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بحضور «جود نيوز» :ستيفن هاربر
يُعلن قرارات هامة

إعفاءات ضريبية بقيمة  3بليون دوالر وإعانات شهرية
إضافية لألطفال

هاربر يتحدث لرمزي �شنودة وزوجته ادلني والأبناء انتوين وجوناثان ومايكل

بحضور «جود نيوز» مبركز شوارتز  -رايزمان مبدينة «فون» ،أعلن رئيس الوزراء
«ستيفن هاربر» ،إصالحات وتعديالت بشأن املعدالت الضريبية للعائالت التي
لديها أطفال وذلك في شكل محدد من تقسيم الدخل  ،مع زيادة شهرية
لإلعانة احلكومية اإلضافية لألطفال .وبالنسبة لتقسيم الدخل الذي
وصفته احلكومة «بخفض الضرائب للعائالت» ،سوف يفيد العائالت التي
لديها أطفال حتت سن  ١٨سنة والتي يعمل فيها احد الوالدين فقط أو اذا
كان احد الزوجني يكسب مبالغ كبيرة اكثر من األخر وهنا يستطيع الزوجني أن
يخفضا ضريبة الدخل مجتمعة بتحويل ما يصل إلي  ٥٠الف دوالر من الدخل
اخلاضع للضريبة إلي الزوج أو الزوجة التي في شريحة ضريبة الدخل األدنى.
وسوف تسمح احلكومة للعائالت باالستفادة من هذا اإلعفاء الضريبي في
السنة الضريبية احلالية  ، ٢٠١٤وردا علي النقاد الذين يقولون أن هذا التدبير
من شانه أن يساعد األسر ذات الدخل املرتفع فان احلكومة وضعت حد اقصي
لالستفادة من هذا التخفيض الضريبي وهو  ٢٠٠٠دوالر في السنة للزوجني
وهذا سيكلف أوتاوا  ٢٫٤بليون دوالر سنويا إيرادات ضائعة ولكن لن يؤثر علي
اإليرادات الضريبية للمقاطعات .وكذلك ستزيد احلكومة اإلعانة املالية
للطفل حتت سن  ٦سنوات من  ١٠٠دوالر في الشهر إلي  ١٦٠دوالر وبداية
من شهر يناير  ٢٠١٥ستحصل العائالت التي لديها أطفال من  ٦سنوات
إلي  ١٧سنة علي  ٦٠دوالر لكل طفل في الشهر .كذلك أعلن «هاربر» ،زيادة
اخلصم الضريبي لآلباء اللذين يرسلون أطفالهم لدور احلضانة حيث ميكنهم
املطالبة بالتعويض عن نفقات رعاية الطفل حيث ارتفع اإلعفاء الضريبي
ملصاريف دور احلضانة لألطفال حتت سن  ٧سنوات من  ٧٠٠٠دوالر إلي ٨٠٠٠
دوالر  ،ولألطفال من سن  ٧إلي  ١٦سنة فأصبحت  ٥٠٠٠دوالر ،وستكلف هذه
التدابير اجلديدة حكومة كندا  ٣بليون دوالر في السنة ومتوقع أن يستفاد
منها  ٤مليون أسرة لديها أطفال وفقا لتقارير صادرة من مؤسسات مالية
وقد شارك من «جود نيوز» أعضاء مجلس إدارة اجلريدة ،املهندس رمزي شنودة
و املهندس حسام منير.

�أقرتبنا ً
كثريا ..
فا�ستمروا

ابرام مقار

الكثري من املهاجرين من دول ال�شرق
االو�سط ب�صفة عامة ومن م�صر ب�صفة
خا�صة ،يرتبط ارتباط ًا تام ًا بكل ما يحدث
يف الوطن الأم ،فهو �أن كان قد ترك وطنه
«مكان ًا» لكن مازال يرتبط به «كيان ًا».
وب�صفة خا�صة يف ال�سنوات الأخرية بعد �أن
فاق تتابع االحداث مداه ،واالحوال تتغري
يف �أيام بل ويف �ساعات ،رئي�س ي�سقط ،
وحكومة تتغري  ،وحاكم ُيحاكم خلف
الق�ضبان .خوف وقلق وترقب يحمله
املهاجر القادم من تلك الدول اخلوف علي
االباء واال�صدقاء يف الوطن الأم وال يخلو
من خوف علي الأبناء يف الوطن اجلديد.
يخ�شي علي وطنه الأول من حكم
املتطرفني  ،ويخ�شي علي وطنه الثاين من
�إنت�شار فكرهمُ .ي�صيبه القلق بعد مذبحة
�شمال �سيناء  ،وي�صيبه الفزع بعد حادثة
اوتاوا .يدعم ثورة  30يونيو يف م�صر ثم
ميلأ كندا �صراخ ًا ب�أنها كانت ثورة �شعب
ولي�ست �إنقالبُ .يطالب باحلريات املطلقة
ويدعم الأحزاب الليربالية ويطالب بف�صل
الدين عن الدولة يف وطنه اال�صلي بينما
يخ�شي علي اوالده من احلريات املطلقة يف
الوطن اجلديد ويدعم احزابا �أكرث مت�سك ًا.
يعي�ش يف تورنتو وفانكوفر ومونرتيال
وعقله يف �سيناء والقاهرة واملنيا .يريد �أن
يري وطنه االول والثاين يف �أف�ضل حال
 ،وال يعرف كيف ي�ؤثر يف �صناعة القرار
من �أجل ما هو �أف�ضل لك ًال من هنا وهناك،
ويريد �أن يعرف  ،،كيف؟؟
الأمر واحلل يف يد ال�سيا�سيني  ،فال�سيا�سي
ُيغري العامل  ،ال�سيا�سيون هم من ينه�ضون
ب�أوطانهم بقراراتهم  ،وهم ومن يق�ضون
عليها بر�ؤيتهم� .سيا�سيون �أمثال «فرانكلني
روزفلت» و «كمال اتاتورك» و «لوي�س دا
�سيلفا» و «جوي�س باندا» نقلوا بالدهم ايل
املجد  ،بينما �سيا�سيون �أمثال «الك�سندر
لوكا�شينكو» و «كيم �شوجن �أوجن» و «بول
كاغامي» و «رجب �أردوغان» ق�ضوا
علي اوطانهم وعادوا بهم �إيل اخللف.
فال�سيا�سي هو حجر الزاوية يف �أي تغيري.
وال�سيا�سي الكندي م�ؤثر يف كندا ويف
م�صر �أي�ض ًا .فبدون �أن نحدث انف�سنا
كثري ًا ،احلل يف �أن يكون لنا �سيا�سيني من
بني ابنائنا وافكارنا وق�ضايانا .نريد �سيا�سي
كندي من �أ�صول م�صرية نثق يف كفاءته.
ميلك ادواته جيد ًا يف التعبري عن افكاره

وافكارنا ،من لغة وتعبري و�أ�سلوب وقدرة
 ،والأهم من هذا كله �أن نري نحن فيه تلك
ال�صفات قبل �أن يراها هو يف نف�سه .ورمبا
عام � 2014شهد بوادر لتلك ال�شخ�صيات
التي متنيناها ،فالأول هو «فريد وا�صف»
مر�شح حزب املحافظني لربملان اونتاريو
عن منطقة «ماركهام  -اوك ريدجيز»،
والذي جتاوز عدد اال�صوات التي ح�صل
عليها يف �أنتخابات يونيو املا�ضي ،الثالثني
الف �صوت  ،وهو عدد ًا من اال�صوات
فاز بها مر�شحني اخرين يف دوائر �أخري
ولوال توجهات �سيا�سية واعتبارات
خا�صة باالحزاب لفاز «وا�صف»،
ولتحقق حلمنا بوجود مر�شح من �أ�صل
م�صري يف هذا املن�صب الهام .والثاين
هو ال�سيدة «غادة ملك» والتي تر�شحت
ملن�صب م�ست�شار ملدينة م�سي�سوجا الدائرة
رقم  ، 6غادة تر�شحت يف �شهر يونيو
املا�ضي بعد �أن طالبها عدد كبري بالرت�شح
ملن�صب �سيا�سي ،وتفرغت للحملة يف
منت�صف �شهر يوليو ومع ذلك ا�ستطاعت
ان حت�صل علي املركز الثاين يف �إنتخابات
تلك الدائرة بعد املر�شح الأول االكرث
�إ�ستعداد ًا لتلك الأنتخابات والفائز بها يف
دوراته ال�سابقة .ومتجاوزة املر�شحة الثالثة
والتي كان يتوقع لها الكثريين باملدينة
النجاح لقوة حملتها وكرثة م�ؤيديها ،
غادة ح�صلت علي عدد �أ�صوات �أكرث من
اال�صوات التي ح�صل عليها «دل حممد»
املر�شح الثالث علي من�صب املري للمدينة
ب�أكملها .وبعدد �أ�صوات قريب من عدد
الأ�صوات التي ح�صلت عليها «غادة»
فازت «كارين را�س» باملن�صب عن الدائرة
الثانية .ولهذا ا�ستحقت «غادة» �إحتفال
�أن�صارها بها ومطالبتهم لها بالرت�شح املرة
القادمة وهم علي ثقة بالفوز� .إذن نحن
وجدنا �ضالتنا يف �شخ�ص ال�سيا�سي الذي
بحثنا عنه علي مدي �سنوات طويلة.
ويبدو �أننا اقرتبنا كثريا ولي�س امامنا �إال
الإ�ستمرار .القرار واحللم للمر�شحني ،
والعمل واجلهد لنا نحن الناخبني� ،سوا ًء
كنا ا�صحاب اعمال اوافراد او م�ؤ�س�سات،
حتي نح�صل علي من�صب �سيا�سي تاخرنا
فيه كثري ًا ،و�سبقتنا فيه جن�سيات اوربية
وا�سيوية وافريقية .فلنعمل علي مدي
ال�سنوات االربع القادمة علي ذلك االمر،
من �أجل م�صر ومن �أجل كندا

كندا تستقبل في العام القادم أكبر عدد من املهاجرين في تاريخها

تخطط حكومة احملافظني لزيادة مستويات الهجرة بشكل كبير في  2015وهو نفس العام الذي سوف يشهد اإلنتخابات .حيث صرح وزير الهجرة واملواطنة كريس الكسندر
االسبوع املاضي أن كندا تهدف إلستقبال مبا يصل إلي  285الف مقيم دائم جديد في العام القادم ،وبحسب ما قاله الوزير فأن هذا العدد من املهاجرين إلي كندا هو األعلي
والتاريخ احلديث لكندا .وكان أكبر عدد أستقبلته كندا من املقيمني الدائمني ،كان ذلك في عام  2010ووصل إلي  280الف سنوياً.
النسبة األكبر منهم والتي تفترب من % 65من املهاجرين سوف ينتمون الي فئة املهاجرين اإلقتصاديني بزيادة طفيفة عن نسبة ال  63باملائة في عام .2013
وأضاف وزير الهجرة أن هذه النسبة املرتفعة تثبت أن الهجرة أمر حاسم لتحقيق االزدهار االقتصادي في كندا .وقال الكسندر :أننا نوظيف نسبة أكبر من املهاجرين
االقتصاديني أكثر من أي وقت سابق .وأضاف أن هذه الزيادة في نسبة املهاجرين اإلقتصاديني كانت هدفاً لدينا .وأن هناك مقاطعات يصل بها نسبة الهجرة اإلقتصادية إلي
 70باملائة .ونتمني أن نصل لهذه النسبة في كل كندا
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بطل املشهد فى تونس!

سليمان جودة

املشهد العام فى تونس اليزال يُغرى بالتأمل ،وما
حدث هناك فى انتخابات البرملان التى جرت األسبوع
املاضى يقول إن بطالً وحيدا ً هو الذى مد يده وأعاد
ترتيب معالم املشهد بكامله ..فمن هو يا ترى هذا
البطل؟!
من هو هذا البطل الذى فى مرحلة سابقة كان
قد دفع بثالث قوى سياسية إلى صدارة املشهد:
حركة «النهضة» اإلسالمية اإلخوانية برئاسة راشد
الغنوشى ،ثم حزب «املؤمتر من أجل اجلمهورية» ،الذى
يرأسه املنصف املرزوقى ،رئيس اجلمهورية احلالى ،ثم
حزب «التكتل من أجل الدميقراطية» الذى يرأسه
مصطفى بن جعفر؟!
هؤالء الرجال الثالثة كانوا هم الذين ميألون األفق
السياسى فى البلد ،طوال فترة مضت تغيرت فيها
احلكومة ثالث مرات.
تصور الرجال الثالثة أنفسهم أن االنتخابات
وألمر ما،
ّ
اجلديدة  ،سوف تأتى بهم كما هم ،وسوف تعيدهم
إلى املشهد فى صورته اجلديدة ،بنفس ترتيبهم
القدمي ،فإذا بالبطل الذى أقصده يتدخل ويعيد ترتيب
األوراق ،ويطيح بالثالثة معا ً فى ضربة واحدة!
أطاح بالثالثة فعالً ألن «النهضة» خسرت االنتخابات،
وتبدو اآلن وكأنها تلعق جراحها ،وألن حزب املنصف
املرزوقى لم يخرج من االنتخابات سوى بخمسة
مقاعد من أصل  217مقعدا ً ،وألن «التكتل» خرج
منها مبقعد واحد يتيم!
من هو يا ترى هذا البطل األسطورى الذى أطاح
بالثالثة من خالل لكمة من يده ،سددها إليهم معا ً،
وفى وقت واحد؟!
إنه الناخب التونسى ..نعم الناخب التونسى ،الذى

ظل فيما بدا يراقب ما يجرى منذ سقوط زين
العابدين بن على فى  14يناير  ،2011عازما ً على أن
يتدخل عند الضرورة ليرجع باألمور فى تونس إلى ما
يجب فى تقديره أن تكون عليه!
انعقدت االنتخابات قبل أسبوع ،بينما كل واحد من
هؤالء الرجال الثالثة يمُ نى نفسه بأنه سيكون هو
دون غيره موضع ثقة الناخب ،فإذا بهذا األخير ميتلك
رؤية مغايرة ،وإذا به يتبنى قناعة مختلفة ،وإذا به
يطيح بالثالثة ،واحدا ً وراء اآلخر ،ثم يأتى بحزب «نداء
تونسى» الذى ال يزال وليدا ً يحبو ،قياسا ً على الثالثة،
ليضعه فى الصدارة وفوق القمة ،وعلى العرش مرة
واحدة!
حدث هذا بينما الثالثة ال يكادون يُصدقون أنفسهم،
وحدث هذا ،ألن هذا الناخب البطل قد ضاق ــ فى
ظنى ــ منذ سقوط «بن على» بالذين أرادوا أن
يفرضوا عليه وصايتهم ،وأن يجعلوه يتحرك ويتصرف
أمام الصندوق ،على نحو ما يريدون ويرغبون هم،
وليس على نحو ما يحب هو ويرى!
نقر بأن جانبا ً من الفضل فيما جرى
وهنا ..البد أن ًّ
يعود إلى «بن على» نفسه ،ال لشىء إال ألنه فى أيام
وجوده فى احلكم ،على مدى  22سنة ،كان يعطى
التعليم فى بالده أولوية خاصة ،وكان مستوى
التعليم فى أيامه جيدا ً جدا ً ،وكانت جودته موضع
إعجاب ورمبا حسد من كثيرين فى بالد مجاورة ،وحني
يكون الشعب ــ أى شعب ــ على درجة معقولة من
التعليم ،وال نقول ممتازة ،أو حتى جيدة جدا ً ،فال تقلق
عليه!
التعليم الذى أتاحه «بن على» فى مدارسه
وجامعاته هو الذى مكّ ن الناخب فى تونس من أن يرى
«النهضة» مثالً على حقيقتها ،فينزع عنها األغلبية
ويكبدها خسارة موجعة ،ثم
التى حازتها من قبل،
ّ
إن التعليم هو أيضا ً الذى مكّ ن الناخب هناك من
أن يعيد فرز معالم املشهد ،فيتقدم مبا يراه يستحق
منها ويتراجع بغيرها إلى آخر الصف!

احلرافي�ش

				

ايليا مقار

بعد أن يغتال ظلم الفتوة «حسونة السبع» أحالم حرافيش احلارة الذين يعيشون في جو
من القهر املمتزج بالفقر ،يجتمع عاشور الناجي باحلرافيش للخالص من الفتوة الظالم:
عاشور الناجي :إيه يرجع السعادة حلارتنا زي زمان؟
أحد احلرافيش (بأسى) :ملا يرجع جدك عاشور الناجي
عاشور الناجي :اللي مات مبيرجعش واحلى أبقى من امليت
أحد احلرافيش (بصوت يغلبه القهر) :وهي حياتنا دي تبقى حياة يا عاشور؟
عاشور الناجي :إيه اللي ناقصكم؟
أحد احلرافيش :رغيف العيش
عاشور الناجي :القوة أشرف وأكرم من رغيف العيش
أحد احلرافيش (بإستفسار) :تكونش ناوي تبقى فتوة؟!
حرفوش أخر :وملا هتبقى فتوة ،هتتقلب علينا وتعمل من األعيان!
وتد َور تقتيل في اخللق ،زي اللي قبلك!
حرفوش ثالثَ :
عاشور الناجي (بحكمة ورصانة) :وإذا بقيت فتوة عادل؟
حرفوش رابع( :ببهجة وأمل) ده يبقى يوم املنى ملا فتوتنا ينصر الضعيف ،ويعلًى احلق!
عاشور الناجي (يقف ويخطب في احلرافيش بحماس) :احللم ممكن يبقى حقيقة لو وقفنا راجل واحد ضد حسونة ورجالته وترجع احلارة
للحرافيش.
كان هذا مشهدا ً من فيلم “التوت والنبوت” أحد أجزاء ملحمة “احلرافيش” للعمالق جنيب محفوظ التى نُشرت عام  ،1977امللحمة تضم
عشرة أجزاء و حتكى قصة عشرة أجيال سكنت حارة مصرية غير محددة الزمان واملكان بدقة ،وتعكس صراع السلطة وثنائيات الظلم
والعدل ،احلب والكراهية ،الدين واجملون.
في التوت والنبوت ،تعاني احلارة من ظلم حسونة السبع ،فتوة احلارة الذي ال يتورع عن حتصيل إتاوات باهظة من احلرافيش الفقراء مستندا ً
على جماعته وأنصاره ،كما يعتمد أيضا على مساندة رجال الدين جلبروته وسطوته ،فالشيخ يونس ،شيخ احلارة يقول حلسونة السبع “اللي
يعصى أمرك يبقى كافر ،وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولى األمر منكم” ،أما املأذون ،فال يتورع عن أن يهم بعقد قران طليقة عاشور
الناجي على املعلم حسونة قبل إنتهاء عدتها.
في التوت والنبوت ،يقدم عاشور الناجي نفسه على أنه شخص عادل ،بالرغم من أنه مع أحداث الرواية تخلص من الفقر وعاش وأسرته
متمتعني بأموال اخيه الفاسد “فايز الناجي” .ومع إنتهاء أحداث الرواية ،تشعر أن جنيب محفوظ أوقعك في فخ ما .مع مشهد النهاية
تكتشف أن أحداث الرواية املتشعبة وامللتهبة قد إنحصرت في صراع السلطة بني عائلة الناجي والفتوة حسونة السبع ،ويبقى الطرف
احلاضر الغائب وهم “احلرافيش” .في الرواية تتأكد أن اجلميع يستخدم احلرافيش ،حسونة السبع يُخضعهم له بسلطة القوة وحماية رجال
الدين ،وعاشور الناجي يستميلهم اليه إلستعادة مجد عائلة الناجي بعد أن يزرع في نفوسهم حلم احلرية والعدل.
أتخيل أنه لو كان محفوظ بيننا األن ،لكان أضاف مللحمته اجلزء احلادي عشر ،رمبا رد للحرافيش في اجلزء الذي لم يكتبه حقهم الذي
أبخسهم إياه طوال عشرة أجزاء حتمل إسم احلرافيش دون أن تركز على عاملهم وأالمهم وأمالهم ،أتصور أن ما لم يقله لنا جنيب محفوظ،
هو أن مخاوف احلرافيش كانت “مشروعة” وإن عاشور الناجي إستغل كراهية احلرافيش حلسونة ،إلستعادة مجد عائلته «فقط».
ما لم يقله لنا محفوظ ،هو أن عاشور الناجى قد جنح في إقناع احلرافيش بأنه ال سبيل لتحقيق حلم العدل بينما احلارة مازالت حتت خطر
عودة رجال حسونة السبع .ما لم يقله لنا محفوظ هو أن احلرافيش انفسهم تشتتوا ،فمنهم من إنشغل باإلنتقام من رجال الفتوة
الظالم حسونة السبع ،ومنهم من تقرب لعاشور بأن إنتقم من زمالءه احلرافيش الذين جترأوا وهمسوا في أُذن املعلم عاشور مذكرينه
بوعد احلرية والعدل .ففي حارتنا اجلديدة ،ال يعلوا صوت فوق صوت املعركة ،ولكن معركة من ضد من؟ في وسط غبار املعركة ،ال يتوقف
احلرافيش ليفتشوا عن حلمهم الضائع ،ليكتشفوا أنهم في احلقيقة غير مدينني باجلميل لعاشور الناجى بعد أن ناصروه وأجلسوه على
كرسى الفتونة بدمائهم ودماء أبناءهم .بل على النقيض ،هو املديون لهم بالعدل الذي هو السبيل الوحيد لألمن ولضمان عدم عودة
حسونة وأهله وعشيرته.
لم يقل لنا محفوظ أي من ذلك ،ولكن بقليل من التروى ،تدرك الرسالة التى لم يصرح بها جنيب محفوظ وهى أن احلارة ال ميكن أن ترجع
ل»حرافيش» .بل األكثر من ذلك ...أنه ال يوجد فتوة ...إال من صنع حرافيش.

مشكلة أن تكون مسلما في كندا

سعيد شعيب

كان احلوار ساخنا بشأن االعتداءات اإلرهابية التي وقعت في كندا .وعندما قلت له إن القلق يزداد في األوساط الكندية
رد الرجل ببساطة :املسلمون ليسوا وحدهم الذين يخرج منهم إرهابيون ،ثم إن
ويسألون ملاذا يفعل ذلك بعض املسلمني؟ ّ
لديك ما فعله الرئيس األمريكي بوش ،وكل اإلدارات األمريكية ضد بالد املسلمني.
الرجل في العقد الثالث من عمره ،وهو مسلم قادم من بنجالديش ،ويعيش مع أسرته في كندا منذ نحو عشر سنوات.
واحلقيقة أنه لم يكن وحده صاحب هذا الرأي ،فاجللسة كان فيها باملصادفة مسلمون ومسلمات من كردستان العراق
وأرتريا وباكستان.
احلقيقة أيضا أن هذا هو حال كثير من املسلمني في كندا .أقصد أن األولوية ليست في أن ميارسوا نقدا ذاتيا حقيقا
للثقافات التي حملوها من أوطانهم .وال أن ميارسوا نقدا جادا للتاريخ اإلسالمي وللفقه اإلسالمي .فاملزاج العام هنا
في كندا في أوساط املسلمني ،يدافع عن نفسه فقط ،حتت اليافطة الكبيرة (ليس كل املسلمني إرهابيني) ،و(ما يفعله
اإلرهابيون ليس من اإلسالم) .هذا بالطبع صحيح .فعلى سبيل املثال عقدت العديد من املنظمات اإلسالمية مؤمترا
صحفيا أمام البرملان الكندي ،في أعقاب االعتداء املسلح ومقتل اجلندي أمام النصب التذكاري ،وركزوا على استنكار هذا
اإلرهاب ،وأعربوا ،على لسان الشيخ أحمد اإلمام ،عن التأكيد على أن «مسلمي كندا وعائالتهم يشعرون باحلزن العميق».
وأعرب الرجل عن التضامن مع املواطنني الكنديني «ضد هذا العمل احلاقد واجلبان الذي أصابنا جميعا».
ونشطت على مواقع التواصل االجتماعي حملة لبعض املسلمني في الغرب ،وفي كندا ،حتت شعار «ليس باسمي» لتبرئة
سيد سوهاروردي إضرابا عن الطعام ملدة ثمان وأربعني
املسلمني من أعمال العنف املرتكبة باسم اإلسالم .كما أعلن اإلمام ّ
اإلسالمية» .وذلك قبل االعتداءات
ساعة ،للتنديد مبقتل الصحافي األميركي جيمس فولي ،على يد تنظيم «الدولة
ّ
األخيرة على أوتاوا.
هناك حاالت كثيرة للرفض واالستنكار .ولكنها كلها ال جتيب عن السؤال الكبير :ملاذا من فعلوا ذلك مسلمون؟ ملاذا معظم
اإلرهابيني اآلن من املسلمني؟ ملاذا معظمهم من أهل السنة ،ملاذا معظمهم من الشرق األوسط ،أي بالدنا؟
صديقي البنجالديشي املسلم يستنكر أيضا ،ولكنه ال يطرح مثل هذه األسئلة ،ويتخذ مثل كثير من املسلمني هنا ،موقف
الدفاع عن النفس ،وذلك بنقل االتهامات إلى آخرين ،وكأنه يقول :لسنا وحدنا اإلرهابيني؟
هذا بالطبع صحيح .لكنه ال يساهم في حلّ املشكلة ،والتي من املؤكد سوف تتفاقم هنا في كندا .فقد حكت السيدة
وفضلت
الكردية املسلمة في اجللسة التي جمعتنا أن رجال صرخ في وجهها :عودي إلـى بلدك.
وسب ولعن .كان الرجل ثائرا ّ
ّ
السيدة الصمت .هي مهاجرة مسلمة كردية في كندا .كما اعتدى مجهولون على مسجد في مقاطعة البرتا ،وحطموا
بعض النوافذ ،وكتبوا العديد من العبارات ،أهمها «عودوا إلى بالدكم».
يفرقون بني
هذه احلالة مزعجة ،وخاصة أنها متس احلياة اليومية للمسلمني ،وخاصة من أصحاب املالمح العربية .بل وهنا ال ّ
العرب املسلمني وغير املسلمني ،أقصد املواطن العادي.
بالطبع هذه حتى اآلن حوادث قليلة وفردية .كما من املهم التأكيد على أن الدولة الكندية واحلكومة الكندية يؤكدان طوال
الوقت أن املسلمني الكنديني ،ونسبتهم  2%تقريبا ،هم جزء من اجملتمع الكندي ،وأن الدولة تعتز بإسهاماتهم في بناء
البلد .بل ووزع بوليس العاصمة الكندية أوتاوا منشورا على نطاق واسع ،يؤكد فيه ذات املعنى .ويؤكد أن الشرطة تتعهد
بسالمة كل مواطنيها ،ومنهم بالطبع املسلمون ،فهذا هو دورها املهني .وناشدت الشرطة أي مواطن يتعرض ألي انتهاك،
االتصال فورا بالرقم الساخن كي تقوم الشرطة (املهنية) بعملها في حمايته.
كما أن احلكومة أكّ دت ذات املعنى أكثر من مرة ،وبأكثر من طريقة .فعلى سبيل املثال أكّ د رئيس حكومة مقاطعة كيبيك،
اجلنديني ومقتل أحدهما ،وذلك قبل االعتداء على البرملان)« :واجب احلكومة العمل
فيليب كويار (التي شهدت االعتداء على
ّ
على حماية التماسك االجتماعي وحياتنا املشتركة» ،مع تأكيده على الدور األمني الذي يجب أن تقوم به احلكومة حلماية
دولة القانون .وأضاف« :كلنا معا تشمل كل من أتوا من اخلارج لنبني معا كيبيك ،وهذا يشمل مواطنينا من املسلمني».
الكردية ،وال ينفي ما هو أهم
لكن هذا ال ينفي االعتداءات الفردية ،التي ستحدث هنا وهناك ،مثل السيدة املسلمة
ّ
التطرف واإلرهاب هنا على أرض كندا؟
بالنسبة للدولة الكندية ،وهو :ماذا سيفعل املسلمون هنا؟ أي كيف سيواجهون
ّ
واحلقيقة ليس املسلمون هنا فقط املطالبني بذلك ،بل ومسلمو الشرق األوسط ،واملسلمني في كل مكان ،فاإلرهاب
اإلسالمي خطر على العالم كله.
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إبني ليس “غزالاً ”… وأنا أحبه !
عن املوضوعية والذاتية

مقال يحيي عواره

قردا
قردا فمن األفضل أن أراه ً
إذا كان إبني ً
أي غزال… نعم،
وأحبه… أ ُ ِح ُبه أكثر مما أحب َ
جدا.
هذا أفضل ً
حكى لي صديق ذات مساء في سياق
لم أعد أتذكره ،قال“ :عندما كان إبني
في سن املراهقة ،كانت أسرتنا ترتبط
بعالقات صداقة مع عائالت بعض من
ارتبطنا معهم بعالقات قرابة أو جيرة أو
زمالة ،وكنا نتبادل الزيارات ونلتقي أحيانًا
بالنادي ،فقامت بني أبنائنا املتقاربني في
بناء عليها
السن صداقة أعتبروا أنفسهم ً
شلة ،فكانوا يلتقون ببعضهم مستقلني
وبعيدا عن رقابتهم ،للترويح
عن الكبار
ً
عن أنفسهم على الوجه الذي يستريحون
إليه ،ويبدو أن شلة املراهقني هذه جتاوزت
ما أعتبره بعض أهلهم حدود املعقول من
ممارسات مثل تدخني السجائر أو السهر
بأماكن ال يجوز لهم أن يترددوا عليها أصلاً ،
الغريب  -هكذا استطرد صديقي  -أن
معظم اآلباء واألمهات كانوا يرددون ،كلٌ
على حده ،أن ابنهم بالذات طيب وحسن
التربية ،وكانوا يلقون بالالئمة كلها على
باقي األوالد باعتبارهم رفاق سوء ،لم تحُ سن
تربيتهم ،ويتهمونهم بتحريض ابنهم على
الفساد والتمرد”.
هذه احلكاية تشير إلى امليل الطبيعي لدى
وإن بدرجات متفاوتة  -للنظر ألى
كلٍ منا ْ -
األمور بالطريقة التي ترضي غرورنا وتتوافق
مع مشاعرنا وميولنا الغريزية ،وحتيد بنا
قليلاً أو كثيرًا ،عن النظر املوضوعي األقرب
للحياد واألمانة والشجاعة األدبية.
لدي تخيالت وصور عن
وكثيرًا ما تكونت
َّ
أبناء أو زوجات أصدقاء لي قبل أن أقابلهم
وأتعرف عليهم بنفسي ،وذلك عن طريق
حكي الصديق لي عنهم ،وكثيرًا ما وجدت
بعد اللقاء أن هناك تفاوتًا كبيرًا بني الصورة
إلي ملونة مبيول وهوى احلاكي
التي نقلت َّ
لدي بعد اللقاء
وتلك الصورة التي تكونت َّ

وبعد بعض التفاعل.
“ملاذا تنظر الق َذى الذي في عني أخيك ؟ وأما
اخلشبة التي في عينك فال تفطن لها !”
من الظواهر امللفتة للنظر في املشهد
املصري العام اآلن  -بعد أن دبت فيه الروح
بتداعيات اندالع الثورة  -أن الكثيرين منا
يعبرون عن حرصهم الشديد على كرامة
وحقوق اإلنسان إذا ما تعرض اجلانب الذي
يؤيدونه النتهاكات من هذا النوع ،ولكنهم
يتغاضون عن مثل هذه االنتهاكات لو
مورست على املنتمني لغير املعسكر
الذي يؤيدون ،بل ويدعون لهذه االنتهاكات
أيضا عن
ويحرضون عليها .البعض يعلن ً
غيرته على مدنية الدولة وحساسيته جتاه
تدخل رجال ودعاة الدين ومؤسساتهم
حينما يصدر هذا من أتباع دين غير دينهم
ولكنهم يتغاضون عنه ويستجيبون له إذا
مورس من أتباع دينهم.
وهكذا نرى أن آفة اخلضوع للهوى ال تقتصر
على ذاتية النظر على املستوى الفردي أو
الشخصي ولكنها تأخذ في اجملتمع الذي
تتفشى فيه شكل االنحياز الطائفي
أو الطبقي أو اجلنسي أو ماشابه من
تقسيمات .إنها في احلقيقة آفة واحدة
وإن تنوعت مظاهرها وهي في كل األحوال
بالغة األذى.
وإذا اتفقنا على أن النظر لألمور بشكل
موضوعي صرف يعني التجرد من كل
ما يؤثر على ذواتنا الفردية من مشاعر أو
مصالح أو غرائز ،ويعني اإلحاطة بها من
كافة زواياها وجوانبها ،فسوف ندرك أن متام
التمتع بالنظر املوضوعي أمر تخيلي ،وليس
في طاقة البشر ،ولكن يبقى في طاقتنا
دائما اإلقتراب
 ومن واجبنا  -أن نتحرىً
من احلد األقصى من النظر املوضوعي
املمكن ،ألنه املقدمة الضرورية لتشخيص
التحديات بأكبر قدر من الدقة والتعامل
معها بأوفر قدر من الرشد.

حبك موجه

شعر جورج عبد املسيح

حبك موجه
كل ما �أحاول
�أعدي بحورك
تعلي لفوق
وتعمل هوجه
داري رمو�شك
ده مفي�ش �شئ يف الكون
بيحو�شك
و يوم ما ب�شوفك
برجع تاين تلميذ ف
الرو�ضه
واللب�س املر�سوم ع
املو�ضه

النظره بتبقي مق�صوده
وبغرق �أنا يف عنيكي
ال�سودا
بتبقي معايا ونف�سي
ا�شوفك
وملا تغيبي
الأوقات دي م�ش حم�سوبه
حبك ثوره وال دي هوجه
كل ما اقول دي اخر مره
وبعدها توبه
بح�س بنار ولهفه
وحوجه
وتعلي املوجه ...

فن اتخاذ القرار

دوال أندراوس

خرجت مع صديقة للتسوق .كانت هي وأسرتها
قد إنتقلوا حديثا ً لإلقامة في منزل جديد وكانت
تريد شراء بعض األغراض واملستلزمات لتزيني
البيت اجلديد .ذهبنا إلي أحد احملال املعروفة بجودة
بضاعتها ورخص أسعارها وبينما نحن نتأمل
املعروضات لفتت أنظارنا لوحة زيتية جميلة..هرعت
صديقتي نحوها وهي تقول« :اهلل أنظري ما أجمل
هذه اللوحة!» فأومأت موافقة وقلت إنها رائعة
حقا ً .وبعد أن فحصناها جيدا ً لنتأكد من خلوها
من العيوب وبعد أن تأكدنا أن سعرها مناسب
توقعت أن تضعها صديقتي في العربة ولكنها
وقفت تتأملها لبضعة حلظات ثم سألتني في
تردد« :تفتكري أشتريها؟» فقلت في تأكيد« :ولم
ال؟ اللوحة جميلة وخالية من العيوب وسعرها
مناسب وغير هذا وذاك فأنت بحاجة لها .أليس
كذلك؟» فقالت وكأنها لم تسمعني « :ال أدري
إن كنت أشتريها» فقلت أحاول مساعدتها علي
اتخاذ قرار« :ما الذي يجعلك مترددة من شرائها؟»
فقالت« :ال أدري» .فسألتها« :أفال تعجبك؟» فقالت
بكل حماس« :وكيف ال تعجبني؟ أنظري إلي ألوانها
ودقة تفاصيلها..إنها حتفة فنية رائعة ».فسألتها:
«هل هو سعرها إذن؟ فقالت نافية« :إطالقا ً فأين
ميكننا أن جند سعرا ً أرخص من هذا للوحة زيتية
علي هذا القدر من اجلمال؟» فقلت ففيم ترددك
ِ
قلت في مدح اللوحة أكثر مما قد يقوله
إذن وقد
البائع املتمرس؟» فأجابت في شرود« :ال أدري» .هنا
أدركت عدم جدوي محاولة حثها علي شراء اللوحة
ورأيت أن من األفضل أن ننصرف فقلت بهدوء:
«حسنا ً الداعي للعجلة مادمت غير مقتنعة تعالي
نستعرض باقي املعروضات علك جتدي ما يقنعك
أكثر منها» .ولكنها لم تتحرك من مكانها وقالت:
«لو تركناها قد تباع « .قلت وأنا أستعيذ بصبر أيوب:
«فماذا تريدين أن نفعل اآلن ،إن كنا ال نريد شراءها
وال نريد تركها في ذات الوقت؟» فأشرق وجهها في
احلال وقالت كمن وجد فكرة عبقرية« :نحملها معنا
في العربة ونفكر براحتنا» .املهم رفعنا اللوحة علي
العربة بعد أن نادينا املوظف اخملتص ليساعدنا علي
حتميلها ..وقضينا بعد ذلك ما يزيد عن الساعتني
نناقش إن كنا نشتري اللوحة أم ال .أخيرا ً وبعد أخذ
وعطا وصد ورد وجذب وشد ،قر قرارها علي شرائها
وحمدت اهلل علي أن مجهود اليوم لم يضع سدي.
في األسبوع التالي قمت بزيارتها في منزلها ،وقد
دعتني ملشاهدة غرفتها ثم قالت وهي تشير إلي
أحد احلوائط اخلالية“ :اللوحة التي إشتريناها سويا ً
كانت مناسبة جدا ً لهذا احلائط” ..فتذكرت أني لم
أرها في أي مكان منذ دخلت فسألتها أين وضعتها
فقالت بتأسف“ :خسارة لقد أرجعتها للمحل في
اليوم التالي” ..ولم أسأل عن السبب ألني كنت
متأكدة من أنها هي نفسها ال تعرفه وإن ردها
سيكون “ال أدري” مرة أخري ..فصمت وإمتنعت عن
التعليق!
التردد آفة مثله مثل التسرع بالضبط فإن كان
التسرع وإتخاذ القرارات غير احملسوبة يضعنا
أحيانا ً في مآزق ومواقف غير محببة ،فالتردد علي
الصعيد اآلخر يضيع منا الكثير من الفرص التي
قد يكون لها أثر إيجابي علي مسار حياتنا بالكامل.
في مجتمعاتنا الشرقية لم نعتد إتخاذ القرارات
ذلك ألن فرص اإلختيار محدودة جدا ً بالقياس إلي
اجملتمعات الغربية املفتوحة حيث يضعنا تعدد
الفرص وكثرة اإلختيارات أمام العديد من املواقف
التي جنبر فيها علي اتخاذ القرار.
ان القدرة علي إتخاذ القرار الصائب مهارة تكتسب
باخلبرة واملراس فإذا إمتنعنا عنها خشية اخلطأ
سنظل دوما ً محلك سر..وسينطق لسان حالنا في
اليوم الواحد مائة خسارة وألف ياليت.

كتابات ساخرة

سامح سمير

أنا اللي فهمته من كالم الرئيس السيسي
للشباب ،ان من النهارده مفيش حكومة  ،،،انتوا
احلكومة
بدأت اقتنع ان عبارة ،ال عودة لوجوه عصر مبارك،
مقصود بها حصريا ،الكابنت حسن شحاتة
النتيجة املؤكدة لالنتخابات التونسية هي ان
تونس مش هتبقى قد الدنيا
أي متابعة جيدة للخطاب االعالمي بعد ثورة
يناير تؤكد مبا ال يدع مكانا للشك أن سيلسة
تكميم االفواه لم ولن جتدي مع االعالميني،
ذلك ألن الغالبية العظمى منهم أصبحوا ال
يتكلمون من أفواههم!!
لو لم يكن لثورات الربيع من اجناز غير اجلمع
بني احمد موسى وعكاشة في لقاء السحاب
لكفاها فخرا ً
تهنئة قلبية خالصة الشقائنا فلول تونس على
فوزهم التاريخي في أول انتخابات برملانية بعد
الثورة وبكده تنتقل تونس ،على خطى الشقيقة
الكبرى ،من مرحلة ثورة الياسمني إلى مرحلة
الشاي بالياسمني
بعد قرار قناة النهار وقف محمود سعد
واستبداله بخالد صالح ،وبحسب نبؤة مرتضى
منصور ،أتوقع اخلطوة القادمة ستكون قرار اون
تي وقف ليليان داوود واستبدالها بنائلة عمارة،
ثم تتوج النبؤة بقرار تويتر وفيسبوك وقف عالء
عبد الفتاح واستبداله بعمرو مصطفى
«فى اطار احلرب على االرهاب ،اجتاه داخل وزارة
التعليم اللغاء سنة «رابعة
اخلبر القادم ،،،العثور على  3منازل حتت أحد
األنفاق في رفح
نريد نظام برملانى يضع كل السلطات فى يد
احلكومة املنتخبة ،موضوع خلع رؤساء اجلمهورية
بقى اعتيادى و فقد الكثير من بريقه  ،و من حقنا
جنرب خلع رؤساء الوزارة
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سوق العقارات

سوق اإليجارات فى اونتاريو
أظهرت اإلحصائيات الصادرة من Toronto
 Real Estate Boardأن املعامالت اخلاصة
بإيجارات الشقق اململوكة من خالل
 TorontoMLSقد زادت بنسبة  20.5فى
املائة ليصل إجمالى عدد الوحدات املؤجرة
الى  7,868وحدة و ذلك خالل الربع الثالث من
هذا العام مقارنة ب  6,532وحدة من العام
املاضى .و كان إجمالى عدد الوحدات املدرجة
فى نظام ال  TorontoMLSقد زاد  11.7فى
املائة مقارنة بالربع الثالث من العام املاضى.
و كانت الوحدات بدون غرف نوم ()bachelor
قد زادت فى حجم املعامالت ,حيث زادت
املعامالت بنسبة  42.6فى املائة و ذلك
باملقارنة بذات الفترة من العام املاضى ,حيث
وصل عدد الوحدات املؤجرة الى  231وحدة
و شهدت إرتفاع فى سعر اإليجار قدره 1.1
فى املائة ليصل متوسط سعر اإليجار الى
 1,380دوالر
و قد شهدت الشقق ذات غرفة نوم واحدة
طفرة فى حجم املعامالت ,حيث زادت
املعامالت بنسبة  24.7فى املائة و ذلك
باملقارنة بذات الفترة من العام املاضى ,حيث
وصل عدد الوحدات املؤجرة الى  4,404وحدة
و لكن شهدت إنخفاض طفيف فى سعر
اإليجار قدره  0.4فى املائة ليصل متوسط

416.737.3121

بقلم :مدحت سابا

سعر اإليجار الى  1,626دوالر
و الشقق ذات غرفتني نوم قد زادت ايضا فى
حجم املعامالت حيث زادت املعامالت بنسبة
 13.9فى املائة و ذلك باملقارنة بذات الفترة
من العام املاضى ,حيث وصل عدد الوحدات
املؤجرة الى  3,068وحدة و شهدت ايضا
إرتفاع فى سعر اإليجار قدره  0.9فى املائة
ليصل متوسط سعر اإليجار الى  2,192دوالر
و الشقق ذات الثالث غرف نوم قد زادت ايضا
فى حجم املعامالت حيث زادت املعامالت
بنسبة  14.6فى املائة و ذلك باملقارنة بذات
الفترة من العام املاضى ,حيث وصل عدد
الوحدات املؤجرة الى  165وحدة و شهدت
ايضا إرتفاع فى سعر اإليجار قدره  4.2فى
املائة ليصل متوسط سعر اإليجار الى
 2,720دوالر
اما فى مجال املنازل املتالصقة
( )Townhousesفقد كانت الصورة
متغيرة ,فقد شهد السوق نقصان فى
الوحدات املعلنة على نظام TorontoMLS
قدره  0.1فى املائة و ذلك باملقارنة بذات
الفترة من العام املاضى ,كذلك تراجعت عدد
الوحدات املؤجرة بنسبة  4.7فى املائة ,حيث
وصل عدد الوحدات املؤجرة الى  482وحدة.
و املنازل ذات الثالث غرف نوم قد إنخفضت
فى حجم املعامالت بنسبة  3.9فى املائة و
ذلك باملقارنة بذات الفترة من العام املاضى,
حيث وصل عدد املنازل املؤجرة الى  269وحدة
و شهدت إرتفاع فى سعر اإليجار قدره 6.7
فى املائة ليصل متوسط سعر اإليجار الى
 2,066دوالر.
و املنازل ذات غرفتني نوم قد إنخفضت فى
حجم املعامالت بنسبة  2.3فى املائة و ذلك
باملقارنة بذات الفترة من العام املاضى ,حيث
وصل عدد املنازل املؤجرة الى  168وحدة و
شهدت إنخفاض فى سعر اإليجار قدره 1
فى املائة ليصل متوسط سعر اإليجار الى
 1,808دوالر.
برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.
 homes@gmail.comو سوف اجيب
عليها تباعا.

7

ال�سبت  8نوفمرب  - 2014العدد اخلام�س والع�رشون

عامل العقارات

كيف تستثمر فى مجال

�إعداد� :إدوارد يعقوب

العقارات ()3

هناك ايضا استثمار طويل األمد وأخر سريع .وكمثال
على الطويل األمد هو الشراء بغرض التأجير وخصوصا
الشقق السكنية وهناك خطط مدروسة لألعداد
االزمة يونيــو  - 2014العدد الرابع عشر
السبت 7
والتخطيط ملثل هذا النوع مثل عدد الوحدات
لتوفر للمستثمر دخال جيدا يعتمد علية بعد ان يتقاعد
من عملة او شراء عقار لكل ابن من ابنائة يكون سندا
له فى بدأ حياته العملية وهناك تيسيرات واعفائات
ضريبية ميكنة استعمالها األستعمال األمثل فى هذا
النوع من األستثمار .اما السريع فيعتمد على دراسة
متخصصة متكن الشارى من الشراء بسعر منخفض
ثم البيع بعد فترة قصيرة بسعر مرتفع (سنتعرض
بالتفصيل فيما بعد لكيفية تنفيذ ذلك عمليا) وايضا
في فترة الشتاء وفي حالة حدوث
هناك من يشترى العقار بحالة سيئة ثم يعيد جتديدة
بسرعة ويبيعة بعد ذلك وان كان هذا يحتاج الى خبرة
إنقطاع كهربائي في املنزل ،وهو عادة
جيدة فى مجال املقاوالت .هناك ادوات الزمة للمستثمر
يحدث نتيجة عاصفة ثلجية أو بسبب
الصيف فى
قدوممبتخصصني
األستعانة
وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكل
الناجح ال غنى عنها اهمها مع
شدة الرياح والتي تتسبب في حدوث
مجاالت عدده واولها مندوب عقارات ذو خبرة طويلة
165 Main Street North Markham, ON. L3P 1Y2
بخترقBusiness : 905.471.2121
Office Fax: 905.471.0832
الطبقة العازلة للماء
اخلارجى للبيت جتعل املاء
لعملالسقف
فى األستثمار و مؤهل علميافى
عطل بخطوط الكهرباء.
الدراسات الالزمة
والتثمني
دراسة اجلدوى
قبل كل عملية شراء مثل
تشرخ الطالء او وجود بقع فى
او
احلائط
ورق
تقشر
الحظت
فأذا
ونحن نحتاج الكهرباء لتدفئة املنزل
ناجـي جرجـ�س Nagi Girguis
الدقيق وحتليل السوق واحصائيات املنطقة واملؤشرات
Sales Representative
العقارية .تساقط قطرات من املاء عبر السقف الداخلى،
الداخلى او
السقف
سواء كانت التدفئة داخل املنزل عن
القروض
األقتصادية للدولة و حال ومستقبل
جميع اخلدمات العقارية
وكلها عوامل تؤثر على اسعار
املنزلإيجار
سقفإ�ستثمار-ا
واحتماالت ألصالحبيع�-رشاء-ا
اخلارجى .و فى أحسن
العقاراتحاجة األن
فأنت فى
Professional Real Estate Services
الزيادة فى اسعارها .وايضا ضرورة وجود محاسب
عقارات جتارية و�سكنية خربة  -ثقة  -اف�سل اخلدمات
Bus: 905-731-2000
فقط الى اصالح جزء من السقف ولكن فى أسوأها
باألضافةرمباالىحتتاج
 Ashrafذو خبرة جيدة فى األستثماراالحوال
Messiha
محامى
Fax: 905-886-7556
Broker, M. Sc. Arch.
Cell: 416.953.9416
messiha@rogers.com
416-846-9450
التجارية.
األعمال
فى
متخصص
nagi.girguis@century21.ca
nagigirguis.comان
كل |األحوال يجب
قد تغيركلبالطات السقف ( .)shinglesعلى
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البيــــت
بيتـــــك

عامل العقارات

ال

اعداد :ادوارد يعقوب

8854 Yonge St., Richmond Hill, L4C 0T4

* Independently Owned and Operated

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

بيع ،شراء وتأجير العقارات السكنية منازل وشقق

بيع وشراء الصيدليات  ،عيادات األسنان ،والعيادات الطبية

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

www.torontojoyrealty.com

Designed by Good News Journal

Buying, selling or leasing houses or condos

The Toronto Real Estate Board

Buying or selling business

Member of

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
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طبق العدد

د .شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

معلومات تهمك عن �إزالة ال�شعر بالليزر
فكرة عامة
املبدأ االساسي وراء إزالة الشعر ،يعتمد
علي احلرارة املنبعثة من الضوء بالتوافق بني
طول موجة محددة من الضوء ومدة النبضة
للحصول علي تأثير أفضل.
يعمل الليزر بشكل أفضل مع الشعر الغامق
اخلشن ،حتي مع إختالف درجة لون البشرة
وذلك في حوالي  8 - 3جلسات ،والسبب في
تعدد اجللسات هو أن بوصيالت الشعر متر مبراحل
مختلفة ،وتكون فاعلية الليزر في مرحلة
البصيالت النشطة (طور التنامي) ،وليس
بالضرورة أن كل الشعر ينمو في مرحلة واحدة
في نفس الوقت.
ويعتمد جناح العملية علي إستخدام الليزر
املناسب في الوقت املناسب ،ومبهارة وخبرة من
الشخص املعالج .ويعتبر الليزر العالج الوحيد
الفعال للشعر الذي ينمو للداخل أو االكياس
الشعرية.
أنواع الليزر
تطورت أجهزة الليزر علي مدار السنوات
وسنلخص االنواع التي تناسب البشرة العربية
وهي Diode 810 nm
ولكن يُفضل إستخدام ND - YAG
ملعاجلة البشرة الغامقة حيث يكون إستخدامه

أكثر أمانا َ في عدم تغيير لون اجللد .أما IPL
فهوليس ليزر ولكنه يُستخدم في بعض
األماكن ولكنه أقل فاعلية من الليزر ،ولذلك
تكثر عدد اجللسات مما يُزيد التكلفة ،وإستهالك
الوقت واجلهد ،وايضا ً تكثر نسبة حدوث
املضاعفات ،لهذا يجب احلرص والسؤال عن نوع
اجلهاز املستخدم قبل االقدام علي العالج .أما
طرق التبريد اثناء العالج فقد تكون Contact
 coolingأو بإستخدام Cryogen Spray
أو  Air Coolingوكل هذه الطرق فعالة
األثار اجلانبية
احلكة واإلحمرار والتورم حول املنطقة املعاجلة،
ونادرا ً ما تستمر هذه االثار اجلانبية أكثر من 3
أيام ،كما يحدث تغيير في لون اجللد في بعض
احلاالت وتستمر ملدة شهور ،ثم تعود إلي لونها
الطبيعي وهذه احلاالت أقل شيوعا ً
مالحظة هامة
جتنب الذهاب إلي اجللسات بعد التعرض
للشمس لفترات طويلة ()Tanned skin
ويجب اإلنتظار  4 - 3اسابيع للتخلص من اللون
الغامق بسبب الشمس.

الكاكاو مفيد للذاكرة مع التقدم بالسن

أظهرت دراسة علمية نشرت في مجلة «ناتشر»
البريطانية أن نظاما ً غذائيا ً غنيا ً مبادة فالفانول
الكاكاو  -وهي مادة طبيعية موجودة في
بذور الكاكاو  -كفيل باحلد من تراجع القدرات
الذهنية مع تقدم العمر.
وتبدأ ذاكرة اإلنسان عادة بالتراجع ،اعتبارا ً من
سن
سن البلوغ ،لكن ذلك ال تظهر نتائجه قبل ّ
ّ
اخلمسني أو الستني.
وأجرى باحثون في جامعة كولومبيا األميركية
اختبارات على  37متطوعا ً ،تتراوح أعمارهم بني
اخلمسني والستني.
وقسم املتطوعون في فريقني ،شرب أفراد
أحدهما بوتيرة يومية وعلى مدى ثالثة أشهر،
مشروبات غنية مبادة الفالفانول ( 900ميليجرام)،
فيما شرب أفراد اجملموعة الثانية مشروبات ذات
نسب ضعيفة من هذه املادة ( 10ميليجرامات).
وبعد انقضاء مدة االختبار ،خضعت أدمغة

املتطوعني للمراقبة بواسطة تقنيات تصوير
الدماغ ،وأظهرت النتائج وجود ارتفاع في ضخ
الدم إلى أجزاء من منطقة احلصني في الدماغ
لدى من تناولوا كميات كبيرة من الفالفانول،
وهذه األجزاء تؤدي وظائف متصلة بالذاكرة
وتتراجع كفاءتها مع مرور السنني.
بعد ذلك خضع املتطوعون الختبار يقضي بتذكر
أشكال معينة على مدى  20دقيقة ،وتبني أن
اجملموعة األولى باتت ذات قدرة أعلى في ذلك.

أفضل األعشاب لعالج آالم القولون

تلعب األعشاب دورا ً مهما ً في عالج والتخفيف
من حدة آالم واعراض القولون العصبي  ..نُقدم
ِ
لك سيدتي أفضل األعشاب لتخفيف وعالج آالم
القولون:
 النعناع:يستخدم كعالج فعال ألمراض القولون كونه
يحتوي على زيوت طيارة تساعد على تهدئة
حركة القولون وإسترخاء عضالته.
 الكراويا:يستخدم كمضاد لإلنتفاخ ،وبذلك فإنه يساهم
في التخفيف من أهم أعراض القولون العصبي.
 اليانسون :يعمل اليانسون األكثر إستخداما ً بني الناس
كونه يعمل على تهدئة األعصاب وتهدئة التوتر،
فهو بذلك يعد مصدرا ً ممتازا ً للتخفيف من

املقادير

�إعداد� :أماين

جمبري (روبيان) مع صلصة الطحينة

للجمبري(الروبيان)
 2/1كيلو جمبري(روبيان) حجم متوسط
 2ملعقة كبيرة عصير ليمون
 1ملعقة صغيرة كمون مطحون
 1ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة
ملح و فلفل
 1كوب دقيق
 2بيض مخفوق
 1كوب بقسماط (خبز جاف مطحون)
زيت للقلي
لصلصة الطحينة
 2-1فص ثوم
 1/2ملعقة صغيرة كمون مطحون
ملح
 1/2كوب طحينة
 1/4كوب ماء دافئ
 2ملعقة كبيرة عصير ليمون
 4ملعقة كبيرة صلصة كاتشب للتزيني (راجع وصفة
«دجاج باربيكيو» بنفس الباب

الطريقة

 يُقشر اجلمبري (الروبيان) مع احلفاظ على الذيلويُنظف بشق ظهره بواسطة طرف سكني حادة ونزع
اجلزء األسود ويُغسل جيدا ً.
 يتم عمل فتحة طولية في وسط اجلمبري (الروبيان)بطرف سكني حادة يتم مترير الذيل من خاللها ثم
يُقلب اجلمبري بحيث تتكون قاعدة يرتكز عليها.

 يُخلط عصير الليمون مع التوابل ويُتبل اجلمبريباخلليط.
 يُرفع اجلمبري من التتبيلة ويُرش بالدقيق حتىيغطيه متاما مع عدم تغطية الذيل ثم يُوضع في
البيض ثم في البقسماط ،ويُكرر السابق حتى تنتهي
كمية اجلمبري.
 يُسخن الزيت في مقالة علي نار متوسطة ثمتُقلى وحدات اجلمبري حتى تتحمر من جميع اجلهات
ومراعاة عدم وضع كمية كبيرة في نفس الوقت.
 يُرفع اجلمبري على منشفة ورقية المتصاص الزيتالزائد.

لصلصة الطحينة

 يُفرم الثوم مع امللح جيدا ً في هاون أو مفرمةليصبح ناعماً ويُضاف الكمون.
صغيرة ُ
 تُوضع الطحينة في وعاء ثم يُضاف املاء وعصيرالليمون مع التقليب اجليد حتى تتجانس املكونات
متاماً.
 يُضاف خليط الثوم إلى الطحينة وتمُ زج املكوناتجيدا ً.
 عند التقدمي تُوضع صلصة الطحينة في الطبقوتُزين بصلصة الكاتشاب على شكل بيت العنكبوت
ثم تُرص وحدات اجلمبري(الروبيان) فوقها.
• الستخدام صلصة الطحينة مع أطباق بحرية مثل
القواقع (أم اخللول) يُفضل إضافة الزبادي أو اللنب
الرائب مع تعديل التتبيلة.
• في حالة عمل الطراطور يُضاف قليل من املاء
وعصير الليمون حتى تُصبح أكثر سيولة .

www.drbouloscosmetics.com
Tel: 905.868.8000
16945 Leslie Street, Unit 25,
Newmarket, Ontario L3Y 9A2

Special
Promotions

Four Laser Hair Removal Treatments
)(Bikini and Underarm)............................. $199 (reg. $750
Three Diamond Microdermabrasion
)Treatments.............................................. $199 (reg. $375
)Three Chemical Peels ............................ $249 (reg. $375
Three IPL Photorejuvenation
)Treatments.............................................. $499 (reg. $750

أعراض القولون.
 احللبة:تؤكد األبحاث العلمية أن احللبة تعيد للقولون
عافيته وتخلصه من اخملاط الزائد ,كما تساعد
في عملية اإلخراج وبذلك تداوي اإلمساك
احلاصل عند أغلب مرضى القولون العصبي.
 الزجنبيل:يحتوي الزجنبيل على الكثير من العناصر الغنية
التي حتتوي بدورها على الكثير من املواد الفعالة
التي لها تأثير على احلركة العصبية للقولون..

Present this coupon
to get a free
chemical peel with
the purchase of
injectables (Botox
)and fillers

Present this
coupon to
get 15% off
skin products

9
هوالند يشدد في خطاب بالبرملان
الكندي علي عمق الروابط بني
فرنسا وكندا

ألقى الرئيس الفرنسي «فرانسوا هوالند» خطابا ً في
البرملان الكندي في أوتاوا في اليوم الثاني لزيارته إلى
كندا.
وكان هوالند قد وصل األحد املاضي إلى منتجع بانف
اجلبلي في مقاطعة ألبرتا في أول زيارة دولة يقوم
بها رئيس فرنسي إلى كندا منذ زيارة الرئيس الراحل
فرانسوا ميتران إليها في .1987
واستهل هوالند خطابه الذي أستمر ملدة نصف ساعة
أمام أعضاء البرملان باإلعراب عن أسفه لكون هذا
«املكان السامي للدميقراطية» قد «تعرض للتدنيس»
من خالل هجوم إرهابي كان هدفه النيل من فكرة
احلرية ،في إشارة من الرئيس الفرنسي للهجوم الذي
شنه على مبنى البرملان في الثاني والعشرين من
الشهر املاضي .وأكد هوالند أنه في وجه اإلرهاب ال
مكان للتخلّي أو للتنازل أو للضعف ،ألن اإلرهاب يهدد
القيم التي من أجلها قام بلدانا ببناء نفسيهما .وكان
الرئيس الفرنسي قد وضع إكليل زهور عند نصب
اجلندي اجملهول حيث سقط اجلندي نايثان سيريلّو
بنيران زحاف بيبو.
وإذ شدد الرئيس الفرنسي في خطابه على قوة
الروابط بني كندا وبالده ،مذكرا ً بتضحيات اجلنود
الكنديني في فرنسا وسائر أوروبا خالل احلربينْ
العامليتينْ  ،وأكد على أهمية التدخل العسكري على
الساحة الدولية ،السيما في العراق ومالي ،للدفاع
عن قيم احلرية والدميقراطية ،مذكرا ً بأن فرنسا وكندا
حتاربان معا ً حاليا ً تنظيم «الدولة اإلسالمية» املسلح.
والقى هذا الكالم ترحيبا ً لدى نواب حزب احملافظني
احلاكم فصفقوا وقوفا ً وبحرارة للرئيس الفرنسي،
فيما بقي نواب أحزاب املعارضة ،املعارضون للتدخل
العسكري الكندي ضد التنظيم املذكور ،صامتني ،وإن
صفق بعضهم فبهدوء ومن باب اللياقة.

كندا تعلق تأشيرات الدخول لسكان
البالد املتضررة من فيروس االيبوال

قامت كندا باتخاذ أجراء فوري يقضي بعدم منح
تأشيرات دخول لألشخاص القادمني من بالد في غرب
أفريقيا التي انتشر فيها وباء االيبوال وبهذا تبعت كندا
خطي أستراليا التي قامت بنفس األجراء  ،ويتعارض
هذا األجراء مع لوائح منظمة الصحة العاملية ويقول
خبير القانون الدولي دافيد فيدلر أن هذه اإلجراءات تعتبر
انتهاك ملعاهدة دولية ساعدت كندا علي التخطيط لها
عقب تفشي مرض السارس عام  ٢٠٠٣وان أغالق كندا
وأستراليا أبوابهم أمام مواطنني من بالد تفشي فيها
وباء االيبوال ينطوي علي خطر تدمير اللوائح الصحية
الدولية .ويبدو أن املعاهدة التي بذل فيها الكثير من
اجلهد والوقت واألموال انهارت بسبب الذعر من فيروس
االيبوال وان حكومة احملافظني مهتمة اكثر بالعالقات
العامة اكثر من األخذ بتوصيات اخلبراء في مجال
الصحة العامة و أن هذا لن مينع املرض من االنتشار
.وأعلنت احلكومة الكندية في اجلريدة الرسمية أنها
تعلق تأشيرات الدخول لألشخاص القادمني من غينيا
وسيراليون وليبريا ،هذه هي البالد التي تفشي فيها
املرض وأيضا ستعلق احلكومة العمل بطلبات اإلقامة
الدائمة لألشخاص من هذه البالد وقالت انه مت اتخاذ هذه
التدابير الوقائية اجلديدة حلماية صحة وسالمة الكنديني
 ،وان هذه التدابير لن تؤثر علي الكنديني العاملني في
الرعاية الصحية في غرب أفريقيا وسيسمح لهم
بالعودة إلي كندا .وقال وزير الهجرة واجلنسية «كريس
الكسندر» أن السماح بدخول كندا سوف يتقرر حسب
كل حالة علي حدي وفي الظروف االستثنائية حيث يكون
السفر امر ضروري وفي مصلحة كندا
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كندا تعرب عن استيائها مما فعلته
«بوكو حرام» بشأن  200فتاة مختطفة

أصدر وزير الشؤون اخلارجية في كندا «جون
بيرد» بيانا ً بشان التقرير الذي أذاعه رئيس
جماعة بوكو حرام «أبو بكر شيكو» علي
شريط فيديو ليلة اجلمعة  ٣١أكتوبر والذي
ظهر فيه وهو يضحك بحقد وقال أن ال٢٠٠
فتاة اخملتطفات قد حتولوا إلي اإلسالم وتزوجوا
منذ فترة طويلة محطما ً بهذا أي امل في
اطالق سراحهم وقال مخاطبا ً أباء وأمهات
الفتيات في لهجة إحتقار قائالً« :إذا عرفتم
حال بناتكم اليوم فيمكن للبعض منكم
أن ميوت من احلسرة واحلزن»  ،وعلي اثر هذا
الفيديو قال جون بيرد في بيانه  :إن كندا تشعر

باالشمئزاز من االستماع إلي هذا التقرير عن
الفتيات اخملتطفات اللذين أجبرن علي الزواج
وليس هناك جرمية اكثر خسة وجبنا ً من جرمية
حتطيم فتيات صغيرات وكندا تدعوا السلطات
النيجيرية إلي مضاعفة جهودهم ووضع حد
لهذا الكابوس وتقدمي أولئك املسؤولني عنها
إلي العدالة  ،ولقد عزمت كندا علي التصدي
للزواج املبكر للفتيات والزواج القسري ووضعه
من ضمن أولوياتها وان ما أُذيع عن الفتيات
اخملطوفات سيذيد عزمنا علي مكافحة هذه
األعمال علي وجه اخلصوص واإلرهاب بشكل
عام .

قانون جديد للمربيات

ومقدمي الرعاية الطبية بداية من ديسمبر القادم

بداية من شهر ديسمبر سوف
تقوم أوتاوا بإحالل أثنني من البرامج
اجلديدة للعمل في مجال الرعاية
الصحية بدال من البرنامج القدمي،
والذي كان يقضي بوجوب إقامة من
يعمل في مجال الرعاية الصحية
في منزل رب العمل  ،وسيكون
البرنامج األول هو برنامج العاملني
في مجال رعاية األطفال« ،املربيات» والثاني هو
برنامج الرعاية الطبية لتقدمي الرعاية للمصابني
وسوف يستقبل كل برنامج  ٢٧٥٠طلب جديد
كل عام و سيكون هؤالء العاملني غير مضطرين
للعيش في منزل رب العمل  ،وإزالة شرط اإلقامة
مع رب العمل سيسمح باملزيد من فرص العمل
للكنديني في مهن الرعاية وزيادة في األجور
للعاملني في الرعاية الذين يتم التعاقد معهم
من اخلارج اذا أثبت رب العمل انه ال يوجد كنديني

متاحني لهذه الوظيفة و اصبح
احلد األدنى املطلوب للتأهل لهذه
الوظائف هو اللغة والتعليم وال
يزال غير معروف اذا كانت احلكومة
سوف تزيل احلق االتوماتيكي في
احلصول علي اإلقامة الدائمة
للمربيات ومقدمي الرعاية الذين
استوفوا احلد األدنى من ساعات
العمل واملعامالت اجلنائية والطبية الالزمة لذلك
 ،والبرامج اجلديدة والتحسينات لبرامج العاملني
في الرعاية الصحية تعني اإلسراع في لم شمل
األسر وتوفير مجاالت جديدة في سوق العمل
الكندي لهؤالء العاملني  ،وقال وزير الهجرة
واجلنسية أن الوزارة ستصدر أقامه دائمة إلي ٣٠
الف من العاملني في الرعاية الصحية عام ، ٢٠١٥
وتأمل كندا أن جتلب عدد من املهاجرين ما بني ٢٦٠
الف و ٢٨٥الف عام .٢٠١٥

الشرطة الكندية الفيدرالية تُعلن عن أسماء
خمسة مسافرين خطرين وثالثة مفقودين

أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية أن هناك ثالثة أشخاص كانوا يحاولون مغادرة البالد مت اعتقالهم في
مطار كاجلاري في شهر نوفمبر من العام املاضي ،وهؤالء الثالثة هم «علي أبو بكر» و «حازم عمر» وفتاة
تدعي «ناعومي مهدير» وهم من كاجلاري .ووجهت لهم تهم تزوير جوازات السفر ألنهم استخدموا
ضامن غير الئق ،كذلك وجهت تهمة اإلخالل بشروط احملكمة لناعومي وحازم ،وادعي الثالثي أن نيتهم
كانت فقط السفر إلى اململكة املتحدة للقاء بغيرهم ،وللدراسة واعترف الثالثة بأنهم مذنبون ومت
تغرميهم  ١٠٠٠دوالر وحظر عليهم اللقاء .كما إعتقلت الشرطة أيضا الكندي من أصل باكستاني
«أحمد وسيم» بعد أن عاد الي مدينة وندسور مبقاطعة أونتاريو مصابا ً وكان قد ذهب إلي سوريا للقتال
وكتب على األنترنت عبارة تقول «جئت للجهاد ألعلي كلمة اهلل» ،واُتهم أيضا «محمد الشاعر» من
ويندسور أونتاريو بتقدمي بيانات مزيفة في استبيان الهجرة واملواطنة الكندية في تركيا ليحصل علي
جواز سفر  ،وكما بدأ عشرات الشباب الكندي في السفر إلي أفريقيا والشرق األوسط لالنضمام إلي
اجلماعات اإلسالمية املتطرفة فقد شكلت الشرطة الكندية الفيدرالية مجموعة تكتيكية الختبار
حاالت هؤالء املسافرين اخلطرين والتدخل عند الضرورة  ،وقد كان من بني تلك الفئة املتطرف «مارتن
روليو» الذي ا ُعتقل في شهر يوليو املاضي عندما كان يحاول السفر إلي سوريا وصودر جواز سفره ولم
يقبض عليه لعدم وجود ادله كافية تدينه وبعدها قام بدهس جنديني كنديني بسيارته فقتل احدهم
ثم ُقتل هو بعد أن اطلق عليه جنود الشرطة الرصاص  ،وفي نفس السياق تبحث الشرطة الكندية عن
ثالثة شباب في منتصف العشرينات من مقاطعة كبيك اختفوا في نفس الوقت في الشرق األوسط
واعتبروا في عداد املفقودين ولم تسمع أسرهم منهم منذ عدة اشهر وهم «سمير خاليوفيتش» و
«يوسف صغير» و «زكريا حبيبي»  ،وهناك خوف من أن يكونوا انضموا إلي جماعات إسالمية متطرفة.

كندا تفرض عقوبات على املسؤولني
عن الصراع في جنوب السودان

أصدر وزير الشئون اخلارجية «جون بيرد» البيان
التالي :تدين كندا بشدة العنف املستمر في جنوب
السودان وتعرب عن قلقها الشديد إزاء أثار هذا علي
السكان املدنيني وعلي البالد اجملاورة  ،وقد انزعجنا
جدا من تقرير األمم املتحدة الذي يصف االنتهاكات
اجلسيمة حلقوق األنسان علي نطاق واسع من كال
طرفي النزاع مبا في ذلك جرائم احلرب وجرائم ضد
اإلنسانية وهذه األحداث مبا في ذلك الهجوم الذي
شنته جماعات متمردة في والية الوحدة خالل أل ٤٨
ساعة املاضية شكل انتهاكا التفاق وقف األعمال
العدائية املوقع في  ٢٣يناير  ٢٠١٤وان استهداف
املدنيني الذي يستند علي العرق يقلقنا جدا وينبغي
مساءلة الذين يرتكبون هذه األعمال الوحشية
 ،ولهذا السبب تعلن كندا عن عقوبات موجهة
ضد األفراد الذين لهم يد مباشرة أو غير مباشرة أو
يدعمون ويسهلون األعمال العدوانية اجلارية علي
كال جانبي الصراع.

أونتاريو تُرسل  ٣مليون دوالر

مساعدات للعاملني في مكافحة
االيبوال في غرب أفريقيا

صرحت رئيسة وزراء أونتاريو «كاثلني وين» بأن املقاطعة
سترسل  ٣مليون دوالر للعاملني في اخلطوط األولي
ملكافحة مرض االيبوال .وقالت «وين» ،أن مبلغ  ٢مليون دوالر
سوف تذهب إلي الصليب األحمر بينما يجري تخصيص
مليون دوالر أخري ملنظمة أطباء بال حدود لعالج وتدريب
العاملني في مجال الصحة .وبينما ال توجد حاالت ملرض
االيبوال في كندا فقد مت إمداد األطباء واملمرضات مبعدات
واقية وصدرت لهم مبادئ توجيهية جديدة كأجراء وقائي
 ،ودعت كاثلني وين سكان أونتاريو للتبرع للجهات الغير
حكومية التي تكافح مرض االيبوال في غرب أفريقيا
واعدة بان تدفع حكومة أونتاريو ما مياثل هذه التبرعات ،
وقال احد العاملني في اإلغاثة أن هذه األموال ستساعد
غرب أفريقيا التي ليس لديها أية مرافق أو بنية حتتية
كما في كندا  ،وقال املدير التنفيذي ملنظمة أطباء بال
حدود في كندا أن هذه األموال ستساعد املنظمات
اخليرية في غينيا وسيراليون وليبريا علي مكافحة املرض
وان انهيار نظام الرعاية الصحية هناك يجعل الناس
تخشي الذهاب إلي املستشفى وقال أن لدينا أناس هناك
ميوتون بسبب أمراض بسيطة كاملالريا  ،وقال املدير العام
ملنظمة الصليب األحمر الكندية أن األموال ستساعد
أيضا في تثقيف الناس في املناطق املصابة حول كيفية
منع انتشار املرض
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االحتاد األفريقي ميهل جيش بوركينا فاسو
أسبوعني لتسليم السلطة

أمهل االحتاد األفريقي اجليش في
بوركينا فاسو أسبوعني لتسليم
السلطة إلى مدنيني ،وإال ستتعرض
البالد إلى عقوبات.
وقال االحتاد األفريقي إن اجليش
تصرف بشكل غير دستوري عندما
استولى على السلطة ،بعدما أجبر
الرئيس بليز كمباوري اجلمعة على
االستقالة .وقال اجليش إنه سيتم
تشكيل حكومة انتقالية مدنية
في أقرب وقت .وتسلم املقدم في
اجليش ،إسحاق زيدا ،السلطة بعدما
أدت االحتجاجات إلى إنهاء  27عاما
من حكم كمباوري .وقال سيميون
أويوني إيسونو ،املسؤول في االحتاد
األفريقي ،عقب اجتماع جمللس
السلم واألمن في االحتاد بأثيوبيا“ ،إن
انتفاضة شعبية أدت إلى استقالة
كمباوري ،ولكن استيالء اجليش على
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السلطة مخالف للدميقراطية”.
ونقلت وكالة رويترز عن املسؤول
قوله إن االحتاد األفريقي سيطبق
عقوبات على بوركينا فاسو إذا لم
يسلم اجليش السلطة في غضون
أسبوعني .وقال مراسل بي بي سي
في أديس أبابا ،إميانويل إيغونزا ،إن

العقوبات قد تشمل تعليق عضوية
بوركينا فاسو في االحتاد األفريقي،
ومنع املسؤولني العسكريني من
السفر .ويتوقع أن يجتمع مجلس
السلم واألمن التابع لالحتاد
األفريقي ،مرة أخرى ،بعد أسوبعني
للنظر في أزمة بوركينا فاسو

مناقشات مصرية خليجية لتشكيل حتالف
عسكري ضد االرهاب

قالت صحيفة الشرق األوسط اللندنية إن مصدر رفيع املستوى رفض نفي أو تأكيد أنباء حول وجود مشاورات
بني مصر والسعودية واإلمارات والكويت لتشكيل حتالف عسكري في مواجهة املتشددين في منطقة الشرق
األوسط .وأوضح املصدر للصحيفة“ :رمبا تكون مجرد مشاورات وإذا كانت صحيحة ستبقى في طور السرية
حتى يكون لها إطار رسمي ..ورمبا تكون خاطئة” ،مضيفا“ :األكيد أن تلك األنباء لم تتم بلورتها في إطار اتفاقات
رسمية ألن مثل تلك األفكار تتطلب إجراءات قانونية ودستورية عن طريق مجلس الدفاع الوطني ورئاسة
اجلمهورية ،ثم يتم إبالغ وزارة الدفاع لتفعيل تلك االتفاقات ،وهو ما لم يتم حتى اآلن”.
من ناحية أخرى ،نقلت وكالة أسوشيتد برس األمريكية عن  3مسؤولني عسكريني مصريني رفيعي املستوى،
تفاصيل محادثات بني مصر والسعودية واإلمارات والكويت ،بشأن إقامة حلف عسكري ملواجهة املسلحني
اإلرهابيني .وقالت الوكالة إن من شأن هذا التحالف املتوقع أن يكون مبثابة استعراض للقوة لتحقيق التوازن مع
املنافسني التقليديني ،وعلى رأسهم إيران .وقال كبار املسؤولون العسكريون املصريون ،إن هناك دولتني تعتبران
من ميادين العمل احملتملة بالنسبة للتحالف العسكري اجلديد .وهما ليبيا واليمن.
ولفتت الصحيفة إلى أن سعي حلفاء الواليات املتحدة نحو تشكيل قوة عربية مشتركة تشير إلى رغبتهم
في جتاوز حدود التحالف الدولي الذي عملت الواليات املتحدة على تكوينه من أجل شن حملة جوية ضد تنظيم
داعش في العراق وسوريا .وقال املسؤولون إن التحالف قيد النظر حاليا وال يهدف إلى التدخل في الشأن العراقي
أو الشأن السوري ولكن يقصد منه العمل بصورة مستقلة ملواجهة بؤر التوتر املتطرفة األخرى.
وأخبر مسؤول خليجي ،وكالة األسوشيتدبرس أن احلكومات املعنية كانت تنسق فيما بينها حول كيفية التعامل
مع الوضع في ليبيا ،وأن “احملادثات كانت مستمرة على صعيد تعاوني أوسع من أجل التعامل مع املتطرفني في
املنطقة” .وقد حتدث املسؤول اخلليجي مع املسؤولني املصريني بشرط عدم الكشف عن هوياتهم نظرا ألن
احملادثات املذكورة ال تزال قيد السرية .وقال مسؤولون مصريون إن احملادثات بشأن التحالف ضد املتطرفني تدخل
مرحلة متقدمة ،غير أن الفكرة املطروحة لتشكيل قوة عسكرية مشتركة لم تخضع للنقاش بعد ،وهناك
خالفات فيما بني الدول من حيث حجم ومتويل ومقرات القيادة ألية قوة عسكرية يتم تشكيلها ،وخالفات أخرى
حول الغطاء السياسي من اجلامعة العربية أو من األمم املتحدة إزاء العمليات التي تضطلع بها تلك القوة،
حسبما أفاد أحد املسؤولني املصريني للوكالة.
هذا وقد أخفقت احملاوالت السابقة لتشكيل قوة عسكرية موحدة على مستوى العالم العربي .وقال مسؤول
مصري أيضا ،إنه حتى لو لم يتم التوصل التفاق موحد بشأن القوة العسكرية املشتركة ،فإن التحالف سوف
يعمل على تنسيق اإلجراءات العسكرية املتخذة ،بهدف تنفيذ عمليات سريعة ومؤثرة ضد املتشددين بدال
من املهام العسكرية طويلة األجل .ومن جانبه ،نفى عالء يوسف املتحدث الرسمي باسم الرئاسة املصرية
نبأ تشكيل قوة مشتركة للتدخل السريع ذات مقر للقيادة ،مشيرا الى وجود مناقشات اعتيادية بني مصر
وأشقائها العرب حول اخلروج باستراتيجية موحدة ملواجهة التطرف” وذلك وفقا للوكالة.

واشنطن بوست
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نافذة على �صحافة العامل
وثائق مسربة تظهر أن واحدة من أصغر دول
االحتاد األوروبي ساعدت بعض الشركات متعددة
اجلنسيات على توفير ضرائب مباليني الدوالرات على
حساب جيرانها وحلفائها

حتقيق دولي غير مسبوق في صفقات الضرائب التي تعقد بلوكسمبورغ يكشف أسرار
فساد ضريبي يبلغ مليارات الدوالرات لبعض أكبر الشركات املتعددة اجلنسيات في العالم.
ما يقرب من  28،000صفحة من االتفاقيات الضريبية املسربة ،والعوائد وبعض
األوراق احلساسة األخرى املتعلقة بأكثرمن  1،000مؤسسة يوضح فساد دولة من
دول االحتاد األوروبي التي تستخدم ختما مطاطيا لتجنب الضرائب على نطاق صناعي.
وتبني الوثائق أن الشركات الكبرى  -مبا في ذلك مجموعة عقاقير شاير ،مؤسسة إيكاب
للتبادل التجاري وشركة املكانس الكهربائية دايسون ،التي مقرها في اململكة املتحدة او
ايرلندا  -استخدمت شبكات معقدة من القروض الداخلية ومدفوعات الفائدة التي خفضت
فواتير الضرائب عليها .هذه الترتيبات ،التي قام بتوقيعها الدوق األكبر ،تعتبر قانونية متاما.
وتظهر الوثائق أيضا كيف أن بعض الشركات ،حوالي  340من جميع أنحاء العالم ,رتبت
بناء هيكلي خاص مع سلطات لوكسمبورغ .وتشمل الشركات شركات مثل بيبسي،
ايكيا ،أكسنتشر ،بربري ،بروكتر آند جامبل ،هاينز JP ،مورغان وفيديكس ، .وشملت
األوراق املسربة أوراقا ً تتعلق بشركة حقائب يد كوتش ,مجموعة عقاقير مختبرات أبوت،
واألمازون ودويتشه بنك و أيضا اجملموعة املالية االسترالية ماكواري.
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أوباما “يريد سلطات للتعامل مع تنظيم الدولة وإيران”

قال الرئيس األمريكي باراك أوباما
إنه سيسعى للحصول على
سلطات من الكونغرس متكنه
من التعامل مع تنظيم الدولة
اإلسالمية والبرنامج النووي
اإليراني ،وهما القضيتان األصعب
على الرئيس أن يتوصل بشأنهما
إلى اتفاق مع اجلمهوريني.
وكان أوباما يتحدث في مؤمتر
صحفي بعد يوم واحد من سيطرة
اجلمهوريني على مجلس النواب عبر االنتخابات النصفية.
وكان أوباما قد استند إلى تفويض قدمي من الكونغرس أعطي للرئيس السابق جورج بوش
اإلبن حني أمر بقصف أهداف لتنظيم الدولة اإلسالمية في العراق.
لكن أوباما يقول اآلن إنه يسعى للحصول على تفويض من الكونغرس في جلسته األخيرة
قبل انعقاد اجللسة الكونغرس اجلديد في يناير/كانون ثاني.
وقال أوباما للصحفني إن الهدف هو حتديث التفويض ليالئم األهداف اجلديدة.
وقال السيناتور روبرت مينينديز رئيس جلنة العالقات اخلارجية الدميقراطي في مجلس الشيوخ
إنه أوضح أن هناك حاجة لتفويض جديد ،وإنه سيبدأ اإلجراءات في األيام القليلة املاضية.
وكان إشكال دستوري قد وقع في سبتمبر/أيلول املاضي حني كان الكونغرس يناقش تدريب
معارضني سوريني معتدلني قال جون بونر اجلمهوري رئيس مجلس النواب إن هناك ضرورة
النتظار اجمللس اجلديد للحصول على تفويض.
وقال آدام شيف الدميقراطي وعضو جلنة االستخبارات في مجلس النواب األربعاء إنه دعا بونر
لتحديد موعد للتصويت على تفويض جديد قبل نهاية دورة الكونغرس احلالية.
وفيما يتعلق بإيران قال أوباما إن “القضية مفتوحة” فيما يتعلق باحتمال التوصل إلى اتفاق
معها حول برنامجها النووي ،وقال إن االسابيع القادمة ستكون حاسمة.
وكان عدد من الزعماء اجلمهوريني قد انتقدوا سعي إدارة اوباما إلى تخفيف العقوبات
االقتصادية ضد إيران.
من ناحية أخرى استبعد وزير اخلارجية األمريكي جون كيري األربعاء في باريس أن يؤدي وضع
الكونغرس احلالي إلى عرقلة التوصل إلى اتفاقية حول برنامج إيران النووي.

الصحفيون املصريون يعارضون احملررين دفاعاً عن حرية التعبير

انتقدت “واشنطن بوست” بيان نقابة الصحفيني الذي صدر اواخر أكتوبر املاضي عبر شبكة التواصل االجتماعي
“فيس بوك” ،كتلبية لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي للحشد ومواجهة اإلرهاب عن طريق الدعم شبه
األعمى للدولة ومنع انتقاد الشرطة أو اجليش أو القضاء في منشوراتها .البيان جاء عقب حادث الشيخ زويد
األخير ،والذي أسفر عن مقتل  33جنديا مصريا وإصابة  35آخرين ،ليحث الصحفيني على الوقوف بجانب الدولة
في مكافحة اإلرهاب ،وأكدت الصحيفة أن “هذا عبارة عن محالة لتحويل الرأي العام إلى مخلوق أعمي”.
وقالت إن “البيان جاء فيه البعد عن أي محاوالت للتشكيك في مؤسسات الدولة
وانتقاد اجليش أو الشرطة أو القضاء ألن ذلك قد ينعكس سلبا على أدائها”.
وقالت “واشنطن بوست” إن “السلطات املصرية أصبحت تهتم بقمع الصحفيني والناشطني اليسارين
والعلمانني املؤيدين للدميقراطية أكثر من مناهضتها للخاليا اإلخوانية” ،موضحة أن “عشرات النشطاء
ألقوا في السجن بسبب تنظيمهم مظاهرات بشكل غير قانوني ملعارضة قانون التظاهر اجلديد”.
وأضافت الصحيفة أن “الشرطة املصرية تتبنى حملة قاسية ضد جماعة اإلخوان املسلمني واحلركات اإلسالمية منذ عام .”2013
وأوضحت أن “وسائل اإلعالم املصرية تستهدف أيضا جماعات اجملتمع املدني والناشطني الذين لعبوا دورا رئيسيا في ثورة
 25يناير عام  ،2011متهمة إياهم بأنهم عمالء لدول أجنبية”.
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�أخبـــار

براءة ناصف ساويرس وشركة أوراسكوم في قضية التهرب الضريبي

قضت جلنة الطعن الضريبى مبصلحة الضرائب
ببراءة املهندس ناصف ساويرس ،رئيس مجلس
إدارة شركة أوراسكوم لإلنشاء والصناعة من
تهمة التهرب الضريبى.
وأعلنت «أوراسكوم لإلنشاء والصناعة» في بيان
لها :أن جلنة الطعن الضريبى مبصلحة الضرائب
املصرية والتي كانت مسئولة عن النظر في
النزاع الضريبى بني الشركة ومصلحة الضرائب
املصرية ،قد حكمت لصالح الشركة.
وأشار البيان إلى أنه من املتوقع أن يتم إيقاف
جميع األحكام السابقة املتعلقة بالنزاع
الضريبى مع «الضرائب» وما يشملها من أحكام
ضد الشركة واملهندس ناصف ساويرس الرئيس
التنفيذى للشركة .
وأضاف البيان أنه مت رفع هذه الدعوى ضد الشركة
بدون حتقيقات رسمية وعدم وجود سند قانونى

لدعم تلك االتهامات في مجملها.
من جانبه ،علق ناصف ساويرس ،على احلكم ،قائلاً :
«يسعدنا أن هذا النزاع قد مت حله بشكل نهائى،
وأن هذا القرار ال يعد فقط انتصارًا للشركة وكل
أيضا يعد انتصارًا
مساهميها وموظفيها ،ولكن ً
لسيادة القانون ومناخ االستثمار العام في مصر،
ونظرًا لثقتنا في مستقبل مصر االقتصادى
الواعد سوف تواصل الشركة التزامها بتوجيه
مواردها جتاه التنمية واالستثمارات اجلديد
وباألخص في قطاع البنية التحتية في أنحاء
البالد»
اجلدير بالذكر أن النزاع الضريبى بني أوراسكوم و
الضرائب بدأ منذ السادس من أكتوبر عام ،2012
في عهد الرئيس املعزول محمد مرسي حني أعلن
عن نيته مالحقة عدد من الشركات املصرية
الكبرى

املقاتالت الكندية تبدأ ضرب مواقع داعش بالفالوجة العراقية
قال الليفتانت جنرال «جوناثان فانسي» أن املقاتالت اجلوية الكندية من طراز «سي أف –  »18قامت بضربات جوية على مدينة الفالوجة
العراقية التي هي حتت سيطرة الدولة اإلسالمية في العراق والشام ملدة أربعة ساعات يوم األحد ،الثاني من نوفمبر والقت قنابلها على
معدات تستعملها داعش ،وهذه املعدات منها ما يستعمل لتحويل مياه الفرات ومنها ما يستعمل في تطوير مواقعهم الدفاعية ضد
قوات األمن العراقية .وبهذا مت ضمان إزالة املعدات الثقيلة الالزمة لتطوير مواقعهم الدفاعية وضمان عدم قدرة داعش على استخدام
نهر الفرات ضد السكان في محافظة األنبار .وقال اجلنرال انه يعتقد انه ليس هناك قتلي من املدنيني ولكنه لم يذكر شيء عن إصابات
مسلحي داعش  ،وأضاف أن املعدات كانت ثابتة وقت الضربة اجلوية وانهم متأكدين من أنها استخدمت مرارا من قبل داعش  ،وقال أيضا
أن كندا قامت حتي األن بي  ٢٧غارة جوية منها  ١٨بطائرات مقاتلة وخمسة بطائرات استطالع  ،وكندا جزء من التحالف الدولي بقيادة
الواليات املتحدة مع أكثر من  ٤٠دولة تعمل من اجل مواجهة داعش ومسلحيها الذين سيطروا علي مساحات كبيرة من سوريا والعراق.

ترقبوا هذا االسبوع حلقة جديدة

من البرنامج العربي
«آسك ميرنا »AskMirna -
على قناة روجرز التلفزيونية حيث
سيبث يوم السبت املوافق في
ُ
 15نوفمبر الساعة العاشرة صباحا
على قنوات (.)510HD & 59 ,10
سيعاد بثه يومي الثالثاء املوافق في  18نوفمبر الساعة
اخلامسة والنصف مساءآ ,و صباح السبت في  22نوفمبر
الساعة الرابعة صباحا(.بث اإلعادات ملنطقة تورنتو و
سكاربورو فقط).

شاهدوا تغطية ألمسية شعرية راقية مع الشاعر الفلسطيني املتميز «إبراهيم
نصراهلل» القادم من األردن ،واللتي رافقته معزوفات للفرقة العربية الكندية للموسيقي
في مدينة مسيساجا.
سينقل البرنامج أيضا مقابلة شيقة مع الفائزة في منطقة مسيساج ا �Mayor Bon
 nie Crombieقبل فوزها اإلنتخابات.
باإلضافة إلى وصلة رقص شرقي مع الراقصة “كارول».
وسوف تنقل هذه احللقة سهرة فنية من أجمل السهرات مع السوبر ستار اللبناني
«روني فتوش» و زيارته الى كندا.
** ملعرفة كل ما يجري من نشاطات في اجلالية العربية في تورونتو ،تابعوا «آسك ميرنا
 »AskMirnaعلى الفيسبوك.
** تستطيعون أن تشاركوا في البرنامج في أي موضوع ترغبونه  -وإذا كنتم جتدون أية
موهبة للكبار أو الصغار -إبعثوا أراءكم و إقتراحاتكم.
**إذا لديكم نشاطات ترغبون أن تبث على قناة روجرز التلفزيونية و لإلعالنات في
البرنامج ,يرجى بعث إمييل على املوقع www.askmirna.com
ملزيد من املعلومات ،زوروا املوقع التاليwww.rogerstv.com/askmirna :
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تقاريــــــر

اإلنتخابات البلدية لعام 2014

«جون توري» عمدة تورنتو اخلامس والستون
سكاربيتي يكتسح في ماركهام  ،و»بوني كرومبي» في مسيسوجا
فينيل تتراجع للمنصب الثالث في برامتون  ،و»غادة ملك» حتقق مفاجأة

جود نيوز  -خاص :شهدت اإلنتخابات البلدية
االخيرة في مقاطعة أونتاريو ظهور وجوه
بدالً من أخري  ،وصعود سياسيني بدالً من
سياسيني أخرين ،ففي مدينة تورنتو فاز
«جون توري» مبنصب «املير» بعد أن حصل علي
أكثر من أربعون باملائة من أصوات الناخبني
بعدد أصوات تقترب من  395الف صوت
يليه املرشح «دوج فورد» والذي حصل علي
قرابة  330الف صوت ،بينما اتت املرشحة
«اوليفيا شو» ب  227الف صوت احتلت بها
املركز الثالث .وقال «توري» امام حشد كبير
من أنصاره عقب فوزه في السابع والعشرين
من أكتوبر املاضي «دعونا معا ً نبدأ بناء تورنتو
العظيمة» .ويعتبر «جون توري» هو عمدة
مدينة تورنتو اخلامس والستون.
وفي مدينة ماركهام شمال تورنتو ،لم
يجد «فرانك سكاربيتي» العمدة السابق
صعوبة في اإلحتفاظ مبنصبه رغم وجود
اربعة منافسني له ،إال أنه حصل علي اكثر
من سبعون باملائة من االصوات .بينما حل
«ستيفن كوتيك» ثانيا ً بنسبة  15باملائة من
اصوات الناخبني.
وفي مدينة برامبتون كانت املفاجأة في
تراجع «سوزان فينيل» العمدة السابقة
للمركز الثالث بعد «جون سندرسون» و
املرشحة الفائزة باملنصب «ليندا جيفري»
والتي حصلت علي قرابة اخلمسون باملائة
من االصوات بينما حصلت العمدة السابقة
«فينيل»علي  12باملائة فقط من األصوات

وفي مسيسوجا وبعد  36عاما ً من فوز
«هازل ماكليون» بهذا املنصب وبعد أن قررت
التقاعد في عامها الثالث والتسعني  ،فازت
«بوني كرومبي» باملنصب وبفارق كبير من
األصوات عن منافسها «ستيف ماهوني» ،
حيث حصلت «كرومبي علي أكثر من 102
الف صوت  ،بنسبة  63باملائة من مجموع
األصوات  ،بينما حصل «ماهوني علي 46
الف صوت بنسبة  28باملائة من مجموع
األصوات .والقت «بوني» كلمة بعد إعالن
فوزها وقفت علي مسرح املركز الثقافي
البولندي وقدمت فيه شكرها العميق للمير
السابقة «ماكليون» وقالت أن «هازل» أخذت
مدينتنا حينما كانت مزارع واشجار فاكهة
وجعلتها سادس أكبر مدينة في كندا .
وقالت انها معما قدمت من شكر لهازل لن
تسطتيع أن توفي حقها بعد دعمها لها.
كذلك شكرت كرومبي منافسها ماهوني
وقالت أنه برفم سخونة العملية اإلنتخابية
في بعض االحيان فأن ماهوني كان شهما ً
ولم يسمح بأن ى الرغم من أن احلملة كانت
ساخنة في بعض األحيان ،وكان ستيف دائما
شهم ولم يسمح حلملتنا أن تتحول المور
شخصية
وفي مسيسوجا الدائرة رقم  6حققت
«غادة ملك» مفاجأة باحلصول علي املركز
الثاني بعد «رون ستار» علي منصب
مستشار  ،وأحتفل بها أنصارها وطالبوها
بالترشح املرة القادمة

كيف مت حرق زوجان مسيحيان بتهمة االساءة إلي اإلسالم في باكستان؟

شقيق الزوج :نطالب بالعدالة ،لكنني متيقن أننا لن ننالها
رئيس مجلس العلماء :يجب إحالة املشبوهني إلي محكمة مكافحة اإلرهاب
كان «شهزاد مسيح» وزوجته «شاما بيبي» ،احلامل في
شهرها الرابع ،يعيشان في مكان ميلكه صاحب مصنع طوب
في باكستان  ،ويدفعان كل أجرهما لتسديد قسم من فوائد
ديون لصاحب العمل ،مثلهما مثل ماليني آخرين يعيشون في
باكستان مثل العبيد .وبحسب وكالة صحفية فرنسية نقلت
ما حدث عن أحد ضباط الشرطة احملليني ،أنه بعد موت والد
الزوج« ،شهزاد» ،قامت شاما زوجة شهزاد بتنظيف البيت،
وألقت بعض أمتعة حماها في القمامة أمام كوخها .وبعد
جمع القمامة في اليوم التالي ،ذهب الزبال إلى إمام احلي ،وقال
إنه عثر على صفحات من القرآن في القمامة أمام منزل شهزاد»
وسرعان ما شاع اخلبر في قرية شاك ،على مسافة ستني كلم
من الهور ،عاصمة البالد الثقافية التي يشتد فيها التعصب
جتاه األقليات الدينية.
وأخذ التوتر يشتد في نهاية األسبوع في القرية وضواحيها
بعدما دعا أئمة عبر مكبرات الصوت في املساجد إلى االنتقام
من اإلساءة إلى اإلسالم وقرآنه .وقال «إقبال مسيح» ،شقيق
القتيل ،إن صاحب املصنع استدعى االثنني شهزاد ،واحتجزه،
ظنًا منه أنه سيفر للنجاة بحياته.
وفي اليوم التالي ،ل ّبى  1500شخص نداء رجال الدين واألئمة،
وجتمعوا في القرية .وقال «مالك عبد العزيز» وهو الذي قام
بتصوير ما حدث« :انهال احلشد على الزوجني بالعصي واآلجر
مبرحا ،وهو يرددون «لبيك يا رسول اهلل» ،وكان الزوجان
ضربًا
ً
يصيحان ويطلبان الرحمة ،ويقوالن إنهما لم يرتكبا معصية،
وزج بهما في فرن مصنع
لكن احلشد سحلهما عشرين مترًاّ ،
الطوب حتى احترقت جثتاهما» .ولم يتبني ما إذا كانا على قيد
احلياة عندما أدخال الفرن.
مشتبها فيهم
وأعلنت الشرطة احمللية األربعاء أنها اعتقلت 44
ً

في هذه القضية ،لكن املتورطني في مثل هذه الهجمات نادرًا
ما يدينهم القضاء ،ألن القضاة يخشون من انتقام اجلماعات
اإلسالمية .ويُشكل القانون الذي يعاقب اإلساءة إلى اإلسالم
في باكستان موضو ًعا شديد احلساسية ،ويدافع عنه بقوة
إسالميون نافذون ،في حني ينتقده املدافعون عن حقوق اإلنسان،
ً
اعتباطا لتصفية حسابات.
الذين يعتبرونه غال ًبا ما يُستخدم
وقال شقيق شهزاد« :نطالب بالعدالة ،لكنني متيقن أننا لن
ننالها ،فاملاللي يتمتعون بنفوذ كبير» .غير أن طاهر أشرفي،
رئيس مجلس العلماء ،وهو من أكبر رجال الدين في البالد في
هيئة قريبة من احلكم ،دعا إلى إحالة املشبوهني على القضاء
أمام محكمة مكافحة اإلرهاب .وقال« :يجب معاقبتهم ،مبن
وجه تهمة اإلساءة إلى اإلسالم ،إذا تبينّ أنهم
فيهم املال الذي ّ
مجرمون».

صبية غريبة

شعر  /أميرة الوصيف

!!” سأُلقى برأسي فى أقرب
للمهمالت !!
سلة ُ
فال تكترث !
لفعلى الرهيب !
و التندهش !
لعملي العجيب !
أما كان “ عقلي “ يُثير انتقادك ؟
و دوما ً حواري يُزيد اعتراضك ؟
فدعنى أصوب خطأى جتاهك !!
و ال تكترث !!
سأبدو فى رأيك صبية غريبة !!
و شىء ُمريب !
أضاع الرزانه
وكل التأني !!
تكبدت عناء التمنى !
لكني
ُ
؛ بأال تثور لرأيي وحلمى !
و أال تعوز الوصاية عني !
و أال تمُ َجد ذاتك فقط
وتحُ بط دوماُ كل اخلطط
لفجري وليلي !!
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أردوغان :من حقنا التدخل في الشأن املصري.
ودبلوماسيون :لدية مشكلة نفسية

أكد الرئيس التركى «رجب طيب أردوغان» للمعارضة التركية أنه يحق له التدخل فى الشأن املصرى ،قائالً فى كلمة
أمام املواطنني مبناسبة افتتاح مشاريع خدمية فى إسطنبول« ،ال ميكنكم القول ما شأننا بالبوسنة والهرسك،
ومصر ،وفلسطني ،وسوريا ،والعراق ،فإذا كنا دولة تركية أسست على ميراث الدولتني السلجوقية والعثمانية ،فليس
لنا احلق بأن نقول ما شأننا ،يجب علينا أن نكترث دائماً ملا يحدث هناك ،فهذا واجب تركيا احلديثة ،ومسئوليتها
كدولة كبيرة» .واعتبر دبلوماسيون تصريحات أردوغان ،التى نقلتها وكالة أنباء األناضول ،دليالً على أن الرئيس التركى
يعانى من «مشكلة نفسية» وصلت لنوع من «الهلوسة التاريخية» وما زال يعيش فى وهم عودة اخلالفة اإلسالمية.
وقال مساعد وزير اخلارجية األسبق السفير رخا حسن ،إن مشكلة أردوغان مشكلة نفسية ،حيث يعتقد أنه ورث
الدول العثمانية ويظن أنه آن األوان أن تسترد الدولة العثمانية أمجادها ،وسعى أردوغان منذ أن جاء للسلطة إلعادة
حلم الدولة العثمانية من خالل االحتاد األوروبى ،ولكن أملانيا وفرنسا رفضتا انضمام تركيا لالحتاد األوروبى بسبب
هذه احملاوالت البائسة ،وبدأ أردوغان يتجه إلى الشرق األوسط ،ومع فكرة الربيع العربى ومتكني التيار اإلسالمى من
السلطة ازدهر هذا احللم بالنسبة ألردوغان ،وبدأ يتشكل هوس عودة اخلالفة اإلسالمية ،وأن تكون تركيا عاصمة
الدولة العثمانية ،ولكن تصريحاته ال يجوز الرد عليها ألنها نوع من أنواع املرض .ومن جانبه أكد مساعد وزير اخلارجية
األسبق السفير كمال عبداملتعال أن الرئيس التركى رجب أردوغان جتاوز كل اخلطوط احلمراء ،وأنه يريد االنتقام من
الدول العربية التى وقفت بجانب مصر ضد تركيا ،باإلضافة إلى انخراطه مع تنظيم اإلخوان لتفتيت العالم العربى.
من ناحية أخرى ،هاجم عدد من السياسيني واإلسالميني ،الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ،بعد تصريحاته األخيرة
التى أكد فيها أن تركيا ال يجب أن تصمت على ما يحدث فى مصر وسوريا والعراق ،ملمحاً إلى خضوع الدول الثالث
فى وقت سابق ،للدولة العثمانية التى تأسست تركيا على ميراثها ،حسب قوله ،واعتبروا أن تصريحات «أردوغان» تعبر
عن نزعة استعمارية وطموحات حمقاء باستعادة اخلالفة ،فيما دافع عنها تنظيم اإلخوان ووصفها باملنطقية .وقال
املهندس أحمد بهاء الدين شعبان ،األمني العام للحزب االشتراكى املصرى« :هذا التصريح األحمق يعكس إصراره
على أن يفضح منطلقاته االستعمارية املبنية على إرث االحتالل العثمانى لبالدنا» .وقال ناجى الشهابى ،رئيس حزب
اجليل الدميقراطى« :تصريحات أردوغان تكشف عن أحالمه الواسعة فى إعادة إنشاء دولة اخلالفة العثمانية ،من خالل
عفى عليه الزمان وهو مخالف للقوانني الدولية وميثاق األمم املتحدة ،الذى يحترم
التنظيم الدولى لإلخوان ،وكالمه قد ّ
سيادة الدول على أراضيها ويرفض مبدأ التدخل فى الشئون الداخلية للدول األعضاء»

مرمي فخر الدين رحلت وتركت
تصريحات صادمة علي
زمالئها بالوسط الفني

مرمي فخر الدين التي رحلت عن عاملنا منذ أيام ،لم تكن ممثلة عادية ..كانت جميلة اجلميالت في السينما املصرية..
صريحة لدرجة انزعج منها الكثيرون ..هادئة ورومانسية لكنها كانت تثور كاجلبال إذا تعرضت للظلم.
عاشت مرمي فخر الدين حياة مليئة باألسرار واحلكايات ..كانت تعرف الكثير عن كواليس الفن والفنانني ،وفي سنواتها
األخيرة كانت تخرج على الفضائيات ووسائل اإلعالم لتبوح بجزء مما تعرفه ،فتفجر قنبلة وتشعل ثورة وتسبب أزمة
تطال ممن أباحت بأسرارهم .لُقبت بحسناء الشاشة وظل اجلمهور يناديها باألميرة إجني ،عن دورها الرائع في فيلم «رد
قلبي» ،ومن خالل فوزها بلقب أجمل وجه في مجلة «امياج» الفرنسية ،بدأت عيون اخملرجني تلتفت إليها.
ولدت مرمي ألم مجرية مسيحية وأب مصري مسلم يعمل مهندسا للري في الفيوم شمال مصر عام  ،1933وهي
الشقيقة الكبرى للفنان يوسف فخر الدين ،وحصلت على شهادة البكالوريا من املدرسة األملانية.
كان أول ظهور سينمائي لها عام  1951حيث ظهرت في فيلم «ليلة غرام» ،وتوالت عليها األفالم السينمائية ،وكان
يقع اختيار اخملرجني عليها لتؤدي دور الفتاة احلاملة ،أو املظلومة واملقهورة ،فمالمحها البريئة لعبت دورا طوال فترة
اخلمسينيات والستينيات في طبيعة األدوار التي تقدمها ،حتى جنحت في خلع هذا الثوب عن أدوارها ،وبدأت تتنوع
الشخصيات التي تقدمها في السبعينيات .درست في مدرسة للراهبات ،وسجلتها والدتها في املدرسة باسم ماري
فخري ،وليس مرمي محمد فخر الدين ،وظنت املدرسة أنها مسيحية ،وحكت مرمي أنها حتى سن الثانية عشرة كانت
تدرس الديانة املسيحية وال تعرف شيئا عن اإلسالم ،رغم حرص والدها على أداء الصالة ،ولكنها كانت تظن في
صغرها أن الرجال يصلون بهذه الطريقة ،بينما تذهب كل النساء مثل والدتها إلى الكنيسة.
ُعرف عن مرمي صراحتها الشديدة وعفويتها في نفس الوقت فهي عندما ترغب في قول شيء ما ،ال تبحث عن كلمات
جتمل بها ما تقول ،فهي املنتقدة للقب سيدة الشاشة العربية ،الذي مازال لصيقا باسم فاتن حمامة ،معتبرة أن هذا
اللقب يحمل إهانة لكل فنانات هذا اجليل« ،فإذا كانت هي السيدة ،فماذا نكن نحن خادماتها؟».
سئلت مرمي عن رأيها في
لم تكن تصريحات مرمي فخر الدين حول سيدة الشاشة العربية هي األجرأ أو األخيرة ،فعندما ُ
اخملرج يوسف شاهني ،وصفته بأنه أسوأ مخرج عرفته السينما ،لذلك لم حتب التعاون معه.
كما تناولت في أحاديثها التليفزيونية الفنانة صباح وانتقدت قيامها بعمليات التجميل وزيجاتها األخيرة من
شباب يصغرونها في السن وهي في عمر متقدم ،مؤكدة أنها ترفض تغيير الصورة التي خلقها اهلل عليها ،خاصة
وأنها متصاحلة نفسيا مع شكلها وجسمها وهي في هذا السن .ومن أشهر هذه التصريحات التي أدلت بها أن
الفنانة نبيلة عبيد أكدت لها أنها كانت تتمنى الزواج من وزير الداخلية األسبق حبيب العادلي وذلك في تصريحات
لإلعالمي وائل اإلبراشي في برنامجه احلقيقة .كما اعترفت مرمي بأنها وراء إفساد أخالق أخيها يوسف فخر الدين وأنها
شجعته على إقامة عالقة مع جارتهم املطلقة .مرمي فخر الدين هي أول امن أكدت أن الفنانة الراحلة سعاد حسني
أطلقت إشاعة زواجها من عبد احلليم حافظ للصعود بعد وفاته ،متحدثة عن عدم تصديقها لقصة الزواج السري
بني العندليب األسمر والسندريال ،ونُشر ذلك التصريح ضمن ذكريات مرمي فخر الدين ،التي نشرتها صحيفة البيان
اإلماراتية .تصريح آخر أطلقته ضد رشدي أباظة حيث اتهمته بأنه حاول كسر باب شقتها ليتزوجها كما اتهمت
الفنانة اعتماد خورشيد بالكذب ردا ً على اتهام خورشيد لها بالعمل لصالح اخملابرات املصرية .ماتت إجني السينما
املصرية ودفنت معها أسرارها وأسرار الكثير من زمالئها الفنانني لكن أفالمها وأعمالها ستظل تراثا محفورا في
ذاكرة اجلماهير.

تقــــــــارير

تأثير فوز اجلمهوريني بأغلبية مجلسي النواب
والشيوخ علي اوباما وإدارته

شكل فوز اجلمهوريني في االنتخابات النصفية في
الواليات املتحدة الثالثاء املاضي ،وسيطرتهم على
الكوجنرس مبجلسيه النواب والشيوخ ،نكسة كبرى
للرئيس باراك أوباما واحلزب الدميوقراطي ،تنذر بسنتني
من التعايش الصعب الذي سينعكس على السياسة
الداخلية واخلارجية للواليات املتحدة.
ويعني انتزاع خصوم أوباما السيطرة على مجلس
الشيوخ الذي كان بيد الدميوقراطيني منذ ،2007
وترسيخ غالبيتهم في مجلس النواب ،أن احلزب
اجلمهوري سيكون هذه املرة قادرا ً على إمالء أجنداته
البرملانية حتى االنتخابات الرئاسية في .2016
وال يعرف بعد كيف سيوظف اجلمهوريون غالبيتهم
في الكوجنرس في وقت ال يزال فيه أوباما ميسك بسلطة النقض ولن يوافق على األرجح على قوانني تقضي على أبرز
«منجزات» فترته الرئاسية ،بدءا ً بقانون إصالح الضمان الصحي الذي يطلق عليه اسم «أوباما كير».
يقول املؤرخ «دوجالس برينكلي» من جامعة رايس في هيوسنت ،إنه «سيكون من املستحيل عمليا بناء أي شيء بني
البيت األبيض والكوجنرس خالل السنتني املقبلتني» .لكنه أشار إلى أن توازن القوى اجلديد هذا لن يعني بالضرورة جمودا
في البيت األبيض بل سيكون بوسع أوباما استخدام سلطته التنفيذية بشكل أوسع من خالل إصدار مراسيم.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا في نيويورك «بوب شابيرو» ،أن سيطرة اجلمهوريني على الكوجنرس
ستدفعهم إلى إقرار تشريعات محافظة
«حقيقة أن اجلمهوريني حققوا نتائج جيدة خالل هذه االنتخابات ،أمر ميكن أن يشجعهم الكثير منهم على الدفع بقوة
في اجتاه إقرار سياسات محافظة وهو األمر الذي سيحاول الدميوقراطيون في مجلس الشيوخ إعاقته وفي نهاية األمر
سيقوم الرئيس أوباما بنقض أي من تلك القوانني».
ويركز اجلمهوريون على األوضاع االقتصادية في البالد ،وأعطوا امللف أولوية حتى أنهم أعدوا قوانني للسماح ببناء
خط أنابيب النفط «كيستون إكس إل» بني كندا وخليج املكسيك وتطوير إنتاج الغاز الطبيعي ومساعدة الشركات
الصغيرة واحلد من القوانني والتنظيمات التي يعتبرونها مكبلة للنمو االقتصادي.
وأعلن رئيس مجلس النواب اجلمهوري «جون بينر» أن الكوجنرس اجلديد الذي سيتولى مهامه في يناير ،سيعمل على
إصالح النظام الضريبي واحلد من مشكلة النفقات احلكومية وحتسني النظام التربوي.
وسيترتب على اجلمهوريني التركيز على موضوع الهجرة التي تبقى ملفا ساخنا مع وصول عدد املهاجرين املقيمني
بصفة غير مشروعة في الواليات املتحدة إلى أكثر من  11مليونا..
ويتوقع أن يرأس السناتور اجلمهوري «جون مكني» مجلس الشيوخ  ،وانتقد مكني الذي خسر أمام أوباما في انتخابات
الرئاسة عام  2008كل خطوات إدارة أوباما من محاربة متشددي الدولة اإلسالمية داعش إلى تسليح املعارضة
السورية ،كما سعى لرد أميركي أشد على موقف روسيا من األزمة األوكرانية .ومن ناحية اخري أكد السفير األميركي
في القدس أن العالقات األميركية اإلسرائيلية لن تتأثر ،في حني أبدت أحزاب ميينية في الكنيست ارتياحها لفوز
اجلمهوريني بأغلبية املقاعد في مجلس الشيوخ.

�إعالنـــــــات

15

 العدد اخلام�س والع�رشون- 2014  نوفمرب8 ال�سبت

N
RAI
T
R
E
OW WITH
P
AR NTY
E
Y
ASE
A
1
H
R
C
R
WA Y PUE
R
EVE

OVER
120 VEHICLES
TO CHOOSE
FROM

AVA FINAN
C
ILA
BLE ING
A
AS
4.9 S LOW
%

2009 Honda
Odyssey EX-L

2008 Toyota Rav4
LIMITED

2008 MercedesBenz C-Class

2006 Ford
Expedition King
Ranch

$14,900

$11,995

$14,995

$8,995

2004 Honda
Civic

2011 Kia
Forte

2010 Toyota
Prius

2005 Toyota
Corolla LE

$4,990

$9,990

$11,995

$6,995

2008 Hyundai
Santa Fe

2004 MINI
Cooper S

2009 Mazda
CX-7

2011 Nissan
Altima

$10,490

$7,990

$9,990

$12,995

2008 Saturn
Outlook

2007 Volkswagen
Passat

2008 Volkswagen
Jetta

2008 BMW
3 Series 335i

$9,990

$11,990

$6,990

$14,995

2 LOCATIONS TO BETTER SERVE YOU
للمزيد من
4650 KINGSTON RD SCARBOROUGH 416 282 9449
املعلومات
6523 KINGSTON RD SCARBOROUGH 416 282 2231
/اتصلوا بـ
PLEASE VISIT OUR WEBSITE FOR COMPLETE INVENTORY LIST
طارق وصفي
WWW.ALEXANDRIAAUTOSALES.CA
TAREK WASFI
1 (888) 296-9448
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سمير اسكندر

مجلس إدارة الزمالك وافق على إرسال وفد
تفاوضى بقيادة عضو اجمللس أحمد مرتضى لشرح
التفاصيل اخلاصة باملشروع «حلم العمر» وهو
إقامة مول جتارى على ملعب حلمى زامورا وذلك
ببيع  55ألف متر بنظام حق انتقاع ملدة  35سنة..
والذى يجلب للنادى  2مليار و 200مليون جنيه.
وكذلك التفاوض على باقى املساحة التى تخص
األوقاف داخل النادى والتي هى مملوكة للوزارة
مقابل حق انتفاع  ،وكانت قضيتها قد أثيرت وقت
مجلس ممدوح عباس لعدم سداد املستحقات
املتأخرة.
مشروع احللم الذى يسعى إلقراره على أرض
الواقع رئيس النادى مرتضى منصور يالقى
معارضة كبيرة من الغالبية العظمى ألعضاء
ومجلس النادى .وهناك اجتاهات واراء مختلفة
تؤكد أن رئيس النادى جلأ لهذه األمور لعدم إعطاء
فرص بعد ذلك حلضور اجلماهير النادى مرة أخرى.
هذه األمور برمتها تكشفها األيام القادمة.ولكن
يتبقي سؤال هل سوف يفوز الزمالك ببطولة
الدوري او بأي بطولة  ...اشك في ذلك!!

ال�سبت  8نوفمرب  - 2014العدد اخلام�س والع�رشون

غريب حائر  ..وصالح مير بأسوأ

أكبر عقوبة في تاريخ كرة القدم:

مع اقتراب موعد لقائي املنتخب الوطني األول
مع السنغال وتونس يومي 15و 19نوفمبر اجلاري
في مواجهات التصفيات االفريقية املؤهلة إلى
نهائيات أمم  ،2015يبدأ التركيز مع مجموعة
احملترفني والتي أعلن عنها شوقي غريب املدير
الفني للفراعنة والتي ضمت ست العبني في
الدوريات األوروبية والعربية ،وبطبيعة احلال تنعقد
األمال على احملترفني لصناعة الفارق في مثل هذه
املباريات التي يكون الفوز خيارا ً وحيدا ً فيها من
أجل التأهل إلى نهائيات األمم والتي ال ندري ما إذا
كانت ستقام باملغرب أم خارجها بعد رفض املغرب
استضافتها بسبب اخلوف من انتشار مرض
اإليبوال.
وبنظرة سريعة على محترفينا باخلارج ،سنجد
أن جنم الشباك والالعب األول في قيادة هجوم
الفراعنة هو محمد صالح جنم فريق تشيلسي
اإلجنليزي والذي مير بأصعب أوقاته في جتربة
االحتراف بسبب عدم مشاركته بشكل دائم
وعدم االعتماد عليه من قبل مورينيو املدير
الفني للفريق حتى أن صالح لم يشارك هذا
املوسم سوى في مباراتني فقط كانت أخرها أمام
شوروسبري في كأس رابطة احملترفني االجنليزي
ولعب فيها صالح  80دقيقة ،وأصبح الالعب بعيد
عن حساسية املباريات بسبب اجللوس على دكه
البدالء بعد أن تغنى به مورينيو في بداية ضمه
من بازل السويسري .واصبح غريب في ورطة غياب
الالعب عن املباريات وأصبح الالعب معذور في
هبوط مستواه بسبب عدم املشاركة األساسية
مع فريقه ،ولكننا نأمل في تخطي الالعب لهذه
الصعوبات وأن يكون رده على مورينيو بشكل
عملي في لقائي السنغال ثم تونس كما كان
احلال في مباراتي بتسوانا والذي هز فيها الالعب
شباك املنافس .واجلدير بالذكر أن منتخب مصر
في املركز الثالث برصيد  6نقاط خلف تونس
املتصدرة بـ  10نقاط والسنغال الوصيف  7نقاط.

تعرض املدافع البرتغالي ‘‘ ريكاردو فيريرا ” والذى
يلعب في احد اندية الدرجة الرابعة بسويسرا
لعقوبة غريبة جدا بكل املقاييس حيث صدر قرار
بايقافه عن ممارسة اللعبة ملدة  50عاما .وكان
الالعب قد قام بعدة تصرفات غير رياضية بعد
نهاية مباراة فريقه جتاه احلكم حيث قام برميه
بالكرة ورشه باملاء  ،كما لم تكن هذه املرة االولى
الذي يتعرض فيها املدافع لاليقاف حيث اوقف
سابقا ملدة  45مباراة بسبب العنف ضد احلكام
واملنافس .وعلق املدافع البرتغالي على قرار جلنة
االنضباط ” لقد كنت اتوقع ان يكون االيقاف ملدة
عام او عامني لكن  50عاما ؟  ،ان كرة القدم هي
حياتي لكن االيقاف سينتهي سنة  2064حيث
سيكون عمري وقتها  78سنة.

فتراته مع تشيلسى

إيقاف العب برتغالي  50عاماً

السودان ترحب باستضافة
أمم أفريقيا 2015

أكد أسامة عطا
املنان حسن ،أمني
مال احتاد الكرة
السوداني أن بالده
تعد البديل األول
في حالة انسحاب
املغرب من تنظيم
بطولة أمم أفريقيا
 ،2015مشيرًا إلى
أنه إدارة االحتاد أجرت اتصاالت موسعة بالكاف حول
هذا الشأن .
وقال أسامة في تصريحات لصحيفة « قوون «
السودانية  »:ترشيح السودان ليكون بديالً عن
املغرب إلستضافة البطولة يعني أن كرة القدم
بإفريقيا تعود بقوة إلى األصل واملنبت وهو السودان
الذي شهد ميالد الكاف وتنظيم النسخة األولى
من املسابقة القارية».
وأوضح أسامة أن السودان مستعد إلستضافة
البطولة ،مشيرًا إلى أن اخلرطوم ميكن أن تستضيف
ثالث مجموعات باإلضافة إلى مجموعة مبدينة
بورتسودان السياحية.
وأشار مسؤول االحتاد إلى أن السودان لديه عدد من
املدن األخرى إلستضافة اجملموعات على رأسها ود
مدنى وكرمية التى أجاز الكاف ملعبها في بطولة
دوري أبطال إفريقيا احلالية ومدينتي الفاشر
وكادوقلى اللتني سبق وأن استضافتا مجموعتى
بطولة شرق ووسط إفريقيا
وكانت املغرب قد ابدت مخاوفها من تنظيم
البطولة وطلبت تأجيلها بسبب انتشار مرض إيبوال
في أفريقيا ،وهو الطلب الذي رفضه الكاف
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تسويق الفاشية
كتب أحدهم على الفيس بوك
واقعة تتضمن أن إحدى السيدات-
وصفها بأنها سيدة راقية -شاهدت
أحد مقدمى البرامج املبتعدين اآلن
بإرادتهم أو رغما عنهم عن الشاشة،
وهو يتناول طعامه فى أحد األماكن
الراقية ،فاقتربت منه ،وقالت له
بابتسامة -حسب وصف من يروى
الواقعة« :بالسم الهارى» ..هذا
املوقف ال يعبر سوى عن تأثر قطاع
من اجملتمع ملا يروج له إعالميا أن كل من هو مختلف
ليس منا ،بل هو بالضرورة ضدنا ،وهو باملنطق اجملرد
املطروح وحده على الساحة خائن وعميل ،ويسعى
لتقويض الدولة فى هذه اللحظة الصعبة الراهنة
التى يستهدفنا فيها اإلرهاب من الداخل قبل اخلارج.
هناك نغمة فاشية تتصاعد اآلن فى اجملتمع ،وتؤتى
آثارها على نسيجه ومدى متاسكه ،وهذه النغمة
تستغل اإلحساس املتزايد بالتهديد الذى يتصاعد
من كل جانب ،بل من الداخل لتجمع حولها الكثيرين
الذين باتوا بفعل اخلوف على استعداد لرفض أى
صوت معارض أو حتى ناقد بصفته يسعى للتخريب
ولتعويق الدولة عن محاربة اإلرهاب ،سواء اجلاسم
فى الداخل أو اآلتى من اخلارج ..واملشكلة أن ما يحدث
يتوافق فى هذه اللحظة مع بعض التحركات التى ال
يدرى أحد ممن جاءت وإلى ماذا تهدف ،منها على سبيل
املثال ما أطلق عليه «الشرطة اجملتمعية» ،ومنها
الهجمة على مؤسسات اجملتمع املدنى ،من باب أن
يخرب ألنه يقبض» والنغمة باتت متزايدة من
«كله ّ
حيث احلديث عن املمولني من اخلارج واملتعاملني مع
جهات أجنبية حتى عدنا إلى اعتبار من تطأ قدمه أى
سفارة أجنبية هو بالضرورة عميل وخائن وجاسوس.
أسوأ ما فى هذه الهجمة الفاشية هو أنها تعيد
تقسيم اجملتمع على أساس موقفه ليس الوطنى،

كرمية كمال

كما يراد تصويره ،بل املنطبق مع
نغمة واحدة تسعى إلهدار كل ما
حققته ثورة يناير وما حتاول حتقيقه
حتى اآلن للعودة للمربع السابق
قبل يناير ،والذين يبالغون فى نغمة
الفاشية هذه هم أعداء هذه الثورة،
ومن تأثرت مصاحلهم بقيامها،
لكنهم اآلن يدمجون أنفسهم كتيار
مع الشرطة واجليش فى معركتهما
ضد اإلرهاب مصورين كل من ينتقد
أو يناقش حتى هو ضد اجليش والشرطة بالضرورة،
وهو ما يجعل أى فرد مصرى عادى يشعر بالقلق من
كل ما يجرى من إرهاب ،بل يشعر بالغضب الشديد
مع كل واقعة لسقوط شهداء ينضمون لهذا التيار
بالضرورة.
املشكلة هنا أن هذه الهجمة الفاشية ال تفعل
شيئا سوى تقسيم اجملتمع الذى هو فى أمس احلاجة
إلى االحتاد فى هذه اللحظة بالذات ،سواء وراء قيادته
أو جيشه وشرطته ،لكن من يدرك خطورة اللحظة
حقا وضرورة التكاتف فيها يدرك من ناحية أخرى
أن التكاتف ال يعنى أن تقول «آمني» وأنت مغمض
العينني بقدر أن تسعى إلصالح أى اعوجاج فى
املسار ببساطة ألنه يهدده ..من تصورت أنها تثأر
لبلدها ووطنيتها من مقدم برامج لم يفعل شيئا
سوى مناقشة القضايا بشكل مهنى ،وتنحاز ملن
يروج للتزييف والتزوير بدعوى هذه الوطنية -ال تدرك
أنها تقف فى اجلانب اخلطأ فى املعركة الشرسة
التى يخوضها الوطن فى هذه اللحظة ،فكما يقول
القول املأثور من السهل أن تخدع بعض الناس بعض
الوقت ،لكنك ال تستطيع أن تخدع كل الناس كل
الوقت ..التزييف والتزوير والتشهير ال تفعل شيئا
سوى تضليل أمة هى فى أمس احلاجة ألن تكون
مفتوحة العينني ،وهى تخوض حربا شرسة.

نظرية التطور وبابا روما
األسبوع املاضي لم تهدأ شبكات التواصل
اإلجتماعي ووسائل اإلعالم خاصة في اخلارج
للتعليق على كلمات البابا فرنسيس بابا روما
حول نظرية التطور في إجتماعه مع األكادميية
احلبرية للعلوم في الفاتيكان لتكرمي البابا
الفخري (املتقاعد) بندكتوس السادس عشر ،
وقد هللت وسائل اإلعالم الغربية على أساس أن
الكنيسة الكاثوليكية أخيرا ً إعترفت بنظرية
التطور واإلنفجار الكبير ،وفي مصر أحد أقطاب
السلفية وألنه يجب أن يعلق على أي شئ وفي
أي شئ أقحم نفسه في املوضوع متهماً البابا
فرنسيس باإلحلاد وأنه يعمل لهدم الكنيسة
الكاثوليكية وعقائدها وقد رفض املكتب
الصحفي للكنيسة الكاثوليكية اإلنزالق والرد
عليه ولكن بعض املقاالت املستنيرة تصدت
لألمر وإليكم بعض احلقائق:
في لقاء قداسة البابا فرنسيس مع أعضاء
األكادميية املذكورة سلفاً حول «مواضيع متطورة
عن الطبيعة « أكد قداسته على ما تعلمه
الكنيسة منذ عقود وهو أن اهلل ليس «ساحرا ً»
ولكنه اخلالق الذي خلق احلياة وهو مصدرها وقال
قداسته «تطور الطبيعة ال يتعارض مع اخللق ،
ألن التطور يتطلب خلق مخلوقات تتطور».
واملطلعون على تاريخ الكنيسة الكاثوليكية

األب /رفيق جريش

يعلمون أن هذا التعليم ليس بجديد فالبابا
بيوس الثاني عشر أصدر رسالتة في عام 1950
الذي أكد فيه أن ال تعارض بني التطور واإلميان
الكاثوليكي وقد أكد ذلك من جديد القديس
البابا يوحنا بولس الثاني عام  1996مؤكدا ً أن
التطور هو أكثر من « فرضية « كما أن البابا
بندكتوس السادس عشر وهو الذي كان يدعو
إلى «إعمال العقل» حتى في األمور اإلميانية
وعدم السقوط في الغيبيات قد دعى عام 2006
ملؤمتر حول «اخللق والتطور» وقد صدر عن املؤمتر
كتاباً ملن يريد اإلطالع عليه.
كل ما سبق اليبدو أنه يهم اإلعالم الغربي ولكن
كل ما يهمه هو الفرقعات الصحفية وتلوية
احلقائق ولألسف من صحف ومجالت معروفة
عاملياً ،نفس الشئ بعد نهاية السينودس
من أجل العائلة اإلعالم أظهر أن الكنيسة
الكاثوليكية تتجه لزواج املثليني بينما
الكنيسة قالتانها ال تدين بل تدعو لهؤالء
بالرحمة ونفس الشئ عندما دعا البابا يوحنا
بولس الثاني أللغاء عقوبة اإلعدام فهو كان
نصير «احلق في احلياة «.
الدرس ،ال تصدقوا ما يقال عن أخبار البابا
فاإلعالم أصبح متوحشاً يلوي احلقائق
ويشوهها بدون علم أو بحث.

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

«البدايات» احللقة الثانية.

جالي تليفون من ليديا… و قالت لي“ :عندي اخبار
مش ظريفة… املدير الفني اتنرفز ـ قال ـ وقال ان
املستوي مش عاجبه ..و وقف عملية تعيينك”!..
فإمتالكت نفسي و قولت لها “ :طيب ممكن
اكلمه..؟” فاديتني منرة التليفون و قالت لي “حظ
سعيد !” و كلمته فعال ..و قولت له اني مش غبي..
و عارف انا باعت ايه ..و اني من حقي افهم السبب
احلقيقي لرفضه ..فقال لي بعد شوية لف و دوران:
“في احلقيقة ..انا كنت واعد واحد صاحبي في
كندا بالشغالنة دي ..و بصراحة ..شغلك بوظ لي
خطتي ..ألنك موجود هنا في الواليات املتحدة..
و اسهل للشركة انها تعينك انت ..و لذلك كان
الزم اقول كده عشان يبقي فيه سبب فني لرفض
الشغل ”..فقلت له“ :خالص ..مافيش مشكلة.
ابعتوا لي شغلي ..و يا دار ما دخلك شر ”!..و كلمت
ليديا ..و شرحت لها املوقف ..و قولت لها اني
منسحب… فقالت لي انها آسفة جدا ..و نصحتني
احاول اشتغل مع “ادارة املنتجات االستهالكية”
 Cosumer Productsاللي موجودة في نيويورك
جنبي ..وبعدها باسبوع ..رجع لي الشغل…
طبعا ..كمية االحباط كانت رهيبة ..امنا “ال حياة
مع اليأس ..و ال يأس مع احلياة”  ..ومش عيب ان
ان الواحد يقع ..امنا العيب انه ما يقومش بعد
الوقوع…!
من اكتر الناس اللي وقفوا جنبي في خطواتي
االولي في امريكا  ..صاحب محل براويز في البلد
اللي كنت قاعد فيها“ ..سكوتش بلينز”Scotch
 .. Plainsفي نيوچيرسي .راجل في الستينات
من عمره ..ضخم القامة و ظريف ..بدقن بيضاء..
بشخصية رايقة كده ..زي “بابا نويل” او “سانتا
كلوز” زي ما بيسموه في امريكا ..اسمه “بارتون
باري”  Barton Barryاو “بارت” زي ما كان معروف..
بارت  ..لعب في حياتي  ..و ملدة اول تالت سنني في
امريكا ..دور االب اللي كنت مفتقده جدا ..وغالبا حا
يشغل مساحة تليق بجمايله عليا في النسخة
املفصله ..امنا اللي ممكن اقوله هنا اني مدين له

بوضعي علي الطريق الصحيح من االول خالص..
بارت كان يهودي ..و ده كان اول احتكاك مباشر ليا
مع اليهود االمريكان… والغريب انه عمره ما اتعامل
معايا بدافع مادي او سياسي ..فقط بشكل
انساني و اخالقي ..و طبعا كان لنا مناقشات في
القضية الفلسطينية و معاملة اسرائيل للعرب..
و كان ـ وده اللي قربني منه جدا ـ حاسس بظلم
بني جنسه للفلسطينيني و رافض متاما سياسات
الصهيونية العنصرية و التوسعية .و دي كانت
بالنسبة لي مفاجأة ..الننا داميا متعودين نخلط بني
اليهودية و الصهيونية ..و كانت فكرة ان ممكن يكون
فيه يهودي مش صهيوني في حد ذاتها  ..اكتشاف
! حا يبقي لنا كالم في املوضوع ده  ..بعدين .خلينا
في سياق القصة االصلية ..مش كدة ؟
الكالم ده كان في يناير  ١٩٩٠في اواخر الشهر..
كنت ابتديت اعمل شوية شغل مع إدارة املنتجات
االستهالكية بتاعة ديزني في نيويورك ..شغل
بصراحة ال يحوق و ال يلوق  ..دمه تقيل و فلوسه
شحيحة ..امنا آهي نواية تسند زير ! و جالي تليفون
من صديق مصري عايش في “بروكلني”ـ واحدة من
ضواحي نيويورك اخلمسة ـ و طلب يقابلني ..و
كنت اشتغلت معاه علي حاجات صغيرة بشكل
متقطع خالل السنتني اللي فاتوا ..فركبت الدبابة
املصدية بتاعتي (عربية امريكاني خرده  ..بليموث
داستر ..موديل سنة نوح كدة ..كنت اشتريتها بـ
 ٥٠٠دوالر ..بعد ما دمرت عربيتني ياباني في حوادث
التلج  ..عشان بس ما يبقاش موت و خراب ديار ! ) و
روحت له ..و قال لي صاحبي  ..اللي كان له عالقات
بالقنصلية املصرية ..انه كان فيه فكرة عاوزين
يعرضوها لبناء جناح مصري  ..في عالم ديزني في
فلوريدا ..و انهم عاوزينني اصممه .فسألته اذا كنا
حا نشتغل مع ديزني  ..فقال انها فكرة مبدئية ..حا
تتعرض علي ديزني من املستشار الثقافي بتاعنا..
فقلت له اني عمري ما روحت عالم ديزني و ال اي
مدينة مالهي من بتوع ديزني ..فرد انه ممكن يوضب
زيارة لنا في أورالندو ..بفلوريداOrlando, Florida ..
حيث عالم ديزني املكون من مجموعة مدن مالهي…
(البقية العدد القادم)
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أفقي

 - 1يمين  -الجزء الذي يؤكل من نبات قصب السكر (معكوسة)
 - 2بيت ليس فيه نوافذ أو أبواب (كلمتان)
 - 3ألغاها االسالم وحرمها قبل  14قرنا
 - 4حرفان من شاة  oسقاية الزرع
 - 5شركة نفط اماراتية (معكوسة)  -خصم
 - 6في وقت متأخر من هذا المساء  -عضو في الوجه
 - 7شيء ترميه في البحر كلما احتجت إليه (كلمتان)  -نصف ساهر
 - 8إجابة  -مهم أو سار على غير هدى  -نصف مبين
 - 9يوصلك من بيتك إلى عملك وبالعكس دون أن يتحرك  -غلى الماء
 - 10نصف فرقة  -أشتريه

رأسي

 - 1ميزان  -توهج ونور في الصباح
 - 2فيض الماء  -اللباس التقليدي الغربي
 - 3ظالم (معكوسة)  -أبو االمراء
 - 4كلمة من  6حروف ولكنها تجمع كل الحروف  -نصف راشد
 - 5للتمني  -الصوت الذي يصدره الحصان
 - 6قشطة  -توزيع ماء الشرب على الحجاج (معكوسة).
 - 7علية القوم  -سائل فيه سر الحياة
 - 8نقطة ارتباط وانفصال األم عن وليدها  -الة موسيقية جلدية  -في
السلم الموسيقي
 - 9شيء ال يسير إال إذا ضربته على رأسه عدة مرات
 - 10إذا سخنته كثيرا تجمد  -لها عين واحدة ولكنها ال ترى

حل العدد السابق

حظك مع جود نيوز

برج احل ََمل :بعض األشخاص ميرضون إن ركنو للمكوث فى املنزل وأنت منهم .
ينية ،لكن ليس بعيدا ً عن أمسية ترغب فى قضائها.
برج الثور :ميل ألداء العبادات والفروض ّ
الد ّ
ُسببلمشاكل.
برج اجلوزاء :التسمح لنفسك أن تكون ً
مأوى وملجأ مل ّ
السرطان :أنت فوق صفيح ساخن،التفقد األمل خالل األوقات الصعبة،
برج ّ
كله ْم.،
لع ُقون احلِ َذاء الذي يَ ْر ُ
برج األسد :من يَ ّ
الي ْد التي تُط ِع َم ُهم عاد ًة ما يَ َ
عضون َ
إضافية أو
جد ّياً لزيادة رصيدك البنكى فعليك البحث عن وظيفة
برج العذراء :إن كنت تطمح ّ
ّ
زيادة إتصاالتك .
برج امليزان :إبتعد عن التواصل مع احلمقى فاليوم غير مناسب للتعامل مع غباوات اآلخرين.
التيار الكونى املتد ّفق.
برج العقرب :عليك ّ
السعى إلجناز أكبر قدر ممُ كن من اإلعمال قبل إنقطاع ّ
خفضت من سقف تو ّقعاتك كلما ق ّلت خيبة أملك.،
برج القوس :كلما ّ
العاطفية امل ِ
ُناس َبة ملركزك اإلجتماعى والثقافى وال داعى للعناد
برج اجلدى :إبحث عن العالقة
ّ
فجة عينى عينك ممَ ّا قد يدفعك للغضب.
برج ّ
الدلو :أشخاص يحاولون إستغاللك بصورة ّ
برج احلوت :كوب من الكافيه فى يدك هى الصورة امل ُثلى لك هذا الصباح،يوم مناسب لإلسترخاء

لوحة ال�رشف

طه حسني

أديب وناقد مصري ،ل ُّقب بعميد االدب العربي .يعتبر من أبرز الشخصيات في احلركة العربية
األدبية احلديثة .يراه البعض من أبرز دعاة التنوير في عصره ،في حني يراه آخرون رائدا من رواد
التغريب في العالم العربي
ولد طه حسني يوم  15نوفمبر  1889سابع أوالد أبيه في إحدى مدن محافظة املنيا ولم مير على
الطفل أربعة أعوام حتى أصيبت عيناه بالرمد ما أطفا النور فيهما إلى األبد .درس باألزهر ثم
إنتسب إلى اجلامعة املصرية ملا فتحت أبوابها سنة  .1908و ظل يتردد خالل تلك احلقبة على حضور
دروس األزهر واملشاركة في ندواته حتى سنة  ،1914وهي السنة التي نال فيها شهادة الدكتوراة وموضوع األطروحة هو:
«ذكرى أبي العالء» التي أثارت ضجة في األوساط الدينية  ،وفي ندوة البرملان املصري إذ اتهمه أحد أعضاء البرملان بالزندقة
واخلروج على مبادئ الدين .أوفدته اجلامعة املصرية إلى فرنسا حيث أعد أطروحة الدكتوراة الثانية وعنوانها(( :الفلسفة
االجتماعية عند ابن خلدون)) .وفي غضون تلك األعوام كان قد تزوج من سوزان بريسو الفرنسية السويسرية التي ساعدته
على اإلطالع أكثر فأكثر بالفرنسية والالتينية ،فتمكن من الثقافة الغربية إلى حد بعيد.
في عام  1926ألف طه حسني كتابه املثير للجدل في الشعر اجلاهلي وعمل فيه مببدأ ديكارت وخلص في استنتاجاته
وحتليالته أن الشعر اجلاهلي منحول وأنه كتب بعد اإلسالم ونسب للشعراء اجلاهليني .تصدى له العديد من علماء
الفلسفة واللغة كما قاضاه عدد من علماء األزهر إال أن احملكمة برأته لعدم ثبوت قصد اإلساءة املتعمدة للدين أو للقرآن.
دعا طه حسني إلى نهضة أدبية ،وعمل على الكتابة بأسلوب سهل واضح مع احملافظة على مفردات اللغة وقواعدها ،ولقد
أثارت آراءه الكثيرين كما وجهت له العديد من االتهامات ،فلم يبالي ولكن أستمر في دعوته للتجديد والتحديث و قدم
العديد من اآلراء التي متيزت باجلرأة
حاز مناصب وجوائز شتى ,منها متثيله مصر في مؤمتر احلضارة املسيحية اإلسالمية في مدينة فلورنسا بأيطاليا ,سنة
 ،1960وانتخابه عضوا في اجمللس الهندي املصري الثقافي ,واألشراف على معهد الدراسات العربية العليا ،واختياره عضوا
محكما في الهيئة األدبية الطليانية والسويسرية ,وهي هيئة عاملية على غرار الهيئة السويدية التي متنح جائزة بوزان.
ولقد رشحته احلكومة املصرية لنيل جائزة نوبل ،وفي سنة  1964منحته جامعة اجلزائر الدكتوراة الفخرية ,ومثلها فعلت
جامعة بالرمو بصقلية اإليطالية ,سنة  .1965وفي السنة نفسها ظفر طه حسني بقالدة النيل ،إضافة إلى رئاسة مجمع
اللغة العربية ,وفي عام  1968منحته جامعة مدريد شهادة الدكتوراة الفخرية ،وفي سنة  1971رأس مجلس احتاد اجملامع
اللغوية في العالم العربي ,ورشح من جديد لنيل جائزة نوبل ،وأقامت منظمة اليونسكو الدولية في اورغواي حفالً تكرميياً
أدبياً قل نظيره.و أيضا كان وزيرا للتربية والتعليم في مصر.
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باكستاني يُهرب اخملدرات وسط
املصاحف وسجادات الصالة

قضت محكمة دبي ،بالسجن  15عاما لرجل
باكستاني ،بتهمة تهريب اخملدرات في حقائب
حتتوي على مصاحف وسجادات صالة ومسابح.
ووفق ما ذكرته صحيفة «جلف نيوز» البريطانية أن
الباكستاني البالغ من العمر  30عاما وجهت إليه
تهمة حيازة  24كيلوجراما من الهيرويني وضعت
في خمس حقائب .وقال مفتش جمارك املطار
مصرحا للصحيفة «عندما قامت قوات الشرطة
بفتح احلقائب عثرت فيها على سجادات صالة
ومسابح ومصاحف إلى جانب الطعام واخملدرات».
ولم تكتف احملكمة بقرار احلبس ولكنها أقرت على
الرجل غرامة تقدر بـ 200ألف درهم ،وستقوم
بترحيله من البالد بعد أن تنتهي مدة عقوبته.

محاكم استئناف ليبية تعلق العمل
حلني استقرار األوضاع األمنية

أعلنت الهيئات القضائية مبحاكم استئناف
بنغازي والبيضاء واجلبل األخضر الليبية وقف
السير في الدعاوي الدستورية أمام الدائرة
الدستورية حلني استقرار الوضع األمني الذي ميكّ ن
القضاء من أداء عمله باستقالل تام.
وقالت الهيئات في بيان لها صدر في مدينة
البيضاء ،إنها ستضطر إلى توجيه طلب إلى
كل احملاكم بتعليق عملها في املناطق املضطربة
اجتماعيا وأمنيا .ولفتت الهيئات إلي ما أسمته
بـ»عدم مشروعية أي مظاهر ُمسلحة أمام جميع
سلطات القضاء أو االعتصام أو التظاهر بأي
شيء يكون محال لدعوى منظورة وأن أي محكمة
أو هيئة قضائية تواجه هذا التظاهر يحق لها
تعليق أعمالها».
وأضاف البيان أن العوائق التي تواجه السلطات
القضائية في ليبيا تفقد القضاء استقالله
وحيادته خاصة  ،مما يؤدي إلى عدم الثقة في
عدالة قضائها وأشارت إلى أن السلطات
القضائية ليست قائمة على االنتماء السياسي
أو االجتماعي أو اجلهوي.
وأعلنت إعتراضها ورفضها قيام أيا كان بالتأثير
بطريق التظاهر أو التأييد أو الرفض أو التعبير بأي
وسيلة كانت أمام احملكمة العليا أو أي محكمة
أخري أو أي هيئة قضائية ألنه إن لم يشكل أكراها
ماديا فهو إكراه معنوي.
وقالت إن وجود فرق عسكرية أوسياسية أو
اجتماعية من أي طرف  ,أو توجيه تظاهرات أمام
احملكمة العليا أو أي محكمة أخري هو تأثير على
عقيدتها مما يؤدي إلي عدم قبول حكمها بل
وسقوطها .وناشدت الهيئات منظمات اجملتمع
املدني وحقوق اإلنسان االنضمام ملطالبهم
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ضبط مرتكبى واقعة نصب على سيدة عربية عبر

«فيسبوك» واالستيالء منها على مليون و 700ألف جنيه

متكن رجال اإلدارة العامة للمعلومات والتوثيق من ضبط مرتكبى واقعة النصب واالحتيال على سيدة
حتمل جنسية إحدى الدول العربية عبر شبكة التواصل اإلجتماعى ،واالستيالء منها على مليون و700
ألف جنيه.
كانت اإلدارة العامة للمعلومات والتوثيق قد تلقت بال ًغا من املدعوة بسمة.ب.ى ( 36سنة) حتمل
جنسية إحدى الدول العربية ،بتعرضها لواقعة نصب عن طريق قيام صاحب احلساب املسمي
«»comm. Ander
على موقع التواصل اإلجتماعى «الفيسبوك» بالنصب واإلحتيال عليها عقب التواصل معها،
وإيهامها أنه ضابط شرطة مبديرية أمن شمال سيناء ،وطلب منها تقدمي مساعدات مالية إلى أسر
شهداء الشرطة فى احلوادث اإلرهابية وجنله املريض ،وبالفعل قامت بتحويل مبلغ مالى وقدرة مليون
و 700ألف جنيه مصرى بواسطة شركة صرافة على أحد البنوك.
ومن خالل جمع املعلومات وتكثيف التحريات ،توصلت فرق البحث إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من
أشرف السباعى على السباعى ( 20سنة  -طالب) ،وعادل على السباعى الشامى (عم األول) ( 43سنة
 عامل) بإحدى شركات صناعة حديد التصنيع ومقيمني باملنوفية.عقب تقنيني اإلجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة األمن العام ومديرية أمن املنوفية ،مت ضبط
املذكورين ،ومبواجهة األول اعترف بإرتكابه الواقعة وإنشاء صفحة مبوقع التواصل اإلجتماعى
«الفيسبوك» وانتحل صفة ضابط شرطة مبديرية أمن شمال سيناء ،يدعى أحمد شلبى ،حيث تواصل
مع اجملنى عليها ومارس عليها أساليب إحتيالية ،حيث أوهمها أن جنله مريض ويحتاج إلجراء عدة
عمليات جراحية فقامت بإرسال مبلغ  35ألف جنيه على احدى البنوك مبدينة السادات ،كما طلب
منها مساعدات مالية ألسر شهداء الشرطة فى احلوادث اإلرهابية فقامت بتحويل مبالغ تقدر بقيمة
مليون و 665ألف جنيه.
مبواجهة الثانى اعترف بإستالم املبالغ املالية من أحد البنوك ،ومت إتخاذ اإلجراءات القانونية ِقبل املتهمان
وعرضهما على النيابة اخملتصة.

مقتل أمريكي بالرصاص في العاصمة
السعودية الرياض

أعلنت الشرطة السعودية أن مواطنا أمريكيا قتل بالرصاص
وأصيب آخر في العاصمة الرياض ،فيما يبدو أنها أول واقعة
قتل يروح ضحيتها مواطن غربي من عدة سنوات في هجوم
بسالح ناري باململكة .وجاء في بيان مقتضب نقلته وسائل
اإلعالم احلكومية ،أن الشرطة أطلقت الرصاص في وقت
الحق وأصابت مهاجما ثم اعتقلته .وذكر البيان أن الهجوم
أسفر عن «مقتل أحد األشخاص ...وإصابة اآلخر بإصابة
متوسطة ،واتضح أنهما من حملة اجلنسية األمريكية».
وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور
التركي :إن الدافع وراء الهجوم لم يعرف بعد ،وإن التحقيقات
جارية ،مضيفا أن املهاجم احملتجز هو رجل سعودي ولد في
الواليات املتحدة.

حــــــوادث
القضاء البريطاني :جنل ملك
البحرين غير محصن للمثول أمامنا
بشأن تعذيب معارضني بحرينيني

قضت احملكمة العليا البريطانية بأن األمير ناصر
بن حمد بن عيسى آل خليفة جنل ملك البحرين
«غير محصن في بريطانيا من املقاضاة» في
مزاعم بشأن تعذيب معارضني بحرينيني قبل أكثر
من ثالثة أعوام.
وأوضحت إذاعة(بي.بي.سي).أن هذا القرار يفتح
الطريق أمام إلقاء القبض على األمير البحريني
إذا زار بريطانيا.
وكانت إدارة االدعاء العام البريطانية قد تسلمت
ملفا أعده املركز األوروبي للحقوق
في يوليو ً 2011
الدستورية واإلنسانية في برلني يتعلق باألمير
ناصر.
وتضمن امللف «أدلة» قيل إنها تفيد بضلوع ناصر
في تعذيب ثالثة رجال اعتقلوا في أبريل 2011
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العادات السبع لألشخاص ذو التأثير و الفاعليه العاليه

التأثير وهو الوعظ  .فالوعظ ياخذ أقل
 »+العادات السبع لألشخاص ذو التأثير و
مساحه في التأثير.
الفاعليه « كتاب عاملي احدث ضجه كبيره
 +قبل أن نبدأ في شرح العادات السبع
لكاتبه « كـــــوفي « و هو كاتب مسيحي
يجب أن نعرف إن إكتساب هذه العادات
متدين .
يؤثر علي حياتنا علي ثالث مستويات
ركز في كتابه علي شخصيه السيد
.املستوي االول:
املسيح و كيف كان تأثيره في جيله و في
احلياه السريه ( األفكار و املشاعر و العشره
التاريخ كشخصيه إنسانيه  ,و عاداته التي
مع اهلل )  .املستوي الثاني  :احلياه اخلاصه (
جعلته علي هذه
داخل منزلك و االسره )  .املستوي الثالث:
الدرجه من التأثير .و كتب هذا الكتاب علي
احلياه العامه (مع الناس ) .فهذه املنهجيه
أساس أن هناك سبع عادات عندما يعتاد
في ترتيب و إكتساب العادات بالضروره
عليها اإلنسان يصبح تأثيره علي من حوله
تؤثر علي الثالث حياوات و ليس علي حياه
مضاعف.
دون
وأحيانا تكون العادات اخلاطئه في التخاطب
االخري .
 ,في التفكير و في التعبير من املعطالت
بقلم :مرفت روفائيل
 +أيضا أعطانا اهلل إمكانيات متيزنا و
في التأثير علي اآلخر .
« +كــــــوفي” فكر كاآلتي  :لكي ينتقل اإلنسان من تساعدنا علي تغيير طباعنا وهي أوال  :الوعي الذاتي (
شخصيه اعتماديه غير مؤثره (كالطفل) الي شخصيه واعي إني شبه املسيح فهذا الوعي يدفعني
أن أكون أفضل ) .ثانيا  :الضمير( دافع من داخلي لعمل
مستقله يحتاج الي الثالث
عادات األولي  -1كن مبادرا  -2فكر بناء علي هدفك الصواب ) .ثالثا  :اخليال ( أتخيل نفسي مؤثر و مختلف)
 -3رتب أولوياتك ( املهم في املقدمه ) إذا مارست هذه رابعا  :اإلراده ( لدي
إراده أن أتغير ) .
العادات الثالث تصبح
شخصيه مستقله و معتمده علي نفسها و هنا يبدأ  +قبل شرح العادات هناك ملحوظه هامه وهي عند تغيير
التأثير  .لم ينتهي “ كـــــوفي” عند هذا احلد لكنه إنتقل أي طبع أقتنع أوال بالفكره فتتولد رغبه في التغيير ثم
تأتي آخر نقطه كيف ؟؟؟.
إلي شخصيه أخري و هي أجنح
من الشخصيه املستقله أطلق عليها الشخصيه العاده األولي :كن مبادرا
اإلعتماديه املتبادله أو التفاعليه علي أعلي درجه مبعني لتعريف املبادره يجب اوال تعريف رد الفعل  ,اغلب البشر
يعيشون علي مستوي رد الفعل مبعني من يضايقني
يستطيع التفاهم و التفاعل مع اآلخر
فيصبح تأثيره أكبر و لكي ينتقل اإلنسان من الشخصيه اضايقه  ,من يهينني أهينه
املستقله الي الشخصيه اإلعتماديه املتبادله يحتاج الي اي رد الفعل البديهي من نفس نوع الفعل و هذا ال ينتج
عنه شخصيه مؤثره  ,و لكن الشخص املبادر هو الذي
ثالث عادات أخري
 -4مبدأ الكل رابح  -5مبدأ اإلنصات اجليد  -6التوافق يبتكر فعل بغض النظر
و اإلنسجام ( العمل في فريق ) تأ تي العاده السابعه و عن نوع الفعل املوجه اليه ,أي ابتكار فعل مختلف عن
نوع الفعل  .ربنا يسوع املسيح ال يتعامل بردود االفعال
األخيره و هي جتديد
الست عادات بأنتظام  -7جتديد الذهن  .فمن اإلعتماديه فعندما قوم وجهوا له
إلي املستقله إلي الشكل األمثل و الشخصيه التفاعليه تهمه قائلني ببعلزبول رئيس الشياطني يخرج الشياطني
فبهدوء شديد أجابهم قائال « فإن كنت أنا ببعلزبول أخرج
علي أعلي درجه التي وضع
الشياطني فابناؤكم
فيها السيد املسيح .
 +إفترض أيضا “ كــــــوفي “ إن التأثير علي من حولنا مبن يخرجون  .لذلك هم يكونون قضاتكم  ».رد ربنا يسوع
يتبع قاعده هامه و هي “ القدوه “ ( جميع ما إبتدأ يسوع املسيح فيه هدوء  ,منطق  ,حكمه .و ليس رد فعل
إلغاظتم له .
يعمله و يعلمه )
و أيضا العالقات الطيبه مع الناس ثم يأتي آخر جزء في كل رجال الدين في الكتاب املقدس مبادرين  .املبادر حديثه

الذاتي دائما أنا املسئول الوحيد عن حياتي و املسؤل عن
إختيار مشاعري
و أستطيع أن أغفر ملن أساء إلي وأتخطي املشاكل التي
تواجهني .
العاده الثانيه :فكر بناء علي هدفك .
ضروره وضوح الرؤيه و الهدف.ما الهدف من حياتي ؟يلرب
ماذا تريد أن أفعل ؟ .هل هذه املنهجيه في التفكير ووضوح
الهدف كانت
عند املسيح ؟ بالتاكيد كانت واضحه أمامه منذ البدء
املسيح قال “ إقترب ملكوت اهلل “ إذن الشخص الذي لديه
هدف واضح يصبح السيد
املسيح هو مركز حياته و يتعامل مع كل جوانب حياته و
عالقاته من خالل املسيح  ,الن املسيح هو الهدف و هذا
الهدف هو الذي يحركه
بعكس متاما الذي يعيش بدون هدف واضح فهو ال يدرك
قيمه حلياته و الرؤيه غير واضحه أمامه .
العاده الثالثه  :رتب أولوياتك (أزمه الوقت )
أذا كان الشخص مبادرا و الهدف واضح في ذهنه سيصل
الي العاده الثالثه وهي أزمه الوقت و كيفيه ترتيب
االولويات  ,كل املؤثرين
لديهم أزمه وقت الن اإلنسان املؤثر موقعه ووزناته ومواهبه

مؤثره و الوقت املتاح غير كاف .احلل هنا مبدأ االولويات  ,و
إ كتساب
عاده ترتيب األولويات أساسيه في التأثير  .هل كان السيد
املسيح شخص ذو أولويات ؟ نعم «و في الصبح باكرا جدا
قام و خرج و مضي
الي موضع خالء و كان يصلي هناك “ لم يترك نفسه الي
كل من يطلبه و الي ضغط الناس فاعطي اولويه للصاله
 ,في وقت آخر يعطي
أولويه للتالميذ  ,و في وقت آ خر يعطي أولويه للجموع
كل حسب االولويه من هنا ثالث سنوات للمسيح علي
االرض غيروا تاريخ
البشريه  .الشخص املؤثر يرتب أولوياته فيضع املهم في
املقدمه و ليست االمور املستعجله  ( .الصاله مهمه )
أضعها في اولوياتي في
بدايه اليوم ,الشخص املؤثر يستطيع ان يحسم هذا
الصراع بني املستعجل و املهم .
 +القينا الضوء علي ثالث عادات من العادات السبع
لألشخاص ذو التأثير و الفاعليه العاليه لكــــــــــــوفي
 ,سنكمل العادات األربع الباقيه
في العدد القادم إن شاء الرب و عشنا  .و إللهنا اجملد الدائم
الي األبد آمني.

البابا شنودة ..وسنوات مع اسئلة الناس

هل توجد قداسات وتناول فى االبدية ؟؟؟ وهل هذا له عالقة
مبكافأة اآلكل من « املن اخملفى « التى وعد بها الغالبون فى سفر
الرؤيا او اآلكل من « شجرة احلياة» ؟؟

واالجابة  :التناول هدفه غفران اخلطايا واحلياة اآلبدية ،وطبيعى الذين
فى االبدية ليسوا فى حاجة الى مغفرة خطايا هنا على االرض يوجد مجال للتوبة ومغفرة اخلطايا
اما فى االبدية فاملصير قد تقرر وال يتغير فى االبدية الغالبون قد نالوا كل هذا  ,وليسوا فى
حاجة الى التناول كوسيلة لكى ينالوه  ..كذلك التناول هو طعام يأخذه اجلسد  ،لهدف روحى وفى
االبدية ال توجد اجساد مادية تتناول طعاما نحن فى القيامة العامة  ,سنقوم بأجساد روحانية
سماوية اذن البد ان تفهم عبارة « املن اخملفى «  ،كذلك « شجرة احلياة « مبعناها الروحى فليس
هناك فى االبدية اشجار مادية  .كما ال يوجد ماء مادى.
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منوعات جود نيوز

ال�سبت  8نوفمرب  - 2014العدد اخلام�س والع�رشون

15

جــود تاميــز

السبت  6سبتمرب  - 2014العدد العشرون

اجلزائر تتحدي إسرائيل بأول
داعش تبحث توظيف «مهندس بترول» مقابل  140الف إسترليني
إثر تدهور مبيعات حقول البترول بعد أن أحكمت قبضة «داعش» على  11حقل في كل من سوريا
الشرف افريقية «بدون طيار»
لوحـة طائرة
والعراق ،أعلن مقاتلوها عبر حسابات موقع التواصل االجتماعي وشبكات اجلهاد ،عن احتياج التنظيم

أشهر كلب ضال في التاريخ

الكلمــــات
املتقاطعــــــة

إلى تعيني مدير ماهر إلدارة مصافي البترول ،مقابل  140ألف جنيه إسترليني في العام.
يوميا من صافي ربح
وبحسب موقع «مترو» البريطاني ،كان التنظيم يجني  2مليون جنيه إسترليني
ً
احلقول ،ولكن تعثر اإلنتاج بعد تعرض املصافي إلى غارات جوية في الفترة األخيرة ،إضافة إلى تصاعد
اخلالفات مع املهندسني املسؤولني عن إدارة تلك احلقول ،ما أدى إلى عدم التزام املوظفني بأداء عمل نتج
عنه فقدان التنظيم أكثر من ثالثة أرباع األرباح.
وأوضح املوقع استخدم تنظيم «داعش» سياسة الترويع مع املهندسني والفنيني اخملتصني ،حيث أعلن
أفراد من «داعش» عن تنفيذ «حد اخليانة» على العاملني ،إذا اكتشفوا محاولتهم الهرب وترك العمل،
والتهديد بقتل أفراد عائالتهم إلجبارهم على العمل.
وفي السياق ذاته ،قال «روبني ميلز» مدير شركة «منار للطاقة» بدبي :إن العائد املادي غير كاف جلذب
عمالة جيدة ،وأن العمل لدى تنظيم داعش مبثابة مخاطرة ،وذلك يتطلب عرضا ماليا أكبر من املعلن
عنه

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
:
في
ومارسفيجميع
:
مسبقا
حقوقهبرمجتها
الغالب ،تتم
كرموز.احلجم
صغيرة
الدستورية ً
 1مدينة روسية تعرضت لكارثة نووية  oحيوان صغير يتحمل العطش
التحكم
ويتم
تنفذها،
السلطةأو أهداف
انتقادتسلكه،
لطريق
بحقه في
وتسلح
التنفيذية،
 1عسكري في سلك تنظيم حركة
بني
تؤديها
التي
مهامها
تتنوع
بعد،
عن
بها
أكثر من اجلمل
استخدام األدوات البرملانية من أسئلة وطلبات
السيارات في املدينة
أول كائن ثديي يخرج إلى الفضاء ،ويدور حول
مراقبة بعض املواقع أو التجسس أو حتى تنفيذ
الشمس
التقاء
خفيف
سقف
ذو
مكان
o
الدولة
برأس
 2له عالقة
فساد النظام
جراء هذه
وبحسب
كاشفا ًقذائف،
واستجواباتإسقاط
إحاطة عن طريق
عمليات
األرضّ ،
وأول من فقد حياته ّ
التجربة،من  %80من  2شخصية نسائية إجرامية في السينما
العالملموأكثر
سد في
وسط آسيا
 3دولة
يكن
الفضاء،
أطولإلى
فيهااليكا»
«الكلبة
في رحلة
فقبل
العديد من
الوطني.
السابق واحلزب
غنى
في طيار ال
ودخلدون
الطائرة
العسكرية فإن
العلوم
املصرية  oياسني  oمن اخلروف
على
الفضاء
رحالت
تأثير
عن
القليل
إال
ا
ف
معرو
مسلمون
سكانها
ً
العصابات.
اإلرهاب،معوحروب
عنها في
بداية
أحمد عز في
مكافحةاشتبك
املعارك معهم
الكائنات
 3مدينة من مدينتني يابانيتني القت عليها
احلية.موضزع ما
األمر في
 4اختالط
االستجوابات األخيرة
خالل السنوات
العسكرية
اإلحصائيات
صعوده ،فقدم العديد من
،1954
عام
ولدت
اليكا،
السوفييتة
الكلبة
نووية
قنبلة
أميركا
مصدرة
تثبت أن إسرائيل أصبحت أكبر دولة
البرملان
وأحيانا
واجلامعة
اجلامع
بناء
في
عادة
توجد
o
حسنة
 5خصلة
ِّ
ظلليصبح
احلكومة
بالتواطؤ مع
الدخيلة
ضد أحمد عز كاشفا ً وفاضحا ً استيالءه علي شركة حديد
وكانت إحدى الكالب الضالة في شوارع موسكو،
التفوق
العالم ،وفي
طيار في
للطائرات دون
علىبياض
تدخل في
العلماءمادة
واختارهاامليناء o
 6توقف في
 4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما  oبداية
األبنيةلّة» ،وقد
أنها «ضا
اعتمادا
احملتكرين وإمنا
احلزبفيالوطني
النوعيبنقده
احملتكر األول للحديد ،ويتحكم في أسعار احلديد .لم يكتف
ً
وتراجع
ورجالهالطائرات،
تصنيع هذه
إلسرائيل
كمجوهرات
يتخذ
ما
على
حتتوي
وقد
البحر
في
 7جتدها
النهار
ضوء
أنثى
وكانت
وجوع،
برد
من
الصعاب
حتمل
اعتادت
تصنيعها
اجلزائر
أعلنت
التفوق،
عنهذا
أمام
العرب
إلي التغيير،
الداعية
احلزب
سياسة
تنازل
انتقد سياسات حزب التجمع الذي ينتمي إليه ،رافضا ً أي
أعوام
ثالثة
وعمرها
كليوجرامات،
6
تزن
نة
مهج
عبودية
o
غشيم
o
الطريق
جانب
في
ارتفاع
8
ّ
في
الصوت ،وذلك
تفوق سرعة
دون طيار
وانتقد صفقات احلزب مع احلزب الوطني واحلكومة.أول
 5كتاب صغير (مبعثرة)  oكثير  oخاص بي
التحالف
تأسيس حزب
الثورة في
طائرةبعد
ساهم
ا.
تقريب
إطار تعاون عسكري بينها وبني جنوب إفريقيا ،في
مكانة خاصة وذات احترام  oمتشابهان
 9ذو
ً
 6ما يتسابق عليه العاملون في صناعة
اإلنتقالية.
الفترة
إسرائيل اثناء
العسكري
واجمللس
الشعبي االشتراكي .وكان شديد الهجوم علي طنطاوي
اختارها عالم الفضاء الروسي «أولج غازينكو»،
السالح.
على هذا
ملنافسة
محاولة
للمعلومات
قرص
o
برية
حياة
يحوي
مفتوح
مكان
10
ودربها لتكون رائدة الفضاء،
نشر اإلعالم
العالم.
املفترسة في
احليوانات
الصور ألخطر
ضخمة ضد
معارك
الطائرة ثم
اجلمهورية.
اإلشتراكي
التحالف
مرشح حزب
«الصندوق العاملي للحياة البرية» مجموعة من كأن
وإفريقية
عربية
أولقادطائرة
رئاسةهذه
علي منصبوتعد
اختار «اليكا» ّ
ُوضعت اليكا في الساتل وعندما وصلت املركبة
كوكب
املفترسة على
وضمت القائمة حيوانات «الدب القطبي» ،والذي يعد أكبر
ومن
الصوت،
وتتجاوز سرعة
نظرًاايدي الصنع،
سياسية
بتصريحات
طيار،قد ادلي
دون وكان
مليشياتهم،
األرضعلي
لألعتداء
وتعرض
احليوانات حكمهم
اإلخوان أثناء
 7معاتبة  oاقعد
إلى
معدل تنفس اليكا
ألقصى سرعتها ،ازداد
ألن طوله يصل إلى  3أمتار ،وطائر «حذاء النيل األبيض» ،وأطلق عليه هذا االسم بسبب منقاره الذي
ّ
املقرر أن تدخل اخلدمة في عام  ،2016فبحسب
هامة لصحيفة «جود نيوز» منذ اشهر قليلة انتقد فيها تعديل ديباجة الدستور وعبارة «دولة مدنية»
حيث
اإلقالع،
قبل
عليه
كان
مرات مما
منه.
أكبر
أو
رأسه
حلجم
يصل
معرفة
في
العادية
غير
احلواس
من
حاسة
8
ما نقلته وكالة األنباء اجلزائرية سيتم تصنيع
نحو  3أو ّ 4
قلبها
نبضات
ل
معد
أن
االستشعار
أظهرت أجهزة
وثورة
االخوان
جماعة
ضد
الثورة
في
«احلريري»
وشارك
السلفي.
النور
حلزب
ء
إرضا
جاءت
واعتبرها
ً
والقرش
السلور،
وسمك
السن،
الناب
وسمكة
والنمر،
العظيم،
األبيض
«القرش
حيوانات:
إلى
إضافة
ّ
محركات هذا النوع من الطائرات ذات االستخدام
ما خلف األشياء الظاهرة
كان  103نبضات في الدقيقية قبل االنطالق ،ثم
والذئاب،
املتاهة،
عنكبوت
الليموني ،واخلفافيش شبيهة اخلنازير ،وثعبان جبال جنوب
عدة أيام
صحية
التكتيكيبعد
أسماكسبتمبر احلالي
الثالث من
املنية في
ووافته
إفريقيا،يونيو،
الثالثني من
مشترك
إستمرتتعاون
اجلزائر ،وهي
أزمة في
املبتكر
السامة».استخدمه
الذيل متفجر
مسحوق
للسؤال o
القرش 9
أصبح  240نبضة في الدقيقية خالل املرحلة
وأفعى
الطويلة،
بني اجلزائر وجنوب إفريقيا.
في األصل الصينيون
األولى من اإلقالع.

أدم بيندر

عامودياً
«حذاء النيل» و «الدب القطبي» أخطر احليوانات
املفترسة في العالم

افقياً

حــــــــل
مســـا بقة
العــــــدد
معدله الطبيعي  102نبضة
عاد نبض اليكا إلى
ّ
السفيابــــق
الدقيقة ،بعد  3ساعات من حالة انعدام الوزن،

مطلوب

 10ذات حركة خفيفة وجمال  oفعل مبعنى
جتعله قويا

وهو مدة أطول ثالثة ساعات مما كان على األرض
أثناء التدريب ،ما يدل على حالة التوتر الشديدة
التي كانت تعاني منها ،وبعد  5إلى  7ساعات من
اإلقالع ،لم يعد يصل من املركبة الفضائية أية
حيوية ،وكان ذلك في  3نوفمبر عام .1957
إشارة
ّ
لم يعترض أحد على الناحية األخالقية لهذه
التجربة لفترة طويلة ،وذلك بسبب انشغال
الناس والصحافة في تلك الفترة مبسألة السباق
الفضائي ،بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي.
مصمما لكي يتم
لم يكن «سبوتنك»2-
ً
مقدرًا لها
كان
اليكا
استرجاعه ،وبالتالي فإن
ّ
املوت منذ البداية ،أطلقت هذه املهمة جدلاً قلبه « بوصلة الفرح
ُحقبآ
حادا عبر العالم يتعلّق بإساءة معاملة احليوانات ،عادلت أعوامآ أو
ًّ
وإجراء التجارب عليها في سبيل التقدم العلمي.

ومحللي أخبار
مذيعي
«جود نيوز»
األديبة «أمرية الوصيف» تنضم لكتاب جريدة

اجلنسني للعمل
من
أذكريين !!
عزيزتي نوبل ..
قصة قصرية بقناة فضائية عربية
كتبتها  /أمرية الوصيف
ملن يريد اإلتصال بـ

905-459-2323

« للحظات
بأكملها !!

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

نفرح لأجل

بهج
؛ قفزت عبارته تلك الي ذهنه كبهلوان ُم ِ
أراد اعادة السعادة في نفسه بعد أن أنسته اياها
كلمات املوظف الهدامة اململؤة بروائح ال َع َفن !
« ال توجد أرض ُمحايدة بني « اإلفتعال « و « اإلبداع
« ؛ اذا افتعلت عمآل يليق بفخامة السلطان

Congratulation

« كقرص الشمس ب َ َدت لي روايتك  .و كحرارتها
كانت عاطفتك  ,إال أن ذهني خاض معها رحلة
باهتة في التخبط بني مفرداتك عن احلرية و
حقوق اإلنسان !  ,وكأن أوطانك قبور !! و أنت
رسل « !!
نبيها امل ُ َ

From
Azza
Guirguis
الدولة&الكبير في
بحمية إنتقادية&صرخ موظف
andقراره اجلائر بنفي
ُ Mariaمص ِدرآ
وجه الروائي املُشاغب ؛
Kirolous
روايته عن « سموات نوبل األدبية « !
To
وبلهجة تقترب من الشجار عن احلوار أكمل

كل ما عليك فعله هو أن متنح ذاتك لقب « قرد
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 !

َعجبآ  « :ألشد ما
املوظف األثري صراخه ُمت ِ
Sandra
 Gergesمثلك أبجديات
يُدهشني أن تغيب عن أديب
يالها من برودة أذابت كل حرارة إبداعية  ,و أضاعت
اللعبة األكثر جدآل بعوالم األدب « !
كل دفء فكري ُحر !
&
Fadi
Jebrail
صفير املفاجأة أذنيه !
بلغ َ
بل يالها من برودة تفوقت علي تلك الناجمة من «
بدمع يَنُم عن مرارة داخلية  ,وفقد
وملعت عيناه
ِ

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

القطب اجلنوبي «
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Jacob has a mysterious dream

Esau was not very happy with his brother Jacob, to say the least.
First, Jacob cheated Esau out of his birthright
for a lousy bowl of soup.
Now Jacob had stolen his Father’s last blessing. Esau vowed that he would kill his brother
Jacob as soon as their father died.
“You must go!” Rebekah told Jacob. “Go away,
back to your grandfather’s homeland, and stay
with your Uncle Laban until your brother cools
off!”
Now, it happened that Esau had married two
of the young girls from the land where he and
his family were now living. They were Canaanites, and they didn’t follow the God of Abraham
and Isaac. They were making life miserable for
Rebekah.
So Rebekah came to Isaac and said, “If Jacob
marries one of these Canaanite women, I might
as well be dead, I will be so miserable! Please
send him to my brother’s family to find a wife
there.”
It was a good excuse to have Isaac send Jacob
away.
But before he sent Jacob to his uncle Laban’s,
Isaac blessed Jacob and said,
“May El Shaddai, God Almighty, bless you!
May he bless your marriage and give you many
children.
May he bless you as he blessed your grandfather Abraham.
May you possess the land he gave to Abraham,
and may you become the father of many nations.
May all nations be blessed because of you!”
Early the next morning Jacob loaded his camels and set out for the Land of Haran, the home

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

Congratulations John
for being ordained as a Deacon

Dinosaur Facts
· The word dinosaur comes from the Greek
language and means ‘terrible lizard’. The
word was coined by English paleontologist
Richard Owen in 1842 and was meant to refer
to Dinosaurs impressive size rather than their
scary appearance.
· Dinosaurs ruled the Earth for over 160 million
years, from the Triassic period around 230
million years ago through the Jurassic period and until the end of the Cretaceous
period around 65 million years ago.
· The time period from 250 million years ago until around 65 million years ago is
known as the Mesozoic Era. It is often referred to as the Age of the Dinosaurs
because most dinosaurs developed and became extinct during this time.
· It is believed that dinosaurs lived on Earth until around 65 million years ago
when a mass extinction occurred.
· Scientists believe that the event leading to the extinction may have been a
massive asteroid impact or huge volcanic activity. Events such as these could
have blocked out sunlight and significantly changed the Earth’s ecology.
· The first dinosaur to be formally named was the Megalosaurus, back in 1824.
· A person who studies dinosaurs is known as a paleontologist.
· Rather than being carnivores (meat eaters), the largest dinosaurs such as the
Brachiosaurus and Apatosaurus were actually herbivores (plant eaters).
·To help fight meat eaters such as the Allosaurus or Spinosaurus, many plant
eaters had natural weapons at their disposal. Examples of this include the spikes
on the tail of the Stegosaurus and the three horns attached to the front of the
Triceratops’s head shield.
· Pterodactyls are not dinosaurs, they were flying reptiles that lived during the age
of dinosaurs but by definition they do not fall into the same category. The same
goes for water based reptiles such as Plesiosaurs.
· Birds descended from a type of dinosaurs known as theropods.
· Despite being long extinct, dinosaurs are frequently featured in the media. One
of the more memorable examples of this is Michael Crichton’s 1990 book Jurassic
Park. Adapted to movie in 1993, the story features cloned dinosaurs brought to
life with the help of DNA found in mosquitoes trapped in amber.

Q: A man was driving his truck. His lights were not
on. The moon was not out. Up ahead, a woman was
crossing the street. How did he see her?
Q: Which weighs more, a pound of feathers or a
pound of bricks?
Q: Mr. Blue lives in the blue house, Mr. Pink lives
in the pink house, and Mr. Brown lives in the brown
house. Who lives in the white house?

Last Issue Riddle answers

A: Corn on the cob, because you throw away the husk, cook and eat the kernels,
and throw away the cob.
A: A stamp!
A: The letter M
A: Mississippi

Congratulations
George and Kirollos
for being ordained as Deacons
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It Might Not Be Possible, But It Is Attainable?
“That’s impossible… no way… no one can do
that… there’s no way I can ever reach that high
a bar.”
That’s the most common reaction to my message this past Sunday about God’s standard for
our purity – a standard that can be summed up
in one verse:
“But among you there must not be even a hint of
sexual immorality, or of any kind of impurity, or
of greed, because these are improper for God’s
holy people.” (Ephesians 5:3)
NOT EVEN A HINT! Not even a hint of impurity in your habits. Not even a hint of impurity in
your relationships. Not even a hint of impurity
in your thoughts. Not even a hint of any kind of
impurity!
IS THAT EVEN POSSIBLE? CAN WE EVER
ATTAIN SUCH A STANDARD?
This might surprise you but the two questions
above don’t have the same answer. The answer
to one is YES and the other is NO. Huh???
First of all, is that standard possible? NO WAY!
There’s no way that anyone can live in the world
today and avoid all the impurity and lust that is
all around us. You can’t even go to the grocery
store to buy milk for your child without being
inundated with sexual messages at the checkout line. 3 TIPS TO IMPROVE YOUR SEX
LIFE… or THE SECRET LOVE AFFAIR OF
CELEBRITY X (of course I only know this because others have told me about it :))
It’s everywhere! You can’t go anywhere without

being bombarded with impure
sights and sounds which lead to
the host of impure thoughts and
feelings that plague us today.
So instead of striving for God’s
standard of NOT EVEN A HINT
– which we feel is impossible
and unreasonable – we adapt
it. We lower the bar. We water
down His standard and create our
own. Joshua Harris, best-selling
author of many books including
Sex Is Not the Problem (Lust Is):
Sexual Purity in a Lust-Saturated World, calls
this “the diet mentality.” A lot of us have developed a diet mentality toward lust. We really
want to cut back on lust because we know it’s not
healthy and it makes us feel bad. But like some
rich, calorie-laden chocolate dessert, lust is just
too tasty to resist completely. Surely God will
understand if we break our diet and nibble a little
lust now and then.
The diet mentality makes sense and sounds like
a good plan when compared to how the rest of
the world is living. But there’s one problem…IT
ISN’T GOD’S STANDARD! God’s standard is
NOT EVEN A HINT. God says that lust and impurity has no place in your life. I am not saying
it is easy, but we have to at least agree that it is
what God says. And if God says it, then we have
no right to change it or water it down. Jesus Himself even spoke about this high standard of God

and the importance of holding
to that high standard in an even
more blunt and straightforward
way – see Matthew 5:27-30 – as
He said that whatever/whoever
causes you to sin needs to be cut
off and cast away immediately,
no matter how precious or dear it
might be to you.
NOT EVEN A HINT means we
must fight against lust and impurity in our eyes, in our thoughts,
in our conversations. We must
strive for purity in our music-listening, in our
movie-watching and in our web-surfing. We
can’t accept the world’s standard for relationships or behavior or TV shows or jokes or anything.
Why? Because “among you there must not be
even a hint of sexual immorality, or of any kind
of impurity, or of greed, because these are improper for God’s holy people.”
Is that possible? I already told you the answer
is NO. But can we attain it? ABSOLUTELY.
Why? I’ll answer that question with a passage
from the Bible for now and I’ll elaborate on it
more later this week.
“Thus says the Lord to you: ‘Do not be afraid nor
dismayed because of this great multitude, for the
battle is not yours, but God’s … Do not fear or
be dismayed; tomorrow go out against them, for
the Lord is with you.” (2 Chronicles 20:15-17)

Key pensions decisions
that shape your retirement
Retirement on the horizon?
Congratulations -- you have a lot to look forward to.
Hany Ghattas, CFP, CIM
Achieving the retirement lifestyle
you want depends on many things
– your health, your plans for volunteering, starting a new business or
working part-time, but among the
most important is having a financial plan to ensure your retirement
lifestyle goals become achievable.
If you are a member of a pension
plan, you have some important
decisions to make which will have
a strong impact on the amount
and length of your pension.
• Decide when your pension
payments will begin.
If you have a defined benefit pension plan it may reduce the annual
benefit if you retire before reaching a certain age or completing
a minimum service requirement.
However, your plan may have a
bridging benefit to offset an early
retirement pension reduction that
is paid from the date of early retirement up to age 65, then ceases.
• Decide whether or not your
pension benefit transfers to
your spouse when you die.
You can usually:

o Elect to receive a life-only pension that ends when you die. It will
deliver a higher monthly benefit to
you than a joint and last survivorship pension but will not provide a
continuing benefit for your spouse
after you die.
o Select the joint and last survivorship option. While your monthly
benefit will be lower, the “joint and
last survivor” option is usually better unless your spouse has his
or her own pension, Registered
Retirement Savings Plan, and/or
non-registered assets or adequate
insurance coverage.
• Decide how much the survivor
benefit will be.
Not all plans allow you to do this –
check the details of your plan. In
most jurisdictions, the ‘standard’
survivor benefit is 60% of the pension that was being paid to you
prior to death. The higher the survivor benefit percentage, the lower
the monthly benefit paid to you.
• Decide to receive your pension benefit for a guaranteed
minimum number of payments.
Some plans allow you to choose

God’s love

Poem by: Nada Bakhoum

Have you ever asked why
Jesus loved you as his son
That he came for you to die
Changing the dark night into a shinning
sun?
It’s because God is love
He sent His son from above
Did miracles beyond imagination
That caused confusion to the nation
He opened the eyes of the blind
With the crippled woman he was kind
Purified the lepers, resurrected the dead
Fed the crowd with fish and bread
Healed the wounds, strengthened the
weak
And gave grace to all who seek
With all these deeds above
Do you still doubt his love?

Guess who #3

Theodora Guirguis
to receive monthly pension payments over a minimum term of
5, 10 or 15 years – meaning that
even if you die prematurely, the
benefit will be paid for the minimum period you selected.
• Does your plan have a CPP
(Canada Pension Plan) or OAS
(Old Age Security) integration
option?
If so, you can choose to receive
an advance on your pension in the
form of larger monthly payments
until age 65, when CPP and OAS
I sang the longest victory song
benefits normally begin.
Do you have the option to transof the Old Testament
fer the commuted value of your
pension to a locked-in account?
“A revelation was made known in
Instead of receiving a monthly
Israel
lifetime pension, you transfer the
commuted value of your pension To the people who were willing, bless
to an account you control.
the Lord”
Whether you’re retiring tomorrow
or planning for down the road, it’s
I am mentioned once in the book of
never too late to ease your retirement income worries. Your profesActs
sional advisor can help provide
the strategies and solutions that I was a judge and I saved an army
will help you to enjoy your retireWho am I?
ment.
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Beatitudes
part two

Last time, we discussed the first five verses of Matthew’s account of the beatitudes.
Now, let’s continue with the next few verses.
Blessed are those who hunger and thirst after
righteousness, for they will be filled. Blessed
are the merciful, for they shall be shown
mercy. Blessed are the pure in heart, for they
will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called the sons of God.
The first one talks about those who are
hungry for righteousness. What does this
mean - to be hungry for righteousness? We
often think of righteousness being related
to something religious - or in other words,
those who seek God. Being thirsty for righteousness means wanting to develop a close
connection to God and obeying His words.
It means striving to be with God in all our
actions and thoughts. What is interesting
here is that Jesus doesn’t say that we will
only be blessed if we are perfectly righteous. Why? Because Jesus knows we aren’t
perfect. He knows that we face challenges
as we try to be with Him. But all He asks
is that we try - we need to make an effort
to obey His words and develop a relationship with Him. Aside from feeling comfort
from this, Jesus says that those who hunger
for righteousness will be filled. What does
this mean? Their desires and needs will be
met. God will not deny those who seek Him.
He will respond with His grace and comfort. Those who seek God and desire Him
will find Him - and they will be satisfied.
Now, the next verse talks about those who
are merciful. What does this mean? It
means being kind and loving to others. It
means forgiving others when they wrong
you and not holding grudges. Being merci-

ful means showing love to others and being kind - helping others and being a light
in the world. When we are merciful to others, Christ says that we will obtain mercy.
Sometimes, you may feel that the good you
do to others isn’t immediately returned to
you. But, this verse tells us that even if it
seems that no one sees the good you do,
Christ does. And He will reward your mercy
with His abounding love and mercy. Remember that no good deed goes unseen in
God’s eyes. He is watching, and He will
reward your mercy with His blessings.
The next beatitude is about the peace makers. This is straightened: we aren’t on earth
to harvest anger and hatred. God wants us
to bring peace to others. This may mean resolving fights, being kind and gentle, forgiving others, etc. When we do this, people will
see Christ through our actions. We need to
sow the love and peace that Jesus taught us
to. Christ says that those who make peace
with others will be called sons of God. How
gracious is this?! God promises that those
who make peace will be called His very
own. We belong to Him. And when we shine
His light into the world, we are rewarded
with knowing that Christ is happy with our
actions. He sees all, and He will reward us.
Again, I urge you to take this time to memorize these verses. By reflecting on what God
said and meditating on what we are called
to do, you will find comfort in knowing
what Christ expects from us. Rest assured
that when you try and follow Christ’s words,
you will be rewarded. Remember that our
rewards are not on earth - the true and most
precious rewards are those that God will
give us.

Supporting families, honouring
Veterans

By Costas Menegakis, MP

New Tax Relief for Families
Prime Minister Stephen Harper has announced new measures to help make life more
affordable for families with children. Our
Government is focused on helping hardworking Canadian families make ends meet.
Under this plan, every family with children
will have more money in their pockets, to
spend on their priorities as a family. The average tax relief and benefits for all families will
be $1,140 in 2015. The Government’s proposed new measures consist of the following:
The Family Tax Cut, a new federal non-refundable credit of up to $2,000 for couples
with children under 18, effective as of the
2014 taxation year.
An enhancement of the Universal Child Care
Benefit that would provide an increased benefit of $160 per month for children under the
age of 6 – up from $100 per month, and a new
benefit of $60 per month for children aged 6
through 17, effective January 1, 2015. The
enhanced Universal Child Care Benefit would
replace the existing Child Tax Credit for the
2015 and subsequent taxation years.
A $1,000 increase in the maximum dollar
amounts that can be claimed under the Child
Care Expense Deduction, effective for the
2015 taxation year. This means that the maximum amount would increase to $8,000 from
$7,000 per child under age 7, to $5,000 from
$4,000 for each child aged 7 through 16 (and
infirm dependent children over age 16), and
to $11,000 from $10,000 for children who are
eligible for the Disability Tax Credit.
Under the plan:
Two-thirds of the benefits will flow to lowand-middle income families.
Families earning less than $30K will receive
an average benefit of $1,218.
A single parent with two children earning
$30,000 will receive $1,524 per year.
A two income family with two kids where the
mother earns $48K and the father earns $12K
will receive a benefit of $1,186 - 36% of their
federal tax bill.
A two earner couple making $48K and $12K
with one kid will see their tax bill reduced by
25%.
A two income family with two kids with one
parent making $96K and the second parent
making $24K will benefit by $3,000.
A single parent making $50K with two kids
will see $986 in relief and benefits.
As previously announced on October 9, 2014,
the Government also proposes to double the
Children’s Fitness Tax Credit from its current
limit to $1,000 for the 2014 and subsequent
tax years, and make the credit refundable for
the 2015 and subsequent tax years.
Our Government is fulfilling its promise to
balance the federal budget. We are now in a
position to fulfill our promise to help Cana-

dian families balance theirs. To find out how
the new Family Tax Relief plan will help you,
visit www.newtaxbreaks.ca.
Honouring our Veterans
During Veterans Week, I encourage you to
join me in remembering and honouring our
Veterans. It is our collective duty to support
and pay tribute to all those who have served
our country, and those who continue to serve
today. We must never forget the heavy price
that has been paid to defend our cherished
way of life and to protect our shared values of
freedom, democracy, and the rule of law. We
were reminded all too tragically of that reality
only weeks ago, when terror attacks took two
brave soldiers from our great nation. As Canadians we remain united, and these terrible
events will serve as a reminder of the sacrifices our men and women in uniform have made
throughout Canada’s history, and continue to
make today.
As a nation, we have a duty to remember the
more than 650,000 Canadians and Newfoundlanders who served in the First World War
and the more than one million Canadian and
Newfoundland men and women who served
in the Second World War and our Government
is committed to honouring their sacrifices. We
were proud to launch the World Wars Commemoration period this past summer, to mark
the 100th anniversary of the First World War
and the 75th anniversary of Canada’s engagement in the Second World War. Between now
and 2020, we will commemorate the milestone anniversaries of Canada’s many accomplishments and sacrifices made during both
the World Wars. Through special ceremonies
and activities, at home and abroad, we will ensure that Canadians never forget our country’s
extraordinary role in the Allied victories and
those since. Please join me this Remembrance
Day in honouring our brave men and women
by attending a Remembrance Day ceremony,
visiting a local cenotaph or wearing a poppy.
We will remember them. Lest we forget.
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.

