحتاج بالفعل إلي
إلظهارإهتمامنا ؟
إظهاراستعدادنا لذلك.
إن األطفال يدركون بسهوله ما إذا كانوا
 +مساعدة الطفل علي نقل مشاعره
يحظون باإلنتباه الكامل من قبل اآلباء
و مشكالته بوضوح  ,و حتديد املشكالت
أم ال  .ومن ثم فإنهم يقولون “ أنت ال
احملتمله و إظهار احلب و القبول  ,و
تسمعني “ او” ال أحد يهتم بي “  .و
تشجيع الطفل علي التعبير عن نفسه
عندما ال يتمكنون من جذب انتباه آبائهم
كل هذا يساعد في بناء احترام الذات
عن طريق التواصل اللفظي  ,فإنهم
لديه .لكن األهم من هذا كله هو أن
يصممون علي جذب انتباهم بطرق أخري
األطفال أنفسهم يتعلمون قيمه
 .كثير من السلوكيات السيئه و غير
بقلم :مرفت روفائيل اإلنصات.
املرغوبه التي يسلكها األطفال تكون
و الذي يعد وسيله ستمنحهم القوه في كثير من
بدافع جذب انتباه آبائهم .
فإذا علم الطفل أن األدب و الهدوء ال يوصالن إلي شئ  ,املواقف الصعبه ,كذلك فإنهم سيتعلمون ميادله
فيمكنك أن تتوقع أنه يزيد من الفوضي و الشغب  ,ألن اإلحترام .
 +إذن هناك هدفان رئيسيان لإلنصات الفعال :
هذه األمور جتدي في جذب األنتباه .
اإلنصات الفعال وسيله مهمه لكل اآلباء ألنه يتضمن  1 :فهم ما يفكر فيه الطفل و يعتقده من منظوره
 +سماع ما يقوله الطفل  ,فيما يتعلق بالكلمات التي اخلاص.
 2التحاور مع الطفل من أجل التأكد من فهمنا له .
يستخدمها و املشاعر الكامنه بني الكلمات
 +قد يكون احلوار النشط و الفعال أمرا صعبا في بعض
 +طرح األسئله.
األوقات  ,عندما يكون األهل
+إعطاء ردود و إجابات واقعيه لألسئله .
 +تقدمي كلمات من شأنها أن تساعد الطفل علي منزعجني بشأن سلوك الطفل أو عندما يكونوا رافضني
في األساس ملا يقوله  ,أو عندما
التعبير عن مشاعره بوضوح .
 +عدم إصدار أحكام علي أفكاره أو مشاعره و عدم يكونوا مشغولني  .لكن األمر جدير باجلهد الذي يبذل
من أجله .
إدانتها .
يشعر األطفال مبزيد من االطمئنان عندما يستطيعون  +أحيانا يكون كل ما يحتاجه الطفل جومن الهدوء
التعبير عن أنفسهم و يشعرون بالتقدير عندما يعرفون مينحه اإلطمئنان  ,يشعر أنه مقبول و مسموع من
أن مشاعرهم مقبوله و يلمسون اإلحترام من آبائهم  .األهل و بذلك نكون قد أقمنا نوعا من التواصل يحد من
فاإلنصات الفعال هو طريقه للتحدث مع شخص ما مشكالت سلوكيه خطيره .
بتعاطف و جتاوب  .إنه احترام ألفكار و مشاعر أطفالنا  ,و اجملد هلل دائما ابديا آمني.

الغنى الغبى

غنى يتهادى فى ملبسه
أخصبت كورته وما عادت
فكر فى نفسه يا ترى ماذا
قال أهدم مخازنى
أجمع فيها ثمارى و خيراتى
أقول لنفسى استريحى كلى
لك خيرات لسنني عديدة
أتاه الصوت يا غبى الليلة
فما أعددته ملن يكون
ان الغنى هلل وحده و من

ينعم بحياته و يختال
مخازنه تكفى كل الغالل
أفعل لتغيير األحوال
و أبنى غيرها تالل تالل
أتنعم و أنام هادئ البال
و اشربى و بغيره لم يكن يبال
و ما كان يسوع أبدا على البال
تؤخذ نفسك و تكون فى الظالل
ان دوام احلال من احملال
يكنز لنفسه يوما سيكون أطالل

صورة وتعليق

دي طفلة بتبيع مناديل في املعادي .....
شافت فيلم كارتون عند «راديو شاك» ....
نسيت نفسها  .....وافتكرت انها طفلة .....
هكذا تُغتال البراءة !!!!!!!!!!!!!!!...

الكلمة نيوز

البابا شنودة ..وسنوات مع اسئلة الناس

هل كان اهلل يخاف أن آدم يصير ندا ً له بأكله من شجرة احلياة،
لذلك منعه عنها ،وجعل مالكاً يحرسها؟! (تك.)22 :3
طبعا ً إن اهلل ال ميكن أن يخشى أن يكون هذا اخمللوق الترابي ندا ً له .فاهلل غير
محدود في كل كماالته ...ولكن ملاذا منع اإلنسان عن شجرة احلياة؟
لقد منعه عن شجرة احلياة ،ألن احلياة ال تتفق مع حالة اخلطية التي كان فيها اإلنسان .اخلطية هي
موت روحي ،وجزاؤها هو املوت األبدي ..ويجب التخلص أوالً من حالة اخلطية ،ومن عقوبة اخلطية ،حتى
يحيا اإلنسان احليـاة احلقيقية إلى األبد .بدليل أن اهلل وعد الغالبني في اجلهاد الروحي بأن أكلوا من
شجرة احلياة ،وقال في سفر الرؤيا «من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة احلياة التي في فردوس اهلل».
وما أكثر الوعود باحلياة األبدية التي في الكتاب املقدس  ..ولكنها وعود للتائبني واملنتصرين في حياتهم
الروحية ،وليس للناس وهم في حالة اخلطية كما كان أبونا آدم وقتذاك .وكأن اهلل يقول آلدم :ما دمت في
حالة اخلطية ،فأنت في هذه احلالة ممنوع عن احلياة .ألن «أجرة اخلطية هي موت» (رو .)23 :6أنت ال تستحق
احلياة في هذا الوضع ،وليس من صاحلك أن تستمر حيا ً في هذا الوضع  ..إمنا انتظر التوبة والفداء .وبعد
ذلك ستحيا إلى األبد .أنه منع احلياة عن احملكوم عليه باملوت .وعدم ربط احلياة

خالص التهاني بالزفاف السعيد للعروسني

كاترين و إيهاب

متانينا القلبية للعروسني بحياة سعيدة
جورج توفيق
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في موسم تزاوج «اجلراد»  ...ذكر يهدي حبيبته وردة

في العدد الثاني بعد احلادث  ..مبيعات

الكلمــــات
املتقاطعــــــة

«شارلي» تتجاوز  7مليون نسخة

منوعات نيـــــوز

جــود تاميــز

«التسول تطور جدا ً !!»  ..بريطاني

يتسول بجهاز للبطاقات االئتمانية

لوحـة الشرف

جتاوزت مبيعات عدد صحيفة «شارلي إيبدو» الصادر بعد
الهجوم الذي وقع عليها في  7يناير احلالي ،سبعة ماليني
نسخة.
وفقا لتصريحات موزع
العدد،
من
أخرى
كميات
طبع
ومت
ً
الصحيفة األسبوعية الساخرة،
ستوزع  7ماليني نسخة من
وصرحت شركة التوزيع بأنه
ّ
حاليا طبع
العدد الذي أصدره الناجون من الهجوم ،ويجرى
ً
 300ألف نسخة جديدة من هذا العدد ،وكان الطلب
األكبر على أعداد الصحيفة في بليجيكا.
يذكر أن هذا العدد صدر وعلى صفحته األولى رسم جديد
باكيا ،وأثار نشر هذا الرسم غضب واحتجاجات
ميثل النبي
ً
وتظاهرات في الدول اإلسالمية في آسيا وإفريقيا والشرق
األوسط.

أبو العز احلريري

•من مواليد االسكندرية عام  ، 1946دخل
مجلس الشعب شابا ً وكان من أصغر األعضاء
في برملان  .1976اعتقله السادات في  5سبتمبر
عام  1981مع  1531من الشخصيات الوطنية
من جميع القوي السياسية ،بعدها عاد إلي
البرملان مرة أخرى عام  2000مع اإلشراف
القضائي علي االنتخابات كممثل لدائره
:
كرموز .ومارس جميع حقوقه الدستورية في
:
صغير يتحمل العطش
نووية o
تعرضت لكارثة
 1مدينة روسية
حيوانوضع
حذر من
الطيران
انتقاد السلطة التنفيذية ،وتسلح بحقه في
 1عسكري في سلك تنظيم حركة
األمريكي يُ
أكثر من اجلمل
استخدام األدوات البرملانية من أسئلة وطلبات
السيارات في املدينة
الشمس
التقاء
خفيف
سقف
ذو
مكان
o
الدولة
برأس
 2له عالقة
إحاطة واستجوابات كاشفا ً فساد النظام
«السجائر األلكترونية» بحقائب
األمتعة من  %80من  2شخصية نسائية إجرامية في السينما
 3دولة في وسط آسيا فيها أطول سد في العالم وأكثر
السابق واحلزب الوطني .ودخل في العديد من
املصرية  oياسني  oمن اخلروف
الطيران االحتادية األميركية ،من وضع السجائر
حذرت إدارة
مسلمون
سكانها
املعارك معهم اشتبك مع أحمد عز في بداية
اإللكترونية في حقائب األمتعة ،ألنها ميكن أن تتسبب
 3مدينة من مدينتني يابانيتني القت عليها
 4اختالط األمر في موضزع ما
صعوده ،فقدم العديد من االستجوابات
لم تختلف الطقوس الزوجية في مملكة احليوانات ،كثيرًا عن عالم البشر ،ففي فرصة نادرة ،التقط مصور إندونيسي
في حريق بالطائرات.
حلياةنووية
قنبلة
أميركا
أدخل رجل بريطاني التكنولوجيا إلى عالم التسول ،بعدما
البرملان
وأحيانا
واجلامعة
اجلامع
بناء
في
عادة
توجد
حسنة o
 5خصلة
التزاوج.
موسم
أثناء
«اجلراد»
الفريدة
الصور
بعض
أصدرته
السالمة
بشأن
حتذير
في
الطيران،
وقالت إدارة
ً
ً
ليصبح
احلكومة
مع
بالتواطؤ
الدخيلة
حديد
شركة
علي
استيالءه
ا
وفاضح
ا
كاشف
عز
أحمد
ضد
حمل معه جهازًا لقراءة البطاقات االئتمانية لطلب
عاما) ،وقوف
(34
اإلندونيسي،
املصور
سوو
يادي
الحظ
عندما
القصة
بدأت
البريطاني،
ميل»
«ديلي
موقع
ذكر
ما
حسب
األبنية
بياض
تدخل
لشركاتامليناء o
 6توقف في
ً
وخارج صناعة
داخل
فيعدة
حوادث
مادةفي
الطيران ،إنه
 4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما  oبداية
يحملون النقود.
األثرياء ،الذين
املساعدات
احملتكرين وإمنا
الوطنيال ورجاله
من احلزب
بنقده
لها.احلديد .لم يكتف
أسعار
ويتحكم
للحديد،
األول
فيبيضاء
زهرة
ثم تقدميه
إندونيسيا،
احملتكرفي
ذكر اجلراد بجواره أنثاه على غصن شجرة أمام منزله مبقاطعة «بانتني»
درجات
يتخذ الرتفاع
اإللكترونية
السجائر
تعرضت
عاما ،مسافة 400
37
بوث،
بريستون
داميان
ويقطع
كمجوهرات
ما
على
حتتوي
وقد
البحر
النقل،في
 7جتدها
النهار
ضوء
ً
الذي الذكر
التجمعما دفع
باملتطفل املقزز،
وصفه املصور
إلى التغيير،
الداعية إلي
ضربرافضا ً أي
ينتميإلىإليه،
سياسات حزب
وما يكمل الذكر فعله ،حتى ينضم صديق إلى ذكر وأنثى اجلراد،انتقد
احلرارة ،أو اشتعلت بها النيران ،عند تفعيل عنصر التدفئة
العاصمة
احلزب بريستون
سياسةمدينة
عنبيته في
تنازلمن
كيلومتر
عبودية
o
غشيم
o
الطريق
جانب
في
ارتفاع
8
بالزهرة.
رأسه
على
«املتطفل»،
صديقهما
 5كتاب صغير (مبعثرة)  oكثير  oخاص بي
البطاقات
لندن ،حا
عن غير قصد.
لقراءةالتحالف
تأسيسا حزب
البريطانيةبعد
وانتقد صفقات احلزب مع احلزب الوطني واحلكومة .ساهم
الثورةملاًفيمعه جهاز ً
متشابهان
احترام o
اإلدارة،وذات
مكانة خاصة
االئتمانية ،مربوطً ا عبر بلوتوث مع هاتفه الذكي ،ليتسول
بحمل السجائر
الطيران
شركات
 9ذووأوصت
 6ما يتسابق عليه العاملون في صناعة
العسكري اثناء الفترة اإلنتقالية.
الشعبي االشتراكي .وكان شديد الهجوم علي طنطاوي واجمللس
األموال من األثرياء.
للمعلومات
حياة برية o
مفتوحفييحوي
 10مكان
وضعها مع
قرصالً من
الطائرة بد
مقصورة
اإللكترونية
اإلعالم
ضخمة 3ضد
اجلمهورية .ثم
رئاسة
أيام
معاركميضي بوث
اخلمسقاداملاضية،
مدى السنوات
التحالف اإلشتراكي علي منصبوعلى
حزبسنويا
مرشحدوالر
كأن الف
أمريكية تورث كلبتها مائة
األمتعة ،التي مت فحصها وتشحن بالطائرة ،حيث ميكن أن
ً
يحملون
أنهم ال
يخبره املارة
مليشياتهم،لندن،
اإلخوان أثناء حكمهم وتعرض لألعتداء علي ايدي في شوارع
سياسية
بتصريحات
وعندماادلي
وكان قد
تتسبب في اشتعال نيران خطيرة خالل منتصف الرحلة.
 7معاتبة  oاقعد
نقودا ،يخرج جهازه ،ما يصيبهم باحلرج ،ويضطرون
معهم
أدرجت األمريكية «روز آن بوالنسى» ،فى نيويورك ،كلبتها احملببة فى وصيتها لكى حتصل الكلبة امللقبة بـ»بيال مايا» على
ً
وتستخدم السجائر اإللكترونية ،خراطيش تعمل
املال.ديباجة الدستور وعبارة «دولة مدنية»
تعديل
فيها
انتقد
قليلة
اشهر
منذ
نيوز»
«جود
لصحيفة
هامة
إلعطائه
بوالنسى والبالغة من العمر ،ستون عاما ً ،إن كلبتها عوضتها عن طفلة
وتقول
صاحبتها.
بعد وفاة
دوالر
في معرفة
العادية
احلواس غير
سنوياًمن
حاسة
 100ألف 8
بالبطارية ،وميكنها إنتاج بخار يتضمن النيكوتني».
ويقضي
«التسول»،
ضدمن هذا
اجلنيهات
وشارك «بوث»
االخوان وثورة
جماعة
آالفالثورة
يجنيفي
«احلريري»
إرضا ًءفىحلزب
السلفي .سرير
النورخاصة ،فيها
غرفة نوم
جاءتتعيش
واعتبرها «مايا»
بقية حياتها «معززة ومكرمة» .الكلبة
تقضى
أن
تتمنى
لذا
بها،
لم تُرزق
الظاهرة
األشياء
خلف
ما
على
الطيران
وأضافت اإلدارة« ،تشجع اإلدارة شركات
أكثر من خمس عطالت خارج بريطانيا في عام واحد،
من فى
الثالثفازت
أن «مايا»
األملاس.
يونيو،من
بينها تاج
«فيس عدة
إستمرت
احلالي بعد
سبتمبر
ورغمفي
املنية
ووافته
مختلفةمن
مزدوج ودوالب به أكثر من ألف قطعة مالبس ،مع إكسسواراتالثالثني
نطاق
أوسع
على
توعية الركاب بهذه السياسة اجلديدة
أيام مدن
بوك» في
صحية على
أزمة ينشرها
صوره ،التي
بناء على
القياسى من حيث حجم اإلرث
بالرقم
حتظ
للكالب فإنها
مسابقة
لم َ
استخدمه
متفجر
مسحوق
للسؤال o
أكثر من 9
ً
ممكن»».
أوروبية مثل روما وباريس.
في األصل الصينيون

أدم بيندر

افقياً

عامودياً

حــــــــل
مســـا بقة
العــــــدد
 10ذات حركة خفيفة وجمال  oفعل مبعنى
السابــــق
قويا حدوثها بإسبوعني
جتعلهقبل
باحثون يابانيون يخترعون تقنية تتوقع األعاصير
قال فريق من الباحثني اليابانيني إنهم توصلوا إلى تقنيات لتوقع األعاصير قبل أسبوعني من هبوبها ،وسيكون ممكنا
اعتمادها اعتبارا من العام  2020لتقليص األضرار الفادحة الناجمة عن هذه الظواهر الطبيعية ذات اآلثار الكارثية.
وجاء في تقرير نشره أعضاء الفريق العلمي الذي يشرف عليه ماسوو ناكانو من معهد جامستيك« ،مبا أن األعاصير
االستوائية تسبب أضرارا فادحة بشريا وماديا ،فمن املهم استباقها واحلد من أضرارها من خالل التوصل إلى توقعات
دقيقة بشأن مسارها وقوتها قبل وقت كاف من هبوبها يتيح التحرك التخاذ ما ينبغي من إجراءات».
وإضافة إلى الطريقة اجلديدة إلعداد النماذج املعلوماتية التي حتسب حركة الغيوم ،أتاح الكومبيوتر الياباني اخلارق
«كي» ،وهو ذو سرعة حسابية تبلغ  10بيتافلوب ،إجراء جتارب موسعة لتحديد العناصر املساهمة في توقع األعاصير
االستوائية.
وعمل الباحثون استنادا إلى معلومات جمعت من  8أعاصير هبت على اليابان في العام  ،2004وحددوا وجود ظواهر
سبقتها كان ميكن التعويل عليها لتوقع  4من هذه األعاصير  ،ويرى خبراء الطقس أن مدة أسبوعني إلى شهرين البد
منها التخاذ االحتياطات الالزمة قبل هبوب إعصار مدمر كالذي هب على الفلبني مؤخرا ،لتقليص أضراره.

األديبة «أمرية الوصيف» تنضم لكتاب جريدة «جود نيوز»

عزيزتي نوبل  ..أذكريين !!
قصة قصرية

كتبتها  /أمرية الوصيف

قلبه « بوصلة الفرح
ُحقبآ
عادلت أعوامآ أو

« للحظات
بأكملها !!

اختراع حذاء يشحن الهواتف واألجهزة اخلاصة «السلكياً» عن طريق املشي

« أن يُصافح قلمي مالئكة اإلنسانية خير لي من أن
اخلاصة
الهواتف واألجهزة
وسامخاللها
وتستطيع من
متكن علماء أملان من اخترع حذاء لتوليد الطاقة من خالل املشي،
الشياطني «!!
شحن أحفاد
صوري من
أحصل علي

السلكيا.
ً
بهج
ذهنه
تلكعبرالي
عبارته
ويعمل احلذاء ،على توليد الطاقة الكهربائية عن طريق املشي،؛ قفزت
يحولها
مغناطيسية،
موجات
الهاتف
وإرسالها إلى
كبهلوانثم ُم ِ
الهاتف إلي شحنات كهربائية تقوم بإعادة شحن البطارية .أراد اعادة السعادة في نفسه بعد أن أنسته اياها
ويتضمن احلذاء جهازين صغيرين لتوليد الطاقة ،يضع إحدهما بكعب احلذاء ،وكل مرة يلمس الكعب األرض يولد الطاقة
اململؤةمم.بروائح ال َع َفن !
الهدامة
املوظف
كلمات
وطوله 70
عرضه  41مم،
ويبلغ
ويبلغ طوله  60مم ،أما اآلخر يولد الطاقة من خالل السير ملسافات
وجرب العلماء هذا االبتكارعن طريق جتربة احلذاء على شخص باملشي  5كم ،ووجدوا أنه أنتج  4.13ميلي /وات من الطاقة،
حايدة بني « اإلفتعال « و « اإلبداع
أرض ُم
« ال توجد
الكبيرة.
تستطيع شحن األجهزة
املنتجة حتى
إنهم يرغبون
« وقالوا
كحرارتها
الطاقة  .و
نسبةروايتك
زيادةت لي
الشمس ب َ َد
كقرص
السلطان
بفخامة
يليق
عمآل
افتعلت
مفيدا لكبار السن « ،؛
فكلاذاما علي الشخص عمله هو أن يضع قدمه بداخل احلذاء،
ويستطيع احلذاء ربط نفسه مما يجعله
ً
رحلة
يجعلهخاض
طاقةذهني
إال أن
كانت
معهامبفرده.
يربط احلذاء
عاطفتك ,يولد
وبعد ذلك اجلهاز
قرد
«
لقب
ذاتك
متنح
أن
هو
فعله
عليك
ما
كل
استخداموالبطاريات
بنيهذه األحذية
األملان ،أن
فيالعلماء
ويتمنى
نهائيا ،والتي ليست فقط مكلفة ،بل ضارة للبيئة أيضا ً
تلغي احلرية
مفرداتك عن
التخبط
باهتة
ً

حقوق اإلنسان !  ,وكأن أوطانك قبور !! و أنت
رسل « !!
نبيها امل ُ َ
بحمية إنتقادية صرخ موظف الدولة الكبير في
وجه الروائي املُشاغب ؛ ُمص ِدرآ قراره اجلائر بنفي
روايته عن « سموات نوبل األدبية « !

وبلهجة تقترب من الشجار عن احلوار أكمل
َعجبآ  « :ألشد ما
املوظف األثري صراخه ُمت ِ
يُدهشني أن تغيب عن أديب مثلك أبجديات
اللعبة األكثر جدآل بعوالم األدب « !
صفير املفاجأة أذنيه !
بلغ َ
بدمع يَنُم عن مرارة داخلية  ,وفقد
وملعت عيناه
ِ

ذكي « لكنك لن تصبح أبدآ « أديب نقي « !

فاألديب ُيَجده شعوره و حضوره ال أبواق حاكم
ت َبصق في آذان املُستمعني نفاقآ و عبثآ «
سك بتالبيب أعمدة
كلماته النورانية تلك تركها متُ ِ
مكتب املوظف األكثر قربآ من احلاكم !
ومضي ثائرآ علي تلك البرودة الشرسة ؛ التي
يتحدث بها كل من يتلك زمام األمور في بالده !
يالها من برودة أذابت كل حرارة إبداعية  ,و أضاعت
كل دفء فكري ُحر !
بل يالها من برودة تفوقت علي تلك الناجمة من «
القطب اجلنوبي «
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Science Facts
The Sun is over 300000 times
larger than earth.

Part 1
...all night long.
We can’t be certain exactly what happened that
night, but maybe it was something like this.
Jacob was moving again.
He pulled up the stakes of his tents, and he and
Rachel and Leah and their 12 children packed
up all their belongings and loaded them onto a
caravan of camels. And with all their servants,
and their great flocks of sheep and goats and
camels, they were traveling back to the land of
Jacob’s father.
They were a few days into their journey when
they made camp for the night.
That night they had visitors, they were messengers from God.
“You’re brother Esau is coming to meet you,”
they told Jacob.
Oh, oh.
“Esau is coming to kill me!” Jacob said.
When they were kids, they probably got into
lots of fights - and Jacob probably always got
pounded, because his older brother (by about
five minutes! Remember, they were twins - but
not identical twins at all) was bigger and stronger than he was - but for some reason that
never seems to stop little brothers from getting
into fights with their bigger brothers and sisters!
That’s where Jacob must have learned it was
better to be clever.
Of course, it’s not like they were going to end up
wrestling on the ground or anything - they were
both over a hundred years old by now!
(Jacob didn’t know it, but he was going to end
up wrestling to the ground with God instead!)
But Esau was a powerful, wealthy prince. He
had many strong and mighty men who served
him - and he was coming to meet his brother.
..or kill him. At least, that was what Jacob was
afraid he was planning to do.
And so Jacob came up with a plan to make
peace.
He sent messengers on ahead of him. He told
them to say to his brother, “I am your obedient
servant. God has blessed me, and I come to
you with many sheep and goats and camels.”
The messengers went ahead, and when they
came back, they told Jacob, “Your brother is on
his way, and he has 400 men with him!”
“He is coming to kill me!” Jacob cried.
And so he divided his household into two
groups, “That way, if my brother attacks one
group, the other may be able to get away.” he
said.

Happy Birthday
Heaven

And then, for the first time in his life, Jacob
prayed to God.
“God of my fathers, please hear my prayer! You
told me to go back to the land of my fathers,
and that you would make everything go well for
me. I came across the Jordan River with nothing but a walking stick, and now, look how rich
you have made me! I am not worthy of all the
kindness you have shown me.
“But I am afraid. My brother is coming to kill us
all! Remember your faithful servant. Remember
that you promised that my children would be as
many as the sands of the seashore.”
And then Jacob went through his herds and
chose gifts for his brother Esau.
He chose goats and sheep, donkeys and cows,
and camels.
A good camel was worth more than a good car
back in those days. A REAL good camel was
like a Mercedes Benz! In the desert, it was
probably the most valuable thing you could
own.
Jacob divided his gifts into groups, one in front
of the other, and sent them on ahead of him.
He told the shepherd of each herd, “When you
meet my brother, say to him, ‘These are a gift
from your servant Jacob. He is coming right behind.’ ”
That way, Jacob hoped that Esau would forgive
him.
That night Jacob and his family came to a small
stream. Jacob sent his family across the stream
to make camp, but he stayed on the other side.
He was afraid. He felt like running away.
Under a starry sky, he sat next to a small fire,
with his head down in his hands. “What am I
going to do?” he said.
And that’s when a stranger stepped out from
the darkness.
“What do you want?” Jacob said to the stranger.
“You asked for my help,” the stranger said.
“Go away! Leave me alone!” Jacob said. Somehow, Jacob knew the stranger was the angel of
God. It was God himself, in the form of a man.
“My uncle hates me, my wives can’t get along,
and my brother is coming to kill me. A lot of
help you have been!” Jacob said, and he tried
to push the stranger away. But the stranger
grabbed a hold of Jacob’s robe.
“Go away! I don’t need your help!” Jacob said,
and the two of them began to wrestle to the
ground. The stranger wouldn’t let Jacob go.
To be Continued..

Halley’s Comet was last seen in
the inner Solar System in 1986,
it will be visible again from Earth
sometime in 2061 (get your
camera ready).
Venus is the hottest planet in
our solar system with a surface
temperature of over 450 degrees
celcius.
Many scientists believe that an asteroid impact caused the extinction of the
dinosaurs around 65 million years ago.
The Solar System formed around 4.6 billion years ago.
The Moon appears to have more craters and scars than Earth because it
has a lot less natural activity going on, the Earth is constantly reforming its
surface through earthquakes, erosion, rain, wind and plants growing on
the surface, while the moon has very little weather to alter its appearance..
Saturn isn’t the only ringed planet, other gas giants such as Jupiter, Uranus
and Neptune also have rings, they are just less obvious.
Footprints and tyre tracks left behind by astronauts on the moon will stay
there forever as there is no wind to blow them away.
In 2006, astronomers changed the definition of a planet. This means that
Pluto is now referred to as a dwarf planet. Learn more dwarf planet facts.
Because of lower gravity, a person who weighs 200 pounds on earth would
only weigh 76 pounds on the surface of Mars.
The only planet that rotates on its side like a barrel is Uranus. The only
planet that spins backwards relative to the others is Venus.
Some of the fastest meteoroids can travel through the solar system at a
speed of around 42 kilometres per second (26 miles per second).

RIDDLE

TIME

Q: What occurs once in a minute, twice in a moment
and never in one thousand years?
Q: What has 4 eyes but can’t see?
Q: What has hands but can not clap?
Q: What can you catch but not throw?

Congratulations Stephen for
being ordained as a Deacon
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Promise

HOW TO MAKE THE MOST OF YOUR
JOB INTERVIEW

Poem by: Nada Bakhoum

By : EDWARD SALIB, BA,M.ED,MBA
Management Training & Development Consultant

Have you thought of what you could do
to improve your chances of achieving the
best possible result of your job interview
i.e.to get the job? Here are some tried and
successful hints:
Keep in mind that the interviewer’s objective is to be able to predict your future job
performance from your educational background, experience and past performance.
What he wants to find out from you is
what your abilities are, how your training
contributed to acquiring these abilities,
and he wants to know more about your
personality, character, and temperament.
The interviewer will usually concentrate
on the following FOUR AREAS:
1 Whether you CAN DO the job you are
applying for
A: Whether you have the skills, knowledge, and experience that qualify you to
do the job
B: How able are you to apply your skills,
your training, your mental abilities, your
energy level, and your endurance to the
job you are applying for
2 Whether you WILL DO the job:
A: If you are motivated, enthusiastic and
excited about the job
B: What level of supervision you will require if you get the job i.e. can you do the
job on your own without close supervision
3: Whether you will fit in the organization.
A: will you fit in the organization culture and environment, can you work with
others as a team member, can you take
instructions and not disrupt the organization, how will you react to stress, how
are your leadership skills, and your mental and emotional maturity.
4: Other situational factors such as:
Your general health, your flexibility,
whether you are willing to relocate, your
financial obligations, your involvement in
community activities, and your ability to
use civilized language etc…etc
Knowing what to expect in a job interview will help you to prepare and to give
the best impression of yourself and what
you can do.
Following is how to prepare for the interview:
First: KNOW THE JOB YOU ARE APPLYING FOR:
In order to show that you can do the job,
you need to know what the job requirements and demands are, whether the mental requirements such as skills, knowledge and special talents or physical such
as the level of energy, strength, stamina.
You will need to find out what the rewards and satisfactions you can get from
the job, what are the personal qualities
and traits needed for the job and what are
the hazards, dangers, risks, and sources
of pressure and dissatisfactions that may
be involved..
You can get a job description either from
the same organization you are applying

for or from a similar organization that has
the same job or from other people who do
the same work. This way you will be better able to relate your educational background and skills to the job requirements
and to impress the interviewer with the
fact that you did the needed preparation in
advance and with your interest in the job.
Second : BE PREPARED TO ANSWER
PERSONAL QUESTIONS ABOUT
YOURSELF :
Interviewers like to ask personal questions such as: How did your education
help to prepare you for this job? Or What
are your strengths and weaknesses? Or
How are you able to adjust to difficult situations? Or How do you learn new skills?
Or What are your short term goals? If you
think of answers to such personal questions in advance you can answer them
with great confidence and no hesitation.
Third : Be honest in your answers to open
ended questions:
Open ended questions are the ones that
cannot be answered with yes or no. Interviewers usually ask this type of question such as : Tell me about your hobbies..
or Describe how your community work
would help you do the job? Answers to
this type of questions reveal information
about your personality and attitudes and
require a degree of judgement. Therefore the more you have thought of these
questions and prepared yourself, the more
comfortable you will be able to answer
them without losing your confidence or
being hesitant Always be honest about
your answers without exaggeration and
without appearing to be trying to hide information.
FOURTH:DO NOT HESITATE TO ASK
QUESTIONS…
If you can, get the interviewer to talk as
much as you can without aggravating him
and without giving the impression you are
doing that on purpose.
Most interviewers would like to keep the
asking of questions to themselves until
the latter part of the interview when they
provide the candidate the opportunity to
ask questions. Interviewers are trained
to speak not more than 25% of the interview time and to get the candidate being
interviewed to speak about 75% of the
time. However not all interviewers are
trained enough in the skills of effective
interviewing . Besides it is well known
that interviewers like to hear themselves
talking. So whenever you have the opportunity to ask questions ,do that. The more
you get the interviewer to talk and hear
himself talking the more the chance you
will gain.
FIFTH: PAY ATTENTION TO NONVERBAL COMMUNICATION
Interviewers can get a lot of information
from what you say and how you say it as
well as from your body language.
Non-verbal communication tends to communicate your emotional state and mood

more realistically than verbal communication.
When verbal and non-verbal communication are not consistent, most people tend
to trust non-verbal communication more.
Therfore, when you meet the interviewer,
give him a FIRM handshake. That gives a
better impression than a limp handshake.
Keep eye contact with the interviewer all
through the interview as this gives the impression of interest and confidence.
Monitor your gestures and ensure they are
congruent(agree) with your words and are
not distracting.
Watch your voice as the speed , the tone ,
the inflection , all communicate messages
and moods. Also watch the interviewer’s
voice to tell whether he likes what he
hears from you or whether your communication was confusing to him and needs
further explanation or elaboration.
At the end of the interview ask any questions that you need answers to suxh as
When do I expect to hear from you or
When do I expext to know your decision?
Etc….
Finally do not forget to thank the interviewer for giving you the time and opportunity and that you would be looking
forward to hearing from him’
GOOD LUCK.

We always ignore God and turn
away
Busy with everything going
around
Trying to find comfort for one day
Until depression and sadness surround
Just then we remember HIS existence
Blaming Him for what’s happening to us
And without any belief nor discuss
We ask Him to reveal His presence
“ I have been with you since the
beginning “
That’s His promise even if we are
sinning
His love can change and heal
For God always takes the wheel

Smile
If I had three minutes
180 seconds
5% of an hour
1800 milliseconds
of everyone’s attention,
every humans soul’s...
Maybe I’d take a breath,
blink a couple times
Maybe pinch myself,
bite my lip
Look at my feet,
look back up,
blink again
then smile
I don’t know what I’d say
I don’t know what I’d do
Maybe tell them to stop
one thing or another
To stop judging each other
To get of their phones for
just a second everyday
To talk to someone face to
face
To go make friends
To create world peace
To know that love
is all they’d ever need
Maybe I’d tell them
that the grass isn’t always
greener
on the other side
but it’s greener where you

water it
Maybe I’d tell the rich
to give to the poor
Maybe I’d tell them
that together we can find
the cure
to our broken hearts,
to our incomplete lives,
to the emptiness that we all
feel somewhere inside
Maybe I’d tell them
what I know is right
To do unto others
as you would have them
do unto you
and love your enemies
more than you love yourself
To end the war
and raise a flag of peace
To lend a hand
and save a land
that we always thought was

Theodora Guirguis
free
but never really was
Maybe...
But then I’d glance at my
watch
before I realize I don’t have
one
then I’d worry that my time
won’t be enough
but it never will be
Because the problems of
this nation
and of this generation
are more than the grains of
sand on the shore
and more than the stars
shining bright through the
night
And I’m more guilty
than anyone else
of all these things
that I’ve just mentioned
So I think what I’d do
is I’d take a breath,
blink a couple times
Maybe pinch myself,
bite my lip
Look at my feet,
look back up,
blink again
then smile
Just smile.
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Stages
of Change
You have probably heard of the ‘stages of change’ used
for addictions like substance use or alcoholics. There are
five ‘steps’, each of which is characterized by certain
criteria or ways of thinking and acting. The first is ‘precontemplation’, where the person does not see that there
is a problem or need for change. The second is ‘contemplation’ - realizing that there is a problem but the person
is not yet prepared to make changes. The third stage is
‘preparation’, where the individual is preparing to make
steps to getting better. The fourth step is ‘action’ - the person starts taking real steps (that can be seen) to recover.
The final stage is ‘maintenance’, where the individual
has made great progress and is trying to keep it going.
The interesting thing about these stages is that they are
not linear - a person may start at the second or third stage,
or they may reach the final stage and find themselves
starting back at one all over again. ED is a great example
of this. Many patients with ED are stuck in the pre-contemplation stage for a long time because they cannot see,
or do not want to admit, that they are sick. This prolongs
the illness and puts them at higher risk for complications.
I was one of the rare ED patients that always KNEW that
there was a problem, but I wanted it to be kept on the ‘downlow’. I did not want my parents or friends worrying about
me or pressuring me to stop being ill. It took me a long
time to realize that I was getting VERY sick. Even at that
point, I was scared to get help. I did, however, take some
steps to helping myself. I sought out books on recovery
and listened to professional speakers. So, in a sense, I was
entering into the ‘contemplation’ and ‘action’ stages. Testing out treatment put me into the ‘action’ stage. And when
I go home, continuing on this way to recovery and getting
better has helped me progress in the ‘maintenance’ stage.
Understandably, each step has its challenges. It is difficult to first admit that there is a problem, let alone to
seek out help. Then, it is ever so hard to stick with a
plan in order to get better. And once you are better, it is
even more of a challenge to maintain the progress and
success that you have achieved. ED makes it even more
stressful because he is so deceptive and knows exactly
what to say to make me feel down about myself and my
life. He therefore sneaks back into my life and tries to
put me down the rabbit hole all over again. He is angry
when I am in the action and maintenance stages because
that deceases his power and importance in my life. So
he will fight tooth and nail to get back into the picture.
I have learned that the stages of change can be quite use-

ful when trying to recover. I am able to take a step back
and analyze where I am at, what I am doing, where I am
going, and what I need to do to get there. However, this
takes a lot of practice and discipline. With time and effort,
I have seen that people - the true friends in my life who
sincerely care and wish to help - will not judge me because of my illness. They will strive to assist me whenever
I need it, and they will be glad that I am reaching out for
help. This makes it easier for me to work hard, to continue
in the ‘action’ stage and move towards the ‘maintenance’
stage. Now, I am able to maintain my recovery by eating
meals regularly, using coping skills to handle potential
triggers, coaching myself through stressful situations, etc.
It is not an easy path, and like I alluded to before, it is
not always a linear path. When a challenge occurs, it is
important not to let that set you back. Rather than dwell
on that missed meal, extra binge, or last purge, focus on
what you can learn from it. What happened, and why did
ED win that battle? What can you do next time to help
you cope? What has this experience taught you about
your recovery|? Asking myself these questions has helped
me work through recovery and become where I am today.
By having a solid treatment plan and arming myself with
tools to help me stay strong, I was able to overcome ED.
This is my message to you: full recovery IS possible – you
just have to work hard for it. And even when you struggle,
don’t lose hope. Instead, pick yourself back up and make
today a better day, a day where ED is not invited.

Celebrating our National Flag
By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

Every year on February 15, we mark National Flag of
Canada Day. The year 2015 is particularly special as we
are celebrating the 50th anniversary of our flag. 50 years
ago our flag was officially raised for the first time on Parliament Hill, across Canada and at Canadian missions
around the world.
The 50th anniversary of our National Flag in 2015 will
allow Canadians to reflect on our flag and what it represents — a strong, proud and free country that is admired
and respected around the world. Our national flag speaks
to what we have accomplished together, to the historical
moments that have served to define us, and to the promising future of our great country.
The National Flag of Canada was proclaimed by Her
Majesty Queen Elizabeth II on February 15, 1965. During
the inauguration ceremony on Parliament Hill in Ottawa,
the Honourable Maurice Bourget, Speaker of the Senate,
added deeper meaning to the occasion with these remarks:
“The flag is the symbol of the nation’s unity, for it, beyond
any doubt, represents all the citizens of Canada without
distinction of race, language, belief or opinion.”
This important milestone on the road to the 150th anniversary of Confederation in 2017 is a unique opportunity for
all of us to honour and celebrate this symbol of our identity and source of national pride. National Flag of Canada
Day is also a great time to learn more about how our flag
came to be and what it means to all Canadians. The following are some of the rules when it comes to Canada’s
National Flag. They are only binding on the federal government, however, will help increase your knowledge and
appreciation of Canada’s proud symbol.
Displaying the National Flag of Canada
The National Flag of Canada should always be flown on
its own mast.
Nothing should be pinned to or sewn on the National Flag
of Canada and it should not be signed or marked in any way.
The flag should be displayed with the upper part of the
leaf up and the stem down.
If hung vertically, the flag should be placed so that the

upper part of the leaf points to the left and the stem to the
right from the point of view of the observer facing the flag.
When affixed to a motor vehicle, the flag must be on
a pole firmly fixed to the chassis on the front right.
When only three flags are displayed, the National Flag
should be at the centre. To an observer facing the display,
the second-ranking flag (in order of precedence) is placed
to the left of centre, and the other to the right.
When the National Flag of Canada is displayed in a place
of worship or on a speaker’s platform, it should be against
the wall, or on a flagpole on the left from the point of
view of the congregation audience facing the speaker.
If carried with other flags, in a single file, the National Flag of Canada should always lead. If carried in line abreast, it is preferable to have the
National Flag of Canada at each end of the line.
When flown with the flags of other sovereign nations, all
flags should be flown on separate flagpoles/masts and at
the same height, all being of the same size, with the National Flag of Canada occupying the position of honour.
When provincial and territorial flags are flown
with the National Flag of Canada, the order
is based on the date of entry into Confederation of the provinces followed by the territories.
When a flag becomes tattered and is no longer in a suitable condition for use, it should be destroyed in a dignified way.
Let’s join together to celebrate the 50th anniversary of the
National Flag of Canada and take a moment to reflect on
our national icon and what it means to be Canadian. You
can share a photo or a short video of yourself with the flag
on social media such as Twitter and Facebook by using
the hashtag #FLAG50. Find out more at www.canada.ca/
flagday.
Costas Menegakis is the Member of Parliament for Richmond Hill and Parliamentary Secretary to the Minister of
Citizenship and Immigration. He can be reached by phone
at 905-770-4440 or through his website at www.costasmenegakis.ca.

