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مبارك و ال�ضي�ضي .. 

اإيهما �ضيختفي من احلياة 

ال�شيا�شية؟؟؟

 ابرام مقار

�سوف  و�أجناله  مبارك  �أن  يت�سور  من  خمطئ 

يخرجون ليمكثون يف ق�سورهم. خمطئ من 

يظن �أن مبارك �لذي �سغل �ل�سفحات �الويل 

بقر�ئتها.  فقط  يكتفي  �سوف  لل�سحف 

و�لذي  مبارك  جمال  �أن  يت�سور  من  خمطئ 

منذ  عامًا،  ع�سر  �أربعة  مدي  علي  �أعد�ده  مت 

�سوف   1997 عام  �مل�ستقبل  جمعية  بد�أ  �أن 

بامل�ساربة  �و  �ال�سكو��ش  بلعب  يومه  ي�سغل 

خمطئ  �ليه.  �مو�له  عودة  بعد  بالبور�سة 

من يت�سور �أن �سوز�ن مبارك �ستق�سي يومها 

�أن كانت  بعد  �سيد�ت جمتمع  مع  باحلديث 

�أن  ت�سدق  هل    ، �لروؤ�ساء  لقر�ئن  �سديقة 

م�سنعه  �إيل  بالذهاب  �سيكتفي  عز  �أحمد 

�لالفتات  ينظر  بامل�ساء  و�لعودة  �ل�سباح  يف 

�النتخابية ملر�سحي �لربملان �لذي يجيد متامًا 

حبيب  رجال  يقبل  هل  له.  �لو�سول  لعبة 

رجلهم  خروج  بعد  �إبر�هيم  مبحمد  �لعاديل 

يعقوب.  �أبن  دم  من  �لذئب  بر�ءة  برئ 

فمن  ممكن،  �سئ  كل  �أن  تقول  �ل�سيا�سة 

»مر�سي«  مثل  �سخ�ش  نري  �أن  ي�سدق  كان 

�ل�سي�سي ذلك  �أن  يوؤمن  يف �حلكم، من كان 

�أ�سبح  فقط  عامني  منذ  عرفناه  �لذي  �للو�ء 

�إنتخابات  خالل  تاأييد  بن�سبة  للبالد  رئي�سًا 

باإنتخابات  �لنا�سر  عبد  لها  ي�سل  مل  عادلة 

لي�سو�  وعز  و�لعاديل  وجمال  مبارك  مزورة. 

وفتحي  عزمي  وزكريا  �ل�سريف  �سفوت 

�سرور �لذين خرجو� ومل ن�سمع عنهم �سئ. 

�ست�سهد  �لقادمة  و�ل�سهور  �اليام  رمبا   ولهذ� 

�أخري، فم�سر  ظهور جنوم جديدة و�ختفاء 

رئي�سني  بوجود  يعرتفو�  ال  و�مل�سريني 

من  �الأكرب  �خلا�سر  هو  �ل�سي�سي  وجنمني. 

�ل�سعبية  �سعيد  علي  ولو  حتي  مبارك  بر�ءة 

مبارك،  موؤيدي  كل  فبالتاأكيد  و�حل�سور 

كل  لي�ش  ولكن  �ل�سي�سي،  موؤيدي  من  هم 

�ل�سي�سي هم من �ن�سار مبارك، ومع  موؤيدي 

�الحكام  باإنف�سال  يوؤمن  ال  بع�سه  �سعب 

�ل�سيا�سي  و�لتوجه  �لظرف  عن  �لق�سائية 

تاأثري  لها  يف كل مرحلة. تكون بر�ءة مبارك 

�ل�سي�سي ال حمالة. ناهيك عن  علي �سعبية 

فبعد  �سرعيًا،  رئي�سًا  يرونه  مبارك  �أن�سار  �أن 

لتتحول  يناير  ثورة  و�سيطنة  تخوين  موجة 

باطل.  بعدها  ما  كل  يكون  موؤ�مرة  �إيل 

و�حيلك �إيل ما قاله �أن�سار مبارك بعد بر�ئته 

و  فقط«   �ليوم  عادت  م�سر  »�أن  غر�ر  علي 

و�سعب  دولة  ونحن  �لزعيم«  هو  مبارك  »�أن 

�ملتبقية  �ل�سهور  بوجود زعيمني.  ال نعرتف 

�ست�سهد مقارنات لي�ست يف �سالح �ل�سي�سي، 

�أهم  هم  و�الإقت�ساد  �الأمن  ملف  كان  فاأذ� 

متيل  �لكفة  فاأن  و�مل�سريني،  مل�سر  ملفني 

ومكافحة  �الأمن  ملف  يف  �الأب  مبارك  �إيل 

�الرهاب ، بينما متيل �لكفة �إيل مبارك �البن 

قدموه  لنا  قدموه  فحينما  �القت�ساد  ملف  يف 

�إد�رة  ماج�ستري  علي  �حلا�سل  �أنه  علي 

�الأعمال من �جلامعة �الأمريكية ورئي�ش فرع 

وعن  ل�سنو�ت.  بلندن  �مريكا«  »�وف  بنك 

مع  خ�سومتهم  �أن  فاأعتقد  �لدينية  �لتيار�ت 

�أنها  عن  ف�ساًل   ، مبارك  من  �أكرب  �ل�سي�سي 

فقط،  مل�ساحلها  �إال  والء  لها  لي�ش  تيار�ت 

ومبارك ونظامه لهم تاريخ طويل يف �لتعامل 

�أن  فبالتاأكيد  �الأعمال  رجال  عن  �ما  معهم، 

�سامل  وح�سني  �لعنني  �أبو  ملحمد  �الأف�سل 

�أبَاً و�بنًا  �لتعامل مع مبارك  وبهجت وغريهم 

رجال  مع  يتعامل  فمبارك  �ل�سي�سي،  عن 

وهي  �لر�أ�سمايل  �إيل  �قرب  بنظام  �العمال 

�ل�سي�سي  بينما   ، �ملال  ل�ساحب  �الأف�سل 

�لنا�سر  عبد  ��سرت�كية  بطريقة  يتعامل 

و�لتربعات وجمع �الأمو�ل الإد�رة �لدولة. �أما 

عن �الإعالم فيكفي �أن تري ما فعله »�أحمد 

بعد  مبارك  مع  �لهاتفية  مكاملته  يف  مو�سي« 

بر�ئته بدقائق، يكفي �أن ت�سمعه وهو ينادي 

تقر�أ  �أن  يكفي  �لرئي�ش«،  »�سيادة  ب  مبارك 

�لرئي�سي  �ل�سابع«  »�ليوم  جريدة  مان�سيت 

عنو�ن  حتت  �حلايل  دي�سمرب  من  �الأول  يف 

»�لرتتيبات بد�أت �الأن لرت�سح جمال مبارك 

رئي�سًا يف 2018«.

�لقادم  �الأخطبوط  من  �ل�سي�سي  علي  �ُ�سفق 

�أما  معه  �لتعامل  عليه  يحتم  و�لذي  نحوه 

كانت  و�أن  معه،  بالتحالف  �أو  مبو�جهته 

�الأمرين.  كال  يف  وموؤكدة  و�حدة  �لنتيجة 

�ل�سي�سي  علي  هجومًا  وجدمت  �إذ�  �الأن  ومن 

يريدون  �خو�ن  يكونو�  �ن  �سرطًا  فلي�ش 

��سقاطه ، �و ثو�ر مل يجدو� فيه �حللم، ولكن 

هناك تيار ثالث قادم. ومتي وجدمت �الإعالم 

يردد »�أن مبارك كان �أف�سل يف هذ� �و ذ�ك« �أو 

مقاالت وبر�مج تتحدث عن عقلية »جمال 

�ل�سعب  �أن  حتي  �أو  �الإقت�سادية.  مبارك« 

فقط هو �سانع ثورة �لثالثني من يونيو وعزل 

لها مل يكن  »�ل�سي�سي«  �نحياز  و�أن  مر�سي، 

�ختيار و�إال لُعزل معه مثل غريه، فاأعلمو� �أن 

�سيف »�ل�سي�سي« قريب
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إعالن هام
مبناسبة أجازات الكريسماس ، 

سوف حتصل أسرة »جود نيوز« علي االجازة السنوية
وبناء عليه سوف يصدر العدد القادم 

من جريدتكم »جود نيوز«
في الثالث من يناير 2015

وكل عام وحضراتكم بخير

Hosanna Bible Study Meeting
2 Hour Tusedays 6:30 - 8:30 pm

at the Church of Saint Luke
3200 Bayview Ave., N. York, 

Finch & Bayview
Pick-up Service available

Kids program available 4-14 years old
www.smsv.ca 

Email: hosanna@smsv.ca

توقعات بشتاء أدفئ وأقصر من العام املاضي 

بعد فصل شتاء وحشي في العام السابق ، والذي اُطلق عليه أسم »الدوامة 
القطبية«. إال أن التوقعات تشير إلي أن فصل الشتاء هذا العام أدفئ نسبياً. 
وبحسب أحدث تقرير أصدرته »البيئة الكندية« واخلاص بتوقعات الطقس في 
الثالث أشهر القادمة، والذي علق عليه »ديفيد فيليبس« خبير الطقس علي 
قناة CTV يوم االثنني املاضي قائالً: شتاء هذا العام لن يكون طويالً ومتوحشاً 
مثل العام املاضي، ولن نضطر أن نترك منازلنا أو أن منكث بها كما السابق. 
وحتدث  »النينو«،  ظاهرة  يشكروا  أن  الكنديني  علي  يجب  »ديفيد«:  وأضاف 
يتحرك  ثم  اإلستواء  خط  من  بالقرب  دافي  ملاء  جتمع  حينما  الظاهرة  تلك 
إلي شواطئ احمليط الهادئ واالطلنطي، وتغير منط احمليط إلي تغير في دوران 
الغالف اجلوي، والذي يؤثر علي الطقس العاملي. وبالنسبة المريكا الشمالية 
فأن هذا يعني درجات حرارة أكثر إعتداالً وأكثر جفافاً علي غير العادة. وبحسب 
تأثيرها  الوقت ليظهر  »النينو« أخذت بعض  الظاهرة،  ل »فيليبس« فأن تلك 

في كندا.
ونتيجة لظاهرة »النينو«، فإن كندا لن تري نفس الدوامة القطبية التي حدثت 
العام املاضي، وتقول وزارة البيئة الكندية، أنه من الناحية الفنية، فأن »الدوامة 
القطبية« هي منطقة من الضغط املنخفض والتي تتواجد عادة في القطب 
الشمالي. ولكن في العام املاضي حتركت تلك الدوامة إلي االجزاء اجلنوبية من 

كندا، مما تسبب في الشتاء القارس في مناطق كثيرة بالبالد.
وكان اخلبير »ديفيد فيليبس« قد صرح أنه التيارات الهوائية االكبر ستأتي هذا 
العام من احمليط الهادئ أكثر من القطب الشمالي، وانه لم يتم رصد درجات 
برودة أقل من املعتاد في املناطق الرئيسية بكندا ، بينما في غرب كندا وحتديداً 
دفئاً  ، سوف تشهد   N.W.T الى بحيرة سوبيريور، وشماال حتى  من فانكوفر 
أعلي من درجات احلرارة العادية، وكانت تنبؤات فيليبس بالنسبة ملناطق وسط 
كندا بأنه يتوقع ان أونتاريو وكيبيك سوف تشهد درجات احلرارة أكثر موسمية. 
املوجودة علي  الكندية  املقاطعات  أن  املرجح  ولهذا من  دافئ ساحلي،  وهواء 

احمليط االطلنطي سوف تشهد جتربة أكثر دفئا من شتاء العادي.
وذكر »فيليبس« أنه مع صعوبة التنبؤ باألمطار إال إنه ال يتوقع أي سقوط غير 

طبيعي لألمطار في معظم البالد. وقد نري ثلج أقل من العام املاضي

وزير الهجرة يعلن علي »نظام الهجرة السريع« 
لقبول 120 الف مهاجر العام القادم

نظام  تفاصيل  عن  الكندية  احلكومة  أعلنت  النظام  هذا  أقرار  من  شهر  قبل 
املهاجرين. فبدأ  العمال األجانب  من  والذي سيتم استخدامه إلختيار  النقاط 
من أول يناير سوف يتم مطابقة عدد املهاجرين املهرة بعدد الوظائف الشاغرة 
والتي ال تستطيع العمالة الكندية املوجودة القيام بها. وسيقوم راغب الهجرة 
قبول  وسيتم   JOB BANK احلكومة  موقع  وعلي  االنترنت  عبر  بالتسجيل 
االقامة  علي  سيحصلون  وهؤالء  النقاط  من  عدد  أكبر  أصحاب  املتقدمني 

الدائمة بكندا
لإلقامة  لللمتقدمني  األول«  »السحب  أن  الكسندر«  »كريس  الهجرة  وزير  وقال 

الدائمة سيكون في األسبوع األخير من يناير القادم. 
وسوف يحصل املهاجرين املهرة على ما يصل إلى 1200 نقطة اعتماداً علي:

من  عمل  عقد  لديهم  الذين  املهرة  للمهاجرين  تُعطي  سوف  نقطة   600  -
صاحب عمل كندي أو الذين لديهم ترشيح للهجرة من قبل مقاطعة أو إقليم.

- 500 نقطة حسب العمر، ومستوى التعليم، وإجادة اللغة واخلبرة في العمل 
اللذين تتراوح اعمارهم من 20 -29 عاماً  في كندا، حيث سيحصل املتقدمني 
علي 110 نقطة بينما الذين أعمارهم أقل من 17 أو أكبر من 45 عاماً علي أية 
ولديهم  للهجرة  املتقدمني  فسيحصل  التعليمي  للمستوي  وبالنسبة  نقاط. 
وما  الثانوية  شهادة  علي  احلاصل  بينما   ، نقطة   150 علي  الدكتوراة  شهادة 

يعادلها علي 30 نقطة
- 100 نقطة لعوامل أطلقت عليها احلكومة »عوامل املهارة القابلة للتحويل،« 

مثل اخلبرة الدولية والشهادات.
شخص  الف   120 حوالي  منه  سيستفيد  النظام  هذا  أن  الهجرة  وزير  وقال 

سيحصلون علي االقامة الدائمة لكندا في العام القادم 
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من  الثالثون  األحد  صباح  الناس،  استيقظ 
العامة،  النيابة  بأن  يقول  خبر  على  نوفمبر، 
قضية  فى  اجملتمع  متثل  التى  اجلهة  باعتبارها 
الطعن  إجراءات  فى  البدء  قررت  قد   - مبارك 

على احلكم الصادر ببراءته السبت املاضى.
وكان قد قيل، فى أعقاب صدور احلكم مباشرة، 
إن النائب العام قد كلف مكتبه الفنى بدراسة 

أسباب احلكم فى القضية للطعن عليها.
وما بني صباح السبت ، حني صدر احلكم، وصباح 
الطعن  إجراءات  فى  البدء  تقرر  حني  األحد، 
عليه، كان هناك عدد من الناس بيننا، ال يعجبه 
حق  فى  الصادرة  البراءة  ترضيه  وال  احلكم، 
املتظاهرين،  قتل  قضية  فى  األسبق،  الرئيس 
وهى مسألة من حق هذا العدد من الناس متاماً، 
بشرط أال يسعى أى منهم، إلى فرض ما يراه، 

على غيره.
من  حلظة  فى  أحس،  قد  بعضنا  أن  بد  وال 
اللحظات، أن اعتراض بعضنا اآلخر على احلكم 
من  نوع  إلى  الوقت  مرور  مع  يتحول  راح  قد 

اإلرهاب للدولة نفسها!
إجراءات  فى  البدء  قرار  يكون  أال  أرجوه  وما 
الطعن نوعاً من الرغبة فى احتواء هذا اإلرهاب 
املواطنني  من  عدد  جانب  من  للدولة،  املرفوض 
فى الشارع هنا، ثم عدد آخر هناك، ألن اإلرهاب، 
وال  وتالحقه،  الدولة  تقاومه  نوعه،  كان  أياً 
سريعاً  البدء  يكون  أن  أخشى  إننى  بل  حتتويه، 
فى إجراءات الطعن نوعاً من اخلضوع، أو التراجع 
بعض  إصرار  أمام  كدولة،  الدولة،  جانب  من 

أن يحولوا عدم  الذين ال يعجبهم احلكم، على 
رضاهم عنه، كحكم قضائى، إلى نوع آخر من 
هى  وكأنها  عليها،  والضغط  للدولة،  االبتزاز 
التى أوحت باحلكم، أو كأنها هى التى أصدرته، 
أو كأنها هى التى وضعته أمام القاضى اجلليل 
وقت  فى  محكمته،  وهيئة  هو  أصدره  الذى 
باإلدانة  أو  بالبراءة  احلكم  أن  فيه جميعاً  نعرف 
أو غيره،  على أى شخص، سواء كان هو مبارك 
فيه  ألحد  دخل  ال  مجرد،  قضائى  شأن  هو  إمنا 

على اإلطالق.
وقد قلت، وأعود ألقول اليوم، بأن القاضى الذى 
لو  األسبق  الرئيس  على  بالبراءة  حكماً  أصدر 
باإلدانة، ما كانت احلكاية  كان قد أصدر حكماً 
سوف تختلف عندى، وكان شعورى فى احلالتني 
سوف يظل واحداً، وهو أنى أمام حكم صادر عن 
قضاء مستقل، وأن الواجب، واألصول، واألعراف، 
والتقاليد كلها.. كلها.. تلزمنى باحترام احلكم 
اجتاهه،  كان  أياً  به،  وباإلقرار  منطوقه،  كان  أياً 

وبالتسليم به أياً كان شكله.
قد  الدولة  أن  لو  أمتنى  ما كنت  بالضبط،  هذا، 
قبل  بوضوح،  للجميع  توصيله  فى  انخرطت 
أن تبدأ فى إجراءات طعنها.. فالطعن رغم أنه 
حق  فإنه  العامة،  للنيابة  القانون  مينحه  حق 
ميارسه صاحبه فى جو هادئ، ال صخب فيه، وال 
تشويش، وال ابتزاز للدولة من جانب أى أحد.. أياً 

كان هذا األحد.
أقوى  تكون  أن  عليها  ثورتني،  بعد  فيما  الدولة، 
من ذلك بكثير جداً، وعليها أن تذهب إلى إقرار 
تعبأ  أن  دون  طريق،  أقصر  من  العدالة،  مبادئ 
ذاك،  يغضب  أو  هذا،  ذلك سيعجب  كان  إذا  مبا 
فوق  سيفاً  وتضعه  بالقانون،  تلتزم  مادامت 

رقاب اجلميع.
نريد الدولة التى تقود الشارع.. ال العكس أبداً.

الدولة تقود الشارع .. ال العكس!
سليمان جودة
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ما الذي يوحد الكنديني؟؟
سعيد شعيب

بالنسبة لي كان األمر مدهشاً. فالقيمة الثانية التي توحد الكنديني ليست شعارات ضخمة، كما تعودنا في مصر والشرق 
األوسط، وليست كالماً إنشائياً عن الُهويَّة، وال عن الوطنية والقومية وغيرها وغيرها. ولكنها الرعاية الصحية العامة.

“ما  للناس:  املوجه  السؤال  راديو كندا. وكان  الكندية، ونشره موقع  الدراسات  إجنازه حلساب جمعية  الهام مت  االستطالع 
القيم التي توحد الكنديني؟”. ومت على عينة من 1509 أشخاص، 322 منهم من الناطقني بالفرنسية. ومت عبر اإلنترنت، 
النهاية حتمل مؤشرات هامة جدا من  لكنَّها في  الكندي،  اجملتمع  العينة متثل  أن هذه  إلى  مُيكن االطمئنان  أنه ال  ورغم 

الصعب جتاهلها.
الرعاية الصحية العامة التي وحدت الكنديني ماذا تعني؟

تعني أن كل املواطنني يتلقون ذات العالج، في ذات املستشفيات، ومع ذات األطباء وطبقاً ملعايير موحدة، ليس هناك بالطبع 
أي استثناءات فيها. أي أن املليونير مثل الفقير، الذي يعمل مثل العاطل، رئيس الوزراء مثل أي مواطن، أي مساواة مطلقة، 

العالج حقيقي ال تهاون فيه، وحقيقة ميكنك أن تلمسها بسهولة شديدة.
الدولة هنا ال تقدم اخلدمة بالكامل، ولكنها تشتري هذه اخلدمات من القطاع اخلاص، سواًء معامل حتاليل أو أطباء أو حتى 
صيدليات، ولكن طبقاً ملعايير صارمة ال تهاون فيها. الفكرة هي أنه ال يوجد عالقة مادية مباشرة بني املريض والطبيب، 
وهذه حتولها لعالقة طبية إنسانية. على سبيل املثال ال يستطيع الطبيب أن يستقبل أي عدد من املرضى، فله عدد محدد 

في اليوم، حتى ميكن أن يعطي كل مريض الوقت الكافي
طبعاً هذا النظام ال يخلو من مشاكل، مثل طول فترة االنتظار، إال في احلاالت الطارئة. مشكلة هروب بعض األطباء ذوي 
املهارات العالية إلى الواليات املتحدة األمريكية أو غيرها، لتحقيق املزيد من املال. لكن مع ذلك ففكرة العالج الواحد لكل 

املواطنني، ليست خدمة فقط، لكنها قيمة كبرى يعتز بها الكنديون وتوحدهم ويدافعون عنها.
ما داللة ذلك؟

أظن أن الداللة األولى هي أن هذا اجملتمع وصل إلى أن املساواة املطلقة في خدمة مثل الصحة، هي التي ستمكن املواطنني 
من الشعور بالعدل، واألمان ، وأنهم جميعاً شركاء على قدم املساواة في البلد وبنائه. هذه اخلدمة تقدمها الدولة هنا 
وترعاها، ليس فقط للمواطنني، ولكن أيضاً لكثيرين ممن ال يحملون اجلنسية، مثل الذين يعملون هنا، أو للذين لم يحصلوا 
بعد على اجلنسية. فهناك طرق كثيرة في كندا، جتعل كل من هو على أرضها يستطيع تلقي العالج احملترم، ومثله مثل 

الكنديني، ألنه إنسان مثلهم.
هذه القيمة التي توحد الكنديني موصولة بالقيمة األولى التي جاءت في االستطالع، وهي احلقوق واحلريات. وهي مبنية 
قوانني  في  مترجمة  ولكنها  فقط،  دستورياً  نصاً  ليست  هنا  املساواة  املواطنني.  كل  بني  املطلقة  املساواة  على  أيضاً 
وتشريعات وفي مؤسسات، وفي واقع يومي ترصده رقابة مجتمعية صارمة. وإذا لم تكن قيمة احلقوق واحلريات، أظن أنه 

كان من الصعب أن يتوافق مجتمع كامل بفقرائه وأغنيائه على أن يكونوا سواسية.
بناء األوطان ال يحتاج إلى معجزة من السماء، وال يحتاج إلى “زعيم محصلشي”، وال يحتاج إلى أموال خرافية ال أول لها 
وال آخر. لكنه يحتاج إلى ما هو أبسط من ذلك بكثير. وهو املساواة املطلقة في احلقوق والواجبات بني كل املواطنني، على 
أرضية تقديس احلريات الفردية والعامة. واإلرادة احلقيقة أن متتد هذه املساواة في كل تفاصيل احلياة، في التعليم والصحة 

واحلصول على اخلدمات وغيرها وغيرها.
هكذا جنحوا ووصلوا إلى ما هم فيه اآلن. أظن أنه هكذا يتم بناء األوطان. 

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

(416)800 5757
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املكاملة
       ايليا مقار 

صاح اجلميع يحيا العدل!
رن الهاتف في يد اإلبن األصغر داخل القفص، نظر للرقم فعلت وجهه إبتسامة وأعطى 

الهاتف لوالده العجوز املتمدد على سرير داخل القفص: “الراجل بتاعنا يا كبير«.
جاء الصوت عبر الهاتف: وعدتك فأوفيت يا كبيرنا

الرجل العجوز: بس أتاخرتوا عليا
الصوت عبر الهاتف: املوجة كانت عالية يا كبير، انا متأكد أن سيادتك بتقول الكالم ده 

من ورا قلبك. افتكر سعادتك من 3 سنني كنا فني ودلوقتي بقينا فني. الشعب كله كان ضدك... وضدنا.. 
الرجل العجوز. أنا عملت اللي عليا، قبلت البهدلة دي كلها علشان أنقذ البلد وإنقذنا. إنت معملتش فيا معروف. إتوا كمان قبضتوا التمن، 

وشوف أنا بقيت فني. تاريخي ضاع، وعيلتى إتبهدلت.
الصوت عبر الهاتف. اسمحلي يا كبيرنا، فكر أبعد من مصلحتك شوية. فكر في البلد اللي كانت هتروح لشوية متطرفني أو لشوية 

وعيال اهلهم معرفوش يربوهم.
الرجل العجوز: انا لسة قلقان من الناس، خايف نكون كده بنضغط عليهم اكتر من الالزم، تصدق؟ انا كنت هقبل يتحكم عليا بسنة وال 

اتنني. مش حاسس اننا كده بنطلع لسانا للشعب زيادة عن اللزوم؟
الصوت عبر الهاتف: شعب مني يا كبيرنا. انت هتخرج وهتشوف بنفسك حجم اإلجناز اللي عملناه. قوتنا مش في سالحنا، الشعب اللي 
في يوم إجترأ عليك، هو دلوقتي جاهز يفتك بأي حد يعارضنا. علشان نوصل لليوم ده يا كبيرنا، كان الزم نعرض الشعب ده لصدمات زي 
صدمات الكهربا في مستشفى اجملانني.. “ثم تابع ضاحكاً” تخيل يا كبير 90 مليون بنى أدم، كل واحد فيهم متوصل بسلك كهربا واحنا 
اجلاية. حتى ملا  الوقت ليس وقت هزل(. الشعب في صفنا دلوقتي علشان مرعوب من الصدمة  أن  )ثم يدرك  الفيشة.  ايدينا  اللي في 
اإلسالميني طمعوا في الفيشة وإديناها ليهم، كنا عارفني أنهم هيزودوا بغباءهم وغشمهم جرعة الكهربا وويجي الشعب يركع حتت 

رجلينا تاني، ويطلب مننا إحنا اللي نكهربه ومنسك إحنا الفيشة.
إزاي الناس بتجري بينا وبني اإلسالميني، في الوقت اللي بيتهمونا فيه وبيتهموا اإلسالميني  أنا بتعجب ليها،  الرجل العجوز: دي حاجة 

بافاشية والفساد. )يقهقه( شعب طيب بطبعه.
الصوت عبر الهاتف: ال يا كبير، ده شعب منرود، الناس بتختار فسادنا ألنه من النوع اللي بيقبل إنضمام أعضاء جدد ليه، الناس بتساند 
إن  غير  ده  عليهم،  مقفولة  مصاحلهم  شبكة  نفسهم،  علي  مقفولني  اإلسالميني  أكبر.  منه  اإلستفادة  في  فرصتهم  إلن  فاشيتنا 

فاشيتهم دموية زيادة عن اللزوم، لو خيرت حد بني أنك تقطع أيده أو تقطع رقبته، وبني إنك تعلقه في قسم شرطة،  هيختار ايه؟
الرجل العجوز: هيبوس على إيدك تعلقه.

الصوت عبر الهاتف: متصدقش يا كبير إن الشعب عاوز حرية ودميقراطية، الشعب ده “سماوى” يا كبير، وعينه علي الكعكة اللي في 
إيدينا مش أكتر.

الرجل العجوز: برضوا خلوا بالكم، انا قعدت تالثني سنة فاكر إني ماسك الشارع مبيزان حساس، والدرس اللي اتعلمته، ان الناس ملهاش 
أمان، وخصوصاً اجليل اجلديد. جيل منرود معرفش ازاي مخدناش بالنا منه حلد ما احتول لقنبلة إنفجرت في وشنا. شوية عيال، مش عارفني 
إن اإلستقرار ليه متن. وكل مجتمع الزم يكون فيه صفوة، بتتحمل عبء املسؤلية، وقصاد كده بتتمتع مبميزات أعلى شوية من الشخص 

العادي محدود الطموح والذكاء اللي كل هدفه ياكل تالت مرات في اليوم.
الصوت عبر الهاتف” الناس اتعلمت الدرس يا كبير، التالث سنني اللي فاتوا كانوا كافيني يخلوا الشعب يبقى واقعي جداً في أحالمه.

الرجل العجوز: معلش، احنا برضوا نستحمل علشان الشعب زي ما إستحملنا قبل كده. ده قدر العظماء والقادة عبر التاريخ... أيه الصوت 
اللي عندك ده.

الصوت عبر الهاتف: ..م.. س .... أصوات غريبة
الرجل العجوز: ألو.. ألو....

الصوت عبر الهاتف: ...... مفيش حاجة يا كبير.. متقلقش.. شوية عيال حتت القصر من بتوع عيش وحرية.. أسيبك علشان شكلها ميعاد 
جلسة الكهربا!

الرجل العجوز: ربنا معانا.



ال�سبت 6 دي�سمرب 2014 - العدد  ال�سابع والع�رشون

اللي خال ال�شم�س غابت

    من �سمانا  م�ش برئ

   اللي خدنا معاه يف �شكه 

    من غري معامل او طريق

  لو �شاألنا يف يوم وقلنا 

    اإحنا رايحني فني يا عم ؟ 

    كان �شاعات يعمل اأ�شم 

   اللي خال �شعبه جاهل 

     او مري�س حمتاج لدم 

     اللي خال العي�شه هم 

    العيون �شارحه و�شارده

    والقلوب عاي�شه يف غم

     اللي كرّهنا  يف حياتنا

      ومعد�س ليها طعم

     كل ده ويقول برئ 

   ع�شره كان هوان و�شيق

بح      لو يف يوم احللم �شّ

    باأيديه بيموت غريق

   

   لو هت�شرق يوم وطن

     من غري عقاب وال ثمن 

       اأ�شرقه وخليك جرئ 

     يف بالد زي البلد دي

       نا�س كتري هتقول برئ

شعر جورج عبد املسيح

انا بعرتف

فصل سلطات أم 
انفصال عن الواقع

دوال أندراوس 

ميزوري  بوالية  فيرجسون  ضاحية  شوارع  شهدت  حني 
األمريكية تظاهرات واشتباكات عنيفة بني املتظاهرين 
ورجال الشرطة على اثر احلكم القضائي الصادر بتبرئة 
ضابط الشرطة األبيض من تهمة مقتل الشاب األسود 
األعزل مايكل براون، خرج الرئيس األمريكي باراك أوباما 
اجلمهور  ومطالًبا  العنف  بأعمال  مندًدا  شعبه  على 
الطرفني  قبل  من  النفس  بضبط  بالتحلي  الغاضب 

واإللتزام باحلكم القضائي. 
من  كثير  لتوقعات  مخيًبا  أوباما  خطاب  جاء  وقد 
لثاني  منتخًبا  أسود  رئيًسا  باعتباره  األمريكيني  السود 
الصدع  رأب  انتخابه محاولة  أهم مقومات  كانت  مرة، 
العنصري وتقليص الفجوة العرقية بني السود والبيض 
من أفراد الشعب األمريكي. فإذا به في معظم األزمات 
املوقف  إدارة  العرقية يسيء  بالصبغة  التي اصطبغت 
أجوف عن ضبط  عادًة من كالم  الرؤساء  يردده  ما  ويردد 

النفس وسيادة القانون والقبول بأحكام القضاء.
عبد  املصري  الرئيس  ملوقف  بالنسبة  الشيء  نفس 
بتبرئة  الصادر  القضائي  احلكم  من  السيسي  الفتاح 
الرئيس اخمللوع حسني مبارك من قضايا قتل املتظاهرين 
واإلضرار باملال العام. حيث خرج علينا مشدًدا على ضرورة 
ترسيخ دولة القانون واحترام أحكام القضاء. وُهنا يلّح 
السؤال عن صالحيات رئيس الدولة وإلى أي مدى وحتت 

أي ظروف يحق له التدخل في أحكام القضاء.
من الطبيعي أنه في دولة القانون، حيث يعتبر استقالل 
ركائزها  من  السلطات  وفصل  القضائية  املؤسسة 
مراعاة  هو  الدستوري  الرئيس  واجب  يكون  األساسية٬ 
تنفيذ القوانني وليس سنها أو تشريعها. فالدستور في 
هذه احلالة ال مينح الرئيس سلطة ونفوًذا بقدر ما يفرض 
عليه واجًبا ومسؤولية تتمثل في حتقيق سيادة القضاء 

دون التدخل في اختصاصاته.
الدول  في  عليه  ومتفًقا  سليًما  الكالم  هذا  يعتبر   
املستقرة دستوريًا وقانونًيا والتي حتترم مجريات القانون 

والعدالة وال تتدخل في شؤون القضاء بشكل عام.
العرفية  الصلح  جلسات  فيه  حتِلُّ  مجتمع  في  أما 
)األقوى  املواطنون  فيه  ويُصِدر  للمحاكم،  كبديل 
طبًعا(  )أضعف  آخرين  مواطنني  على  حكًما  مركزًا( 
الدولة  فكرة  لتوطيد  لو  كما  رسمية  أطراف  مبشاركة 
قناعة  مواطنيه  لدى  ترّسَخْت  مجتمع  الدولة.  داخل 
أنك قويًا فقط مبن تعرف وأنك لن تأخذ حقك إال بيديك 
تعاني  ألنها  شيًئا  تعني  ال  الدستورية  النصوص  وأن 
إرادة  مع  تعارضت  ما  إذا  الفعلي  التطبيق  في  صعوبة 
األفراد ذوي النفوذ. مجتمع تخرق فيه قوانني املرور يومًيا 
بال رادع٬ وحُتَل فيه املشاكل بالرشاوى والبلطجة٬ وتُهَدم 
فيه أضرحة األولياء ألن الهادمني يعتقدون أنها وثنية. 
شباب  على  سنوات  عدة  بالسجن  يَحكم  مجتمع 
ر  ويُهجَّ واجملرمني٬  الفاسدين  يُبرئ  حني  في  املتظاهرين 
فيه مواطنون آمنون من مساكنهم بسبب انتماءاتهم 
الدينية٬ وتستشري فيه حاالت التحرش اجلماعي٬ ويَقبل 
احلجاب٬  ارتدائها  لعدم  تلميذة  تقص مدرسة شعر  أن 

ويرى أن من حق الرجل أن يضرب امرأة ما دامت زوجته.  
عن  التكلم  يصبح  الظروف  بهذه  مير  مجتمع  ظل  في 
التشدق  ويصبح  مزحة  إال  ليس  جديدة  قوانني  سن 
ال  مزاعم  مجرد  القضاء  واستقالل  القانون  بسيادة 
القوانني  سّن  في  املشكلة  ليست  أحد.  على  تنطلي 
ذات  دساتير  لديها  يوجد  املستبدة  الدول  من  فكثير 
حقوق  عن  تتكلم  باإلحترام٬  جديرة  قانونية  صياغة 
اإلنسان وحرياته على نحو رائع ومع ذلك فال صلة لهذه 
الدساتير بالواقع الذي يعيشه الناس من قهر واستبداد 
ومصادرة للحريات.   بدالً من هذه التصريحات النظرية 
اجلوفاء كنا نأمل أن نرى خطوات عملية في اجتاه حتسني 
مع  يتالءم  مبا  ثغراتها  وسد  املوضوعة  القوانني  وتطوير 
معاناة الناس واحلالة الثورية االستثنائية التي مروا بها 
أن  نأمل  كنا  وثمني..  غاٍل  بكل  أجلها  من  ضّحوا  والتي 
القوانني وعزل  احترام  الناس على  يبذل حلّث  نرى جهداً 
ومعاقبة كل من يحاول خرقها أو التحايل عليها بغض 
القانون  احترام  ونفوذه كي يتكرس  النظر عن سطوته 
الدرع  هو  اجملتمع  يصبح  وكي  املواطنة  أخالقيات  في 
من  النيل  يحاولون  الذين  العابثني  وجه  في  األقوى 

سلطة الدولة وهيبتها.

كتابات ساخرة
سامح سمير

عن الهمجية األنيقة مستريحة الضمير 

مقال يحيي عواره 

حكى محارٌب ياباني قدمي ممن خدموا بالصني 
أثناء االحتالل الياباني لها، في مقابلة بحثية 
معه، أنه قتل طفاًل صينًيا رضيًعا، ببساطة 
وبال أي تردد، بأن ألقاه حًيا في ِقْدر به ماٌء يغلِي، 
وذلك حينما أزعجه بكاؤه وهو ميارس االعتداء 
جنسًيا على أمه قبل أن يقتلها هي األخرى. 
قال أيًضا: كنا ندعو الصينيني »شانكورو«… أي 

»أدنى من البشر«.
كانوا  القدمية،  حضارتهم  قمة  في  الرومان، 
حتى  املصارعة  عروض  بحضور  يستمتعون 
وهم  كاسر  حيوان  ضد  أو  األرقاء  بني  املوت 

يتسامرون ويتناولون املشروبات املنعشة. 
ذوي  من  القدمية  اليونان  فالسفة  أغلب 
القامات الفكرية العالية، أفالطون وأرسطو 
مثاًل، كان يقبل بواقع الرق ويعتبره أمرًا مبررًا 
ويرى في العبيد مخلوقاٍت غيرَ جديرة بشرف 

املواطنة. 
وااللتزام،  بالدأب  عرف  راٍق،  شعٌب  األملان… 
حصر  ال  مبن  اإلنسانية  احلضارة  في  وساهم 
واألدب  العلم  مجاالت  في  األفذاذ  من  لهم 
َقبل  الشعب  هذا  واملوسيقى…  والفلسفة 
بالنازية، وحتمس لها وملمارستها ألبشع اجملازر 

والتعذيب واإلبادة اجلماعية املنظمة. 
على  وممتدة  كثيرة  النوع  هذا  من  واألمثلة 
بنا -وإن بدرجات  التاريخ ومازالت حتيط  مدى 
أحيانًا  أصادف  وقد  جانب.  متفاوتة- من كل 
لطيًفا  صديًقا  أو  ومثقفة  حساسة  سيدًة 
انتهاك  تتأذى مشاعرهم من  ال  اخللق  ودمث 
أو  السياسيني  اإلنسانية خلصومهم  احلقوق 
اخملتلفني عنهم دينًيا، بل ويتورطون أحيانًا في 

الدعوة إلى فرمهم أو دهسهم بالدبابات!
ما هي اخلدعة التي جتوز على أمثال من أشرت 
بالهمجية  القبول  تسلل  إلى  وتؤدي  إليهم 
ورمبا  بسالسة  نفوسهم  داخل  إلى  املقيتة 
كيف  الذات؟  عن  والرضا  الزهو  من  بقدر 
أو  اخلبيثة  الثغرة  هي  أين  هذا؟…  يحدث 
الكائن  ذلك  لإلنسان،  كيف  اللعني؟…  املنزلق 
والقدرة  اإلحساس  ورهافة  بالذكاء  املميز 
التغاضي  في  يتورط  كيف  التعاون…  على 
اإلبادة  مثل  همجية  جرائم  ارتكاب  عن 
اإلنسان؟  أخيه  بحق  واالضطهاد  والتعذيب 
اخلطايا«… خطيئة  »أُّم  اجلذابة…  إنها اخلطيئة 

التجريد من اإلنسانية )dehumanization(؛ 
أدنى  أنه  على  اخملتلف  اآلخر  إلى  النظر  أي 

عقلًيا وشعوريًا.
اجلمعي  الشعور  يرِضي  مما  أنه  شك  وال 
للجماعات أن يعتقد أفرادها بتميزهم؛ فغجر 
»الروم«،  أنفسهم  يسمون  مثاًل،  أوروبا،  شرق 
أنفسهم  يسمون  اليابان  شمال  وشعب 
»آينو« وهي كلمات تعني اإلنسان، وكأن من 
أن  نعرف  ونحن  ببشر،  ليسوا  منهم  ليسوا 
هناك من يعتبرون أنفسهم »شعًبا مختارًا« 
أو »خير أمة« جملرد أنهم ينتمون ألديان معينة 
إلى  لألسف  يقود  وهذا  مميزة  ساللة  من  أو 
اعتبار اآلخرين أحَط قدرًا أو مستباحني بدرجٍة 
الياباني الذي ارتكب اجلرمية  ما، فهذا اجلندي 
الفظيعة املشار إليها في بداية املقال يقول: 
نكن  لم  »شانكورو«…  الصينيني  ندعو  »كنا 
بهم  أفكر  كنت  أنني  لو  بشرًا…  نعتبرهم 
والرومان  فعلها«،  أستطيع  كنت  ما  كبشر 
أن  يعتقدون  كانوا  القدماء  واليونانيون 
إنسانية العبيد ناقصة وأن قدراتهم العقلية 
بها  التي يستمتع  تلك  أدنى من  والشعورية 
اإلنسان احلر، النازيون كانوا يصفون ضحاياهم 
باصطيادهم  اللهو  من  ضير  فال  ب«اجلرذان«، 
قتلهم  ثم  عليهم  القاسية  التجارب  وإجراء 
في  التوتسي  قبيلة  أبادوا  والذين  جماعًيا، 
»الصراصير«،  أفرادها ب  رواندا كانوا يصفون 

فال غرابة إذن في إبادتهم جماعًيا.
متى-  إلى  أدري  ال  -وسيظل  العنف  كان 
الستخدامها  أحيانًا  الظروف  تلجئنا  وسيلة 
الطموحات،  و  املصالح  على  الصراع  حلسم 
العنف ال يكون  أن هذا  ندرك  أن  ولكن يجب 
أو  أعداءنا  أو  خصوَمنا  وأن  لضرورة،  إال  ُمَبرَرًا 
منافسينا ما هم إال إخوة في اإلنسانية… هذا 
اإلدراك واستحضاره الدائم يظل هو الصمام 
الذي يضمن توقي الشطط والتدني اخلبيث. 
اإلنسان ذو اللون أو العرق أو الدين أو الطائفة 
اخملتلفة… اإلنسان ذو اجلنس اآلخر أو ذو اإلعاقة 
أو اخلصم السياسي… كل إنسان… هو لإلنسان 
اآلخر، نٌد وشريٌك في اإلنسانية، يجوز صراُعه 
نبيلة  قاعدٍة  على  ولكن  قتاله  حتى  ويجوزُ 
إنسانيتي  احتراُم  لبَس فيها… هي  واضحة ال 

بااللتزام باحترام إنسانية كل إنسان.   

l من اللي قال أن الثورة لم حتاكم نظام مبارك 
جنية   400 مبلغ  عزمي”  “زكريا  دفع  عن  أنباء   ،،

غرامة ألنه كان راكن صف تاني اثناء الثورة 

l ملا اردوغان قال ان 2٨ نوفمبر هيكون يوم فارق 
ايه،  تاريخ مصر كان عارف كويس هو بيقول  في 
سيولة مرورية لم تشهدها القاهرة منذ مئة عام

l بعد قانون جترمي اإلساءة لثورة يناير .. مرتضي 
يناير  نكسة  علي  هيقول  “اللي  يصرح  منصور 

مؤامرة ، هديله باللي في رجلي”

l الناس اللي بتستغل كشف جرمية ابو ظبي 
عشان  قياسي  وقت  في  املتهمة  على  والقبض 
يا  منها،  ويسخروا  بتاعتنا  الشرطة  ع  يتريقوا 
وهناك  هنا  اجلرائم  بني طبيعة  تقارنوا  االول  ريت 
وسلوكيات الشعب عندهم وعندنا وازاي اجملرمني 
هناك بيمارسوا جرائمهم في اطار احترام القانون 
الشرطة  رجال  على  تسهل  بطريقة  والدستور 

أداء عملهم مش فوضى وقلة ادب زي عندنا

l شيئنا ام ابينا سيظل الرمز الوطني الوحيد 
ونزع  الصفوف  وتوحيد  الشمل  لم  على  القادر 
فهو  حمدين،  هو  انفجارها  قبل  االزمات  فتيل 
مبجرد  مصيبة،  أو  أزمة  كل  في  االمان،  صمام 
فلول،  سلفيني،  اخوان،  اجلميع،  جند  ظهوره، 
وانقسامهم  خالفاتهم  ينسوا  ثوار،  سيساوية، 

ويتوحدوا على الشتيمة فيه.واحلط عليه

l مكملني ثورتنا ، من غير اخوان وال سلفيني وال 
فلول وال سيساوية وال الحسي بيادة وال كنباوية 
غير  أو  شرفاء  مواطنني  وال  االستقرار  عبيد  وال 
شرفاء ، مكملني من غير مصريني ،،، قوم نادي ع 

السويدي

رؤوس  الثورة سلطانية على  القرن:  حكمة   l
الثوار ال يراها إال الفلول

l إكتشاف خامس حالة من انفلونزا العنتيل 
في الغربية

l االرصاد: طقس غير مستقر طوال االسبوع 
، واحمد موسى يحذر:  مع احتماالت نزول امطار 
لو نزل يوم 28 هينضرب بالرصاص، مفيش تفاهم
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 Condominium living ميكن أن تكون جذابة جدا 
واألمن  للراحة  كبيرة  أهمية  يضعون  الذين  للناس 
واخلدمات، حيث تكون اإللتزامات فى هذه احلالة اقل 
من اإللتزامات فى حالة ملكية املنزل. كما ميكن أن 
 تكون أرخص فى السعر من إمتالك منزل ألسرة واحدة.
»متعددة  أو  جديدة  سكنية  شقة  تشتري  أن  قبل 
األدوار« ) strata(،  قد ترغب في التأنى بعض الوقت 
امللكية. النوع من   للتعرف على مميزات و عيوب هذا 
أن  نفهم  أن  املهم  من  بدء،  ذي  وبادئ 
وليس  امللكية،  من  نوع  هو   Condominium
في  شقة  يكون  أن  فيمكن  السكن.  من  النوع 
بيت  أو  هاوس  تاون   ، شاهقة  بناية  أو  قصيرة  بناية 
.Condominium عليه  يطلق  أكثر  أو  طابق   من 

شيئني،  تشترى  فإنك  الشراء  جوهرعملية  في 
العناصر  في  ومصلحة  السكنية   الوحدة  تشتري 
املشتركة. وميكن أن تشمل هذه املصلحة:  املداخل 
أنظمة  والنوافذ،   االسطح  الطبيعية،  واملناظر 
املباني  في  واملمرات  واملصاعد  والتبريد   التدفئة 
إستخدام   فى  املشاركة  أيضا  ميكنك  السكنية، 
 املرافق الترفيهية، وقاعة املناسبات أو جناح الضيف.
املقاطعات،  لتشريع  السكنية  الوحدات  تخضع 
وتشغيلها  بيعها  و   نشأتها  طريقة  فإن  وبالتالي 
للمشترى  و ميكن  اخرى.   الى  تختلف من مقاطعة 
للحصول  البلدية  أو  املقاطعة  بحكومة  االتصال 
أن  يجب  فاملستثمر  مفصلة.  معلومات  على 
الوحدات  إلنشاء   )declaration  ( إعالنا  يسجيل 

ويحتوى  األراضى,   تسجيل  مكتب  مع  السكنية 
أن  وميكن  البنية،  تنمية  تفاصيل  على  اإلعالن 
التي  اللوائح  و  القوانني  و  األنظمة  على  يحتوى 
 حتدد إلتزامات وحقوق أصحاب املنازل في املستقبل.

في  بالتصويت  تقوم  ان  األفضل  من  كمالك، 
أنشئت  التي  الشركة  )علي   Condo ال  شركة 
احلصة  على  وكذلك  املشتركة(،  العناصر  إلدارة 
النسبية في النفقات املشتركة و الرسوم الشهرية 
و  املشتركة  العناصر  صيانة  تكاليف  لتغطية 
صندوق  الى  الرسوم  هذه  من  جزء  تذهب  عادة 
املستقبلية. واألستبداالت  لإلصالحات   احتياطي 

تفهم  أن  يجب  جديدة,  لوحدة  مشتريا  كنت  إذا 
أو  املباني  أن  من  تأكد  تشترى،   ماذا  بالضبط 
طرف  من  ضمان  تغطيها  اجلديدة  التطورات 
وصفا  . اطلب   )new home warranty( ثالث  
ابعاد  هى  ما  املشتركة  والعناصر  للوحدة  واضحا 
من  مشترك   هو  وما  اخلاصة  امللكية  حدود  و 
التسهيالت  أن  من  تأكد  املبنى؟   إدارة  فى  مشترك 
إحتياجاتك. مع  تتفق  البناية  تقدمها   التي 

الرسوم  تختلف  فقد  الشهرية  الرسوم  عن  اسأل 
من وحدة إلى أخرى، لذلك تأكد من أنك تعرف رسوم 
الوحدة التي ترغب بها ويجب  معرفة إذا كانت هذه 
امليزانية  عن  إسأل  املرافق،  تغطية  تشمل  الرسوم 
واقعية  ميزانية  هى  هل  و  للمؤسسة  املقترحة 
على املدى الطويل، أو هل ميكن أن تواجه زيادات فى 
البناية  رسوم  أن  اعتبارك  في  ضع  قريبا؟  الرسوم 

تؤخذ فى اإلعتبارعند احلصول على الرهن العقارى. 
جزء  هناك  هل  مثال  املنظمة،  اللوائح  من  حتقق      
القواعد  هي  ما  للتأجير؟  مخصصة  الوحدات  من 
باحليوانات  والسماح   ، اخلارجية  بااللوان  املتعلقة 
حملاميك  وقت  أعطى  الشواء.   واماكن  األليفة، 
للتحقق و مراجعة إتفاق الشراء قبل التوقيع عليه. 

إجتماعات  فى  املشاركة  عليك  وحدة،  شراء  عند 
الشركة. إذا سمح الوقت، و ضع فى عني اإلعتبار أن 
تصبح عضوا في مجلس إدارة الشركة. هذا مينحك  
فرصة  يوفر  و  البناية  إدارة  في  نشط  بدور  القيام 

للتعرف على جيرانك.
 Citation: Adapted from CHBA article

””Buying a Condominium
soarin.برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي .
homes@ gmail.com   و سوف اجيب عليها تباعا
مدحت سابا
Real Estate Broker 

سوق العقارات
Condominium living

416.737.3121
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

املاضية اجتاه قطاع  القليلة  من املالحظ فى السنوات 
واحملاسبني  والصيادلة  األطباء  )مثل  املهنيني  من  كبير 
العقارى  األستثمار  الى  العالية  الدخول  ذو  احملاميني(  و 
بعيد  استثمار  سواء  تورنتو  مدينة  قلب  فى  خصوصا 
املدى او قصير املدى او األثنني معا. وقد استطاع البعض 
 .!!!%٨0 ال  تفوق  سنوية  ربح  نسبة  على  يحصل  ان 
وسأضرب لذلك مثاال يحدث بالفعل، وذلك عند شراء 
ودفع مقدمها  األنشاء  بأسعار ما قبل  شقة سكنية 
على عده سنوات ثم التنازل عنها ملشترى جديد وذلك 
وال  املقدم  باقى  يدفع  لم  بالطبع  و  التسجيل..  قبل 
ضريبة نقل امللكية وال تكاليف االقفال والتسجيل وال 
رسوم املقاول التى تدفع للجهات الرسمية ويتحملها 
الشارى فكل هؤالء يدفعهم املشترى اجلديد و بحساب 
نسبة الربح منسوبة الى مبلغ املقدم فقط الذى دفع 
على ثالث سنوات نحصل على  مثل هذه النسبة من 
الدقيق  بالتحليل  املثال  هذا  وساتناول  العالية.  الربح 
زبونى  دائما  انبه  ولكنى  القادم.  العدد  فى  وباألرقام 
الى ان مثل هذا السناريو يدخل فيه الكثير من احلظ 
حيث ان هناك عوامل كثيرة البد ان جتتمع كلها معا 
فى وقت قصير للوصول الى حتقيق مثل هذا السيناريو 
الشراء  امتام  الى  ماليا  مؤهال  يكون  ان  ايضا  وانبهه 
غيره  او  العقارى  بالقرض  سواءا  كاملة  القيمة  ودفع 
قبل  للغير  التنازل  امتام  فى  التوفيق  عدم  حالة  فى 

االقفال. 
Ashraf Messiha 
Broker, M. Sc. Arch. 

Bus: 905-731-2000
Fax: 905-886-7556 
messiha@rogers.com416-846-9450 8854 Yonge St., Richmond Hill, L4C 0T4

Professional Real Estate Services

كيف تستثمر فى مجال 
العقارات )5(

Nagi Girguis

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

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

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

عطل بخطوط الكهرباء.

املنزل  لتدفئة  الكهرباء  نحتاج  ونحن 
عن  املنزل  داخل  التدفئة  كانت  سواء 

البيــــت 
بيتـــــك 

عامل العقارات
اعداد: ادوارد يعقوب

الصيف و األسقف املسربه للماء

مع قدوم الصيف وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكل 

فى السقف اخلارجى للبيت جتعل املاء بخترق الطبقة العازلة للماء 

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

السقف الداخلى او تساقط  قطرات من املاء عبر السقف الداخلى، 

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

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

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

تستشير احد املتخصصني فى اصالح األسقف مع العلم بأن: 

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

– 30 عاما .

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

اوفر  يكون  بالكامل  تغييره  فإن  احلاله  وفى  هذه  للمتخصص  حتى 

فى التكلفة.

* التهوية اجليدة داخل الفراغ املوجود بني السقف اخلارجى و السقف 

الداخلى ميكن ان تقى من الكثيرمن املشاكل التى تسببها الرطوبه 

لذلك فالفحص و الصيانه الدوريه قد تطيل من عمر السقف.

                                                                                    

 

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

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

ey@edwardyacoub.com 
 

M
em

be
r o

f  
   

Th
e 

To
ro

nt
o 

R
ea

l E
st

at
e 

B
oa

rd
 

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

8000 Yonge st 
Thornhill, on l4J 1w3 

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

Azza Abdellnour
Direct: (416) 625-8027

azzaabd2014@gmail.com

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

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

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

Buying، Selling and Leasing
Residential, Commercial & Investment

بيع، شراء وتأجير استثماري جتاري سكني

www.torontojoyrealty.com
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طريقة الفحص الذاتي:
الدورة  إنتهاء  بعد  الفحص  يتم  أن  يُفضل 
أقل  الثدي  يكون  حيث  بأيام  الشهرية 

حساسية لأللم
1 - قفي أمام املرأة وضعي يديكي في وسطك 
أو  الثديني  شكل  في  تغيير  أي  الحظي  ثم 
البشرة  في  تغيير  أي  مالحظة  مع  لونهما 

وأيضاً إجتاه احللمتني 
نفس  حظي  وال  ألعلي  يديكي  أرفعي   2-

التغييرات السابقة 
يديك  وضعي  ظهرك  علي  إستلقي   3-
الثدي  فحص  في  وأبدئي  الرأس  حتت  اليسري 
الفحص  يتم  والعكس.  اليمني  باليد  األيسر 
بطريقة دائرية من اخلارج إلي الداخل في دوائر 
أصغر حتي الوصول للحلمة ثم يتم الضغط 
علي احللمة حيث يوجد نسيج من الثدي حتت 

احللمة

بني  احللمة  علي  الضغط  حاولي  برفق   4-
أصابعك لضمان عدم وجود سوائل ويستثني 

من ذلك األمهات املرضعات
-5 األبط، وهو جزء هام من الفحص وأفضل 
عدم  لضمان  الجزاء  تقسيمه  هي  طريقة 

إهمال فحص أي جزء منه 

MAMOGRAM متي ننصح بإجراء ال
عاماً   49  -  40 بني  يتراوح  عمرك  كان  لو   1-
يُنصح مراجعة الطبيب ملعرفة التاريخ املرضي 
للعائلة في حالة إصابة أحد االقارب وخصوصاً 
من ناحية األم لتحديد ميعاد لفحص الثديني

-2 لو عمرك يتراوح بني 50 - 69 عام يُنصح 
بالفحص الدوري كل عامني 

-3 لو عمرك أكثر من 70 عاماً يكون الفحص 
السابقة   MAMOGRAM ال  نتائج  حسب 

والتاريخ املرضي للعائلة

د. شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

طريقة سهلة وطبيعية لتتخلصي 
Special   Promotionsمن رائحة األحذية املزعجة

Four Laser Hair Removal Treatments
(Bikini and Underarm)............................. $199 (reg. $750)

Three Diamond Microdermabrasion
Treatments.............................................. $199 (reg. $375)

Three Chemical Peels ............................ $249 (reg. $375)

Three IPL Photorejuvenation
Treatments.............................................. $499 (reg. $750)

www.drbouloscosmetics.com
Tel: 905.868.8000

16945 Leslie Street, Unit 25,
Newmarket, Ontario  L3Y 9A2

Present this 
coupon to 

get 15% off 
skin products

Present this coupon 
to get a free 

chemical peel with 
the purchase of 

injectables (Botox 
and �llers)

املقادير
750 غم روبيان مقشر حجم وسط

1 بصلة مفرومة
3 ملعقة كبيرة زجنبيل طازج مفروم

ضمة كزبرة خضراء مفرومة
2/1 ضمة نعنع مفروم

3 ملعقة كبيرة كرمية خفق 
2 ملعقة كبيرة معجون بندورة

2/1 ملعقة صغيرة ملح
2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة كاري مطحون

2/1 ملعقة صغيرة  كمون مطحون
2/1 ملعقة صغيرة  كركم

2 سن ثوم مهروس

1 حبة بندورة مقطعة مكعبات
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

طريقة التحضير:
1.   قّلبي البصل بالزيت حتى يتغّير لونه  ثم  أضيفي 

الزجنبيل وقّلبي جيداً حتى يحمّر البصل.
املكّونات.  تتداخل  حتى  اوقّلبي  الروبيان  أضيفي     .2
والكركم  والكاري  األسود  والفلفل  بامللح  نّكهي  ثم 

والبابريكا والكزبرة اجلافة والثوم.
3.   أضيفي معجون البندوة والبندورة املقطعة وقّلبي 

املكّونات حتى يثخن املزيج.
4.   أضيفي كرمية اخلفق واتركي املزيج على نار هادئة 

ملّدة تتراوح بني 3 و5 دقائق.
وجهه  وزّيني  التقدمي،  طبق  في  اخلليط  أسكبي     .5

بالنعناع والكزبرة اخلضراء 

طبق العدد
اإعداد: اأماين

وصفة الروبيان بالكاري من املطبخ الهندي

8

الكريهة  احلذاء  رائحة  تزعجه  ال  منا  من  طبعا 
تلك  أسباب  أن  يقال  الشتوية.  األحذية  وخاصة 
الروائح تعود لوجود غدد عرقية ودهنية فى القدم 
سرعان ما تتحول نتيجة عدم التهوية الى روائح 
الروائح  فتلك  للنساء  بالنسبة  أما  جًدا،  كريهة 
فى  لتغير  نتيجة  واملراهقات  احلوامل  لدى  تكثر 

مستوى الهرمونات فى اجلسم.
لتتخلصي من  اليوم سأقدم لك طريقة سهلة 

رائحة األحذية املزعجة:
أوال حتتاجني إلى:

زيت النعناع
بودرة لألطفال

ماء
حتضير الوصفة:

1- احضري املكونات.
2- امزجي حوالي نصف ملعقة صغيرة من بودرة 

لألطفال و قطرتني من زيت النعناع.
ثم  صغيرة  ببخاخ  زجاجة  في  املزيج  ضعي   -3

أكملي تعبئتها باملاء.
4- قومي بهز الزجاجة جيدا حتى متتزج املكونات 

ثم رشي على القدمني واألحذية النظيفة.

BREAST CANCER - »سرطان الثدي�« 

قناع اجلزر لبشرة مشرقة
كما  املشاكل  من  الكثير  معاجلة  في  اجلزر  يساعد 
ترطيبه  إلى  إضافًة  الشمس  أشعة  أضرار  يقي من 
من  العديد  على  إلحتوائه  وذلك  للبشرة  الفعال 
الفيتامينات كالفيتامني أ و الفيتامني سي والعديد 

من املواد كالبوتاسيوم والفوالسني وغيرهم.
كيف تقومني بتحضير قناع اجلزر وكيف تطبيقيه؟ 

باخلطوات ستساعدك حواء في ذلك:
1- قطعي اجلزر إلى قطع ثم ضعي القطاع في وعاء 

واتركيه فوق النار حتى تصبح لينة.
2- اهرسي  اجلزر جيًدا باستخدام الشوكة

3- ضعي اجلزر املهروس في وعاء آخر
4- أضيفي الزبدة

5 طبقي اخلليط على وجهك بلطف
6- اتركي القناع على البشرة من 3-5 دقائق.

7- أخيرا اشطفي وجهك جيدا لتتخلصي متاًما من 
بقايا اجلزر على وجهك.

6 نصائح لتسريع منو الشعر
من منا ال تتمنى شعر طويل ولو سنتيمترات على ماهو عليه اآلن. سيدتي اجلميلة اليوم سأقدم لك 6 نصائح 

اتبعيها لتحصلي على شعر طويل وصحي:
1- قومي بتسخني زيت الزيتون ملدة 30 ثانية في امليكروويف و دلكي بها فروة رأسك. اتركي الزيت ملدة ساعة 

ثم اغسلي شعرك جيًدا.
2- امزجي العسل والقرفة ثم دلكي بهذا املزيج فروة رأسك. اتركيه ملدة ساعتني، ثم اغسلي شعرك.

3- كلما استخدمتي مجففات الشعر أقل كلما كان شعرك صحي أكثر.
4- اغسلي شعرك مرة واحدة كل يومني فقط.

5- ال تقومي بتمشيط شعرك وهو مبلل. متشيط الشعر وهو مبلل يضعف الشعر و يجعله ينمو ببطء أكثر.
6- ال تكثري من قص شعرك، فقص الشعر كثيرًا يجعله دائًما في نفس املستوى. فقط قومي بقص األطراف 

كل ٨ أشهر.
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طالب أونتاريو 
األفضل في علوم الكومبيوتر بني طالب العالم

وزير التنمية يعلن عن دعم كندا 
لبرنامج التغذية املدرسية في أفغانستان

نوعه  األول من  دولي جديد هو  اختبار  أظهر 
في العالم، أن طالب مقاطعة أونتاريو من بني 
اكثر العارفني بعلوم الكومبيوتر في العالم 
علي الرغم من أن مدارس املقاطعة ال تضع 
التكنولوجيا  استخدام  علي  كافية  أهمية 
قامت  وقد   ، البالد  من  لغيرها  بالنسبة 
بدراسة  الكومبيوتر  لعلوم  الدولية  الهيئة 
من  طالب  الف   ٦٠ علي  املاضي  العام  متت 
الصف الثامن في ٢٠ دولة ، وتناولت الدراسة 
وتبادل  وإنتاج  وإدارة  قدرة الطالب علي جمع 
املعلومات باستخدام جهاز الكومبيوتر وكذا 
في  واملدرسني  املسؤولني  ومواقف  اجتاهات 
بالتكنولوجيا  يتعلق  فيما  والثقة  املدارس 
أن  النتيجة  وجاءت  املدرسي  الوسط  في 
سجل طالب أونتاريو ٥٤٧ درجة من اصل ٦٠٠ 
درجة في علوم الكومبيوتر بتقدير اعلي من 
وتعادلت   ، درجة   ٥٠٠ وهو  الدولي  املتوسط 
 ، التشيك  وجمهورية  أستراليا  مع  أونتاريو 
وكان علي الطالب أن يؤدوا املهام األساسية 

واللصق  والقص  املستندات  حفظ  مثل 
عدة  واستعمال  املعلومات  وتعديل  وأنشاء 
اإلجابة  وأيضا  واحد  وقت  في  تطبيقات 
املدارس  مديري  فعل  وهكذا  استبيان  علي 
وقد   ، التكنولوجيا  ومنسقي  واملدرسني 
علوم  في  درجات  أعلي  الفتيات  سجلت 
الكومبيوتر عن البنني ولكن األوالد كانوا اكثر 
ثقة في أداء املهام الصعبة مثل أنشاء برامج 
وقام   ، األنترنت  شبكة  علي  مواقع  بناء  أو 
املستوي  عن  تقرير  بتقدمي  أونتاريو  مدرسي 
الكومبيوتر  الثقة في استخدام  العالي من 
في  نظرائهم  مع  باملقرنة  أعمالهم  في 
في  املسؤولني  أفاد  ذلك  ومع   ، األخرى  البالد 
معظم املدارس في أونتاريو انه ال يزال هناك 
عن  التكنولوجيا  استعمال  علي  اقل  تركيز 
املتوسط الدولي واشتكي عدد كبير منهم 
هناك  وان  كافية  وغير  قدمية  املعدات  أن 
واحلصول  الفنية  اخلبرات  صعوبة في تطوير 

علي مساعدات تقنية.

والفرنكوفونية  الدولية  التنمية  وزير  أعلن 
دعم  في  مستمرة  كندا  أن  عن  »باراديس« 
برنامج »التغذية العاملية والتغذية املدرسية« 
أن  وقال  أفغانستان،  في  املتحدة  لألمم  التابع 
التعليم هو األساس لتحسني حقوق األنسان 
 ٣٫٦ كندا  وتقدم   ، والدميقراطية  والسالم 
مليون دوالر خالل سنتني لبرنامج التغذية في 
فتاة  الف   ٥٥٠ حلوالي  سيوفر  وهذا  املدارس 
وصبي من الصف األول حتي الصف السادس 
علي   احلصول  املعينة  املدارس  بعض  في 
ونظرا   ، ملنازلهم  املدعم  الزيت  من  حصص 
بالنسبة  الدراسة  ترك  في  الكبير  للمعدل 
فان  والثامن  السابع  الصف  في  للفتيات 

الزيوت املدعومة توزع أيضا علي ١٠٧ الف فتاة 
أمورهم  أولياء  لتشجيع  الصفوف  هذه  من 
دراستهم.  بإكمال  للبنات  السماح  علي 
مرغوب  مهم  عنصر  الطهي  زيت  ويُعتبر 
 ، أفغانستان  احمللي في  الغذائي  للنظام  فيه 
هدف  أفغانستان  أصبحت   ٢٠١٤ عام  ومنذ 
تعنبر  كذلك  للتنمية،  كندا  حكومة  جلهود 
بها  تهتم  دول  واحدة من عشرة  افغانستان 
األمهات  بالنسبة لصحة  الكندية  احلكومة 
وقدمت  والصغار  حديثا  املولودين  واألطفال 
كندا في السنة املالية ٢٠١٢ – ٢٠١٣ اكثر من 
رسمية  تنموية  مساعدات  دوالر  مليون   ١٠٧

إلي أفغانستان .

ادعاءات بالتحرش اجلنسي ضد أثنني من أعضاء 
البرملان من احلزب الليبرالي

دخلت قضية التحرش اجلنسي في مبني البرملان دائرة الضوء فقد 
أوقف الزعيم الليبرالي جسنت ترودوا عضوين من أعضاء البرملان 
من احلزب الليبرالي وهم سكوت أندروز وماسيمو باسيتي ريثما 
ينتهي التحقيق في ادعاءات سوء السلوك الشخصي ومت وضع 
أعضاء  سبعة  سيقوم  حيث  العموم  مجلس  يد  في  االدعاءات 
هناك  وبينما   ، مغلقة  أبواب  خلف  األمر  مبناقشة  البرملان  من 
لوائح لدي مجلس العموم للتعامل مع الشكاوي والتحرشات 
بني أعضاء البرملان واملوظفني العاملني معهم فال توجد سياسة 
أنفسهم  البرملان  أعضاء  بني  التحرش  ادعاءات  مع  للتعامل 
تبرئة  من  ثقة  علي  انهم  العمل  عن  املوقوفني  العضوين  وقال 

اإلناث  اثنتني من  السلوك من  االتهامات بسوء  وجاءت   . يرتكبوا خطأ  لم  وانهم  ساحاتهم 
أن  االثنتان  وقالت  واضحة،  غير  االدعاءات  طبيعة  ولكن  الليبرالي،  احلزب  في  البرملان  أعضاء 
األمور ذادت تعقيداً عندما نُشرت هذه االدعاءات على املليء وأنهن وقعن ضحية للمرة الثانية 
لهذا النشر، وفتح هذا املوضوع اظهر خبايا كثيرة تخص مكان العمل في مبني البرملان حني 

قال أحدهم أن التحرش اجلنسي شائع هناك. 

للمنظمات  دوالر  الف   ٣٠٠ كندا  حكومة  قدمت 
النساء  ضد  العنف  علي  القضاء  علي  تعمل  التي 
األبيض«،  »الشريط  منظمة  بدأت  وقد   ، والفتيات 
في وضع هذه األموال جتاه مشروع  يتم تنفيذه في 
٣٦ شهر وهو دعم مجموعة من األدوات علي شبكة 
في  والفتيان  الرجال  اشتراك  علي  تعمل  األنترنت 
الوزيرة اخملتصة  وقال  النساء.  للعنف ضد  وضع حد 
هذه  أن  ليتش«  »كيلي  كندا،  في  النساء  بأوضاع 
اجملتمع  وتشجيع  الضحايا  لدعم  ستذهب  األموال 
نخبئ هذا  واننا ككنديني  العنف،  العمل ضد  علي 
الشيء ولكن يجب علي الناس أن  يتكلموا عن هذا 
لوقف  يوم   ١٦ ملدة  انطالق حملة    اإلعالن عن  ومت   ،
نوفمبر   ٢٥ من  وتبدء  النساء  ضد  اجلنسي  العنف 
حتي ١٠ ديسمبر وجاءت انتقادات كثيرة من أن نظام 
العدالة ال يفعل شيء كثير ملساعدة الضحايا ، وان 
لالعتداء  تتعرض  نساء  ثالثة  كل  من  واحدة  هناك 
وقال  الشرطة.  يبلغن  ال  منهن   %  ٩٠ وان  اجلنسي 
رئيس شرطة أوتاوا أن هناك عوامل كثيرة تدور حول 
وتشجع  االتهامات  لهذه  تهتم  الشرطة   وان  ذلك 
النساء علي التقدم ببالغاتهم إلي الشرطة. وجاءت 
وسائل  في  واسعة  مناقشات  وسط  احلملة  هذه 
مذيع  اُتهم  أن  بعد  اجلنسي  االعتداء  عن  األعالم 
في »السي بي سي« بهذا وأيضا عضوين من احلزب 
هذه  مع  وتضامناً  الكندي.  البرملان  في  الليبرالي 
احلملة فقد قام رئيس شرطة أوتاوا »تشارلز بورديلو«، 
ومجموعة من الرجال األخرين بالسير مسافة ميل 
الوعي  لزيادة  عالي  بكعب  نسائية  أحذية  مرتدين 
اجلنسي  للعنف  حد  ولوضع  النساء،  ضد  بالعنف 

ضد املرأة.

الكندية  األفريقية  األصول  من  كبير  حشد  اجتمع 
ليلة  في  األمريكية  للقنصلية  املقابل  الفناء  في 
وفي  املاضي،  نوفمبر  والعشرين من  اخلامس  الثالثاء 
يهتفون  وأخذوا  التجمد،  من  تقترب  حرارة  درجة 
الكبرى  احمللفني  هيئة  قرار  ضد  شديد  غضب  في 
أمريكا  في  ميزوري  والية  بي  فيرجسون  مدينة  في 
الشرطة  لضابط  اتهام  توجيه  بعدم  قضي  والذي 
في  اسود  شاب  علي  الرصاص  اطلق  الذي  األبيض 
حتمل  املتظاهرات  احد  وكانت  وقتله.  النهار  وضح 
الفتة تناثر عليها لون مثل الدم وكتب عليها »حياة 
األسود مهمة« وتزعمت املظاهرة امرأة أخذت تنادي 
بالقضاء الكامل واملطلق علي العنف الذي متارسه 
ونقول  نقف  أن  إلي  نحتاج  نحن  وقالت   ، الشرطة 
لكم  أقول  أنا  تورنتو  شرطة  يا  و   ، جدا  يكفي  هذا 
مت  وقد   ، ونحذركم  نراقبكم  أننا  هنا  ضابط  ولكل 
ترتيب هذه املظاهرة علي موقع الفيس بوك وكانت 
أن  املظاهرة  منظمو  واقترح  كبيرة  فعل  ردود  لها 
الذين  السود  وغير  البيض  األشخاص  جميع  يقف 
ينضمون إلي املظاهرة في اخللف ومينعوا من التحدث 
هذا  مت  وقد  طريقة  باي  برايهم  األدالء  أو  اإلعالم  مع 
أثناء املظاهرة الفعلية ، وكان ضمن املتظاهرين ابنة 
عم الشاب  كاربي ٣٣ سنة والذي قتله شرطي في 
برامبتون بأونتاريو يوم ٢٥ سبتمبر أثناء توقف حركة 
املرور وقالت أن عائلتها ال تزال تنتظر أجابه حول ما 
حدث ليلة مصرع ابن عمها ، وان الشرطة ليس في 
إمكانها أن تطلق النار علي الناس جملرد انهم يحملون 

شارة البوليس

حكومة كندا تعتمد ٣00 ألف دوالر 
ملواجهة العنف ضد النساء والفتيات

مظاهرات غاضبة قرب القنصلية 
األمريكية في تورنتو احتجاج على تبرئة 
شرطي ابيض قتل رجل اسود في أمريكا

كندا تدين االعتداء 
على املعبد اليهودي في القدس

أصدر وزير الشئون اخلارجية الكندي »جون بيرد« بياناً قال 
فيه: »تدين كندا بأشد العبارات املمكنة الهجوم اإلرهابي 
الهجوم  وإن  القدس،  في  اليهودي  املعبد  على  الوحشي 
على املصلني األبرياء في مكان يفترض فيه أن يكون مكان 
للسالم والهدوء هو هجوم جبان ال يجب التسامح معه 
هذه  في  شاركوا  الذين  أولئك  »ان  البيان:  وأضاف  أبداً«، 
األعمال اإلرهابية اخلسيسة ، وأولئك الذين دعموا ومَولوا 
هذه األعمال هم مسئولني عن تفاقم الوضع املشحون 
واخلطير في القدس. وتكرر كندا القول بأن القادة الذين 
يكررونها  و  مسئولة  غير  حتريضية  بيانات  يصدرون  
بانتظام لن ميكنهم األن أن يتظاهرون باجلهل أو يغضوا 
ونحن  اإلرهابية،  الهجمات  هذه  مثل  تقع  عندما  النظر 
نقف مع الشعب اإلسرائيلي ونيابة عن جميع الكنديني 
. واجلدير  نقدم تعازينا القلبية ألسر وأصدقاء الضحايا« 
بالذكر أن هذا الهجوم حدث بينما كان ٢٥ يهودي يؤدون 
الصالة في املعبد اليهودي وهاجمهم اثنني فلسطينيني 
بالسواطير والسكاكني والبنادق فقتلوا خمسة وجرحوا 
واليزال  اليهود  الكنديني  أحد  املصابني  بني  ومن  أخرين 
ُقتل  وقد  راسه  على  بساطور  بسبب ضربة  غيبوبة  في 

املهاجمني في تبادل ألطالق النار.

ستيفن هاربر يعلن عن تقدمي 5٫٨ 
مليار دوالر للبنية التحتية

أخري  دوالر  بليون   ٥٫٨ أضافة  عن  هاربر«  »ستيفن  أعلن 
التحتية  البنية  علي  تصرف  سنوات  ثالثة  مدي  علي 
اقترح  قد  هاربر  وكان  الفيدرالية.  احلكومة  ملمتلكات 
ولكنه  واألنفاق،  امليزانية  تخفيض  األخيرة  األسابيع  في 
أن النفقات اجلديدة ال تتعارض مع تخفيض  قال مجدداً 
العجز  سنوات  إنهاء  وشك  علي  احلكومة  ألن  امليزانية 
للقيام  الالزمة  املرونة  لنا  يتيح  هذا  وان   ، امليزانية  في 
من مشاريع  واسعة  في مجموعة  إضافية  باستثمارات 
البنية التحتية الالزمة وان التمويل اجلديد سيذهب إلي 
مرافق احلدود واملطارات وخدمات السكك احلديدية ومرافق 
بناء السفن وخدمات احلرف الصغيرة وسوف يتم األنفاق 
علي حتديث الدفاع الوطني واخملتبرات الفيدرالية ومراكز 
األبحاث ومرافق الشرطة الفيدرالية وأيضا ترميم املواقع 
املتاحف  علي  التحسينات  وإدخال  الوطنية  التاريخية 
قد  احلكومة  وكانت  البحرية.  واحملميات  العامة  واحلدائق 
أنفقت سابقاً ٥٠ بليون دوالر علي البنية التحتية  في ما 

يزيد عن ١٠ سنوات
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إن  أمريكيون  مسؤولون  قال 
ما  لديها  املتحدة  الواليات 
إيران شنت غارات  أن  إلى  يشير 
اف-4  فانتوم  بطائرات  جوية 
املاضية  القليلة  األيام  خالل 
اإليرانية  احلدود  قرب  ديالى  في 
الدولة  لتنظيم  أهداف  على 
أول  في  العراق  في  اإلسالمية 
ما  على  نوعها  من  عمليات 
اإليرانية.  اجلوية  للقوات  يبدو 
إيراني كبير  بينما نفى مسؤول 
أن بالده شنت غارات جوية على 

التنظيم املتشدد في العراق.
لرويترز  الهاشمي  هشام  وقال 
قصفت  إيرانية  طائرات  إن 
أن  مضيفا  ديالى  في  أهدافا 
احلكومة تنفي ذلك بالتأكيد إذ 

ليس لديها أجهزة رادار.
مختلطة  محافظة  وديالى 

عرقيا حيث طرد اجليش العراقي 
البشمركة  قوات  من  بدعم 
شيعية  وميليشيات  الكردية 
من  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
الشهر  في  وقرى  عدة بلدان 

املاضي.
وقال محلل مقيم في بريطانيا 
اجلزيرة  لقناة  تغطية  إن 
التلفزيونية بينت طائرة فانتوم 
الدولة  تنظيم  تقصف  اف-4 
اإلسالمية في ديالى كانت أول 
السالح  تدخل  مرئي على  دليل 
مباشر  بشكل  اإليراني  اجلوي 

في الصراع.
احمللل  جيننجز  جاريث  وأضاف 
جينز  آي.إتش.إس  مجلة  لدى 
»إيران  األسبوعية  الدفاعية 
في  الوحيدتان  هما  وتركيا 
املنطقة اللتان متتلكان طائرات 

إف-4 ونظرا لكون موقع احلادث 
اإليرانية  احلدود  عن  بعيد  غير 
وعدم رغبة تركيا في املشاركة 
تشير  عسكريا  الصراع  في 
طائرات  هذه  أن  إلى  الدالئل 
جلمهورية  اجلوية  للقوات  تابعة 

إيران اإلسالمية.«   

خطة أوباما إلغالق جوانتانامو 
تواجه انتكاسة كبرى

كوريا الشمالية متنع تسمية 
حديثي الوالدة بإسم زعيمها كيم جونغ أون 

في  السلطات  )CNN(—أصدرت  الشمالية  كوريا  يانغ،  بيونغ 
كوريا الشمالية وثيقة متنع فيها اآلباء من تسمية أطفالهم 
باسم زعيم البالد كيم جونغ أون، بحسب ما نقلته وكالة أنباء 
كوريا اجلنوبية على لسان مصدر مسؤول في كوريا الشمالية.

وبينت الوكالة أن هذه الوثيقة جاءت “حلماية السلطة العليا 
لزعيم البالد.”

كيم  السابق،  الشمالية  كوريا  زعيم  أن  الوكالة  تقرير  وذكر 
اسمه  يحملون  الذين  األشخاص  من  فيه  يطلب   2011 العام  في  مرسوما  أصدر  قد  كان  إل  جونغ 

بتغييره بصورة طوعية.

واشنطن تعتقد أن إيران شنت غارات 
جوية ضد الدولة االسالمية في العراق

اتفاق احلكومات العراقية 
والكردية علي صفقة نفط

اجليش النيجيري يستعني باملقاتلني 
احملليني لردع بوكو حرام 
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يقول وزير املالية العراقي ان احلكومة املركزية وصلت إلى اتفاق في النزاع طويل األمد بشأن النفط مع 
احلكومة االقليمية الكردية املتمتعة بحكم شبه ذاتي.

برميل من  الف  الكردية سوف ترسل 550  أن احلكومة  زيباري لوكالة أسوشيتد برس   يقول هوشيار 
املئة من  املقابل، سيحصل األكراد على حصة 17 في  العراقية. وفي  النفط  وزارة  إلى  يوميا  النفط 
امليزانية الوطنية اخملصصة ملنطقتهم، باإلضافة إلى أقساط بقدر 1 مليار دوالر لتعزيز قدرات مقاتلي 

البشمركة الكردية التي تقاتل جماعة الدولة اإلسالمية.
التي من املفترض أن   في وقت سابق من هذا العام، قطعت بغداد 17 في املئة من ميزانية الدولة 
الذاتي  داخل منطقة احلكم  النفط من حقول  بدأ األكراد نقل  أن  الكردية بعد  املنطقة  إلى  تذهب 

لتركيا ضد رغبات بغداد.

في  خاصة  األخيرتني،  السنتني  في  حرام  بوكو  ضد  القتال  في  كبير  تأثير  القرويني  للمسلحني  كان 
مدينة مايدوغوري، عاصمة والية بورنو. لكن إرسالهم في عمليات مع اجليش يعد تطورا جديدا.

ويرى البعض أن إرسال املقاتلني احملليني هو اعتراف رسمي بفشل اجليش النيجيري، الذي أخفق أكثر من 
مرة في حماية سكان شمال شرق نيجيريا.

ما زالت معدالت العنف مخيفة، لكن حتالف املقاتلني احملليني مع اجليش يبعث بعض األمل.
ويقول سامسون داوا، أحد سكان قرية مباالال، الذي شهد انتشار اجلهاديني في قريته: “رأيت عشرات 

الدراجات البخارية، يستقل الواحدة منها شخصان أو ثالثة. ويحمل جميعهم بنادق”.
أثقل، ويشهرون أسلحتهم،  رباعي مكشوفة، ومعهم أسلحة  دفع  آخرون سيارات  وأضاف: “يستقل 
متائم حول  يربطون  ومقاتلني،  جنودا  السيارات حتمل  من  قافلة  داوا  رأى  يومني،  وبعد  يصرخون”.  وهم 
أذرعهم. وكانوا يتجهون إلى مدينة تشيبوك، التي اختطف فيها مسلحو بوكو حرام 219 من فتيات 

املدارس في أبريل/نيسان املاضي.
ويقول داوا: “عندما رأينا اجلنود، علمنا أن األمر جدي، وعقدنا األمل عليهم. وأعتقد أن نوع السالح الذي 

يحملونه يظهر تطور قوتهم”.
واستعاد اجليش السيطرة على تشيبوك خالل ساعات. ووردت تقارير عن مقتل العديد من اجلهاديني 

في شوارع املدينة.
ويقول داوا: “ال ميكن للمقاتلني احملليني القيام بذلك وحدهم. لذا، ال أصدق من يقول إنه يعقد اآلمال 

على القناصني وحدهم”.
البالد. لكنه قد  يائسا، ويظهر مدى األزمة في شمال-شرق  اللجوء للمقاتلني احملليني إجراءا  ويعتبر 
يكون مهما ملساعدة اجليش في وقف استيالء اجلهاديني على املزيد من األراضي. ويقول داواكي أثناء 
استعداده للعودة للقتال: “نعرف أنها حرب. قد أعود وقد ال أعود. لكن أبنائي سيفخرون بأن أباهم مات 

وهو يقاتل بوكو حرام”.

BBC

أسوشيتد برس

أسوشيتد برس

أوباما  باراك  الرئيس  حملة  واجهت 
خليج  في  الفيدرالي  السجن  إلغالق 
منذ  املستمرة  كوبا  في  غوانتانامو 

خمس سنوات، انتكاسة كبرى.
برس  أسوشيتد  وكالة  وقالت 
مجلسي  مفاوضي  إن  األمريكية 
على  يعكفون  الذين  والشيوخ  النواب 
الدفاع  سياسة  قانون  مشروع  إنهاء 
منح  شأنه  من  بندا  رفضوا  السنوي، 
مشتبه  إرهابيني  نقل  سلطة  الرئيس 
صدق  إذا  املتحدة  الواليات  إلى  بهم 
على خطة شاملة إلغالق  الكونغرس 

غوانتانامو.
وقال السيناتور الدميقراطي كارل لفني، النائب عن ميشجان، إن التشريع لم يشتمل على هذا البند.

وكان أوباما يدفع إلغالق املنشأة منذ انتخابه في 2009، إال أنه واجه مقاومة من قبل اجلمهوريني 
وبعض الدميقراطيني في الكونغرس.

ويتوقع أن يصوت مجلسا النواب والشيوخ في جلسة ›‹البطة العرجاء‹‹ على مشروع قانون 
السياسة الشامل.

CNN

info@ashamalla.ca 
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جود نيوز: هي »ميرنا سرالدين«، مذيعة لبنانية 
هاجرت إلي كندا عام 2001 وعرفناها من خالل 
يحمل  برنامج  تقدم  حيث   ROGERS قنوات 
عنوان »ASK MIRNA« التقينا بها ، وكان هذا 

احلوار مع جريدة »جود نيوز«:

متي بدأتي في ممارسة اإلعالم ، وماذا كان الدافع؟
ولكني  عام،  عشر  ثالثة  منذ  كندا  إلي  هاجرت  أوالً 
بدأت بالعمل باإلعالم منذ عامني فقط ، فكرت في 
فكنت  لي،  رغبة  وكانت  صغري  منذ  الني  اإلعالم 
تلفزيونية،  برامج  أُقدم  وأن  باإلعالم  بالعمل  أحلم 
كنت  ألنني  ونظراً  كندا  إلي  قدومي  عند  ولكن 
أعيش بأونتاريو ولغتي الثانية بعد العربية هي اللغة 
لهذا  اإلجنليزية،  اللغة  هي  الثالثة  بينما  الفرنسية 
إدارة  بدراسة  قمت  ولكني    ، اإلعالم  في  أفكر  لم 
أن استرجع حلمي  االعمال. ولكن منذ عامني قررت 
مذيعة  واكون  العربية  جاليتي  اخدم  وأن  القدمي 
اجلنسيات  كل  من  الفنانني  حفالت  بتقدمي  وبدأت 

العربية

 »ASK MIRNA« برنامج  فكرة  جاءت  وكيف 
والذي يذاع علي قنوات روجرز؟

كنت  حيث   ،»ASK MIRNA« برنامج  فكرة  جاءت 
العربية  للجاليات  احلفالت  بحضور  بنفسي  أقوم 
االنترنت  موقع  علي  نضعها  ثم  بتصويرها  وأقوم 
للجاليات  كمشاركة  فقط  »يوتيوب«،  الشهير 
كانت  قدمتها  حلقة  أول  أن  أتذكر  وهنا  العربية، 
عطية«،  »مني  للفنانة  البحيرة  علي  سهرة 

اقوم  كنت  التي  والفعاليات  احلفالت  توالت  بعدها 
بتغطتيتها ثم عملت كمقدمة برامج علي قنوات 
وكان  العربية  باللغة  ناطق  برنامج  في  ايضاً  روجرز 
ساعة  نصف  مدته  وكان   - االخبار«  »شو  يسمي 
بدأ  قررت  بعدها   - ميرنا«  »اسك  في  احلال  هو  كما 
برنامجي »ASK MIRNA« والذي يُذاع كل اسبوعني 

وقريباً سُيذاع اسبوعياً

انت ام ولديك ابن وبنت كيف استطعتي التنسيق 
بني هذا احلياة األسرية وعملك باإلعالم؟

صبروالتزام  لديك  كان  اذا  ولكن  صعب  امر  بالطبع 
وإرادة تستطيع فعل أي شئ، فرمبا أري نفسي سيدة 
خارقة ، واستطيع إمتام العديد من األعمال في وقت 
واحد ، إضافة إلي اني احب عملي كثيراً فانا اتكلم 
تنظم  ان  هو  شئ  واهم   ، الوقت  نفس  في  وافكر 

حياتك وتعطئ كل شئ وقته

ما الهدف الذي تريد ميرنا حتقيقه من برنامجها؟
شئ  علي  وجنتمع  العربية  اجلالية  نقوي  أن  الهدف 
املصريني  حلفالت  أذهب  فأنا  البعض.  بعضنا  مع 
واللبنانيني والفلسطينيني وباقي اجلنسيات العربية. 
ليس هذا فقط ولكن في بعض احللقات يكون معي 
مختلفة،  عربية  جنسية  من  شخص  التقدمي  في 
شابة  ومرة  عراقي  شاب  البرنامج  معي  قدم  فمرة 
العام،  املستوي  علي  الهدف  كان  هذا  مصرية. 
وعلي املستوي الشخصي فقد كان حلمي ان اكون 
مذيعة تلفزيون بلبنان وكان ال يجب أن يتوقف احللم 

بهجرتي ولهذا فعلت نفس الشئ هنا.  

إذا كان امامك القيام كمذيعة في برنامج فرنسي 
العربية  للجالية  بالعربية  برنامج  أم   ، للكنديني 

ايهما ستفضلي؟
بالتأكيد افضل البرنامج العربي 

كيف يتم متويل برنامج »ASK MIRNA«؟
معنا،  باإلعالن  ونرحب  الرعاة  من  البرنامج  متويل 

ثانية يستطيع من خاللها  حيث يحصلون علي 15 
أول  في  ملرتني  وعمله  واالعالن عن شركته  التحدث 

احللقة وفي أخرها

ما الذي حتلم به ميرنا في عملها باإلعالم؟
ومحطة  تلفزيونية  محطة  لدينا  يكون  أن  حلمي 
إذاعية عربية علي مدي 24 ساعة، وسنتعاون مع من 
يفكر في هذا العمل والذي نستطيع من خالله أن 
نعرض أعمال وبرامج للكبار والصغار، مما يعود بالنفع 

علي اجلالية وقوتها في كندا

من مثلك االعلي من اإلعالميني؟
ليس لدي احد مفضل، ولكني كنت اشاهد الكثير 
منهم، فاشاهد منطهم في اإللقاء ، وكيف يتحدثون 
واحتدث  املرأة  امام  اقف  كنت  اني  وأتذكر  للضيوف. 
احتدث  من  أنا  اكون  أن  حلمي  كان  فقد   ، للتعلم 

واحكي

للجالية   »ASK MIRNA« برنامج  قدم  ماذا 
املصرية حتديداً؟

»غادة  السيدة  السابقة،  املرشحة  مع  بلقاء  قمت 
والتي كانت مرشحة عن مدينة مسيسوجا  ملك« 
الدائرة السادسة ، وأشارك في فعاليات املصريني في 
كندا ، وسبق لي أن قدمت الفنان تامر حسني في 
أحدي حفالته بكندا، وقلت ملقدمي احلفل وقتها لو 
أردمت تقدمي تامر باللهجة املصرية أستطيع فعل ذلك 
فقد تعلمت اللغة املصرية جيداً من متابعة األفالم 

املصرية والنجوم املصريني أمثال عادل أمام ويسرا

حـــــــوارات 12
املذيعة العربية بقنوات ROGERS تتحدث ل »جود نيوز«

ميرنا سرالدين: هدفي ربط مختلف اجلاليات العربية ببعضها البعض 

ترقبوا هذا االسبوع حلقة جديدة  

من البرنامج العربي 
 ”AskMirna آسك ميرنا“

على قناة روجرز التلفزيونية حيث سيبث يوم السبت 
املوافق 6 ديسمبر الساعة الرابعة صباحا. (بث 

اإلعادات ملنطقة تورنتو و سكاربورو فقط).
.(510HD & 59 ,10) على قنوات 

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

على الفيسبوك.

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

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

 www.askmirna.com

ملزيد من املعلومات، زوروا املوقع التالي: 

 www.rogerstv.com/askmirna
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Always the right size, always the right colour...
Purchase the Ultimate Gift of Relaxation this year... 

REGISTERED MASSAGE •  FACIALS •  WAXING

O p e n  7  d a y s  a  w e e k  |  O p e n  e v e n i n g s  a n d  w e e k e n d s  |  S a m e - d a y  a p p o i n t m e n t s  |  G i f t  C a r d s 

R E G I S T E R E D  M A S S A G E  •  F A C I A L S  •  W A X I N G

FRANCHISES AVAILABLE:  T. 905.737.6467 or info@handandstone.ca

* Spa Packages based on guest pricing plus taxes. Offers may not 
be combined. Excludes cash denomination purchases. 

Valid in-store only. Rates and services may vary by location. Offer 
expires December 25, 2014. Free Gift Cards expire March 31, 2015.

Receive a FREE

   25
when you purchase any 

of our Spa Packages
 

GIFT 
CARD* $

H appy 

   H olidays!

AS A MEMBER

SAVE  UP TO 

$75 
ON SPA PACKAGES** 

** Gift Card savings based on member pricing versus 
non-member rates. Taxes extra. See Spa for details.

كتب : جرجس ابراهيم
أبو شقة، سكرتير  بهاء  الدكتور  نيوز: قال   جود 
عام حزب الوفد ، و أستاذ القانون واحملامى املعروف 
محكمة  اصدرته  الذي  احلكم  إن  بالنقض، 
و  مبارك  االسبق  الرئيس  ببراءة  القاهرة  جنايات 
6 من كبار  و  العادلي  اللواء حبيب  داخليته  وزير 
قبل  متوقع  حكم  كان   ، ومساعدية   معاونية 
صدوره الن هناك دالئل متنافرة وغير متجانسة 
القضاء  أحكام  على  التعليق  أن  الي  الفتاً   ،

مرفوض قانونيا .
واضاف ابوشقة في تصريحات خاصة ل مراسل 
»جود نيوز« بالقاهرة جرجس ابراهيم،  بعد طعن 
املستشار هشام  العام  النائب  و  العامة  النيابة 
الرئيس  بحق  الصادر  البراءة  حكم  علي  بركات 
جلسة  حُتدد  فسوف  الثانية  للمرة  االسبق  
لنظر القضية  وتتبع اإلجراءات اخلاصة مبحكمة 
الضمانات  كل  ودفاعه  للمتهم  ويكون  اجلنايات 
واحلقوق وهي إما تؤيد حكم البراءة أو تقر احلكم 
املستشار  برئاسة  األولى  احملاكمة  في  الصادر 
وهو  مغايرة  بعقوبات  تقضي  أو  رفعت  أحمد 
مايعني عملياً بأن القضية مازالت منظورة امام 

القضاء وانها معلقة ولم تغلق.
 وشدد »ابو شقة« علي أن هذه القضية كانت 
نفى،  وأدلة  ثبوت،  وأدلة  كثيرة،  تفاصيل  بها  
األمور  أغلب  وألنها قضية كبيرة، ومعقدة، فإن 

كانت تؤدى إلى إثارة الشك داخل نفس القاضى، 
لصالح  يكون  دائما  الشك  أن  قانونياً  ومعروف 
إلى  يحتاج  القتل  احلكم فى قضايا  املتهم، ألن 
أدلة االتهام،  قناعة كاملة لدى القاضى بثبوت 
جنائيا،  احلكم  كان  لذلك  يحدث،  لم  ما  وهو 

وبحسب الورق املتاح.  
الكاتب   ، حسن  علي  الدكتورعمار  قال  بينما 
والباحث السياسي ، أن بعد احكام البراءة التي 
مبارك  حسني  االسبق  الرئيس  علي  صدرت 
لشعبية  تراجع  تسبب  قد  نظامه   رموز  و 
الرئيس عبدالفتاح السيسي بني بعض التيارات 
رموز  أن  والسيما  الشباب،  تيار  مثل  اجملتمعيه 

اعتبرو  الوطني  احلزب  قيادات  و  السابق  النظام 
مبثابه  هي  مبارك  عن  الصادرة  البراءة  احكام  أن 
براءة للحزب وكل اعضائه وبراءة للعهد السابق 
كله و استخدمو وسائل االعالم في الترويج بأن 
ثورة يناير هي مؤامرة وخيانه للوطن وان كل من 
بجماعة  دفع  مما  وعميل  خائن  هو  فيها  شارك 
 ، املوقف   هذا  استغالل  في  االرهابية  االخوان 
ونشر افكارها بأن ثورة 30 يونيو هي ضد وانقالب 
السيسي  أن  الي  الفتاً   ، يناير   25 ثورة  علي 
بحق  صدرت  التي  البراءة  مسئولية  اليتحمل 
القضاء  مبارك ونظامه النها احكام صادرة من 
عمل  في  يتدخل  أن  يحب  ال  شخصياً  هو  و   ،

القضاء و سير العمليه القضائية 
، ولكنه في الوقت نفسه يتحمل 
السياسية  الناحية  من  احلكم 

باعتباره رئيس للدولة .
و اضاف عمار في تصريحات خاصة 
ل »جود نيوز » أن بعض االعالميني 
و رموزالنظام السابق يربطون بني 
انهاء جاءت  و  يونيو  و  يناير  ثورتي  
من  مبارك  نظام  اعتبار  ترد  لكي 
وصل  بل  ارتكبها  التي  جرائمه 
السيد  بان  احلديث   الي  االمر 
الترشح  حقه  من  مبارك  جمال 
في  املقبلة  الرئاسية  لالنتخابات 
القضايا  في  بالبراءة  احكام  علي  حصوله  حال 

التي يحاكم عنها امام القضاء .
اتخذها   التي  االجراءت  ان  علي  عمار  وشدد   
الرئيس السيسي باصدار تشريع لتعديل قانون 
مكافحة  إطار  في  وذلك  اجلنائية،  اإلجراءات 
لتجرمي  واألخر  العام،  املال  واحلفاظ على  الفساد 
والتي  يونيو،  و30  يناير   25 ثورتي  إلى  اإلساءة 
سوف تقلل من حدة الهجوم علي ثورة 25 يناير 
مشيرا   ، كافية  غير  إنها  االعالم  وسائل  في 
الشباب  اكثر من  التقرب  الرئيس  أنه علي  الي  
و يطمئنهم بان العجلة ال تدور للخلف وانه ال 

عودة للنظام السابق.

حـــــــوارات 13

أسامة الغزالي حرب ل »جود نيوز« اإلنتخابات البرملانية 
منتصف فبراير القادم

 

إجراء  يتوقع  أنه  االحرار  املصريني  حزب  رئيس  باعمال  القائم  حرب  الغزالي  أسامة  الدكتور  قال  نيوز:  جود 
االنتخابات البرملانية، وهي اإلستحقاق الثالث واالخير من إستحقاقات خارطة الطريق التي اقراتها القوي 
، في شهر فبراير املقبل، في اجازة  الرئيس االخواني محمد مرسي بعد ثورة 30 يونيو  الوطنية عقب عزل 
نصف العام الدارسي علي أن يجتمع البرملان املنتخب في بداية شهر مارس املقبل ، الفتاً أنه بإجراء االنتخابات 

البرملانية ستكون مصر قد طوت صفحة الفترات االنتقالية التي استمرت مايقرب من اربعة سنوات .
و اضاف الغزالي في تصريحات خاصة ملراسل جود نيوز بالقاهرة »جرجس ابراهيم » أن االنتخابات البرملانية لم 
تتاخر كثير كما يدعي البعض ولكن هناك بعض اإلجراءت في انتظار اإلنتهاء منها قبل البدء في االنتخابات 
، مشدداً علي أن البرملان القادم تقع عليه مسئوليات خطيرة مثل عزل الرئيس وتعديل الدستور ، كما أن 
الشعب املصري يعول كثير علي هذا البرملان. وشدد علي أن إنتخاب البرملان في أقرب وقت سوف يكون له ردود 

فعل إيجابية كبيرة ليس علي املستوي السياسي فحسب ، ولكن ايضاً علي اجلانب االقتصادي.

جود نيوز تفتح ملف تبعات براءة مبارك ورجاله
احملامي بهاء ابوشقة: بعد طعن النيابة علي احلكم ، القضية اصبحت معلقة بني يدي القضاء
عمار علي حسن: شعبية السيسي تأثرت بعد حتميله املسئولية السياسية عن براءة مبارك
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مقار لصحيفة »الدستور«: رحيل االنبا ميخائيل 

خسارة كبيرة لألرض وفرحاً بالسماء 
نشرت صحيفة الدستور املصرية تصريحات ل »إبرام مقار« رئيس حترير »جود نيوز« الكندية في أعقاب 
رحيل االنبا ميخائيل مطران أسيوط قال فيها، إن الكنيسة القبطية اليوم شهدت رحيل شخص 
غير عادي، فالشيخ الوقور الذي جلس ملدة سبعة عقود على كرسي واحدة من أكبر اإليبارشيات في 
الكرازة املرقسية، عاصر سبعة بطاركة وكان يشار إليه ليقود الكنيسة كقائم مقام إيبان نياحة كال 
منهم. وأضاف أنه كان مهتما بشعبه واثقا في إلهه فلم يجلس في حضرة مسئول، بل كان يرعى 

شعبه الكبير بطهارة وبر، ويعتبر رحيله خسارة كبيرة لألرض وفرحا بالسماء.
وتابع: أن عزاؤنا أنه ترك مدرسة في الرعاية، منذ أن كان راهبا شابا فأسقفا.

إجراءات الهجرة االمريكية 
ما بني »بوش« و »أوباما«

األمريكيني  الرئيسني  أجراها  التي  اإلصالحات  بني  مقارنة  األمريكية  إن«  إن  »سي  شبكة  عرضت 
باراك أوباما وجورج دبليو بوش، على نظام الهجرة، حيث وصفت التعديالت التي أجراها »أوباما« بأنها 
نها خطابه األخير بشأن تلك اإلصالحات هي: توجيه  غير مسبوقة، وكان من أبرز النقاط التي تضمَّ
سلطات الهجرة األمريكية إلى استهداف املهاجرين غير املسجلني ممن يشكلون خطرًا على اجملتمع، 
والسلوك  السيرة  البالد إلظهار حسن  في  قانوني  لثالث سنوات بشكل  البقاء  فرصة  وإعطائهم 

ودفع الضرائب املترتبة عليهم.
يحظوا  لن  كما  األمريكية،  اجلنسية  على  للحصول  سبيل  أي  املهاجرين  هؤالء  مينح  لن  أنه  كما 

باملساعدات احلكومية والصحية.
القانوني  الطريق  في  املضي  من  املسجلني  غير  من  شخص  ماليني  أربعة  من  أكثر  ن  وسيتمكَّ
للتسجيل للعمل، في حال كان لديهم أبناء يحملون اجلنسية األمريكية أو اإلقامة الدائمة، فقط 
إذا عاشوا في البالد خمس سنوات أو أكثر، باإلضافة إلى أن التعديالت تغطي هذه اخلطة اجلديدة أي 

شخص دخل البالد بشكل غير قانوني قبل عام 2010.
ويرى مسؤولون أمريكيون أن هذه التغييرات اجلديدة تتماشى مع خطط سابقة لرؤساء أمريكيني، 
اخلطة،  املشمولة في  الهائلة  األعداد  هنا هو  االختالف  ولكن  األب،  بوش  وجورج  ريجان  رونالد  مثل 

والتي لم يُرَ لها أي مثيل.
يأتي ذلك في الوقت الذي فرض فيه الرئيس السابق للواليات املتحدة األمريكية، جورج بوش، إجراءات 
صارمة على إجراءات الهجرة إلى أمريكا، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، فحكومة بوش توقفت 
عن ممارسة ما كان مألوًفا في السابق من فرض غرامة ضئيلة على أصحاب األعمال الذين يستأجرون 

عمااًل يقيمون في البلد بطرق غير مشروعة.
العمل،  مكان  في  القانون  تطبيق  فرض  عمليات  ضمن  تتم  التي  االعتقاالت  عدد  احلكومة  وزادت 
وضاعفت املوارد الفدرالية املتوفرة لتطبيق القوانني، وهي تريد من الكوجنرس اآلن استحداث بطاقة 
هوية جديدة ال ميكن التالعب بها لكل عامل أجنبي قانوني كي ميكن ملؤسسات األعمال التثبت من 

وضع موظفيها القانوني.
فقد دعا بوش الكوجنرس إلى استحداث »نظام هجرة يليق بأمريكا، بقوانني منصفة وحدود آمنة«.

بعد مصر واإلمارات .. األردن تتجه حلظر 
جماعة اإلخوان علي اراضيها

في  وإدراجها  املسلمني  اإلخوان  األردنية في طريقها حلظر جماعة  السلطة  أن   ، تركي  ذكر موقع   
قائمة اجلماعات »اإلرهابية«، على خطى مصر واإلمارات.

على شعار  رًدا  احلل«  هو  »احلل  يتنبى مشروع  األردني  القرار  دوائر  في  قوي  تيار  وجود  املوقع  وأوضح 
األمنية  اخملاوف  سببها  ليس  األردنية  اإلجراءت  أن  إلى  مراقبون  ولفت  احلل«.  هو  »اإلسالم  اجلماعة 
داخلًيا وخارجًيا واإلساءة لدولة اإلمارات فقط، بل تستند إلى معلومات حول مشاريع ومخططات ال 

ميكن معها لألردن إال الضرب بيد من حديد على كل املتورطني فيها.
وكشفت املصادر أن بعض االعتقاالت ألفراد من اجلماعة جاء على شكل مداهمات ليلية، ضبطت 

فيها األجهزة األمنية حواسيب ومواد كيماوية وأقراًصا مدمجة.
واعتبر مراقبون أن اعتقال نائب املراقب العام للجماعة، هو رسالة حازمة، لكنها ليست األخيرة، من 
املرحلة«،  ارشيد »رجل  بني  يرون في زكي  الذين  األردنية للمتشددين من قواعد اإلخوان  السلطات 

لتزعمه جناح الصقور في حزب جبهة العمل اإلسالمي، الذراع السياسية للجماعة.
املعتقلني، حالًيا، قد يصاحبها  اجلارية مع  التحقيقات  نتائج  إن  املراقبون  يقول  الوقت نفسه،  وفي 
العديد من االعتقاالت وتقليم أكثر ألظافر اجلماعة، األمر الذي يرسم املشهد السياسي اجلديد في 

األردن

مصر ردت وديعة لقطر 
بقيمة 2٫5 مليار دوالر

قال مسؤول بالبنك املركزي إن مصر ردت وديعة بقيمة 2.5 مليار دوالر لقطر بناء على طلب رسمي 
من الدوحة.

وكانت مصر قد سددت الشهر املاضي وديعة بقيمة 500 مليون دوالر.
وبالوديعة التي ردتها مصر يصل إجمالي ما ردته لقطر بعد يونيو 2013 إلى نحو ستة مليارات دوالر 
البالغة 6.5 مليار دوالر ليتبقى للدوحة وديعة واحدة بقيمة 500 مليون دوالر  من إجمالي ودائعها 

تستحق السداد في النصف الثاني من عام 2015.
اإلخوان  جلماعة  املنتمي  مرسي  محمد  عزل  عقب  تدهورت  والدوحة  القاهرة  بني  العالقات  وكانت 

املسلمني العام املاضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقطر داعم قوي جلماعة اإلخوان املسلمني التي ينتمي لها مرسي وقدمت ملصر نحو 7.5 مليار دوالر 

في صورة منح وودائع خالل العام الذي قضاه في السلطة

األسد: 
لن أترك السلطة .. 
واحلرب في سوريا 

طويلة وصعبة
إنه  الفرنسية،  ماتش«  »باري  جمللة  مقابلة  في  األسد  بشار  السوري  الرئيس  قال 
يتوقع أن تكون احلرب في بالده طويلة وصعبة لكنه تعهد بهزمية مقاتلي املعارضة 

الذين يسعون لإلطاحة به، وأضاف أنه لن يجبر على ترك السلطة.
وتابع: »اجليش السوري ليس في كل مكان.. ومن املستحيل أن يكون موجوًدا في 
كل مكان. وبالتالي ففي أي مكان ليس فيه اجليش السوري يأتي اإلرهابيون من 

احلدود ويدخلون إلى تلك املنطقة«.
وأضاف »هي ليست حربًا بني جيشني لكي نقول إنهم أخذوا جزًءا وأخذنا جزًءا. 
تتسلل  إرهابية  مجموعات  عن  تتحدث  أنت  اآلن.  الطريقة  بهذه  ليست  احلرب 

فجأة إلى أي مدينة وإلى أي قرية لذلك ستكون حربًا طويلة وصعبة«.
ورًدا على سؤال حول ما إذا كان رحيله عن السلطة هو احلل قال األسد »الدولة 
قرر  إذا  السفينة.  ويترك  الربان  يهرب  ال  هناك عاصفة  تكون  عندما  كالسفينة 

الركاب أن يخرجوا فآخر شخص يخرج هو القبطان وليس العكس«.
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1 YEAR POWERTRAIN 

WARRANTY WITH 

EVERY PUECHASE

2 LOCATIONS TO BETTER SERVE YOU
4650 KINGSTON RD SCARBOROUGH 416 282 9449
6523 KINGSTON RD SCARBOROUGH 416 282 2231

PLEASE VISIT OUR WEBSITE FOR COMPLETE INVENTORY LIST
WWW.ALEXANDRIAAUTOSALES.CA

1 (888) 296-9448

FINANCING 
AVAILABLE AS LOW 

AS 4.9%

OVER 
120 VEHICLES 

TO CHOOSE 
FROM

للمزيد من 
املعلومات
اتصلوا بـ/
طارق وصفي

TAREK WASFI

2007 
HONDA FIT

2007 TOYOTA RAV4 
LIMITED

2007 Nissan 
Murano SL

2009 
ODYSSEY EXL

2007 
VW  PASSAT 

2009 Pontiac G6

2010 HYUNDAI 
ACCENT

2005 TOYOTA 
COROLLA LE

2011 Kia 
Forte Koup

2010 SONATA 
LIMITED

2010 
TOYOTA PRIUS

2004 
Mini Cooper S

$6,990

$12,990

$8,495

$14,900

$11,990

$7,990

$6,990

$6,995

$9,990

$10,990

$11,995

$7,990

2006 FORD 
EXPEDITION KING 

RANCH

2010 DODGE 
JOURNEY 

2006 BUICK 
ALLURE CXL

2006 BUICK 
RENDEzVOUS 

$4,995 $6,490 $10,995 $8,995
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فوز املنتخب الفلسطيني بجائزة أفضل 
منتخب في آسيا

فاز املنتخب الوطني الفلسطيني األول لكرة القدم 
آسيا  قارة  في  وطني  منتخب  أفضل  بجائزة  األحد 
للعام 2014، خالل االحتفال الذي جرى في العاصمة 
الوقت  في  الفوز  هذا  جاء  وقد  مانيال،  الفليبينية 
على  مبرور ستني عاماً  اآلسيويون  فيه  يحتفل  الذي 

تأسيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
بهذه  تُوِّج  قد  الفلسطيني  املنتخب  كان  وقد  هذا 
اآلسيوي  التحدي  كأس  ببطولة  فوزه  عقب  اجلائزة 
في  تنعقد  التي  آسيا  أمم  إلى  ذلك  بعد  وتأهله 
القدم  كرة  احتاد  رئيس  اجلائزة  وتسلم  أستراليا، 

الفلسطيني جبريل الرجوب.
اجلائزة  هذه  على  الفلسطيني  املنتخب  وتنافس 
أحرز  والذي  للناشئني،  الشمالية  مع منتخب كوريا 
بطولة آسيا للعبة هذا العام، إضافة ملنتخب قطر 

للشباب والذي أحرز اللقب اآلسيوي مؤخراً.
القدم  لكرة  الدولي  االحتاد  رئيس  احلفل  وحضر 
“الفيفا” جوزيف بالتر، كما حضر احلفل رئيس االحتاد 
بن  الشيخ سلمان  البحريني  القدم  لكرة  اآلسيوي 
عن  الدولي  االحتاد  رئيس  ونائب  خليفة،  آل  إبراهيم 
األمير  القدم  لكرة  األردني  االحتاد  رئيس  آسيا،  قارة 
بينيجنو  الفلبني  ورئيس جمهورية  علي بن احلسني، 

أكينو الثالث.

مارادونا يشارك في اإلمارات في 
أطول مباراة في تاريخ كرة القدم

دييجو  األرجنتيني  القدم  كرة  أسطورة  شارك 
مارادونا في أطول مباراة في تاريخ كرة القدم في 
في  الوطني  العيد  احتفاالت  هامش  على  دبي 

اإلمارات
بنتيجة 197  وانتهت  نحو352 ساعة  واستغرقت 

لألبيض مقابل 155 للفريق األحمر
التي  املباراة  في  بصمته  مارادونا  ترك  وكالعادة 
من  كبير  عدد  وحضرها  يومني  على مدي  أقيمت 

اجلمهور
وأظهر مارادونا أن لياقته البندية مازالت معقولة 
الزمن  فيه  يغير  لم  الفني  مخزونه  أن  كما  جدا 

كثيرا رغم تخطيه احلادية واخلمسني من عمره
أحد  تدريب  توليه  منذ  دبي  في  مارادونا  ويقيم 
الرياضي  دبي  مجلس  معه  تعاقد  ثم  أنديتها 

ليكون يعمل سفيرا رياضيا لدولة االمارات

كريستيانو  البرتغالي  الدولي  الالعب  أصبح 
في  اإلسباني   مدريد  ريال  نادي  جنم   رونالدو، 
بعدما  ومعجبيه  محبيه  جتاه   محرج  موقف 
لفظاً  يوجه  وهو   ، الكاميرات  عدسات  إلتقطته 
الفريق، خالل منافسات سباق  لزمالئه في  بذيئاً 

سيارات برعاية شركة » أودي » العاملية.
وألقت صحيفة »ميرور« البريطانية، الضوء على 
رونالدو  فيه  يظهر  فيديو  ونشرت   ، الواقعة  هذه 
فريق  العبي  من  لثالثة  اجلارح  اللفظ  يوجه  وهو 
 ، ناتشو   ، هيرنانديز  خافيير  وهم  مدريد،  ريال 

خيسي رودريجيز.
وظهر كريستيانو في الفيديو وهو يوجه اعتراضه 
بشكل غير الئق على وضعه في فريق يراه سيئاً 

للدخول في منافسات سباق السيارات. 
زمالء  فعل  لرد  البريطانية  الصحيفة  ولفتت 
رونالدو ,الذين ظهرت على وجوههم مالمح غير 

مريحة بعد سماع كلمة جنم الفريق.

املسؤولون  أعلن 
»ألبرت  مبستشفى 
مدينة  في  آينشتني« 
البرازيلية،  باولو  ساو 
أسطورة  أن   ، اليوم 
البرازيلي  القدم  كرة 
عالجه  يواصل  بيليه 

املاضية  الفترة  في  عانى  بعدما  باملستشفى، 
وأنه استطاع  البولية  املسالك  التهابات في  من 

التجول داخل غرفته باملستشفى.
التي  الفحوص  أن  املستشفى  مسؤولو  وأوضح 
مزيد  إلى  حاجته  عدم  أظهرت  حديثا  له  أجريت 
من عمليات غسيل الكلى املؤقت الذي أجريت له 

في األيام املاضية .
بلقب كأس  الفائز  البالغ 74 عاما،  بيليه  زال  وما 
العناية  وحدة  في  سابقة،  مرات  ثالث  العالم 
شبه  عناية  يتلقى  لكنه  باملستشفى،  الفائقة 

مكثفة إضافة للعالج باملضادات احليوية.
محدد  موعد  عن  املستشفى  يعلن  ولم 
الفائقة  للعناية  سواء  بيليه  ملغادرة  بالضبط 
غادر  بيليه  وكان  عام.  بشكل  للمستشفى  أو 
إجراء  بعد  املاضي،  نوفمبر   15 في  املستشفى 
في  عاد  لكنه  الكلى،  حلصوات  تفتيت  عملية 
بسبب  املستشفى،  إلى  نفسه  الشهر  من   24

معاناته من التهابات في املسالك البولية.
بيليه  أن  إلى  البرازيلية  اإلعالم  وسائل  وأشارت 
في  األخرى  استئصال  بعد  واحدة  كلية  ميتلك 
عام 1977، عندما كان العبا في صفوف نيويورك 
الشهير  النجم  عائلة  ولكن  األمريكي.  كوزموس 

واألطباء املعاجلني له لم يؤكدوا هذه املعلومة.

رونالدو يشتم زمالئه في 
»ريال مدريد« بكالم بزئ

بيليه يواصل العالج ويتجول داخل 
غرفته باملستشفى
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جوزيه  أنتظر مفاوضات املنتخب .. ولن أتأخر عن نداء الفراعنة
جوزيه  مانويل  البرتغالي  كشف 
األهلي  للنادي  األسبق  الفني  املدير 
عن موقفه من تولي تدريب املنتخب 

الوطني خلفاً لشوقي غريب .
وصل  قد  البرتغالي  املدرب  وكان 
املارد  ملؤازرة  ساعات  منذ  القاهرة 
الكونفدرالية  نهائي  في  األحمر 
وهو  اإليفواري  سبور  سيوي  أمام 

اللقاء املقرر له اليوم السبت .
تدريب  عن  جوزيه  رأي  وأستطلع  
وصوله  فور  الوطني  املنتخب 
الداهية  أكد  حيث  القاهرة  مطار 
مكاملات  أي  يتلق  لم  أنه  البرتغالي 
لتولي  مفاوضاته  بشأن  هاتفية 

املهمة مشيراً إلي أنه ال يستطيع التحدث عن مفاوضات لم تتم .
واختتم الداهية البرتغالى تصريحاته بالتأكيد على أنه لن يرفض تولي املهمة حال عرضها عليه بشكل 

رسمي .

مصر وقطر وجًها لوجه في النهائي
سيتقابل منتخب مصر مع نظيره القطري في املباراة النهائية 
في  املقامة  الطائرة  للكرة  عشرة  التاسعة  العربية  للبطولة 
قبل  في  واجلزائر  األرض،  صاحب  علي  فوزهما  بعد  الكويت 

النهائي  
وتغلبت مصر علي الكويت صاحبة األرض بثالثة أشواط مقابل 

الشيء بواقع 25-19 و25-19 و21-25.
وفاز املنتخب القطري علي نظيره اجلزائري بثالثة أشواط لشوط 
واحد بواقع 26-24 و21-26 و25-20 و25-1٨. واتسمت مباراة 
أداًء جيداً  الفريقان  بعدما قدم  واإلثارة  بالندية  والكويت  مصر 
علي مدار أشواط اللقاء الثالثة لكن خبرة العبي مصر خصوصاً 

الضارب أحمد صالح الذي برز بضرباته الساحقة من اخلطني األمامي واخللفي رجحت كافة املصريني.
ورغم خسارة الكويت فإنها لم تكن صيداً سهالً وقدم العبوها مستوى جيداً خصوصاً عبداهلل جاسم 

وعبدالرحمن العتيبي.
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ما هو التقاعد؟ 
شيء  أي  يكون  أن  ميكن  األيام  هذه  في 
العمل  ترك  فبجانب  يكون،  أن  تريده 
اليوم  املتقاعدين  فإن  املنتظم،  اليومي 
النشطة  احلياة  من  أمناطاً  يعيشون 
النابضة باحلياة لسنوات عديدة، و هو ما 
يتطلب تأمني دخل إضافي كبيرلسنوات 

عديدة.
تشكيل  سيتم  كيف  هو  والسؤال 
سوياً  ننظر  دعونا  بك؟  اخلاص  التقاعد 
نفند بعض  و  للتقاعد  تاريخ موجز  إلى 
ما  ملعرفة  بالتقاعد  اخلاصة  األساطير 

في مستقبلك.
تاريخ موجز للتقاعد: 

التقاعد في حد ذاته هو فكرة حديثة نسبيا في تاريخ 
البشرية. فمع العصر الصناعي في القرن ال1٨ و أوائل 
القائم على العمل  القرن ال19 مت إستبدال اإلقتصاد 

اليدوي بإقتصاد تهيمن عليه امليكنة الصناعية. 
إال أنه بالرغم من ذلك زادت احلاجة إلي العمل اجلسدي 
املرهق و معه أصبح من شبه املستحيل اإلبقاء علي 
العمالة الكبيرة في السن. و بالتالي مت الترويج لفكرة 

التقاعد عند الوصول للعقد السادس من العمر. 
إن حجر الزاوية في نظام التقاعد في كندا، هو نظام 
نشاء  الذي  و   Old Age Security السن  كبار  تأمني 
عام 1927 و مت حتديثه عام 1952 لتوفير معاش متواضع 
العديد  بني  ومن   .60 ال  سن  من  إعتباراً  السن  لكبار 
من التعديالت الالحقة مت إستحداث الدخل اإلضافي 
  Guaranteed Income Supplement املضمون 
  Spouse’s Allowance الزوج  بدل  إنشاء  )1967(؛ 
)1975(؛ و إدخال نفس املزايا  للشركاء من ذات اجلنس 

)2000( common-law partners الواحد
و في عام 1957 مت إستحداث نظام اإلدخار التقاعدي 

.)RRSPs(  املُّسَجل
الكندية  املعاشات  نظام  وضع  مت   1965 عام  في  ثم 

 CPP /( بكيبيك  املعاشات  نظام   /
QPP( لتوفير دخل شهري للمتقاعدين 
بحسب  فرد  كل  و   60 سن  من  إعتباراً 

مدفوعاته خالل فترة عمله.
عاماَ  الثالثون  خالل  أنه  املالَحظ  و 
املاضية، زاد اإلقبال علي التقاعد املبكر 
و في الوقت  نفسه زاد متوسط أعمار 
العبء علي  زيادة   يعني  ما  وهو  الناس 
من  كبير  بشكل  التقاعد  صندوق 
التقاعد  خالل  سنني  عدد  متوسط 
زاد   ،1970 عام  في  سنوات  خمس 
يقرب  ما  إلى  التقاعد  خالل  السنوات 
من 20 عاما اليوم، ومن املتوقع أن تصل إلى 30 عاما 

في املستقبل القريب.
أساطير التقاعد: 

اإلعتقاد السائد: التقاعد يعني أنك لم تعد تعمل
احلقيقة: املتقاعدين اليوم يؤمنون بضرورة العمل في 
حتي  أو  الوقت،  من  جزء  أو  كامل،  بدوام  إما  عمر  أي 

كمتطوعني.
اإلعتقاد السائد:  يبدأ التقاعد في سن 65

اليتقاعد  الكنديون  يختار  متزايد  نحو  على  احلقيقة: 
قبل سن 65 إلستكشاف سبل جديدة في احلياة.

يعيشوا  أن  املتقاعدين  كل  هدف  السائد:  اإلعتقاد 
احلياة هادئة سهلة

يعيشوا  أن  يفضلون  املتقاعدين  من  كثير  احلقيقة: 
حياة متوازنة بني حتصيل العلم، العمل )سواء بأجر أو 

تطوع( والترفيه.
مصحوبة  التقاعد  خالل  احلياة  أمناط  في  التغييرات 
علي  سينعكس  العمر،  طول  و  األعمار  في  بالزيادة 
خالل  حياتك  منط  سيٌشكل  و  الشخصية  أهدافك 
كانت  إذا  ما  حول  قلقاً  كنت  إذا  التقاعد.  سنوات 
فعليك  تقاعدك،  سنوات  خالل  ستكفيك  مدخراتك 
سيساعدك  ألنه  املالي  مستشارك  مع  بالتحدث 

لتحقيق أحالمك و طموحاتك.

تاريخ التقاعد واألساطيراملُرتبطة به 

»البدايات« احللقة الرابعة 
أول ما خرجت من الباب طلعت الورقة و فتحتها…

امياچينيرجن«  ديزني  »والت  شركة  تعلن  اعالن: 
الختيار  شخصية  لقائات  مبجموعة  قيامها  عن 
الثالثاء و االربعاء  مصممني جدد بالشركة يومي 
13 و 14 مارس 1990.. وذلك من التاسعة صباحا 
في  »املارك«  فندق  في  مساء  اخلامسة  حتي 
مالبس  في  ميكي   : الشركة  وشعار  منهاتن.. 
بتاعي..  القطر  ده  هو  ده..  هو  الصغير..  الساحر 
هو ده اللي كنت مستنيه ! بس النهارده االتنني.. 
انا  و  الصبح..  بكرة  امليعاد  يعني  الظهر..  بعض 
مش جاهز.. حالبس ايه..؟ حاخد معيا ايه ؟ حاقول 
لهم ايه ؟ طب ده تالقي مئات من الناس حا تروح.. 
في  بتدور  األسئلة  مئات  ؟  ده  كل  أواجه  حا  إزاي 
الشارع..  في  ومشيت  العربية..  نسيت  دماغي.. 
عنايا في االرض بافكر.. و بعد نص ساعة.. رجعت 
عارف  كده..  تقريبا  انا  و  البيت..  روحت  و  اخدتها 

حاعمل ايه بالظبط.
املرة دي بقي : يا قاتل يا مقتول!

احب اقول لكم ملحوظة صغيرة: ما فيش حاجة 
بيا في حياتي  اسمها »صدفة«.. كل حاجة مرت 
انتم  و  كلها  اخلطوات  راجعوا   .. مترتبة  كانت 
تفهموا اللي اقصده.. لو ما كنتش اترفضت من 
عاوزه  للي  وصلت  كنتش  ما  األوالنية..  الشغالنه 
حدوتة  في  ديزني  عالم  زورت  كنتش  ما  ولو  بجد! 
ما  لو  و  هدفي..!  عرفت  كنتش  ما  القنصلية.. 
بارت  علي  عديت  ماكنتش  مَحْسِوْك..  كنتش 
ما  االنترڤيو..!  ميعاد  بعد  يعني  اخلميس..  يوم  اال 
يبقي  الواحد  ملا  امنا  صدفة..  اسمها  حاجة  فيش 
احللم صاحي في قلبه.. الكون كله بيتآمر عشان 

يحققه له.. زي ما حا تشوفوا دلوقتي..!
قررت  اوال..  ايه.  حاعمل  مقرر  انا  و  البيت  رجعت 
يوم  اروح  و  للمقابلة..  التالت  يوم  اروحش  ما  اني 
نفسي  ر  أحضَّ اني  لي  يسمح  كان  ده  و  االربع…! 
االسبقية..  حاضيع  كنت  اني  صحيح  كويس.. 
امنا قولت انه لو قدري كده.. يبقي خالص.. امنا لو 

العام  املنظر  ثانيا..  مستعد!  و  جاهز  اروح  روحت.. 
مهم.. يعني الذوق في اللبس.. مقدم شغلي ازاي 
.. فاهم باقول ايه و اال أل… فقررت انقي احسن ما 
في سابقة اعمالي.. و احطه في برتفوليو واحد.. 
ادارة  مع  عملته  كنت  اللي  الشغل  آخره  وفي 
النشرة  علي  بصيت  و  االستهالكية.  املنتجات 
اجلوية عشان اعرف حالبس ايه… و هنا تدخل القدر 
: اجلو في مارس .. في نيويورك .. من اشد االوقات 
بروده بشكل عام..امنا سنتها جت موجة حرارة غير 
انها  حسيت  بالليل..  االتنني  يوم  ابتدت  عادية.. 
جاية من مصر مخصوص عشاني ! فطلعت بدلة 
اللي  عندي  الوحيدة  البدلة  هي  جبردين..  صيفي 
بحالتها.. الني كان بقالي تالت سنني ما باشتريش 
كلها  معايا  جايبها  اللي  هدومي  و  جديد..  لبس 
اشتريت  و  كويتها..  و  فغسلتها  دابت..  و  قدمت 
و  متام…  املوضوع  فبقي  بسيط..  بولو  قميص  لها 
قضيت السهرة باحسوك في كل حاجة.. و ملعت 
اجلزمة .. و نقيت الشراب بعناية.. و دخلت منت بدري 

و ظبطت املنبه علي الساعة 4:30 صباحا.. 
صحيت قبل املنبه طبعا.. نفس احساس التطلع 
للمغامرة.. بتاع يوم ما زوغت من املدرسة عشان 
اروح فيلم »كتاب االدغال«.. نفس املغص اخلفيف 
ما  غير  من  هدوء  في  لبست  الترقب..!  نفس   ..
لها حاجة..  قايل  ما كنتش  .. الني  مراتي  اصحي 
هي مش ناقصة احباط بعد املدة وخيبان االمل و 
املعاناة دي كلها… امنا سيبت لها رسالة صغيرة .. 
باقول اني رايح اقدم في شغل.. و ربنا يسهل.. بس. 
و اخدت حاجتي و خرجت من البيت و انا مستغرب 
اجلو الصيفي اجلميل.. و احنا كان لسه عندنا تلج 
متكوم في الشوارع االسبوع اللي قبله..! الساعة 
5:30 كنت واقف علي محطة الباص اللي في آخر 
ميعاده..  الباص في  5:40 جه  الساعة  و  الشارع.. 
في  انا  و  دندنها  با  كنت  اللي  الغنوة  فاكر  لسه 
طريقي لنيويورك.. علي قد الشوق اللي ف عيوني… 
»صابر و عمري.. ايامه جتري.. و ناسي روحي… اللوم 

رضيته .. و اللي جنيته.. سهدي و جروحي…!« 
(البقية العدد القادم)

جود نيوز تنفرد بنشر مذكرات الرسام 
العاملي هاني املصري 

ذكريات املغامرة األمريكية 

يحدث أن يَشيب الشيطان !
شعر / أميرة الوصيف 

» أريكتى ؛ تُشبه األفواه اجلائعه
حتتضن جسدي فى إعتيادية على ذلك !

وعلى مقربة مني
يجلس » الشيطان » !!

؛ تنطبع على وجهه بقعة حمراء
وكأن أحدهم َصفعه على وجهه ومضى !

فاجأتني نفسي حينها
لم يرتعد جسدي

ولم تقفز روحى من أعماقي لتطول السماء
فى رهبة !

ولم أُشهر إصبعي فى وجهه الشاحب
؛ ُمَتمتمة بآيات وتراتيل

آثرت أن أجلس وديعة كاحلََمل
أحتسس أحزاني ببطء كما أفعل

كل مساء
فى هذا الوقت ؛ اخلارج عن النمطية 

الدنيوية
بل اخلارج عن إطار الزمن » .

لم ينظر الي الشيطان بسحنته الكاحلة !
كان يرمش بأهداب عينيه فى خجل !!

استمرارية أهدابه فى حركتها
؛ كانت تُزَلزل من وضعية ستائر غرفتي 

املتواضعة !

ولكن أيخجل الشيطان ؟!
هكذا كانت نفسي تُسائلنى
؛ ُمزيدة املوقف بالدة وذهوالً !

كان يَُدلِك َصدغيه بسيجارته املُشَتعلة !
ثم يرقد كامليت لبضع دقائق
ثم يعاود فعلته مرة أخرى !

أملُت رأسي قليالً للوراء

وصرخت فى فضائي 
الداخلي

:
كفاني تطفالً .. الشيطان 

ال يهتم ألمري .. مالي 
أَُحدق فيه كاجلائعة الى 

التفاصيل ؟!

وبطريقة آلية
يتلفظ الشيطان بألفاظ 

غريبة
ال صلة لها بالواقع وما 

يحتويه !
ودون اكتراث باملشهد

تابعُت طريقي عبر ساحة الذاكرة
وأخذُت أاُلطف أحزاني
؛ كى تهدأ قليالً وتنام

وفجأة
طفا على سطح منضدتي

ُمَجلد ضخم ال أعرف لصفحاته عدداً
وال أدرى كيف أراه مادياً هكذا ؟!
وكأنه انبجس من باطن األرض !

للُمَجلد صوت ُمدِهش
؛ كلما َقلَب فى صفحاته »الشيطان »

عال صداه , ومأل األفق
جففُت وجهى املَُبلل عرقاً

وفقدُت للحظة كيفية التعبير عن خوفي 
املكتوم !

ما أحرج هذة اللحظة !!
هكذا كنت أمُتتم وأُغمغم ؛ ُمحاولة خنق 

أنفاسي

»الشيطان » يواصل قراءاته 
للُمَجلد الضخم

وبجسده كل الوثوق أثناء 
فعلته

وكأن ما من أحد يشاركه 
جلسته الرتيبة

على األريكة العتيقة !
قراءاته مبتورة األحرف

عجيبة الهوى
أنا ال أعرف ما حكمته فى
أن يضغط على كلماتها 
مقطعاً مقطعاً هكذا ؟!

وكأنه يتفوه بأشياء ُمجدية !
وما حيلتى ى أن أفهم !

وكيف السبيل الى ذلك ؟
فأنا ال أبدو ُمغرية له على اإلطالق !

يبدو أنه يرانى ورقة ُمَزقة ؛ تنام فى سالم
أو ذرة هواء

ما من أحد ميكنه اإلحتفاظ بها !
يسكت »الشيطان« عن القراءة

ويأخذ قهوتى املَُثلجة
؛ ُمنقحاً منها قطرات دمعي

طيلة الليل
؛ تلك العالقة بصفحة الفنجان

يضعها كحلية فى رأسه !
فإذا بها تصبغ خصالته

الى اللون األبيض!!
ويصير »الشيطان » أشيب الشعر

يخر »الشيطان » صريع الَدهشة
أ أتفه مصائب اإلنسان

قادرة على َقلبه »عجوزاً » ؟؟!

بقلم/ السعيد يونس

The history and myths of retirement

زى  �الأيام  دى

كنت ل�سة مولودة

جريدة جديدة

بطبعة  فريدة 

فى كند� بقت موجودة

باإ�سم جود نيوز �إتعرفت

و فى  �سنة  �أوىل 

عل�سان  �جتهدت

بتفوق �نا جنحت 

ول�سنة تانية منقولة

دة بف�سل ت�سجيعكم

ب�سرعة بقيت م�سهورة
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باوعدكم
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�نا جاهزة و م�سرورة
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إهداء إلي جريدة »جود نيوز«  مبناسبة العيد األول
د. سيف جورجي سنة أولى جود نيوز

OTE
Sheref
Sabawy

نداء لكل أبناء اجلالية املصرية والعربية الذين يسكنون بدائرة إيرن ميلز مسيسوجا

فقد حتدد موعد انتخابات "النيمونيشن"  حلزب الليبرال بالدائرة يوم السبت

13 ديسمبر من الساعة الثانية ظهرا وحتي الساعة السادسة مساءا.
نرجو من اجلميع احلضو ملساندة مرشحنا "شريف سبعاوي" ليفوز ببطاقة الترشح 

للبرملان الكندي عن الدائر، وعلي الراغبني في وسيلة مواصالت لتلقهم االتصال بنا 

علي التليفون التالي416.540.3355 

أمامنا فرصة عظيمة وحلم كبير سيتحقق مبشاركتك سيتحقق بك أنت وأنِت 

العنوان كاألتي: مبني كانيف، جامعه تورنتو مبسيساجا، 3359 مسيساجا رود

امليعاد: يوم السبت 13 من ديسمبر من 12 ظهرا و حتي 6 مساءا  

Liberal Federal 
Nomination Candidate
Mississauga - Erin Mills

Sheref Sabawy
Experience at your service

Tel: (416) 540-3355

Kaniff Building – UTM Campus,  
3359 Mississauga Rd., L5L 1C6
Dec 13th  from 12 – 6 PM 
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أفقي
1- ممثلة مسرحية وسينمائية برزت في دور األم في مسرحية العيال كبرت. 

2- ممثل كوميدي مميز عمل في هاللو شلبي ومدرسة المشاغبين 
3- فيلم لألطفال لدريد لحام o رد السؤال 

4- وقت حدوث الشيء o للسؤال o نصف خائف 
5- مشكلة منتشرة )معكوسة( o تلبسه ولكن ال تراه 

6- صوت الجرس 
7- ممثل مصري راحل وأحد أعضاء ثالثي أضواء المسرح ونجم من نجوم 

الكوميديا 
8- نصف راجح o قص الصوف

9- الفيلم الذي ترددت فيه عبارة »جواز عتريس من فؤادة باطل” 
10- مزق o ممثلة ومطربة وفنانة استعراضية سورية كتبت مسلسل دنيا

رأسي
1- ممثلة اشتهرت بدور البدوية خاصة عبلة في فيلم عنترة بن شداد o زيارة 

دينية o فلق  
2- دفعة من الناس o من األوعية الدموية 

3- ممثلة مصرية عملت كثيرا في افالم عادل إمام o عكس ضراء 
4- مساعدة o حرف نفي 

5- فكرة مقصودة غير معلنة )معكوسة( o انثى الخيل o ذكر اآلخرين بالسوء 
في غيابهم 

6- فرد o قاد من قرطاج من أعظم القادة العسكريين في التاريخ
7- خصائص وصفات o من األطراف o نصف مولع 

8- يضعه الملك على رأسه o لب الشيء وجوهره o سقط  
9- األقل وزنا o ذو قشرة خارجية وفارغ من الداخل  

10- عائلة فيروز الفنية o ارتفاع الموسيقى والطبول واألهازيج احتفاء 
بالعروسين 

حل العدد السابق

يف   ،1913 عام  �شهر فرباير  من  الرابع  يف  بارك�س  روزا  ولدت 

اىل  االنتقال  اىل  وا�شطرت  االأمريكية.  اأالباما  والية  تو�شكيجي 

التمييز  نظام  التعامل مع  اإثر طالق والديها حيث كان عليها  مونتغومري 

دها. العن�رصي وقوانني جائرة كثرية مل توؤيّ

رت روزا ب�شكٍل كبريٍ جدا بنظام التمييز وهي طفلة وهذا ما عربت عنه  وتاأثّ

باحتقارها لهذا التمييز اليومي بينها وبني البي�س. وعلى الرغم من كونها 

تعي�س يف ظل هذه القواعد اال اأنها متّكنت من تنمية �شعور لديها بامل�شاواة 

مع االآخرين. مثال على ذلك ما قالته والدتها عنها: “يجب اأن نحكم على 

النا�س مبا لديهم من احرتام الأنف�شهم ولالآخرين.”

فاعاًل جداً يف  بارك�س وكانت ع�شوا  راميوند  تزوجت روزا من احلالق 

“الرابطة الوطنية لتقدم امللّونني” ويف “دوري مونتغومري للناخبني”. ويف 
ةٍ من خالل  منت�شف عمرها زاد انخراطها يف ال�شعي لتحقيق عدالةٍ عرقيّ

دةٍ لنظام التمييز العن�رصي. م�شاركتها يف حمالت مقاطعة عّدة مرافٍق موؤيّ

حيث  احلافالت  اإحدى  منت  على  فوقع  حياتها  يف  االأهّم  احلادث  اأّما 

�س للبي�س، ورف�شت بكّل اإ�رصار  جل�شت على مقعٍد خلف الق�شم املخ�شّ

ي عن مقعدها لرجٍل اأبي�س، ما اأّدى اإىل القب�س عليها وحماكمتها. وكانت تلك هي  اال�شتجابة لطلب ال�شائق منها بالتخلّ

الواليات  العليا يف  املحكمة  اإعالن  مع  احلملة  اختتمت  ال�شود  قبل  من  للحافالت  وا�شعةٍ  مقاطعةٍ  انطالق حملة  بداية 

ة القوانني التي تفر�س التمييز يف و�شائل النقل وكان ذلك عام 1956. املتحدة االأمريكية ال د�شتوريّ

“معهد  با�شم  عرف  والذي  ال�شود  ان  ال�شبّ م�شاعدة  اأجل  من  معهداً  روزا  �شت  اأ�شّ  1977 العام  يف  زوجها  وفاة  بعد 

التقدير مل�شاهماتها. ورحلت روزا يف  العديد من اجلوائز و�شهادات  روزا وراميند بارك�س لتطوير الذات.” كما نالت 

. 24 اأكتوبر 2005 عن عمر يناهز 92 عاماً

روزا باركس  

لوحة ال�رشف

18

برج احَلَمل: إن كان تخطيطك يأخذ تقلبات الّسوق فى احلسبان وتنفيذك جاّد، إن أشركت معك أخ أوصديق تفرح أن 
تراه سعيداً ويحصد األرباح معك فاملكاسب واردة  

برج الثور:  نشعربعض األيام أّن الّدنيا بتضحك لينا، على األقل الهدوء يعم منزلك دون صخب أو صراخ
برج اجلوزاء:   أنت من تنتزع إحترامك بنفسك وال مينحه اآلخرون لك فتأكد من وضعك لضوابط التعامل مع الزمالء 

وأال يتجاوز أحدهم حدود اللياقة
برج الّسرطان:  رغبة شديدة فى اإلنسحاب للداخل للعلق اجلراح النفسّية العاطفّية وحيداً دون وجود للطبطبة 

أواملواساة،
برج األسد: هل تتوقع عفريت املصباح ليحقق لك أمنيتك؟ احلظ يعنى ظرف مواتى مناسب ملهاراتك لتحصد أكبر 

ربٍح ممكن،
برج العذراء: جّهز نفسك ملشاكل عاطفّية، أنت منصوح بأخذ كافة التدابيراملناسبة ملعرفة رَاَسك من رجليك بدالً 

من مضيعة الوقت
عدمية  احلب  كلمات  أصبحت  وإال  واحد  طرف  من  وليست  تبادلّية  العاطفّية  العالقة  أّن  من  تأكد  امليزان:  برج 

القيمة،دون طعم ،رائحة أو لون،
برج العقرب: تركيزك كبير على أحد أفراد أسرتك تعليمّياً أو صّحّياً،بإمكانك تكريس اليوم لفحص املشكلة واإلنتهاء 

منها دون أّية ذيول حتى التتفاقم الحقاً. 
برج القوس: مساعدة قد تتلقاها من أحد أفراد اجلنس اآلخر،إن كنت فى غمارعالقة عاطفّية فقم بخطوتك اليوم،

برج اجلدى:  ُمحاولة حل مشاكل مجتمعة فى وقٍت واحد لن يؤدى سوى لفشل ذريع فى حل أٍى منها، املُهم هو تنفيذ 
قرارك فور إتخاذه لتكسب عامل الوقت. 

برج الّدلو: إهتم بهندمة مظهرك اخلارجى قبل مقابلة شخص تقوم مبفاوضته،رمبا كانت جتارة أو عقد إتفاق يضمن 
دخولك للقفص الذهبى. 

أمام  برج احلوت:  إن لم تتعلم من أخطاء املاضى فعلى األرجح ستكرر نفس اخلطأ أكثرمن مرة وستبدو سخيفاً 
نفسك

حظك مع جود نيوز
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أفقي
۱- الذهب األبيض - الماشية مما يقتنيها البدوي أو الفالح - شقيق 

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

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

٦- قْرض - بناء للمراقبة 
۷- سقيا - دولة جنوب شرق أفريقية 

۸- يتحرك كالموج - يحقق إنجازا 
۹- فيها طالبو العلم والشهادات - متشابهان 

۱۰- الذهب البني - بلد اسمها يعني بلد األحرار 

رأسي
۱- ألوانه تظهر بعد المطر - يلغي 

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

٤- بشكل رأسي - أنت طلبت األكل لشعورك بحاجته 
٥- واحد (باالنجليزية) - اغتاب - متشابهان 

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

۸- دولة اوروبية معنى اسمها بلد األرانب 
۹- أخف الغازات في الطبيعة 

۱۰- من الخضروات - تفضيل شيء على آخر

حل العدد السابق
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ل: واجه اطئ بخطئه واستفهم عن أسباب إرتكابه له،   برج احلَمَ
نتصف الطريق، ك بالوصول ملشروعك حتى نهايته دون فقدانك للحماسة فى مُ برج الثور:  متسّ

ك بالواقعية برج اجلوزاء:   أقل وأتفه املشكالت تتعاظم إن تركت العاطفة تقوم بحلها، حاول أن تتمسّ
ل  رطان:  العالم يبحث عن بطل وبإمكانك أن تكون فى بؤرة الضوء إن قرّرت أن تكون ملجأ احملتاجني وحالّ برج السّ

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

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

برج العقرب: فكر قبل أن تتكلم ، وفكر مرتني قبل أن تتصرف ، وفكر ثالث مرات قبل أن حتكم على اآلخرين 
الى، عليك إستغالل حالتك املزاجيّة هذه إلصابة املكتئبني نتعشة بفضل اهللا تَعَ برج القوس: حالتك املزاجيّة مُ
ؤذياً   برج اجلدى: الداعى إلزعاج اآلخرين فى وقت تتمتّع أنت فيه بالراحة، التزرع الشوك حتى ال يكون حصادك مُ

لو: التفرط فى الثقة والتُفرط فى التشاؤم، املتاعب البدّ لها من نهاية فمهما طال الليل البدّ أن ينتهى  برج الدّ
الى طمئن مبشيئة اهللا تَعَ برج احلوت: األنشطة العاطفيّة تبدو فى إزدهار أو على أقل تقدير تسير باتزان وثبات مُ

حظك مع جود نيوز
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www.wadidegla.com
Toll Free: 1-855-410-8811

فرصة لالستثمار العقاري يف مصر

فرصة لالستمتاع بالطبيعة اخلالبة 
والشواطئ الساحرة يف القري السياحية 

واملنتجعات التابعة جملموعة شركات

 وادي دجلة
فيالت وشاليهات علي البحر مباشرة ... 

فنادق عاملية مبنتجعاتنا

وحدات مبساحات خمتلفة

للحجز والتعاقد واالستعالم اتصل علي

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman
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 الكنيسة  األرثوذكسية األثيوبية  بكندا 
 كنيسة القديسة مريم والقديس مارمينا

 مع
 جمعية القديسة مريم الخيرية 

 تودعا الى السماء المالك الطاھر
 والقديس المعاصر صديق ام النور وشيخ المطارنة

 حضرة صاحب النيافة
ميخائيل/ األنبا   

 مطران اسيوط
 والملقب ب أسد الصعيد

ولكن... فارقتنا بالجسد   
 فرحت بك السماء واستقبلتك المالئكة بااللحان

 صلى ألجلنا امام عرش النعمة األلھى
 نودعك حتى نلقاك

 كاھن وشعب الكنيسة واعضاء الجمعية

   

الكلمة نيوز 20

فهل   ، أشبه  ما  أو  أخت  أو  أم  أو  أب   : فقراء  أقارب  لنا  كان  إذا  س: 
نعطيهم من العشور ؟

اإلجابة: نعم ميكن إعطاء األقارب املعوزين من العشور … فقد قال الرسول :
» إن كان أحد ال يعتني بخاصته ، وال سيما أهل بيته ، فقد أنكر اإلميان ، وهو 

شر من غير املؤمن ») 1 تي 5: ٨( .
ولكن ال يصح أن تعطي كل العشور لألقارب وتهمل باقي الفقراء من غير األقارب ، وذلك لسببني :

تدفع  بها سواء كنت  تقوم  أن  البد   ، عليك  اجتماعية  واجبات  هو  تعطيه ألقربائك  ما  يكون  لئال   -1
عشوراً أو ال تدفع . أو تكون مدفوعاً برابطة الدم أكثر من الرحمة و الشفقة علي احملتاجني واكثر من 

تنفيذ الوصية .
2- رمبا يكون هناك اكثر احتياجاً من أقربائك ، وال يصح أن تهملهم

البابا شنودة.. وسنوات مع اسئلة الناس
كل  تصنع  احلب  أنواع  بني  الفرق  معرفه 
دقه  اكثر  اليونانيه  اللغه  تعتبر   , اإلختالف 
هذا  وصف  في  اإلجنليزيه  و  العربيه  من 

اإلختالف 
فهي تستخدم ثالث كلمات ميكن ترجمتها 
و   “ احلب   “ مبعني   اإلجنليزيه  و  العربيه  إلي 
نشتق من هذه الكلملت ثالثه أنواع رئيسيه 

من 
نحن  و  اعتبارنا  في  نضعها  أن  نحتاج  احلب 

نقول ألحد “ أحبك “.
أو  الشهواني  احلب   - اإليروس   حب   +

الطفولي 
ايروس  هو  للحب  األول  اليوناني  اللفظ 
احلب  إله  حرفيا  تعني   “ ايروس   “ كلمه    .
احلب  يعني  اإليروس  حب  و   , اإلغريق  عند 

الطفولي 
  أو الشهواني  يبدأ مع الطفل في سني حيا ته األولي , 
فهو يشعر ان ذاته محور الكون و هو لذلك يريد أن ميتلك 

كل شئ له حتي امه 
ينظر اليها كأحد ممتلكاته . 

مفروض  األناني  احلب  أو  البدائي  الطفولي  احلب  هذا 
عمليه  خالل  من  احلب  من  أرقي  مستوي  الي  يتحول  أن 

النضوج النفسي للفرد 
و صوال  املراهقه  مبرحله  مرورا  الطفوله  خروجا من مرحله 
سن  الي  يصلون  الناس  بعض  لكن  و   , البلوغ  نضج  الي 

البلوغ و ال يزال 
في داخلهم هذا النوع من احلب و بدال من ان ينتقل الفرد 
الي املرحله التاليه اي حب “ الفيليا “ فإنه يظل متمركزا 

حول ذاته حبيسا في 
و  يستعملها  كأدوات  اآلخرين  الي  ينظر   “ “األنا  سجن 

يسخرها لتحقيق أغراضه اخلاصه.
أمنون  , قصه  اإليروس  املقدس عن حب  الكتاب  مثال من 
ما  نال منها  و عندما  اخته حبا شهوانيا  ثامار  أحب  الذي 

أراد استغني عنها
كشئ بال قيمه . “ ثم أبغضها أمنون بغضه شديده جدا 
حتي ان البغضه التي ابغضها اياها كانت أشد من احملبه 

التي أحبها أياها “
) 2صم 15:13 (.

+ حب الفيلو – حب األصدقاء املقربني
دعا اليونانيون النوع الثاني من احلب “ فيلو “ و حب الفيلو 
. و األنشطه  الهوايات  و   . املتبادله للوقت  يعني املشاركه 

. و املنزل .
الفيلو«  .يشير«  الشركه  األخري حلياه  املظاهر  و  األلعاب  و 
.نري  اإليروس  التبادليه فهواكثر نضوجا من حب  تلك  الي 

هذا احلب في 
عالقات الصداقه بصفه عامه ونراه ايضا في العالقه بني 

عاطفيا  إجتاها  تتخذ  التي  واملرأه  الرجل 
متبادال .حب الفيلو له ايجابياته التي

تتمثل في ان الفرد يخرج بعض الشئ عن 
اإليروس  في حب  رايناها  التي  الذات  دائره 
من  قدر  فيه  باآلخر,و  األهتمام  دائره  الي 

العطاء
القضايا ساعيا بلطف  املتبادل ومواجهه 
استرجاع  و  الغفران  الي  الدوام  علي 

العالقات .
الفيلو “ في   “ و علي قدر ما يسهم حب 
بلوغ  في  يخفق  انه  إال  صحيه  عالقه 
لهذا   , الداخلي  الفرح  و  القوه  و  العمق 

السبب فإن أكثر أنواع
احلب تأثيرا التي ميكننا ان نختبرها و نعبر 

عنها هو احلب املضحي – حب األغابي  .
حب األغابي – حب اإللتزام املضحي .

اللغه  اإلنتباه  اليه  جتذب  الذي  احلب  من  الثالث  النوع 
.وهويعمل  العطاء  حب  وهو  األغابي  حب  يدعي  اليونانيه 

من طرف واحد مبعني
أن هذا احلب يستمر حتي عندما ال يستجيب الشريك و لم 
يقدر هذا احلب .إنه العطاء و تسديد اإلحتياجات احلقيقيه 

لآلخر و مساعدته 
احلب  إنه   , أكثر نضجا  و   , أفضل  أن يصبح شخصا  علي 

الناكر للذات .حب األغابي يأخذ املبادره .
حب الفيلو هو حب الصداقه الذي يتطلب مستوي عاليا 
من التبادليه – فإننا نعطي و نحن نتوقع شيئا في املقابل .  

لكن حب األغابي هو
عندما نعطي ليس ألن شريك احلياه قد فعل أمرا جيدا . أو 
ألنه رائع طوال الوقت , لكن حتي في األوقات التي يكون 

شريك احلياه قـــد
أن نظهره  أمرنا  الذي  احلب  نوع  . هذا هو  تسبب في جرح 
في  ) أفسس 32:4 ( عندما يذكر “وكونوا لطفاء بعضكم 

نحوبعض , شفوقني
هذا   ”. املسيح  في  أيضا  اهلل  سامحكم  كما  متسامحني 
نعيش حب  أن  الرسول  بولس  ذهن  الذي في  احلب  نوع  هو 

األغابي .
في حب األغابي ال تختص العالقه بك , ال تتعلق بحياتك 
التي  بالكيفيه  تتعلق  , لكنها  أن حتصل عليه  مبا ميكن  أو 

ميكنك أن تخدم بها 
اآلخر . 

+ إذن حب اإليروس يتعلق مبشاعر األنانيه واإلمتالك  .و حب 
و  األفكار  تبادل  و   , واملشاركه  بالصداقه,   يتعلق  الفيلو 

املشاعر 
أما حب األغابي فهو يتعلق بالوفاء غير املشروط و اإللتزام 
أقل  يكونون  يحتاجونه عندما  ما  اآلخرين  ) منح  املضحي 

استحقاقا  له(.
و إللهنا اجملد الدائم الي األبد آمـــني .

أنـــواع احلــــــب

بقلم: مرفت روفائيل

خالص التعازي في نياحة مثلث الرحمات 

نيافة األنبا / ميخائيل 
مطران اسيوط ورئيس دير ابو مقار العامر

عزاء 
لقداسة البابا تواضروس الثاني

 واالباء األساقفة والكهنة وكل شعبه 
ومحبيه في كل مكان

نصلي ألجل
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لوحـة الشرف 
أبو العز احلريري

دخل   ،  1946 عام  االسكندرية  مواليد  •من 

مجلس الشعب شاباً وكان من أصغر األعضاء 

في برملان 1976. اعتقله السادات في 5 سبتمبر 

عام 1981 مع 1531 من الشخصيات الوطنية 

إلي  عاد  بعدها  السياسية،  القوي  جميع  من 

اإلشراف  مع   2000 عام  أخرى  مرة  البرملان 

لدائره  كممثل  االنتخابات  علي  القضائي 

في  الدستورية  ومارس جميع حقوقه  كرموز. 

انتقاد السلطة التنفيذية، وتسلح بحقه في 

استخدام األدوات البرملانية من أسئلة وطلبات 

النظام  فساد  كاشفاً  واستجوابات  إحاطة 

السابق واحلزب الوطني. ودخل في العديد من 

املعارك معهم اشتبك مع أحمد عز في بداية 

صعوده، فقدم العديد من االستجوابات

 ضد أحمد عز كاشفاً وفاضحاً استيالءه علي شركة حديد الدخيلة بالتواطؤ مع احلكومة ليصبح 

احملتكر األول للحديد، ويتحكم في أسعار احلديد. لم يكتف بنقده احلزب الوطني ورجاله احملتكرين وإمنا 

انتقد سياسات حزب التجمع الذي ينتمي إليه، رافضاً أي تنازل عن سياسة احلزب الداعية إلي التغيير، 

التحالف  تأسيس حزب  في  الثورة  بعد  واحلكومة. ساهم  الوطني  احلزب  احلزب مع  وانتقد صفقات 

الشعبي االشتراكي. وكان شديد الهجوم علي طنطاوي واجمللس العسكري اثناء الفترة اإلنتقالية. 

رئاسة اجلمهورية. ثم قاد معارك ضخمة ضد  التحالف اإلشتراكي علي منصب  كأن مرشح حزب 

اإلخوان أثناء حكمهم وتعرض لألعتداء علي ايدي مليشياتهم، وكان قد ادلي بتصريحات سياسية 

هامة لصحيفة »جود نيوز« منذ اشهر قليلة انتقد فيها تعديل ديباجة الدستور وعبارة »دولة مدنية« 

وثورة  االخوان  جماعة  ضد  الثورة  في  »احلريري«  وشارك  السلفي.  النور  حلزب  إرضاًء  جاءت  واعتبرها 

الثالثني من يونيو، ووافته املنية في الثالث من سبتمبر احلالي بعد أزمة صحية إستمرت عدة أيام

أدم بيندر

الكلمــــات 
املتقاطعــــــة

عامودياً: 
حركة  تنظيم  سلك  في  عسكري   1

السيارات في املدينة  

السينما  في  إجرامية  نسائية  شخصية   2
املصرية o ياسني o من اخلروف  

3 مدينة من مدينتني يابانيتني القت عليها 
أميركا قنبلة نووية  

بداية   o أداة لتحقيق غرض ما  أو  4 اسلوب 
ضوء النهار  

5 كتاب صغير )مبعثرة( o كثير o خاص بي  

صناعة  في  العاملون  عليه  يتسابق  ما   6
اإلعالم  

7 معاتبة o اقعد  

8 حاسة من احلواس غير العادية في معرفة 
ما خلف األشياء الظاهرة  

استخدمه  متفجر  مسحوق   o للسؤال   9
في األصل الصينيون  

10 ذات حركة خفيفة وجمال o فعل مبعنى 
جتعله قويا  

افقياً : 
1 مدينة روسية تعرضت لكارثة نووية o حيوان صغير يتحمل العطش 

أكثر من اجلمل  
2 له عالقة برأس الدولة o مكان ذو سقف خفيف التقاء الشمس  

3 دولة في وسط آسيا فيها أطول سد في العالم وأكثر من 80% من 
سكانها مسلمون  

4 اختالط األمر في موضزع ما  
5 خصلة حسنة o توجد عادة في بناء اجلامع واجلامعة وأحيانا البرملان  

6 توقف في امليناء o مادة تدخل في بياض األبنية  
7 جتدها في البحر وقد حتتوي على ما يتخذ كمجوهرات  

8 ارتفاع في جانب الطريق o غشيم o عبودية  
9 ذو مكانة خاصة وذات احترام  o متشابهان  

10 مكان مفتوح يحوي حياة برية o قرص للمعلومات  

األديبة »أمرية الوصيف« تنضم لكتاب جريدة »جود نيوز«
عزيزتي نوبل .. أذكريين !!

قصة قصرية
كتبتها / أمرية الوصيف

للحظات   « الفرح  بوصلة   « قلبه 
!! بأكملها  ُحقبآ  أو  أعوامآ  عادلت 

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

ُمبِهج  كبهلوان  ذهنه  الي  تلك  عبارته  قفزت  ؛   
أراد اعادة السعادة في نفسه بعد أن أنسته اياها 

كلمات املوظف الهدامة اململؤة بروائح الَعَفن !

 » ال توجد أرض ُمحايدة بني » اإلفتعال » و » اإلبداع 
» ؛ اذا افتعلت عمآل يليق بفخامة السلطان

» قرد  ذاتك لقب  أن متنح   كل ما عليك فعله هو 
ذكي » لكنك لن تصبح أبدآ » أديب نقي » !

حاكم  أبواق  ال  حضوره  و  شعوره  ُيَجده  فاألديب   
تَبصق في آذان املُستمعني نفاقآ و عبثآ »

 كلماته النورانية تلك تركها مُتِسك بتالبيب أعمدة 
مكتب املوظف األكثر قربآ من احلاكم !

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

يالها من برودة أذابت كل حرارة إبداعية , و أضاعت 
كل دفء فكري ُحر !

 بل يالها من برودة تفوقت علي تلك الناجمة من » 
القطب اجلنوبي » 

حــــــــل 
بقة  مســـا
د  لعــــــد ا

السابــــق

» كقرص الشمس بََدت لي روايتك . و كحرارتها 
كانت عاطفتك , إال أن ذهني خاض معها رحلة 
و  احلرية  عن  مفرداتك  بني  التخبط  في  باهتة 
أنت  و   !! قبور  أوطانك  وكأن   ,  ! اإلنسان  حقوق 

نبيها املُرَسل » !!

بحمية إنتقادية صرخ موظف الدولة الكبير في 
وجه الروائي املُشاغب ؛ ُمصِدرآ قراره اجلائر بنفي 

روايته عن » سموات نوبل األدبية » !

أكمل  احلوار  عن  الشجار  من  تقترب  وبلهجة 
ما  ألشد   «  : ُمَتعِجبآ  صراخه  األثري  املوظف 
أبجديات  مثلك  أديب  عن  تغيب  أن  يُدهشني 

اللعبة األكثر جدآل بعوالم األدب » !

 بلغ َصفير املفاجأة أذنيه !

وملعت عيناه بدمِع يَُنم عن مرارة داخلية , وفقد 

منوعات جود نيوز 21
إتفاق يُلزم »أبل« بدفع  450 
مليون دوالر تعويضاً لتجنب 

دعاوي ٣٣ والية أمريكية

توصل قاٍض أمريكي، إلى اتفاق يلزم شركة »آبل« 
بدفع تعويض مالي قدره 450 مليون دوالر، بتهمة 
لشركة  الفكرية  امللكية  حقوق  قوانني  مخالفة 
والية   33 رفعتها  التي  الدعاوى  لتجنب  »أمازون«، 
أميركية على الشركة تتطالبهم بدفع نحو 400 
نفقات  إلى  إضافة  للمستهلكني،  دوالر  مليون 

القضاء.
كانت »آبل« خالفت قوانني حقوق امللكية الفكرية 
الناشرين  من  عدد  مع  واتفقت  »أمازون«،  لشركة 
بصفة غير قانونية لتنشر الكتب على »األيباد« ثم 
قامت بطرح الكتب اإللكترونية على أجهزتها دون 
الرجوع إلى الشركة املهيمنة على صناعة الكتب.

في  البت  بعد  التنفيذ  قيد  سيصبح  االتفاق 
»آبل«  شركة  بها  تقدمت  التي  االستئناف  دعوى 
أي  الشركة  تدفع  ولن  الفدرالية،  احملكمة  أمام 
إذا جاء قرار القضاء في صاحلها  تعويضات مالية 
وقال إنها على حق وأن احملكمة أخطأت في إصدار 
جديدة  محاكمة  جرت  حال  وفي  عليها،  احلكم 
االتفاق  في  ورد  مما  أقل  مبلًغا  الشركة  ستدفع 
الودي الذي أقره القاضي األمريكي، وفق ما ذكرته 

وكالة »فرانس برس«.
القضائية  الدعاوى  رفعت  التي  الواليات  أن  يذكر 
تتهم »آبل« بالتآمر مع أهم خمس دور للنشر في 
اإللكترونية  الكتب  أسعار  لتحديد  و2010؛   2009

من أجل كسر هيمنة »أمازون« على هذه السوق

الدب »بو« يواجه احلظر ببولندا 
النه »غير محتشم«

واحملبوبة  الشهيرة  الكارتونية  الشخصية  تواجه 
لدى أطفال العالم »بو« مخاطر احلظر في بولندا.

احلقيقي  السبب  أن  أكدوا  بولنديون  سياسيون 
إحدى  تسمية  بسبب  بالدهم  في  »بو«  حظر  وراء 
احلدائق على اسمه وهذا ما اعترضوا عليه، حيث 
اعتبروا »جنسه غير واضح« ما إذا كان ذكرًا أم أنثى.
البولندية،  »توسزين«  مدينة  في  مشرعون  ورأى 
أن  أيًضا  احلديقة  بناء  فيها  املقرر  املدينة  وهي 
ألن  تصلح  ال  مخنثة  شخصية  »بو«  شخصية 

تكون الشخصية املفضلة لألطفال.
املعارضون لفكرة  وطالب املشرعون والسياسيون 
هذه احلديقة باستبدال شخصية »بو« بشخصية 
»دب  ألنه  »يوسازتك«  يدعى  لدب  كارتونية 

محتشم«.
سخرية  البولندية  احلكومة  تصرفات  وأثارت 
كبار  سياسيني  رجال  لقيام  ودهشتهم  الشعب 
لألمور  وتركهم  املسائل  هذه  مثل  في  بالتفكير 

السياسية بالغة األهمية.
مع  خاص  حوار  في  املدينة،  سكان  أحد  وقال 
»سكاي نيوز« أن العامل املشترك الوحيد بني »بو« 

وبني السياسيني هو أن كالهما محدود الذكاء.
شخصية  هو  »بو«  شخصية  أن  بالذكر  اجلدير 
 ،1926 عام  »ميلن«  الكاتب  ابتكرها  كارتونية 
أفالم  عدة  في  »ديزني«  مؤسسة  وقدمتها 

ومسلسالت تلفزيونية كارتونية.

خبراء بريطانيون يحذرون 
من التدليل الذائد للقطط 

.. »غدارة«
حذر بعض اخلبراء البريطانيون، من التدليل الزائد 
وغالًبا  بالغدر،  القطط  عن  يعرف  ملا  للقطط 
صاحبها،  يد  بخدش  القطة  بقيام  تنتهي  ما 
يالحظوا  ال  غالًبا  القطط  أصحاب  أن  موضحني 
العالمات التي تسبق هجوم القطة عليهم، مثل 
هز ذيلها بسرعة، واجتاه أذنيها إلى اخللف، واتساع 

حدقة عينها.
قيام  توضح  العالمات  هذه  »كل  اخلبراء،  وأضاف 
ووفق  يدللها«،  من  جتاه  عنيف  فعل  برد  القطة 
البريطانية  القطط  »حماية  جمعية  ذكرته  ما 
اخليرية«، أن ما ال يعرفه أصحاب القطط أنها حتتاج 

أن تدلل لفترة وجيزة فقط وليس لفترة طويلة.
من  نوع  من  أكثر  وجود  من  أيًضا  حذروا  كما 
احليوانات األليفة داخل املنزل الواحد، ألنه يصيب 

القطط بالتوتر والعدائية.

أنثي كلب حتصل علي لقب 

عمدة سان فرانسيسكو ليوم واحد

على  »تشيهواهوا«  فصيلة  من  كلب  أنثى  حصلت 
بوالية  فرانسيسكو  سان  مدينة  عمدة  منصب 

كاليفورنيا األمريكية، ملدة يوم واحد، وذلك في إطار حملة لتأمني مأوى للحيوانات في املدينة.
وقال املتحدث باسم دائرة رعاية احليوان في املدينة، إن أنثى الكلب، التي دفع صاحبها 5 آالف دوالر مقابل 
هذا االمتياز، سوف متضي يوًما خاًصا لها بجولة في معالم منطقة خليج سان فرانسيسكو، حسب 
هذه  بعد  بأنه  احليوان،  رعاية  دائرة  مدير  بأعمال  القائم  سايز،  ميريام  وصرَّحت  لألنباء.  »رويترز«  وكالة 
اجلولة، سيقام احتفال خاص في قاعة املدينة على شرف »أنثى الكلب«، وسوف يتم تقدمي الهدايا لها، 

والتي تشمل سريرًا، وسلة من األلعاب واملنتجات األخرى.

طائرة فائقة السرعة لالثرياء تقطع املسافة من شرق امريكا 
لغربها في ساعتني

سرعة  بعد  وما  الصوت،  سرعة  عصر  احلالي  القرن  يكون  فهل  السرعة،  عصر  العشرون  القرن  كان 
الصوت؟ سؤال جتيب عنه شركات بناء الطائرات، التي بدأت بناء طائرات حديثة، تطير بضعف سرعة 

الطائرات التجارية احلالية.
األعمال  وقطاع  اخلاص  القطاع  سوق  في  األولى  للمرة  السرعة  فائقة  النفاثة  الطائرات  ستظهر 
للطائرات. فشركة أيريون تبني طائرة تبلغ سرعتها 1200 ميل في الساعة، وتكلفتها 110 ماليني دوالر، 

ويتوقع عرضها في األسواق في العام 2020.
ضعف  أي  نفسها،  بالسرعة  تطير  طائرة  أيروسبايس  سبايك  شركة  تبني  مستعرة،  منافسة  وفي 
سرعة طائرة غلفسترمي ج650، التي تبلغ قيمتها 65 مليون دوالر. وبواسطة هذه الطائرات، ميكن قطع 

املسافة من نيويورك إلى لوس أجنليس بساعتني ونصف فقط.

دبي تعرض حذاء نسائي ثمنه ٣٫1 مليون دوالر
احلذاء  أن  الدار  وقال مسؤولون في   ، بدبي  العالم  أغلى حذاء في  دار مجوهرات عزمها، عرض  أعلنت 
سيعرض خالل أسبوع دبي الدولي للمجوهرات، وهو حذاء نسائي مقاس 3٨، ومرصع مبجموعة كبيرة 

من األملاس تزن 1527 قيراطا.
وكشفوا أنهم سيعرضونه للبيع مببلغ 3.1 ماليني دوالر، وقالوا في تصريحات للصحفيني، مساء السبت، 
إن احلذاء سيستمر عرضه ملدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العاملي، الفتني الى أنه مزين بأكثر من 39 
ألف أملاسة ملونة. يذكر أن أسبوع دبي للمجوهرات يقام للعام الـ19، ويجمع عدد كبير من دور اجملوهرات 

في املنطقة التي تتنافس في عرض قطع نادرة ومرتفعة الثمن من اجملوهرات والقطع الذهبية.

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

905-459-2323
روسيا: ركاب ينزلون من الطائرة ويدفعونها نحو املدرج

لم يجد مجموعة من الركاب الروس حال لتجمد عجالت الطائرة بسبب درجات حرارة وصلت إلى 52 درجة حتت 
الصفر، سوى النزول من الطائرة، ودفعها بأيديهم.

وقع هذا احلدث في مطار مبدينة أيغاركا في شمال سيبيريا، حيث انخفضت درجات احلرارة بشكل كبير، ما 
أدى إلى جتمد هيكل الطائرة بالكامل، ولم تتمكن الشاحنة اخملصصة من دفع الطائرة إلى املدرج، وفقا ملصادر 

إعالم روسية.
وقال متحدث باسم شركة الطيران إن الركاب ساهموا في دفع الطائرة لعدة أمتار، مشيرا إلى أنهم فعلوا 

ذلك متطوعني، ولم يطلب أحد منهم دفع الطائرة.
والقت هذه احلادثة أصداء كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي في روسيا مع كثير من التعليقات، التي 

تشيد بقوة هؤالء الركاب، وتضامنهم معا حلل هذه املشكلة.
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He was running from his brother Esau.
Jacob had tricked his brother out of their father’s 
blessing, and now Esau was so angry, he wanted 
to kill him.
So Jacob was traveling east, to the land where his 
grandfather Abraham was born.
He was also hoping to choose a wife from his 
grandfather’s family.
Early on a warm afternoon, he came to a well in 
the fields outside the town of Haran.
The well was just like the one that his grandfa-
ther’s servant had come to many years before, 
when he was looking for a wife for Isaac. It may 
have been the very same one.
Three flocks of sheep were lying in the fields be-
side the well, waiting for their shepherds to water 
them.
There was a large stone covering the well, and 
the shepherds had to wait until all the shepherds 
were there before they could move it.
So Jacob came up to the shepherds and said, “My 
friends, where are you from?”
“From Haran,” they answered.
“Then you must know my uncle Laban! He is from 
Haran,” Jacob said.
“Yes, we do,” the shepherds answered.
“Is he well?” Jacob asked.
“He is well, indeed,” the shepherds said, “And 
look, here comes his daughter Rachel now, with 
his flock of sheep!”
Jacob said, “Let’s roll back the stone so that we 
can water the sheep.”
“We can’t, the stone is too heavy,” the shepherds 
answered. “We have to wait until all the shep-
herds are here.” 
At that moment Rachel arrived with her father’s 
sheep.
When Jacob’s eyes met Rachel’s, it was as if the 
world came to a stop. The crying of the sheep, the 
laughing and talking of the shepherds, all seemed 
to disappear. It was as if there was no one else in 
all the world but the two of them.
Jacob fell so deeply, crazy in love with Rachel, 
that he walked over to that huge stone and rolled 
it away himself.
“Here, now you may water your sheep!” he said 
to Rachel.
And then he kissed her.
“I am your relative. Your aunt Rebekah is my 
mother,” he told her at last.
Rachel ran home to tell her father all that had hap-
pened. When her father heard the news, he ran to 
meet Jacob. He hugged and kissed this nephew 
he hadn’t known until now, and brought him to his 
home.
When Jacob had told his story, Laban said, “You 
are indeed my own flesh and blood!”
And so Jacob stayed with his uncle’s family for 
a whole month. Then Laban said to Jacob, “You 
shouldn’t have to work for me for nothing just be-
cause you are my relative! How can I pay you?”
Now, Laban had two daughters. Rachel was the 

younger, and Leah was the older. Leah had beau-
tiful eyes, but Jacob was in love with Rachel. And 
so Jacob said, “I will work for you for seven years 
if you will let me marry your daughter Rachel.”
Laban said, “I would rather give her to you than 
to anyone else.” 
And so Jacob worked for his uncle for seven 
years. 
But to Jacob, the years seemed like nothing at all. 
Just to be near the one he loved was enough to 
fill his heart.
Finally, the day came that Jacob had worked for 
all those years. At last, Laban gave his daughter 
Rachel to be married. 
There was a great wedding feast. And that night, 
under a sky of shining stars, Rachel came to Ja-
cob’s tent. She was wrapped from head to foot in 
layers of veils and flowing robes.
Jacob took her by the hand and led her inside. He 
wrapped his arms around her and held her tight. 
They were alone together at last. And that night, 
in the eyes of God, Rachel became Jacob’s wife, 
and he became her husband.
Before that night they were two separate people. 
Now God had joined the two together, and they 
became one family. 
The two became one.
But, when the light of morning came, Jacob 
awoke to a big surprise.
It wasn’t Rachel he had married at all! It was her 
sister Leah he was lying beside!
Jacob jumped from his bed and ran straight to the 
tent of his Uncle Laban.
“You tricked me! You promised me Rachel, but 
you gave me Leah instead!”
Well - look who’s talking! The cheater got cheated.
He didn’t like it very much.
Laban said to him, “It isn’t our custom to give the 
younger daughter in marriage before the older. 
Work for me another seven years, and I will give 
you Rachel as well.”
And so Jacob agreed, and Jacob and Rachel 
were married at last.
Jacob worked for his uncle another seven years.
He would have gladly worked a hundred, he loved 
her so deeply. 

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

Happy Birthday 
Daniel
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Jacob finds a wife Sports Science Facts

Last Issue Riddle answers
A. A clock!
A. Put it in front of the mirror of course!
A. A glove.

• Olympic gold medals are actually made mostly of silver.
• Dimples on a golf ball help reduce drag, allowing the ball to fly further 

than a ball without dimples.
• Anaerobic exercise refers to high intensity activities over a short 

duration (e.g. sprinting) while aerobic exercise refers to physical 
activity performed at a moderate level over longer periods of time (e.g. 
jogging).

• Regular exercise helps boost the immune system.
• The string tension of most tennis racquets is around 50 to 70 pounds 

(220 to 310 newtons). With lower tension a tennis racquet produces 
less control and more power while higher tension produces more 
control and less power.

• The official distance of a marathon is 42.195 kilometres (26.219 miles).
• The tallest basketball players to ever play in the NBA were Manute 

Bol (from Sudan) and Gheorghe Muresan (from Romania). They were 
both 7 ft 7 in tall (231 cm).

• Common sports injuries include muscle cramps, muscle pulls, back 
strains, shin splints, tennis elbow (tendonitis), sprained ankles and 
plantar fasciitis (foot pain).

• The fastest recorded tennis serves are over 155 mph (250 kmh).

Happy Birthday 
Angelina
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Parent en-
gagement 
means 

• M a k -
ing learning an important part of a 
child’s day 

• Supporting student learning at home 
and at school

• Participating in the life of the class-
room, school and community Ben-
efits for Parents and students.

As a parent, you have a strong influence 
on your children’s attitude toward school 
learning and future success. When you 
are involved in your children’s learning 
from kindergarten to high school – you 
are giving them an important head start 
in school and in life. 
How do students and parents benefit 
from parent engagement?
• Improved student achievement
• More positive attitudes about school
• More success with homework
• Higher rates of high school gradua-

tion
• More consistent school attendance 
• Fewer behavioral problems
• Opportunities for parents to become 

involved in the life of the school and 
the community

• A bright future for students at school 
and later in life.

Tips for parents
An engaged parent is an interested par-
ent. Here are just a few of the ways you 
can become more involved in your chil-
dren’s education from the early years to 

Grade 12.
• Demonstrate interest: ask what hap-

pened at school today and create an 
ongoing dialogue. This helps set the 
stage for joint student-parent deci-
sion making as your children get 
older.

• Create a place for studying: encour-
age a regular homework time with 
limited distraction. Set appropriate 
times for phone calls and leisure time 
on computers and electronic games.

• Help with homework:  talk to teach-
er to learn more about how you can 
help your children outside of school. 
For older students, set priorities for 
after-school activities, job chore 
hours, homework and leisure time.

• Attend parent-teacher conferences: 
develop a plan with the teacher on 
how to best support your children’s 
learning needs.

• Participate: get involved in any way 
that is comfortable whether its par-
ent information nights, volunteer 
activities, arts and sporting events or 
school council.

• Stay informed: find outwhat is hap-
pening in the classroom, the school, 
and the school community.

Not all of these tips will suit every par-
ent. Get involved in a way that’s right 
for you.
{To be parents in education, parents and 
teachers must focus on what they will 
accomplish together, not what they will 
punish together}

Parents Engagement in Building 
Student Success

AymanTanios, OCT &SSW
Special Education-TDSB
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Guess who #5
Theodora  Guirguis

I was born a Roman 
with a different name 

A different person 
but now I’ve changed 

I was blind 
for a whole three days 
but I regained my sight

and in a daze
I began my journey
to preach the word 
I wrote many letters

spread all over the world 
I was beaten and imprisoned 

then finally beheaded
but I’ve fought the good fight

and now live with my Lord
Who am I? 

Fear Not

About what you are over-thinking?
Have you forgotten that your plan has 
already made ?
From what are you worrying ?
Have you forgotten that your life by God 
has been saved ?

As you are His son Do not fear 
Since you are His beautiful creation 
Don’t fill your life with hesitation
Be sure God is always near 

No matter what life brings 
He will take care of things

He said : “ Don’t panic I’m with you 
I, Your God , have a firm grip on you .

Poem by: Nada Bakhoum

The holidays always bring me back to the 
days where I was, myself, a child. The 
awe and wonder of Christmas. The amaz-
ing lights, decorations, music, and overall 
cheer. I used to be so excited and I would 
count the down the days until we get to go 
to church then come home and celebrate 
with amazing food. We would eat too late 
and laugh too hard then I would fall asleep 
in my bowl of whatever it was I was feast-
ing on!
What happened to those days?
I ask myself, when did I shed the wonder? 
The magic of Christmas? 
When did it become about shopping, 
wrapping, spending money and attending 
business functions? When did it become 
so callous, so careless, so… commercial?
I am to blame of course but this change 
in heart was not sudden or predictable. It 
was a gently slippery slope that resulted 
in a sense of apathy and dread as the sea-
son approaches. My worries about sav-
ing money and getting the right gifts for 

people has trumped my ultimate joy in the 
past at the approach of Christmas.
That is, however; until I had kids. Tonight, 
we set up the tree and proudly decorated 
it. We put Christmas carols in the back-
ground and decorated our house. My 
three-year-old’s simple joy at buying a 
tree was magical. When asked, “What’s 
his name?”- she bent over the tree and 
placed her ear close to a branch and whis-
pered “What’s your name?” Then she 
turned to me and confidently declared 
“Donald- last name Tree!” I thought it was 
hilarious. The fun did not stop there. To-
night, amidst the music and smell of pine, 
my little preschooler hung little ornaments 
on the tree. She was ecstatic when I lifter 
her up to put the garland around the tree. 
She hugged us when she dropped two dif-
ferent ornaments which shattered on the 
floor and repeatedly apologized. Best of 
all, she was smiling from ear to ear before 
she goes to bed as she said “Good night 
Donald- I wuv you”.

I was able to re-live my feelings towards 
Christmas and the cheer it brought to my 
heart. I was touched by her excitement and 
gratitude. As I write this now, she is hap-
pily singing in her bed bits and pieces of 
the various carols she heard this evening. 
I remember now. I remember the real 
reason for the season. The simple joys of 
anticipating Family gatherings, great food 
and happy memories. I remember the feel-
ing of awe when I woke up Christmas day 
to open presents and eat breakfast with my 
family. I remember the giggles, the games, 
the happy faces and warm hugs. I remem-
ber the scent of bakes cookies and pies. I 
remember… the joy of Christmas.
May this Season of Christ’s Birth bring to 
you and yours all the joy, peace and cheer 
you need. May you create memories, 
laugh and reunite with loved ones. May 
you remember that love, not the presents 
or the amount of money you spend, is the 
real reason for the season.
God Bless and Merry Christmas.

F
am

ily
Corner

Remembering Christmas By: Sylvie Martignani

The value behind pet 
ownership

By: Ihab Messiha
Your pets provide companionship and uncondi-
tional love, but they also make you healthier just 
by living with you. The health benefits of own-
ing a pet are both physical and psychological. By 
keeping your furry companion healthy and happy, 
you’re actually improving your own health and 
the health of your entire family.
Pets and a Healthy Heart
According to health research institutes, owning a 
pet is linked to lower blood pressure, lower cho-
lesterol levels and lower triglyceride levels.
Exercise and Your Pet
If you have a dog, your daily walk together gives 
both of you needed exercise. Cats often enjoy 
active play with an owner-controlled string or 
fishing-pole toy, so it’s easy to get small bursts of 
activity in throughout your day when you’ve got a 
feline in the home.
Children and Pets
According to medical study, children living with 
two or more dogs or cats in the household during 
infancy are less likely to have allergies by age six 
or seven. Pets also provide needed emotional sup-
port when a child is upset or troubled, and pets can 
help children develop empathy and responsibility.  
Pets and Elder Health
Adults 65 and older who have a pet are better able 
to maintain and improve their ability to handle ac-
tivities of daily living, which means that owning 
a pet can help you live independently for longer. 
Pets also provide social companionship for senior 
adults, which is vital to psychological health and 
well being.
Household Companions as Health Monitors
If you have a chronic condition or disability, pets 
can act as a health monitor and alert you or oth-
ers to potential problems. In some cases, dogs can 
alert owners to an impending epileptic seizure or 
dangerous changes in blood sugar levels, accord-
ing to a published medical report.
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Defending Human Rights 
Foreign Affairs Minister John Baird recently 
awarded the 2014 John Diefenbaker Defender 
of Human Rights and Freedom Award to Girls 
Not Brides for their Global Partnership to End 
Child Marriage initiative. The organization 
was recognized for going above and beyond in 
championing human rights around the world.
Canada continues to act according to its found-
ing values of freedom, democracy, human 
rights and the rule of law. These values, by defi-
nition, should not be reserved for a select few, 
but enjoyed by all. Unfortunately, while these 
values are universal in application, they are not 
universally applied. Many people around the 
world continue to struggle and face oppression 
in pursuing their beliefs. Now more than ever 
we must support those who defend the rights 
of the afflicted and give a voice to those that do 
not have one. 
Women in particular are too often victims of 
this oppression. There is a growing global 

movement toward eradicating a practice that 
threatens the lives and futures of 15 million 
girls who are forced into marriage each year. 
Indeed child, early and forced marriage is one 
of the most pressing development challenges of 
our time. 
Canada and Zambia recently co-led a resolution 
on child, early and forced marriage at the UN. 
I am proud that the resolution has been adopted 
with 116 co-sponsors from around the world. It 
demonstrates the detrimental impact of child, 
early and forced marriage on the achievement 
of the Millennium Development Goals and 
seeks to build consensus to address the issue in 
the post-2015 development agenda.
Girls Not Brides is working tirelessly to bring 
hope to millions of girls and young women 
around the world by putting an end to child, 
early and forced marriage. The organization 
represents over 400 civil society organizations 
from more than 60 countries, including many in 
Canada, that have united to end child, early and 
forced marriage. 
Her Royal Highness Princess Mabel van Oranje 
spearheaded the creation of Girls Not Brides. It 
was a spin-off of The Elders Foundation, which 

was founded by Nelson Mandela in 2007 to 
bring together global leaders to work together 
for peace and human rights.
Ending child, early and forced marriage em-
powers women and girls to reach their full po-
tential and in turn to more fully contribute to the 
well-being of their families and the prosperity 
of their communities.
Pre-Budget Consultations 
As the Conservative government moves for-
ward with the implementation of Economic 
Action Plan 2014, it is now time to begin 
preparations for the 2015 federal budget. 
 
My plan for Richmond Hill and all of Canada 
is to provide the best environment for business 
growth and job creation and to ensure that the 
recommendations from the community are con-
sidered in the shaping of the 2015 federal bud-
get. This year, our government has identified six 
key themes that we would like input on for the 
2015 budget:
• Balancing the federal budget to ensure fis-

cal sustainability and economic growth
• Supporting families and helping vulnerable 

Canadians by focusing on health, education 
and training

• Increasing the competitiveness of Cana-
dian businesses through research, develop-
ment, innovation and commercialization

• Ensuring prosperous and secure communi-
ties, including, through support for infra-
structure

• Improving Canada’s taxation and regula-
tory regimes

• Maximizing the number and types of jobs 
for Canadians.

I appreciate your consideration of these topics 
and welcome any comments and thoughts you 
may have. 
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. 

If I were to list all my blessings and what I’m 
thankful for, I would never be done! God is so 
good to us - He gives us so many blessings. One 
of these blessings is knowing that He loves us un-
conditionally. In honour of this holiday season, 
I have decided to list some things I am thankful 
for. I am also going to take this as an opportunity 
to let others know how thankful I am for having 
them in my life.  To all my readers and friends, I 
am thankful for your love, kindness, encourage-
ment, and support. I would never have come this 
far if it weren’t for you all. And first and foremost, 
God, I am thankful for Your love and strength. I am 
thankful that You allowed me to experience strug-
gling with ED, because this journey has made me 
who I am today. I thank the Lord for giving me the 
courage to openly speak about my experiences so 
that others can learn about ED and mental health.  
Here are some more things I am thankful for...what 
is on YOUR ‘Thankful’ list? I am thankful for: 
-life. Even though it gets challenging, I am thank-
ful to be alive.
-my health. We all struggle with health is-
sues, but it could always be worse. I am 
thankful for being able to breathe, eat, 
sleep, talk, see, walk, move, hear, write, etc.  
-school and work. Life gets stressful, especially with 
work demands and assignments. But I am thankful 
for these, because my education allows me to inter-
act with the world and to constantly use my brain 
to learn and teach others. I am thankful for work 
because it keeps me busy, allows me to use my tal-

ents and gifts, and provides money to pay the bills.  
-my church and faith. I wouldn’t be anywhere if 
it weren’t for my faith, the Bible, and my church 
community. I am thankful to be a child of God. 
-nature and the Earth. The Sun and stars are beauti-
ful. Flowers make everything look pretty! Oceans 
show us God’s power. The moon fills the sky at night. 
Animals are evidence of God’s creation. Everything 
in nature reminds me of how much God loves us. 
-challenges. Difficult as they may be, each 
new experience and struggle helps me grow 
and learn. I have become wiser and stron-
ger because of every obstacle I have faced. 
“Give thanks to the Lord, for He is good, for His 
steadfast love endures forever!” (Psalm 107:1)

What are YOU 
thankful for?

REPORT FROM OTTAWA
By Costas Menegakis, MP


