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1000 Islands & Kingston
September 20, 2015

$99

New Year in New York City 
(3 Days)  December 30, 2015

$549

Algonquin Fall Colors Tour
September 27, 2015

$125

416.233.9927
يسر شركة سي دي للسياحة والسفرعن تنظيم رحالت جماعية

للجالية العربية من تورنتو الكبرى وضواحيها الى...
منتريال، اوتاوا، كيبك ستي، شالالت نياجرا، الف جزيرة، شواطئ وساجا

وعدة مدن واماكن سياحية اخرى، على متن حافالت فخمة ومريحة.
تمتعوا برحالت ممتعة ومناظر خالبة ومرح وطرب

اسعار مناسبة وخدمة ممتازة، مع تحيات االستاذ زياد مالوي فريحات
للحجز او مزيد من المعلومات 

شركة سي دي للسياحة والسفر

www.cdclimo.com info@cdclimo.com

Highlights of New York City
(3 Days)  October 10, 2015

$499

416.233.9927
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 قف وفكر قبل ان تعطى صوتك
 التصويت واجب وطين

 اعطى صوتك ملن يستحق

بقلم : أسامة عبيد
بقرار مبكره  االنتخابيه  الحمله   بدأت 
حزب ورئيس  الوزراء  رئيس   من 
 المحافظيين الذى اثار جدال بخصوص
فى حزبه  لدعم  المده  هذه   استغالل 
 االنتخابات وما يلحقها من أعباء ماليه
الضرائب دافعى  وعلى  الدوله   على 
الماليه القدره  لديه  الحزب  بان   علما 
 االكبرمن دون االحزاب االخرى لدعم

.حملته االنتخابيه
لكل وكان  االنتخابيه  الدعايه   بدات 
لكسب الخاصه  استراتيجيته   حزب 
اكبر قدر من التأييد والتصوييت لحزبه
هو المحافظيين  حملة  يميز  ما   كان 
 اظهار زعيم حزب الليبرال بانه )غير
ما الوزراء  رئيس  ليكون   جاهز( 
بمشاعر للعب  سخيفه  حمله  بانه   اراه 
بالسن تقاس  ال  فالجاهزيه   الناخبين 
يتبناها التى  بالبرامج  ولكن   والشكل 
 الحزب لدعم كندا ومواطنيها اقتصاديا

 واجتماعيا وعالميا

واالحزاب الليبرال  حزب  استغل   وقد 
التى االخطاء  االخرى   المعارضه 
العشرة  قامت بها حكومة هاربر عبر 
حمالتهم لدعم  الماضيه   سنيين 
مشاكل اشهرها  وكان   االنتخابيه 
وقوانيين السيناتورز  من   السرقات 
المسمى القانون  وخصوصا   الهجره 
24 سي  الكنديه  الجنسيه   بتعزيز 
الكندى المجتمع  تفتيت  على   واثارها 
حزب اعلن  حيث  فئتين  الى   وتقسيمه 
 الليبرال بانه سيقوم بالغاء هذا القانون
 فور توليه السلطه وكذلك سحب الجنود
 الذيين ارسلوا للقتال مع االمم المتحده
 فى سوريا والعراق وتعديل سمعه كندا

 لتكون الحاضنه للسالم فى العالم
 وقد كان حزب االند دى بى ايضا سباقا
 لطرح برامج اجتماعيه وتسهيالت للم
المناطق فى  اقارب  لهم  للذين   الشمل 
كندى مواطن  لكل  والسماح   المنكوبه 
حتى واحده  لمره  له  قريب   باحضار 
وهذا االولى  الدرجه  من  يكن  لم   لو 

اثر من  له  لما  بالتنفيذ  جدير   اقتراح 
مهاجريين على  للحصول   ايجابى 
الكندى المجتمع  فى  اندماجهم   يسهل 
من المطلوب  العدد  الى   والوصول 
لسد كندا  تحتاجهم  التى   المهاجريين 

 الحاجه للعماله وتنشيط االقتصاد
تتنافس كبرى  احزاب  ثالثة  هنا   نرى 
الكندى وال البرلمان  المقاعد فى   على 
على سيحصل  بمن  التكهن   نستطيع 
 مقاعد اكثر ليتمكن من تشكيل الحكومه
 ولكن واجبنا الوطنى كعرب ان نبحث
بما االحزاب  هذه  اجندات  فى   جيدا 
 يتوافق مع مصالحنا ككنديين وكعرب
لدينا يكون  ان  يجب  واحد  ان   فى 
له عند يتم عمل حساب   صوت واحد 
تراعى اجندات  لتقدييم  االحزاب   هذه 
االعتبارات واخذ  وتطلعاتنا   مصالحنا 
لمراعات ظروفنا االجتماعيه  الالزمه 
من وتمكيننا  والسياسيه   والعقائديه 
فى سوريا المنكوبيين  اقاربنا   مساعدة 
االنحياز وعدم  وليبيا   والعراق 

 السرائيل وتجاهل المأسي التى تسببت
والحروب الفلسطينيين  بتشرييد   فيها 
من سبقها  وما  غزة  على   المستمره 
يتم ان  الحق  فلنا  لبنان  على   عدوان 
 التعاطف معنا بالمثل او على االقل عدم
والتوقف االطراف  من  الى   االنحياز 
 عن اصدار التبريرات من قبل الحكومه
شجاع موقف  نريد  االعتداءات   لهذه 
لمساعدة القادمه  الكنديه  الحكومه   من 
ان كندا  نريد  السوريين   المنكوبيين 
 تكون فى صداره االمم المحبه للسالم
وحروب سياسات  فى  التدخل   وعدم 
نريد لها  العالم  ومحبة  سمعتها   تفقدها 
سابقا كنا  كما  كنديين  باننا  نتباهى   ان 
لكل علينا  االعتداء  يتم  ان  نخاف   وال 
ان تعطى صوتك قبل   ذلك قف وفكر 
 فصوتك امانه تفيد بها كندا وتحمى بها

  .اصولك العربيه
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حشود كبرية تشارك يف مهرجان البيت الفلسطيين

مهرجان تورونتو للفيلم الفلسطيين.

ندوة لألديب حممد املنسي
أركض من أجل فلسطني  يف ميسيساغا

أقام  البيت الفلسطيني مهرجان البربيكيو السنوي ال 15   في 
وذلك   . الماضي  آب   30 األحد  يوم  فالي  ميسيساغا  حديقة 
شوب  وشب  القدس  محالت  ابرزها  جهات  عدة  من  بدعم 
وشمل انشطة متنوعة تراثية وفنية وعروض  تجارية وتقديم 
وجبات من األطعمة والحلويات الشعبية  كما وقدمت فعاليات 
رياضية  لكافة األعمار . هذا شارك في المهرجان السنوي 
الكنديين   والعرب  الفلسطينين  من  آالف شخص   3 من  أكثر 
بهم  اكتظت  مختلفة،  أصول  من  الضيوف  و  اإلعالميين  و 
بذلتها  التي  الجهود  على  الحضور  أثنى  الحديقة.   جنبات 

أكدت  والتي  المتطوعين  ومجموعة  الفلسطيني  البيت  ادارة 
المهرجان   ريع  ويخصص  هذا   . تجمعنا  فلسطين  ان  على 
البيت  نشاطات  تغطية  و  فلسطين  في  اطفال  مراكز  لدعم 
لالطفال  متميزة   فعالية  على  الحفل  اشتمل  كما  الفلسطيني. 

حيث شاركوا  في رسم جدارية بطول حوالي 50 مترا عن 
التايكووندو .  فلسطين اضافة الى تقديم عروض للكراتية و 
و شارك المئات من المواطنين في حلقات الدبكة الفلسطينية 
مذاهبهم  بكل   الفلسطينيين  جمع  فلسطينيا  عرسا  كان  لقد   .
للتعبير عن حبهم و انتمائهم لفلسطين . كما شكل الحفل فرصة 
لتعارف العائالت و االطفال و الشباب الفلسطينييين و ساهم 
ساهمت  .كما  قضيته  و  االصلي  لبلدهم  انتمائهم  تعميق  في 
أحدى زوايا المهرجان في توضيح اهمية المشاركة العربية 
في االنتخابات الكندية ودور العرب المهم في تلك اإلنتخابات.

للفيلم  تورونتو  مهرجان  لبدء  استعدادًا 
المهرجان  لجنة  قامت  العام،  لهذا  الفلسطيني 
الفيلم  بعرض  التوالي  على  السابعه  وللسنه 
الفلسطيني “ عندما التقيتك” وذلك في الهواء 
تورونتو.  مدينة  منتزهات  أحد  في  الطلق 
الشخص  األلف  قرابة  العرض  حضر 
العرض  سبق  وقد  الجنسيات.  مختلف  من 
نالت  التي  الفلسطينيه  باألغاني  االستمتاع 

استحسان الحضور. 
ويبدأ المهرجان بشكل رسمي في ٢٤ ايلول/ 
سيتم  حيث   ، منه  حتى٢٧  ويستمر  سبتمبر 
عرض ما يزيد عن ٢٠ فيلما ووثيقه سينمائيه 

اضافة الى مجموعه من األفالم القصيره.
اآلن  حتى  انطالقته  ومنذ  المهرجان  وقام 
القضيه  عن  فيلم   ٢٠٠ من  اكثر  بعرض 
أجنبي،  أو  فلسطيني  انتاج  من  الفلسطينيه 
تتحدث  التي  األفالم  المهرجان  ويعرض 
عن القضية   شرط ان ال تكون اي مؤسسه 
مساهمه  غير حكوميه  او  اسرائيليه حكوميه 

في االنتاج. 

عام  انطلق  الذي  المهرجان  على  يشرف 
٢٠٠٨ بمناسبة الذكرى ٦٠ للنكبة، والمسجل 
من  لجنة  ربحيه  غير  مؤسسه  بصفته 
والثقافه  االختصاص  اصحاب  المتطوعين 
ينتمون  اللجنه  اعضاء  والسينمائيه.  الفنيه 
القضيه  بعداله  تؤمن  مختلفه  جنسيات  الى 
الفلسطينيه  الثقافه  إبراز  واهمية  الفلسطينيه 
ودورها. اضافة الى ابراز وتشجيع المواهب 
والتمثيل  االخراج  مجال  في  الفلسطينيه 
يتعلق  ما  وكل  التصويريه  والموسيقى 
في  نقص  من  تعاني  التي  السينما  بصناعة 
التوزيع والعرض في دور السينما في العالم 

العربي واالجنبي.
من  العشرات  هنالك  اللجنة،  الى  اضافة 
المتطوعين والمتطوعات الذين يلعبون دورا 
المهرجان سواء من خالل  اساس في انجاح 
التواصل  صفحات  عبر  المهرجان  تسويق 
االجتماعي او من خالل توزيع البرنامج في 
الجامعات او اثناء االحتفاالت العامه وغيرها 

من المهام. 

للفيلم  تورونتو  مهرجان  يعتبر 
االعالم  وسائل  وحسب  الفلسطيني 
و   Toronto Star مثل  الكنديه 
أهم  من    Now Magazine
تورونتو  مدينة  في  العربيه  األنشطه 
والتنظيم وعدد  المضمون  ناحية  من 
ثالثة   ( العروض  يشاهدون  الذين 
جعل  الذي  االمر  شخص(  االف 

المهرجان  بدعهم  تورنتو  في  الفنون  مجلس 
التي  تورونتو  مدينة  الى  اضافة  ورعايته 
في  فعال  بدور  يقوم  المهرجان  ان  اعتبرت 
الى  اضافه  للمدينه  الثقافيه  الحركه  تنشيط 
دوره في تنشيط الحركه االقتصاديه في محيط 

دور العرض.
التبرعات  على  تمويله  في  المهرجان  يعتمد 
الى  اضافة  العروض  وتذاكر  الفرديه 
االعمال  رجال  من  لعدد  المادية  المساهمه 

العرب واصحاب الشركات . 
من  المهرجان  تمكن  فقد  ذلك،  الى  اضافة 
المشرفه على  اللجنة  تعاون مع  اقامة عالقة 

مهرجان تورنتو الدولي للفيلم TIFF، حيث 
بإقامة  المهرجانين  على  المشرفون  يقوم 
باألفالم  متعلقه  مشتركه  وندوات  نشاطات 

.TIFF العربيه والفلسطينيه التي يعرضها
لمزيد من المعلومات عن المهرجان وعروض 
المهرجان  موقع  لزيارة  ندعوكم  العام  هذا 

www.tpff.ca
وتسجيل عنوانيكم االكترونيه لتصلكم رسائل 

المهرجان ونشاطاته المستقبليه.
الخاصه  النشاطات  متابعة  يمكنك  كما 
الفيسبوك   على  صفحته  عبر  بالمهرجان 
Face book page : Toronto pal-

estine film festival

المنسي قنديل يوم  الكندية ندوة لألديب المصري محمد  العربية  الثقافية  أقامت الجمعية 
قاعات  احدى  في  أغسطس  آب   9 األحد 
مدينة ميسيساغا . حضر األمسية لفيف من 
أهل الثقافة والفن من الكنديين  العرب.  وقد 
العيد  مارسيل  السورية  األديبة  شاركت  
في  حسن  هبة  المصرية  والشاعرة  والكاتبة 
فقرات األمسية . كما وأمتعنا الفنان رضوان 

الطالب بعزفه وأغانيه الطربية األصيلة .

الفلسطينية مهرجانها  العربية  الجمعية  أقامت 
السنوي بالحديقة الكرواتية  بميسيساغا وذلك 
اغسطس. حضر  آب   22 السبت  يوم  طوال 
العربية  الجالية  أبناء  من  العديد  المهرجان 
األنشطة  تنوعت  وقد  هذا   . والفلسطينية 

فنية  ثقافية  انشطة  بين  ما  والكبار  للصغار 
التايكوندوا  لفريق  رياضية  وعروض  تراثية 
 . الكولك  سمر  الكابتن  علية  اشرف  الذي 
حيث  الكثير  الفقرات  من  الصغار  نال  كما 
األلعاب المتنوعة والساحر والمهرج وغيرها 

. وامتدت المعروضات المتنوعة والمأكوالت 
والمشروبات العربية الفلسطينية على طاوالت 
المشاركين في المهرجان وكان لمطعم ياهال 
للمشرفين  تحية   . بالمشاركة  االبرز  الدور 

وإلى اللقاء في العام القادم . 

العربي في تورونتو السبت  المركز  اقام  كما 
ترفيهية  اجتماعية  فعالية  اغسطس،  آب   22
وثقافية  فنية  أنشطة  تخللها  تورونتو  في 

وعروض تجارية .  

نشاط  أغسطس  آب   23 األحد  يوم  أقيم  تورونتو  في 
رياضي حافل شارك به العديد من ابناء الجالية العربية

ومن مختلف األعمار وذلك تحت شعار أركض من أجل 
فلسطين .   

كما وتخطط جمعية الجالية الفلسطينية  إلقامة مهرجان 
والعودة  تجمعنا  “فلسطين  عنوان  تحت  فني   ثقافي 
موعدنا”وذلك في 19 سبتمبر القادم في اوكفيل اونتاريو 

ُدعي اليه الكثير من السياسين من كندا ومن الخارج. 

اجلمعية العربية الفلسطينية تقيم مهرجانها السنوي مبيسيساغا05
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ملكة مجال الكون 2015.. كندية وتطالب بعدم التصويت للمحافظني !!

أونتاريو: إجراءات وعقوبات جديدة يف قوانني السري

كندا: تسرب 9 آالف كيلوغرام من الغاز حتت مياه احمليط

مخسة حقائق حول الركود االقتصادي يف كندا   

تّوجت على عرش جمال الكون للعام 2015 
ملكة  بومهام  آشلي 
جمال كندا للعام 2015 
جمال  “سيدة  بلقب 
 ،”2015  – الكون 
من  كندية  أول  وهي 
تفوز  الحمر  الهنود 
باللقب. وبحسب روسيا 
منافسات  جرت  اليوم 
جمال  “سيدة  اختيار 
في   ”2015  – الكون 
عاصمة  مينسك  مدينة 
بيالروس،  جمهورية 

الفائزة  نافست  حيث  الجاري،  أغسطس  وأوكرانيا 29  أفريقيا  جنوب  من  سيدات  باللقب 
وكوستاريكا.

الكون  جمال  “سيدة  تقول 
الجديدة   “  2015  –
سيدة  بلقب  بفوزي  “أفتخر 
وأفتخر   ،2015 الكون 
امرأة  أول  لكوني  أيضا 
الذين  الحمر  الهنود  من 
الشمالية  أمريكا  يقطنون 
إلى  إضافة  باللقب،  تفوز 
في  لكندا  ممثلة  أول  أنني 
سعيدة  أنا  المنافسات،  هذه 
بورنهيم  إيشلي  جدا”. 

التمثيل  مجال  في  وتعمل  سنة   25 عمرها 
والدعاية، ولقبها قبل الزواج كان كيلينغبول، 
“ملكة  بلقب   2010 عام  فازت  قد  وكانت 
كالينغبول  أشلي  حّثت  وقد  هذا  كندا”.  جمال 
بورنهام الكندّية من أبناء السّكان األصلّيين ، 
حّثت األمم األوائل على عدم التصويت لحزب 
في  ستجري  التي  االنتخابات  في  المحافظين 

19 تشرين األّول اكتوبر المقبل.
التصويت  كندا  في  األوائل  األمم  “اطلب من 
لرئيس  ماّسة  بحاجة  نحن  االنتخابات.  في 
حكومة جديد. ناضلوا من أجل حقوقكم” كتبت 

بورنهام في تغريدة على موقع تويتر.

الحالي،   أيلول  سبتمبر   1 يوم   دخلت 
سلسلة  أونتاريو  مقاطعة  في  التنفيذ  حيز 
السير  قوانين  في  وعقوبات  إجراءات 
الهاتف  استعمال  غرامة  رفع  أبرزها 
أربعمئة  إلى  القيادة  خالل  الخلوي 
من  نقاط  ثالث  وإضافة  دوالرا  وتسعين 
تهدف  كما  السير.  لمخالفات  النقاط  نظام 
مستعملي  حماية  إلى  الجديدة  اإلجراءات 
على  فرض  بحيث  الهوائية  الدراجات 
عند  متر  مسافة  االبتعاد  السيارة  سائق 
تخطيه دراجة وإال تعرض لغرامة مالية 

سيغرم  كما  دوالرا.  وثمانين  مئة  بقيمة 
سائق الدراجة الهوائية بقيمة مئة وعشرة 
ليال  الدراجة  استعمال  في حال  دوالرات 
دون استخدام اضواء أو عاكس األضواء. 
من  أكثر  بأن  المقاطعة  شرطة  وأفادت 
 2009 العام  منذ  قتلوا  شخص  خمسمئة 
منها  أخرى  بأمور  السائق  التهاء  بسبب 
استعمال الهاتف الخلوي أثناء القيادة وأن 
هذا العدد يتعدى عدد القتلى جراء قيادتهم 

السيارة في حالة السكر

أعلن مكتب كندا – نيوفاوندالند والبرادور للهيدروكربون أن شركة “هاسكي 
إنرجي” )Husky Energy( أبلغت عن تسرب هام للغاز الطبيعي من 
أنبوب يربط اثنْين من حقولها تحت مياه المحيط قبالة سواحل نيوفاوندالند 
في أقصى الشرق الكندي يوم االثنين آخر ايام أغسطس. وقالت الشركة إن 
كمية من الغاز قّدرتها بـ8938 كيلوغرامًا تسربت قبل إقفال األنبوب، أي 
بعد مرور 12 دقيقة على إطالق صفارة اإلنذار األولى. وُتعتبر “هاسكي 

إنرجي” إحدى أكبر شركات النفط والغاز في كندا.

فيليون  جيرالد  االقتصادي  الصحافي  تناول 
الركود   ، كندا  راديو  موقع  على  مدونته  في 
البيانات  أظهرت  الذي  التقني  االقتصادي 
دخلته.  كندا  أن  أمس  الصادرة  االقتصادية 
من  يوميًا  اقتصاديًا  برنامجًا  فيليون  ويقدم 
كندا  راديو  لتلفزيون  التابعة  اإلخبارية  المحطة 
مقاله  في  فيليون  جيرالد  يقول  مونتريال.  في 
بعنوان “خمسة حقائق حول الركود االقتصادي 
في كندا” إنه في منتصف الحملة االنتخابية من 
الواضح أنه قد يكون لتأكيد دخول كندا مرحلة 
ركود تأثير سياسي ال يمكن إهماله. لكن دعونا 
األرقام  إلى  وننظر  السياسية  المصالح  نتخطى 
عن كثب لنستخرج منها الصورة األكثر واقعية، 

يضيف الصحافي االقتصادي.
أواًل، بصورة رسمية كندا هي اآلن أو كانت في 

مرحلة ركود اقتصادي.

فالقانون “سي C-59( ”59( المرتبط بالميزانية 
الفدرالية التي قدمها وزير المالية جو أوليفر في 
بأنه  الركود  يحدد  الفائت  )ابريل(  نيسان   21

النمو  من  متتاليان  فصالن  األدنى  حدها  “فترة 
تعلن  كندا  في  الداخلي  الناتج  إلجمالي  السلبي 
قانون  بموجب  الكندية  اإلحصاء  مؤسسة  عنها 

اإلحصاء”.
بنسبة  الكندي  الداخلي  الناتج  إجمالي  وبتراجع 
%0,8 و%0,5 وفق وتيرة سنوية على التوالي 

في الربعْين األول والثاني من السنة الحالية تؤكد 
مؤسسة اإلحصاء الكندية إذًا أن كندا في مرحلة 

ركود.
ثانيًا، في حزيران )يونيو( الفائت، أي في آخر 
الناتج  إجمالي  سجل  الثاني،  الربع  من  شهر 
الداخلي في كندا نموًا بنسبة %0,5، ما يشكل 
خبراء  وفق  االعتقاد،  على  تحمل  هامة  وثبة 

االقتصاد، أن االقتصاد الكندي بدأ ينهض. يجب 
انتظار اإلحصائيات الرسمية المقبلة للتأكيد على 
أن كندا خرت من الركود بعد الربعْين األولْين 
من السنة. ويرى خبراء االقتصاد أن كندا دخلت 
الذي  الحالي  أي  الثالث،  الربع  في  نمو  مرحلة 
)أغسطس(  وآب  )يوليو(  تموز  أشهر  يضم 

وأيلول )سبتمبر(، يضيف جيرالد فيليون.
ألن  المألوف  عن  خارج  الركود  هذا  ثالثًا، 
نمو  رافقه  الداخلي  الناتج  إجمالي  في  التراجع 
في االستهالك ونمو أيضًا في الوظائف، يشير 
لخبراء  أن  نعرف  أن  ويجب  فيليون.  جيرالد 

االقتصاد تحديدًا أوسع وأكثر تفصياًل للركود.
القومي  المكتب  يؤكد  المتحدة  الواليات  ففي 
 National Bureau( االقتصادية  لألبحاث 
الركود  أن   )of Economic Research
تأثيرًا  يترك  أشهر  لعدة  اقتصاديًا  تراجعًا  يعني 

على اإلنتاج والعمل والمدخول الفعلي.
بنسبة  ناجم  الكندي  االقتصاد  ضعف  رابعًا، 
الشركات:  استثمارات  في  التراجع  عن  كبيرة 
الربع  في  و7,9%  األول  الربع  في   10,9%

أيضًا  يطال  الكندي  الدوالر  وتراجع  الثاني. 
في   1,4% بنسبة  تراجعت  التي  المستوردات 
الربع الثاني. في المقابل ارتفع االستهالك بنسبة 

%2,3 والصادرات بنسبة 0,4%.

خامسًا، على ضوء هذه المعطيات يرى العديد 
من خبراء االقتصاد أنه ال ينبغي بمصرف كندا 
المركزي أن يخفض سعر الفائدة مرة ثالثة هذه 
السنة، يقول جيرالد فيليون قبل أن يختم بالتذكير 
له  سيكون  الوطني  لالقتصاد  بطيئًا  نموًا  بأن 

تأثير على بلوغ ميزانية متوازنة في أوتاوا. 
) األخبار السايقة عن راديو كندا ورويتر ( 
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راغب عالمة: أنا فيروزي الهوى وبعض الفنانين »هات إيدك والحقني«
انتقد القادة السياسيين في لبنان بشدة وكشف تعرضه لتهديدات

بيروت – »القدس العربي«: اعترف راغب 
السياسيين  بعض  من  تهديدات  بتلّقيه  عالمة 
قوله  انزعاجهم حسب  أبدوا  الذين  اللبنانيين، 
من تعليقاته ومواقفه وآرائه التي يترجمها عبر 
الخاص  حسابه  عبر  دوريًا  يطلقها  تغريدات 
على موقع »تويتر«.  وأكّد عالمة في حديث 

أغنية«  »أول  لبرنامج 
»صوت  اذاعة  من 
وآراءه  أّن كالمه  لبنان« 
ازعجت  قد  وتغريداته 
بدورهم  »ازعجوا  الذين 
دون  من  وهم  حياتنا« 
في  السياسة  رجال  شّك 
يدّمرون  الذين  لبنان 
المجتمع اللبناني ويعملون 
يّكذبون  وهم  نهاًرا  لياًل 
علينا، ومن هؤالء أنفسهم 
تلقيه  عن  عالمة  أعلن 
شبه تهديدات، مشيرًا في 
الوقت عينهّ الى أنه »مش 
فارقة معي ألنّني مواطن 
ومن  واجباتي  بكّل  أقوم 
حقي أن أطالب بواجبات 
الدولة علّي وعلى أوالدي 
وأصدقائي  وعائلتي 

في  ورأى  اللبناني…«.  الشعب  كل  وعلى 
نرى  أّن  جًدا  الصعب  من  أّنه  نفسه  السياق 
واآلتي  ونبقى صامتين،  ويدّمرنا  يسرقنا  من 
أعظم!وأبدى ارتياحه الى أّن ما يكتبه ويتّحدث 
عنه يتلقاه ويسمعه ويتأّثر به 5 ماليين شخص 
ألّنه ال يتكلم بمنطق السياسة والمذهب والدين 
والطائفية…. واعتبر اّن »الزعيم الذي يصل 
أو  منطقة  باسم  يتكلم  أاّل  عليه  الشعب  باسم 
طائفة، معتبرًا أن الشعب لم يحاسب زعيمه، 
الكافي!   الوعي  درجة  إلى  بعد  لم يصل  النه 
الدين هلل ولكن الوطن للجميع  أّن  وفيما رأى 
أبدى أسفه الى ما وصلت اليه األمور في هذه 
فيه  نسمّي  مرحلة  إلى  وصلنا  قد  اذ  األيام، 
»الجامع« باسم أشخاص وليس باسم الرب، 
وربما ينسحب األمر على الكنيسة أيًضا! وهذا 
وأكّد  إطالًقا…  مقبول  وغير  مرفوض  أمر 
أننا نحن بأّمس الحاجة لتبني شعار اإلنسانية 
المسّيس  اإلعالم  عالمة  وانتقد  والوطن. 

فريق من خالله زعيمه على  كّل  يّؤله  الذي 
ما  وحول  وفساده…  أخطائه  كّل  من  الرغم 
أو  استالم حقيبة وزارية  اذا كان يرغب في 
أي منصب سياسي استبعد األمر معلاًل السبب 
بقوله: »بهيك نظام ما إلي مطرح. مكاني ليس 
لزعامات  يتبعون  فالوزراء  كهذا،  في وضع 

ويسمعون كالم زعيمهم، وأنا ال أستطيع أن 
زعيم،  أي  لدّي  ليس  أنا  وأساًسا  مثلهم  أفعل 
اللبناني  اللبنانية والجيش  الدولة  فزعيمي هو 
من  نظامنا  تأّسس  وكما  والمؤسسات… 
الخارج فمن الخارج يتم تغييره، وأنا ال أؤمن 
في لبنان اليوم بمقولة: »إذا الشعب يوًما أراد 
شعبنا  ألّن  القدر!  يستجيب  أن  بد  فال  الحياة 
ما  يتبعون  منقسمة  شعوب  عن  عبارة  هو 
الفنية  االمور  الى  وباالنتقال  الزعيم.  يقوله 
التي  الفّنية  باألسماء  يتّعلق  سؤال  عن  وردًا 
إنما  للجميع  يسمع  ال  أّنه  أكّد  سماعها  يحّب 
الوقت عينه  في  مّؤكدا  فقط،  األسماء  لبعض 
األغنيات  ومعظم  الهوى  »فيروزّي  أّنه: 
للسيدة فيروز أو لماجدة  إّما  التي ينزلها هي 
أو لجوليا… وكشف عن مدى محبته للسيدة 
فيروز، إذ اعلن أنه قد يلغي أي شيء ليكون 
باقي  أما  بها،  الخاص  الحفل  في  حاضًرا 
األسماء فهو قد يشاهد حفاًل لها حسب الوضع.  

أّما عن اختياراته الفنية فقد أوضح أنه يستشير 
ويسمع آراء بعض المحيطين به من أصدقاء 
وعائلة وأوالده وشقيقه حين يسمعهم أغنياته 
قبل تسجيلها وإصدارها، ولكن إذا أّصرعلى 
أغنية معينة فهو ال يعّلق كثيًرا على اآلراء وال 
يّرد عليها. واعتبر أّن العمل المتمّيز هو الذي 

ينجح ويمكن لألغنية المنفردة أن تعّوض عن 
عرف  إذا  محّدد  لوقت  وإنما  الغنائّي  األلبوم 
أكّد  وإذ  بشكل صحيح،  يدعمها  كيف  الفنان 
أّنه ال غنى عن اصدار ألبوم كامل على الدوام 
ما  وحول  للتاريخ.  يبقى  األلبوم  أّن  اعتبر 
يتعلق بالكليبات رأى أّن الكليب يساعد األغنية 
كثيًرا حتى لو لم تكن هناك قصة. واعتبر أن 
بعض الفنانين يصدرون »هيت وبعدها هات 
إيدك ولحقني«، لذلك أعلن حرصه على أدّق 
التفاصيل في صناعة األغنية اذ هو ال يصدر 
عماًل كيفما كان لمجرد إصداره. وأعلن أنه ال 
يوّجه ولديه في هذا السن ما يجب أن يسمعاه، 
يستمعان  أنّهما  الى  عينه  الوقت  في  مشيرًا 
من  أكثر  الغربية  الموسيقى  من  الكثير  الى 
العربية، كما أنهما ال يحّبان موسيقى فيروز 
إذ ال يفهمان من هي فيروز »فكل جيل يحب 
موسيقى جيله«، وسألني إبني ذات مرة لماذا 
تحّب فيروز إلى هذه الدرجة فأجبته حين تكبر 

ستفهم من هي فيروز!
آرائهم  عن  التعبير  على  يشجعهما  أنه  وأكّد 
لديهم شخصيتهم  يكون  أن  يحب  إذ  الخاصة 
انتقد  شخصيته…كما  وليس  الخاصة 
التي  األغاني  تبّث  التي  اللبنانية  اإلذاعات 
هي ما دون المستوى، معلنًا أنه غير راض 
عليها، إذ أنه قد بفشل في معظم 
جميلة.   اغنية  ايجاد  في  األحيان 
وقال »أفهم أنهم يحتاجون للدعم 
الكثير  ولكن  ليستمروا  المادي 
تذاع  أن  يجب  ال  األغنيات  من 
ويجب  للوقت  مضيعة  وهي 
الى  يشتاق  أنه  وأعلن  رميها«. 
فيروز  السيدة  أغاني  تبث  اذاعة 
والفنان  صباًحا  ساعتين  لمدة 
عبد الحليم والعمالقة بعد الظهر.  
وعليه فقد طالب بانشاء لجان لكّل 
المناسبة  األغاني  تختار  إذاعة 
أن  شرط  الفّني،  المستوى  ذات 
وصارمة  حقيقية  برقابة  تقوم 
وهكذا  المستوى،  رفع  أجل  من 
يحسب ألف حساب لكل من يفّكر 
بإصدار أغنية، غير أنه استدرك 
أّنه ضد الرقابة القمعية واألحادية 
إذاعة  في  موجودة  كانت  التي 
قوله. وردًا على سؤال حول  لبنان على حّد 
أعلن  الهواة  برامج  في  التحكيم  بلجان  رأيه 
تأييده لها ألّن آراءها ليست أحادية، ورأى انه 
على الرغم من زيادة نوعية هذه البرامج فانها 
تبقى نعمة في ظّل وجود نشرات األخبار التي 
تغطي رائحة المؤامرات واإلرتهان السياسّي 
النشرات.   هذه  تنقله  الذي  والوجع  والدعم 
لديهم  التحكيم  لجان  أعضاء  معظم  أّن  وأكّد 
هذه  في  يكونوا  أن  مخّولون  »وهم  نظرة 
اللجان، غير أن البعض لديهم شخصيتهم مش 
خرج يحكوا إذ يتحكم بهم الفلتان النفسي غير 
المحسوب وال يجب أن يكونوا موجودين بكل 
أمانة«. وفي الختام أعلن أنه حرام عليه أاّل 
يّوثق في فيلم أو مسلسل كّل ما مّر عليه في 
وأحداث  وثورات  ونجاح  تحّديات  من  حياته 
يمر  لم  عليه  مّر  ما  ألّن  وانتكاسات  حقيقية 
على أحد، وواجب على الناس أن تشاهده غير 

أّن المشروع مّؤجل حاليًا بحسب قوله.

قائمة الغداء األخير لـ”تايتانيك” بالمزاد العلني
القصص  إحدى  “تايتانيك”  سفينة  قصة  تعد 
السنوات،  مدار  على  عرفت  التي  المأساوية 
مرور  بعد  السفينة  غرق  من  الرغم  وعلى 
أكثر من قرن، إال أن هناك العديد من األمور 
التي  واالكتشافات  حولها  تدور  مازالت  التي 
الماضي  ذكريات  تجميع  محبي  تستهوي 

واألحداث الشهيرة.
الباخرة  غداء  قائمة  تباع  ذلك،  إطار  وفي 
المنكوبة في مزاد على اإلنترنت مع توقعات 
في  وذلك  دوالر،  ألف   70 نحو  بتحقيقها 
“إنفاليوبل”  مزادات  موقع  على  سبتمبر   30
أحد  كتبها  رسالة  إلى  إضافة  اإلنترنت،  على 
الوزن  لمقعد  وتذكرة  الناجين  المسافرين 

بالباخرة، والذي كان يستخدم  التركي  بالحمام 
أن  إلى  يشار  األشخاص.  وزن  لحساب 
“تايتانيك” غرقت في المحيط األطلسي في 15 
أبريل 1912 بعد أن اصطدمت بجبل جليدي 
إلى  إنجلترا  في  أثناء رحلتها من ساوثامبتون 
نيويورك، وصادف أمس الثالثاء ذكرى مرور 
30 عامًا على انتشال حطام السفينة. وعرفت 
“تايتانيك” بالسفينة المدرعة الغير قابلة للغرق، 
التي  واآلمال  والتوقعات  المسميات  أن  إال 
وضعت عليها انتهت بعد مرور أول أيام من 
رحلتها األولى لتقبع في قاع المحيط األطلسي 

وتحصد أرواح اآلالف من ركابه.
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تورونتو ترشح نفسها الستضافة دورة األلعاب األوملبية عام 2024 

بطولة مونرتيال: االسباني ديفيد فريير يعلن غيابه بسبب اإلصابة

بطولة أمريكا املفتوحة للتنس: آندي ماري يصعد للدور الثاني 
بعد فوزه على نيك كريغيوس

جريوم فالكه يفكر بالرتشح لرئاسة الفيفا

دورة  الستضافة  الترشح  لسباق  الكندية  تورنتو  مدينة  انضّمت 
األلعاب األولمبية عام 2024 بعدما تّم اإلعالن عن تقديم  ملف 
ترشحها الستضافة البطولة، اليوم األحد، من قبل مارسيل أوبوت 
باريس  لمدن  تورنتو  وانضّمت  الكندية.  األولمبية  اللجنة  رئيس 
وروما وبوسطن وبودابست وهامبورغ في سباق الترشح الستضافة 
عام  أقيمت  التي  األلعاب  دورة  وكانت  األولمبية.  األلعاب  دورة 
استضافت  بينما  الكندية،  مونتريال  مدينة  استضافتها   1976

مدينتي فانكوفر وكالغاري دورتي األلعاب الشتوية عامي 2010 
و1988. وخسرت مدينة تورنتو حق استضافة دورة األلعاب عام 
1996 ألتالنتا التي استضافت البطولة، باإلضافة إلى دورة عام 
2008 التي استضافتها بكين. واستضافت المدينة دورة األلعاب 
األمريكية التي اختتم فعالياتها مؤخرا ، وبدأت يوم الجمعة السابع 
من آب الحالي  دورة االلعاب األمريكية لذوي الحاجات الخاصة .

دافيد  األسباني  التنس  أعلن العب  أ:  د ب  مدريد – 
مونتريال  بطولة  منافسات  يخوض  لن  أنه  فيرير 
المقبلة بسبب عدم تعافيه بعد من اإلصابة التي تعرض 
السابع  المصنف  وقال  األيمن.  الذراع  مرفق  في  لها 
على مستوى العالم عبر حسابه الشخصي على موقع 
بالتحسن  أشعر  “ال  “تويتر”:  االجتماعي  التواصل 
بعد من اإلصابة في المرفق .. أشعر باألسف ألنني 
بتطور  سأخبركم   .. مونتريال  بطولة  في  أشارك  لن 
منافسات  أي  عاما/  فيرير33/  يخض  ولم  حالتي”. 
نوتنجهام  بطولة  من  الثاني  الدور  في  سقوطه  منذ 

أمام القبرصي ماركوس باجداتيس في حزيران/يونيو 
الماضي.

األسباني  الالعب  غاب  المذكورة،  اإلصابة  وبسبب 
عن بطولة ويمبلدون، ثالث بطوالت جراند سالم في 
الموسم، كما غاب أيضا عن بطولة هامبورج األلمانية، 
وهي البطولة التي كان من المقرر أن يخوضها فيرير 

قبل جولة البطوالت األمريكية.
العالمي،  التصنيف  في  نقطة   180 فيرير  وسيفقد 
بعد أن وصل في العام الماضي إلى دور الثمانية من 

البطولة الكندية ذات الـ 1000 نقطة.

صعد البريطاني آندي ماري إلى الدور الثاني 
بعد  للتنس  المفتوحة  أمريكا  بطولة  في 
كيرغيوس.  نيك  االسترالي  على  فوزه 
تحت  أقيمت  التي  المباراة  نتيجة  وكانت 
األضواء في استاد آرثر آش 5-7 و6-3 
و6-4 و1-6. وخالل المباراة استعرض 
توجيه  في  قدرته  عاما،   20، كيرغيوس 
ضربات إرسال قوية، لكن أداءه الالعب 
بالطابع  اتسم  عالميا   37 المصنف 
االستعراضي بدال من األداء بشكل فعال، 
عديدة الحت  فرص  استغالل  في  وأخفق 
له. ولعب ماري، المصنف الثالث عالميا 
وبطل أمريكا المفتوحة 2012 ، بطريقة 
مباشرة في مواجهة كيرغيوس الذي حاول 
والوثب  قدميه  بين  من  الضربات  توجيه 

عادية  أمامية  ضربات  تسديد  أثناء  “كانت )المباراة( صعبة وكان علًى أن أجري استقرت في الشبكة. وبعد المباراة، قال ماري عاليا 
وأضاف  الرطوبة”،  بالغة  أجواء  في  كثيرا 
28 عاما. وأحتاج أن  السن اآلن،  “أكبر في 
ألقي بنفسي في حمام ثلج وأبرد جسمي قليال.” 
وأضاف في مقابلة تليفزيونية “ال يمكن توقع 
ما سيفعل، يستطيع تسديد كل الضربات وهو 
رياضي رائع. كانت مباراة محفوفة بالمخاطر 

وبذلت جهدا كبيرا ونجحت في التأهل.”
وتغلب ماري على كيرغيوس في مجموعات 
وأخرجه  سابقة،  مواجهات  ثالث  في  متتالية 
هذا العام من دور الثمانية في بطولة استراليا 
بطولة  في  الثالث  الدور  ومن  المفتوحة، 
فرنسا المفتوحة. وسيلتقي ماري بعد ذلك مع 
الفرنسي أدريان مانارينو الفائز على الروسي 

قنسطنطين كرافتشوك 6-7 و4-6 و6-1.

األمين  فالكه،  جيروم  يخوض  ربما 
)فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد  العام 
رئيس  منصب  على  المقبلة  االنتخابات 
أن  سبورت  بي سي  بي  وعلمت  االتحاد.  
من  األقل،  على  واحد  رأي  استطلع  فالكه 
وأحد  القدم،  لكرة  اإلقليمية  االتحادات 
مدى  على  للتعرف  الوطنية،  االتحادات 
كما  للمنصب.  ترشحه  حال  في  له  تأييدهم 
العديد من  أيضا محادثات مع  فالكه  أجرى 
مسؤولي الفيفا. ويعتقد أن بعض المسؤولين 
البارزين باللجنة التنفيذية للفيفا غير راضين 
خوض  بعدم  ونصحوه  ترشحه،  فكرة  عن 

جزئيا  النصيحة  هذه  وترجع  االنتخابات. 
إلى الرسالة السلبية، حسب اعتقادهم، التي 
قد تصل إلى وزارة العدل األمريكية بسبب 
ترشحه. وتحقق وزارة العدل األمريكية مع 
عدد من مسؤولي الفيفا، بشأن مزاعم فساد 
وابتزاز وتلقي رشاوى. ومع مساعي الفيفا 
بنفسها،  نفسها  إصالح  في  جديتها  إظهار 
يبدو  األمريكية،  العدل  وزارة  محققي  أمام 
أن خوض فالكه لالنتخابات قد يقوض مثل 
كان  ما  إذا  بعد  يعرف  ولم  المساعي.  هذه 
قرارا  اتخذ  قد  الجنسية،  الفرنسي  فالكه، 
تدقيقا  فالكه  وواجه  ترشحه.  بشأن  نهائيا 

ماليا خالل األشهر األخيرة، حول دوره في 
رشاوى مزعومة، تقدر بنحو عشرة ماليين 
هذا  إن  أمريكيون  محققون  ويقول  دوالر. 
المبلغ دفعته دولة جنوب أفريقيا، إلى جاك 
مقابل  الفيفا،  لرئيس  السابق  النائب  وارنر 
تصويته لها خالل ترشحها الستضافة بطول 
بها  فازت  والتي   ،2010 لعام  العالم  كأس 
تحويلها  تم  األموال  هذه  إن  وقيل  بالفعل. 
إلى ورانر من حساب بنكي تابع للفيفا، بعد 
اللجنة  إعادة تخصيصها من موازنة  تم  أن 
تنظيم  على  أشرفت  التي  أفريقية،  الجنوب 
تايمز  نيويورك  صحيفة  ونقلت  البطولة. 

ووسائل إعالم أمريكية أخرى عن مصادر 
“المسؤول  كان  فالكه  أن  أمريكية،  قضائية 
على  وقع  الذي  الفيفا”،  في  المستوى  رفيع 
أفريقيا  جنوب  وتنفي  المالي.  التحويل  هذا 
أي اتهامات بالفساد، وتؤكد أن هذه األموال 
كان الغرض منها دعم تطوير كرة القدم، في 
منطقة البحر الكاريبي. ولم توجه إلى فالكه 
أي اتهامات. وينفي بشدة ارتكابه أي خطأ، 
لرئاسة  ترشحه  أمام  عائقا  يرى  ال  ولذلك 

الفيفا.
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Enjoy more than 650 live Arabic And International TV channels All HD Quality 
THOUSANANDS OF VIDEOS ON DEMAND 

 

بجودة عاليت   جلفسيوني بث   ، الرياضيت الجسيرةقناة عربيت ، أخبار  ، أطفال و قنواث شاهد أكثر من 
 ال خاجت لصحن القط أو كمبيوجر ، شاهد اليوجيوب على جلفازك من التقطيع أو التأخير جماما ، خالي

 

ناتصل اآل  

6689-78:-647  

 عاليت كاميرا ، سكايب ببرنامج واملسود ساث مارثس جهاز  مع وألاصدقاء ألاهل مع جواصل على ابقى
 ومايكروفون  الوضوح

لكيفيت عمل جهاز سمارث زوروا موقعنا على ألانترنت 
 ساث

 

 

إعالنات
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أهم األسئلة بخصوص الهجرة الى كندا

بعض  على  باالجابه  نقوم  شهر  كل 
هنا  ونسرد  والقراء  العمالء  استفسارات 
وتحتاج  ,وردتنا  التى  االسئله  اهم  بعض 

الى توضيح

السؤال:
 انا سورى حضرت بفيزه سياحه الى امريكا 

هل استطيع التقدييم للجوء فى كندا 
وجود  بشرط  ولكن  تستطيع  نعم   : االجابه 
قريب من الدرجه االولى يعيش فى كندا ولديه 

اقامه دائمه او جنسيه او مقبول كالجئ 

السؤال: 
قدمت من امريكا انا واطفالى وقدمنا لجوء فى 
كندا عن طريق المساعدات القانونيه  ولكن 
المحامي  تعاون  عدم  بسبب  الطلب  رفض 
المخصص لنا وبسبب اخطاء سببها المترجم 
والمحامى المخصص من الدوله ما هو الحل 
االجابه : دائما الننصح بالتوجه الى المحامى 
المخصص من الدوله ولو كان مجاني ولكن 
على  قضيه  رفع  التستطيعيين  حالتك  فى 
المحامى النها كلها موقعه منك ولكن يمكنك 
لو  حتى  جديده  ادله  وتقدييم  استئناف  عمل 
كانت تتعارض مع ماقدم فى البدايه والتوضيح 
وفى  االول  الملف  فى  الخلل  اسباب  للقاضى 
اللجوء  على  التقدييم  يمكن  الرفض  حالة 

االنسانى كونك لديك اطفال 

السؤال :
انا لست سورى او عراقى ولدى سبب لعدم 
العوده الى بلدى االصلى هل استطيع التقدييم 

للجوء فى كندا ؟

االجابه: أى كان البلد  االصلى  يمكنك التقدييم 
للجوء فى كندا طالما توفرت الشروط الخاصه 
فى  موجود  تكون  ان  ومنها  اللجوء  بقضايا 
اولى  درجه  قريب  ولديك  امريكا  او  كندا 
قدرتك  لعدم  والموثقه  الكافيه  االسباب  ولديك 
او  القتل  من  خوفا  االصلى  بلدك  الى  للعوده 
السجن او التعذيب او التفرقه العنصريه على 
ان اليكون البلد من ضمن الدول التى اليقبل 
منها الجئيين وتعتبر امنه وال اعتقد ان اى من 

الدول العربيه كذلك 

السؤال :
الى  الهجره  فى  نرغب  عائله عراقيه  نحن   
االوضاع  ان  حيث  اللجوء  طريق  عن  كندا 

وحياتنا فى خطر  
االجابه : اليوجد برنامج للهجره عن طريق 
اللجوء لمثل حالتكم ولكن يتم قبول الالجئيين 
المسجليين لدى وكالة االمم المتحده والمقيمين 

خارج بلدهم االصلى .

السؤال :
عن  السويد  فى  نقييم  سورية  عائله  نحن 
كندا  فى  االقامه  فى  ونرغب  اللجوء  طريق 
زياره  فيزة  ولدينا  كندا  فى  للجوء  والتقدييم 
هل نستطيع التقدييم للجوء عند وجودنا فى 

كندا؟
االجابه : ال طالما لديكم اقامه فى بلد سلمى 

يستطيع حمايتكم فال يقبل اللجوء فى كندا . 

السؤال :
أنا مولوده فى االردن وحصلت على الجنسيه 
لديه  كان  ابى  ان  حيث  والدتى  منذ  الكندية 

من  االردن  فى  تزوجت  الكنديه  الجنسيه 
التقديم  استطيع  هل  طفل  وانجبت  اردنى 
لطفلى للحصول على الجنسيه الكنديه طالما 

انا لدى الجنسيه الكنديه ؟
االجابه :ناسف البالغك انك التستطيعيين منح 
الكنديه  الجنسيه  الن  الكنديه  الجنسيه  طفلك 

تمنح للجيل االول فقط وليس للجيل الثانى 
مرات  عدة  وعائلتها  الختى  قدمت  السؤال: 
فيزة زياره للقدوم الى كندا وكانت ترفض كل 
الفيزا  على  للحصول  طريقه  يوجد  هل  مره 
فى  واالحداث  جدا  بان ظروفها صعبه  علما 

المنطقه التى تعيش فيها خطيره جدا .
فى  المسؤول  اقتناع  الصعب  من  االجابه: 
السفاره من ان العائله ستستكمل شروط فيزة 
الزياره واهمها العوده بعد انتهاء مدة الزياره 
كندا  الى  انها ستذهب  له  جليا  وطبعا واضح 
ارتباطات  وجود  لعدم  سوريا  الى  تعود  ولن 

تلزمها العوده وبالتالى يقوم برفض الطلب 
  

السؤال:
 تاخرت فى التقدييم لبرنامج العماله المهره 
الذى انتهى نهاية العام الماضى ولدى جميع 
والشاهادات  والعمل  للغة  الثبوتيه  االوراق 

ماذا افعل؟
األجابه: تستطيع التقدييم االن لبرنامج الدخول 
فرصة  ولديك  جاهزة  اوراقك  طالما  السريع 
االقامة  ملف  لتقديم  ودعوتك  ملفك  اختيار 

الدائمه. 

زياره  بفيزة  كندا  فى  موجوده  أنا   : السؤال 
زوجى  يستطيع  هل  لى  قريب  وتزوجت 
وهل  كندا  فى  موجوده  وانا  لكفالتى  التقديم 

استطيع العمل ؟
من  لكفالتك  لك  التقديم  يمكنه  :نعم  االجابه 
عمل  تصريح  على  وتحصليين  كندا  داخل 

مفتوح لحين حصولك على االقامة الدائمة 
كندا حيث  داخل  بالتقديم من  ينصح  ولكن ال 
للقبول  جدا  طويله  فتره  تاخذ  االجراءات  ان 
وفى نفس الوقت اليحق للكفيل استئناف الحكم 
على  التقدييم  تم  لو  عكس  الرفض  حالة  فى 
تنتهى  والتى  البلد  فى  مقيمه  انك غير  اساس 
ولكن خالل  شهر   12 الى   6 من  اجراءاتها 
يمكنك  ولكن  العمل  التستطيعيين  الفتره  هذه 
القدوم والعيش مع زوجك مع مراعات تجديد 

االقامة المؤقته.

سنقوم فى العدد القادم باستكمال باقى االسئله 
المهمه التى تحتاج الى توضيح 

لكندا  الهجره  عن  المعلومات  من  ولمزيد 
يرجى زيارة موقعنا 

 www.fasttocanada.com
 واالنضمام الى المجموعه على الفيس
 بوك لتكونوا على اضطالع دائم باهم
 التطورات فى عملية الهجرة الى كندا
http://www.facebook.com/

groups/fasttocanada/

أو االتصال ب
 أسامة عبيد       6479875265

  أو عبير قيطة   6479235265  
أو ارسال جميع استفساراتكم على االيميل  

info@fasttocanada.com
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كيفية اإلستعداد للعودة اىل املدارس
عن  الزمن  من  فترة  األطفال  غياب  بعد 
أو  األرق  من  نوع  يصيبهم  قد  المدرسة 
خاصة  الدراسة  إلى  العودة  من  التخوف 
بعدما تعودوا على السهر وتقضية وقتهم 
لذا  طويلة،  لساعات  والتسلية  باللعب 
يرفضون  الذين  األطفال  بعض  فهناك 
بهم  المدرسة وقد تصل  إلى  العودة  فكرة 
األمور إلى أن يقولوا “أنا أكره المدرسة” 
المدرسة”.  على  الذهاب  اريد  ال  “أنا  أو 
الحالة  هذه  من  األطفال  بعض  يعاني  قد 
“ في المراحل اإلبتدائية واألساسية  أكثر 
من غيرها من المراحل حيث يبدأ الطفل 
في المرحلة اإلعدادية بتقبل وتفهم الوضع 

أكثر.
الحالة  هذه  على  تتغلبي  أن  يمكنك  كيف 
عند طفلك؟ وكيف تتعاملين معه في مثل 
هذه المواقف؟ سنعرض لِك مجموعة من 
تهيئة  كيفية  على  ستساعدك  التي  األفكار 

طفلك للعودة إلى المدرسة:
* ّعودي طفلك على أن ينام مبكرًا: قومي 
آخر  في  خاصة   السهر  ساعات  بتقليل 
10 أيام من العطلة لكي يتعود على النوم 

مبكرًا.
*أحضري له كتب 
خاصة  تمارين 
لألطفال كالحساب 
م  قا ر أل ا و
أو  واألحرف 
قومي بمراجعة ما 
قام بأخذه من مواد 
في السنة السابقة.

بجلب  *قومي 
مدرسية  أدوات 
لطفلك  ملفته 
ملونه  تكون  أن 
عليها  ودفاتر 

رسومات.
بشراء  *قومي 
عليها  حقيبة 
الشخصيات  أحد 

الكرتونية المحببة لطفلك.
وكيف  المدرسة  عن  طفلك  *حدثي 

سيستمتع أكثر عندما يلتقي بأصحابه.
وأذكري  بالمدرسة  أكثر  طفلك  *حببي 

المدرسة  بها  تقوم  التي  الرحالت  عن  له 
لطالبها.

في  هدية  له  أن  وأخبريه  طفلك  *شجعي 
نهاية الفصل أو مع كل عالمة جيدة “وإن 

كانت هدية رمزية سيفرح بها”.

كوني صبورة واعملي جاهدة على متابعة 
مهمة  أمور  انها  اذ  النفسية  اطفالك  أمور 

جدا.

كيف تؤثر نفسيا على من حولك؟
عمان- جريدة الغد ... على الرغم من أن 
المرء  يحتاج  التي  العلوم  من  النفس  علم 
أن  إال  إتقانها،  من  يتمكن  حتى  لدراستها 
يمكن  العلم  هناك جوانب بسيطة من هذا 
يحمل  الحاجة ألن  بدون  يتقنها  أن  للمرء 
شهادة جامعية في علم النفس. تلك الجوانب 
أن  يمكن  أنها  إال  بساطتها،  من  وبالرغم 
تكون ذات فائدة كبيرة للمرء في تعامالته 
اليومية مع اآلخرين، حسب ما ذكر موقع 
سنستعرض  يلي  فيما   .”LifeHack“
بعض الطرق التي توضح كيفية استخدام 
علم النفس في صالح عالقاتنا مع اآلخرين 

من حولنا:
المرء  حركات  الجسد:  لغة  استخدام   -
مع  اليومية  أحاديثه  خالل  الجسدية 
اآلخرين يتم تحفيزها من قبل الدماغ، لذا 
تكون في معظمها حركات ال إرادية. لكن 
هذه الحركات الالإرادية يمكن أن تكشف 
أنه  بمعنى  الناس،  شخصيات  من  الكثير 
يمكن للمرء من جهة أن يستفيد من حركات 
جهة  ومن  اآلخرين،  طبيعة  ليفهم  الجسد 
أخرى يمكنه أن يستخدم لغة الجسد للتأثير 
على اآلخرين؛ حيث إنه من المعروف أن 
تعتمد  ال  المحادثات  من   %  90 حوالي 
على الكالم المنطوق. من المهم جدا تعلم 
فهمها  تعلم  خالل  فمن  الجسد،  لغة  فهم 
المرء  يستطيع  نفسه  الوقت  في  وتطبيقها 
أن يدرك ما إذا كان الطرف المقابل مهتما 
أدنى متابعة  أو ينظر لك بدون  تقول  بما 
إتقان  عند  للمرء  يمكن  وبالتالي  لحديثك، 
األحاديث  بين  يفرق  أن  الجسد  لغة  فهم 
الناجحة واألحاديث ذات النهايات المغلقة.
الكف  الجسد:  لغة  حول  مهمة  حقائق   *

للطرف  الثقة  من  نوعا  يمنح  المفتوح 
Lego- فإن موظفي شركة  لذا  “آلآلخر، 
األمكنة  بتوصيف  لهم  يسمح  ال   ”land
من خالل التأشير بأصابعهم وإنما يقومون 
بهذا من خالل رفع الكف بأكمله لتوضيح 

وجهة المكان المطلوب.
الكف  باطن  بوضع  يكون  باليد  السالم   -
متوجها لألعلى تدل على السيطرة، بينما 
في حال كان باطن الكف متوجها لألسفل 

فيدل على اإلذعان.
مجموعة  ضمن  المرء  يكون  عندما   -
ويضحك لحديث معين، فإن أول من ينظر 
له يكون أكثر شخص يثق به ضمن تلك 

المجموعة.
الجانب  يعتمد هذا  النظر:  تغيير وجهة   -

اللباقة  على 
الحديث  في 
فضال  والذكاء 
البالغة.  عن 
تتكلم  فعندما 
وفصاحة  بثقة 
أن  يمكنك 
الزاوية  تغير 
ينظر  التي 
محدثك  لها 
يعود  بشكل 
 . لمصلحتك
سبيل  فعلى 
؛  ل لمثا ا
تقدمت  لو 
لوظيفة وكانت 
إتقان  تتطلب 
استخدام جهاز 

الكمبيوتر ولكنك ضعيف في هذا الجانب، 
للجوانب  يقابلك  من  انتباه  توجيه  يمكنك 
تقنعه  خاللها  ومن  تتقنها  التي  األخرى 
يحتاج  لن  الكمبيوتر  استخدام  اتقان  بأن 
من  تتمكن  حتى  بسيط  لجهد  سوى  منك 
أنك على  بدليل  التعلم  إتقانه كونك سريع 
سبيل المثال أتقنت اللغة اإلنجليزية قراءة 
تعلمها  من  قليلة  أشهر  خالل  ومحادثة 
التي  الذاتية  سيرتك  تظهره  ما  حسب 
يطلع عليها. تغيير الزاوية التي ننظر بها 
لألمور تحتاج كما ذكرت للباقة والفصاحة 
التي  الصوت  نبرة  تعتمد حتى على  التي 
إقناع  من  لتتمكن  واثقة  تكون  أن  يجب 
أن  ويجب  كما  تريد.  بما  اآلخر  الطرف 
يناسب  لآلخرين  إقناعك  أسلوب  يكون 

لو  المثال؛  سبيل  فعلى  تفكيرهم،  أسلوب 
لم تتمكن من إقناع شخص ما بأن اإلفراط 
باستخدام األوراق يضر بالبيئة، كونه غير 
ألهميتها،  يأبه  وال  البيئية  باألمور  مهتم 
يمكنك إقناعه من خالل التأكيد أن االفراط 
باستخدام األوراق سيكلف الشركة فاتورة 
تراكمية قد ال نشعر بها اآلن، فضال عن 
المدير  أن  لو الحظوا  الموظفين  فإن  هذا 
نفسه يفرط باستخدام األوراق فسيفرطون 
باستخدام الكثير من مصادر الشركة بدون 
هذا  على  المترتبة  بالتكاليف  يأبهوا  أن 

اإلفراط.
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6 Ways to Get More from Your 

Marketing Content

Creating fresh content is an essen-
tial part of any marketing strategy.
It gets people to pay attention, 
helps you build trust, and even 
gives you the chance to reach new 
customers when people share.
But while generating content is es-
sential to your marketing success, 
finding the time to create fresh 
content on a regular basis isn’t al-
ways easy. This is especially true 
when you have to run a business, 
manage your staff, and make sure 
everything else in your life is run-
ning smoothly.
Luckily, you don’t always need to 
create new content to satisfy your 
audience.
By re-purposing the great content 
you already have and delivering it 
in new ways, you can get more out 
of the content you are already cre-
ating.
Not only will you save time, but 
can help create brand consistency, 
build authority, and raise aware-
ness in a whole new way.
Here are six things you can do 
to get more from your marketing 
content:

1. Share it.
Every piece of content you create 
can be shared on your various so-
cial media channels. This is a great 
way for your content to maximize 
its reach.
Each social network comes with 
its own context. By understanding 
the context of the different net-
works, and presenting the content 
in a way that’s unique to each indi-
vidual channel, you are able to get 
more from your content and pres-
ent it to a wider audience.
Here are a few tips for each of the 
top social networks:
• Twitter: Twitter is a high volume, 
low value network; posting mul-
tiple links to the same content is en

couraged!  Switch up the text each 
time you tweet the same piece of 
content to avoid looking spammy 
and repetitive.
• Facebook: Try combining images 
and text to make your update more 
visually appealing in the crowded 
news feed. Once you catch your 
audience’s attention, encourage 
conversation by asking a question 
relevant to the content.
• Google+: Many businesses use 
Google+ to benefit from its SEO 
value, and because of that, it’s im-
portant to include keywords and 
topics that are significant to your 
business throughout your posts. 
Google+ is also one network where 
longer posts are encouraged be-
cause of their SEO value.
• Pinterest: Pinterest is the most 
visual of the social network, so be 
sure to pin all of your content’s vi-
sual elements.
• LinkedIn: For LinkedIn’s profes-
sional audience, highlight the more 
formal or technical aspect of your 
content within your post.

 2. Redesign it.
Every piece of written content you 
create can be redesigned and pre-
sented in a way that’s visually ap-
pealing to your online audience.
Content with lists, tips, facts, or 
quotes are great for creating word 
images.
You can use one of these images 
as your next graphic post on Face-
book, or use a series of images 
within tweets spread over a long 
period of time. Get creative and 
organize your images according 
to themes or events that you’ve 
recently had, and showcase them 
on a Pinterest board or Facebook 
album.
Tip: Consider a free tool like Pic 
Monkey  when creating word im-
ages.

3. Break it up.
When you first share a piece of 
content, you’ll probably be focused 
on the big idea. While this is im-
portant, it’s also good to keep in 
mind all the different components, 
and how you can share them with 
your audience.
For example, if you own a garden-
ing store and share an article that’s 
“10 Tips to Get Your Yard Ready 
for Spring,” chances are your first 
tweet will look something like this:
Are you ready for Spring ? Check 
out our 10 tips for getting your 
yard ready!
But within that post, there are also 
a ton of great tips you can focus on 
as well.
Let’s say the first tip is, #1 Buy the 
right grass seed.
Well, then the next tweet might be:
10 Tips to Get Your Yard Ready 
for Spring: #1 Buy the right grass 
seed.
By focusing on different aspects of 
your content and highlighting new 
information, it will appear fresh 
rather than repurposed.

4. Discuss it.
One of the ways that we give our 
content new life is by talking about 
it in our weekly Speakeasy Mar-
keting Roundtable podcast or in a 
video on our YouTube Channel.
While this may seem complicated, 
creating professional-looking vid-
eos or quality audio recording is a 
lot easier than you might think.
For most business owners, a 
smartphone will be the only piece 
of equipment you need to create 
content your audience will love. 
You may also want to consider a 
tool like Google+ Hangout to host 
a live video chat that you can then 
share later.
Remember that the quality of the

content is what’s most important 
to your audience. Don’t worry if 
your video isn’t a big budget pro-
duction.

5. Present it.
If you’re ever invited to do a 
speaking engagement or to share 
your ideas at an event, you can 
use the wealth of content you’ve 
created to build a presentation.
A tool like Microsoft PowerPoint 
is fairly easy to learn, but may 
take some time before you’re 
ready to present your information 
to an audience. If you don’t have 
any experience with designing 
presentations, you may want to 
elicit the help of a staff member 
or a colleague.
When the presentation is done, 
you can use a tool like Slide Share 
to share it on social media. In the 
future, you may even want to host 
your own live events or share 
your knowledge in a webinar.

6. Package it.
You can gather content you’ve 
created on your website, blog, or 
even helpful content from other 
resources that you think your 
readers will like, and put it all un-
der one place.
Packaging your content not only 
allows you to get more from the 
great work you’re already doing, 
but also allows you to create an 
incredibly valuable resource that 
your audience will thank you for.
One of the most effective ways to 
package your content is to create 
an email newsletter.
Another way, you can package 
your content is to create an eB-
ook. This may sound intimidating, 
but it doesn’t have to be when you 
are combining existing content.
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Canada Election 2015: Where do the 
Parties Stand on Immigration?

Over the coming weeks CICnews.com 
will be bringing you exclusive election 
coverage, beginning this week with a 
summary of the national federal par-
ties’ immigration platforms. Our next 
few newsletters will feature a specific 
question relating to Canadian immi-
gration, settlement or citizenship, with 
parties having the opportunity to give 

details on its position.
The Conservative Party 
has proposed the fol-
lowing measures.
Settlement support:

- Work cooperatively with the prov-
inces and municipalities on policy 
relating to settlement support for im-
migrants.
- Work to streamline the funding pro-
cess to deliver enhanced funding sta-
bility and allow long-term planning by 
service providers.
- Examine the feasibility of having fed-
eral funds for settlement services fol-
low the movement of newcomers from 
one region to another.
Temporary Foreign Workers:
- Continue development of pilot pro-
jects designed to address serious 
skills shortages in specific sectors 
and regions of the country, and that 
attract temporary workers to Canada.
- Examine ways to facilitate the transi-
tion of foreign workers from tempor-
ary to permanent status.
Entry Applications, Permits and Land-
ing Fees:
- Reorganize the applications process 
so that applicants are given accurate 
information about what to expect, are 
readily able to obtain information on 
the status of their files, and are given 
service in a considerate and profes-
sional manner.
- Reverse the policy of separating 
married couples while the application 
of the non-status partner is being pro-
cessed.
- Extend automatic Canadian citizen-
ship to children adopted from abroad 
by Canadian parents once the adoption 
is final.
- Reduce the need for Temporary 
Resident Permits (TRPs) issued by 
the Minister by making the applica-
tions process more fair and efficient, 
and make the use of TRPs by the Min-
ister both transparent and accountable 
through a process of independent re-
view.
- Refrain from using the term ‘resi-
dent’ or ‘residence’ in temporary, 
student and visitor visas to ensure 
greater certainty for those temporarily 
visiting Canada.
Recognition of International Creden-
tials:
- Ensure that equivalency exams are 
fair and that they accurately reflect the 
level of understanding expected of in

dividuals educated in Canada.
- Work with recognized professional bod-
ies to prequalify internationally trained in-
dividuals for certain occupations as part of 
the immigration process.
Refugee Determination:
- Streamline the process of validating refu-
gee claims.
- Where the Immigration and Refugee 
Board finds claimants do not qualify as 
genuine refugees, ensure such individuals 
are escorted from Canada in a timely man-
ner and provided with the information they 
need to start the proper process of apply-
ing for an immigration permit from abroad.
- Give greater priority to refugees identi-
fied pursuant to the United Nations Con-
vention Relating to the Status of Refugees.
- D e -

velop a refugee appeals process that is fair 
and timely.
The New Democratic Party (NDP or Nou-
veau Parti démocratique, NPD) has pro-
posed the following measures.
Rights of immigrants and refugees:
- Promote the reunification of families as 
the main priority of the Canadian immigra-
tion policy while respecting the diversity of 
family models according to the Charter of 
Rights and Freedoms.
- An annual immigration level of 1% of the 
population to meet workforce needs and 
family reunification requests.
- Eliminate application and landing fees.
 -Provide language training in English or 
French as appropriate.
- Work with the provinces and territories 
to recognize foreign diploma and profes-
sional credentials.
- Reform Immigration Canada procedures 
to eliminate arbitrariness in processing of 
requests and appeals.
- End the exploitation of temporary migrant 
workers.
- Simplify the issuing of visitor visas for 
people coming to visit family members.
- Make international adoption simpler and 
quicker.
- Allow Canadians a one-time opportunity 
to sponsor a relative who is not a member 
of the family class to come to Canada.
- Ensure that tough laws against corrupt 
immigration consultants are enforced.
- Fast-track family class sponsorship from 
disaster areas.
Temporary Foreign Workers:
- Implement a regularization program that 
would allow for a moratorium on deporta-
tions of non-status workers and their fam-
ilies until their individual cases are adjudi-
cated through a transparent and impartial 
appeal process.
- Implement a fair and transparent model 
for the recognition of and assessment of 
international credentials.
- Allow temporary foreign workers to bring 
immediate family members to Canada.

- Implement a fair and transparent model 
for the recognition of and assessment of 
international credentials.
- Allow temporary foreign workers to 
bring immediate family members to Can-
ada.
- Ensure that any temporary foreign work-
ers including those working under the 
Seasonal Agricultural Worker Program 
(SAWP), who works in Canada, 
should they choose, have the ability to 
apply for permanent resident status along 
with their immediate family.
Other:
- Launch a national strategy to eliminate 
poverty in Canada, including an analytic 
framework which takes into account vari-
ous factors that put some at greater risk 
of living in poverty, such as immigration 
or refugee status.
- Stop discriminatory practices against 
LGBT persons in immigration and refugee 
procedures.
- Stop discriminatory practices against 
persons with disabilities in immigration 
and refugee procedures.
- Employ multiculturalism as a tool of 
integration, consistent with immigration 
policies.

The Liberal Party has proposed the fol-
lowing measures.
Citizenship:
- Repeal bill C-24, also known as the 
Strengthening Canadian Citizenship Act, 
and ensure a strong and united Canada 
where all citizens are treated equally.
Temporary Foreign Workers:
- Increase accountability and transpar-
ency in the Temporary Foreign Worker 
Program.
- Establish a mandatory complaint track-
ing system.
- Ensure compulsory and regular work-
place audits.
- Require mandatory disclosure of inves-
tigations into abuses of the program.
- Require mandatory disclosure of federal 
employer compliance reviews.
- Establish a monthly disclosure regime 
that indicates the number of temporary 
foreign workers in Canada by (i) region, 
(ii) National Occupation Classification 
code,  and (iii) employer.
Refugees:
- Provide more help in Iraq and Syria 
through a well funded and well planned 
humanitarian aid effort.
- Expand the target number of Syrian 
refugees to 25,000.
- Expand refugee targets and give more 
victims of war the opportunity to start a 
new life in Canada.
Other:

- Increase funding and a more wel-
coming attitude by the government to 
improve Canada’s record on family re-
unification, refugees, and citizenship.
The Green Party has proposed the fol-
lowing measures:
- Eliminate the Temporary Foreign 
Worker Program and increase immi-
gration where labour shortages are es-
tablished.
- Lead a national discussion to define 
‘environmental refugee’ and advocate 
for the inclusion of environmental refu-
gees as a refugee category in Canada 
and accept an appropriate share of the 
world’s environmental refugees into 
Canada.
- Press professional societies to re-
move unnecessary barriers hindering 
the recognition of valid professional 
credentials of immigrants.
- Ensure professionals being considered 
for immigration will have the licens-
ing requirements for their professions 
clearly explained before entry. Landed 
immigrants with professional qualifica-
tions will be supported and given the 
opportunity to obtain Canadian licenses 
consistent with public safety.
- Establish a program to deal with the 
estimated 200 000 people living in Can-
ada without official status that leads to 
full landed immigrant status for those 
who have become contributing mem-
bers of Canadian society.
- Support multicultural communities by 
assisting cultural organizations to ob-
tain charitable status.
- Seek to have the regulations gov-
erning the practices of immigration 
consultants toughened and enforced 
and increase penalties in the Criminal 
Code for those convicted of human 
smuggling.
- Open an investigation into allegations 
by the United Nations Human Rights 
Committee of Canadian officials cooper-
ating with foreign agencies known to 
use torture.
- Implement the recommendation made 
by the Standing Committee on Citizen-
ship and Immigration to immediately 
allow those who have refused or left 
military service regarding a war not 
sanctioned by the United Nations 
permanent resident status in Canada.
- Repeal legislation imposing jail time 
retroactively and targeting people who 
arrive by ship.
- Reverse the Harper administration’s 
policies to place barriers on family re-
unification.
 
Sources: Conservatives,NDP, Liber-
als, Green Party. All information in this 
article was sourced from official party 
websites and/or by contacting the par-
ties directly.
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