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بدأ قبول طلبات كفالة االباء واالجداد
للهجرة إلي كندا

العدد محدود وبأولوية تقدمي الطلبات

ابتداء من أمس اجلمعة ،الثاني من
جود نيوز :بدأت وزارة الهجرة واجلنسية الكندية
ً
يناير احلالي بقبول طلبات الهجرة إلى كندا لعام  2015بنظام كفالة األباء واألجداد.
وسيتم قبول  5000طلب صحيح فقط هذا العام  2015ورمبا لن يتم قبول طلبات
اخري هذا العام بعد اكتمال العدد .ولهذا ملن يريد من قراء جريدة «جود نيوز» في كفالة
الوالدين او األجداد سرعة إعداد االوراق املطلوبة وتقدميها.
ويستطيع التقدم بطلب لكفالة أبويه أو أجداده للهجرة إلى كندا ،من يحمل اإلقامة
الدائمة أو اجلنسية الكندية  ،وعمره أكثر من  18عاما ً  ،والتزام الكفيل بدعم املكفول
ماديا ً لعدد من السنوات
بينما هناك أشخاص صنفتهم كندا بأنهم غير مؤهلني لكفالة األباء واألجداد
للهجرة إلى كندا ،من بينها:
 أن يكون الشخص فشل في تقدمي الدعم املالي القارب تعهد بكفالتهم في السابق شخص قد فرضت عليه احملكمة فى كندا قبل ذلك أحدي النفقات أو نفقة طفلولم يستطيع اإللتزام بها.
 «إذا تلقى الشخص املتقدم بطلب الكفالة دعما ماليا من احلكومة الكنديةألسباب غير «اإلعاقة.
إذا متت إدانة الشخص املتقدم بجرمية جنائية عنيفة من قبل شخص تعثر فى دفع قروض قد أخذها  ،او تأخر في السدا أو أشهر أفالسة ولم يوفقأوضاعه إلي األن
وملن يريد كفالة األباء او االجداد ،عليه أن يتوجه ملوقع الهجرة واجلنسية الكندية وأن
يقرأ شروط التقدمي كاملة
واملوقع األليكتروني لوزارة الهجرة واجلنسية الكندية هوwww.cic.gc.ca :
او باألتصال علي الهاتف اجملاني 2100-242-888-1

في رسالة رئيس وزراء «ستيفن هاربر» :
للكنديني في عيد امليالد

صلوا من أجل اجليش الكندي الذي يقاتل
في العراق  ،واقتصادنا أفضل

أوتاوا  :في رسالته السنوية في عيد امليالد طلب رئيس وزراء كندا من الكنديني أن
يصلوا ألفراد اجليش الكندي الذين يقاتلون املتطرفني اإلسالميني في شمال العراق
 ،وقال هاربر أن الكنديني يقومون مبا هو معروف عنهم وهو حماية الضعفاء وتعزيز
السالم والدفاع عن حرية جميع الناس .وبالنسبة لالقتصاد قال «هاربر» انه علي الرغم
من الصعوبات االقتصادية في أماكن كثيرة من العالم فان الكثير من الكنديني
لديهم فرص افضل ووظائف افضل من أي وقت مضي في تاريخ البالد  ،وقال أيضا
انه بينما نحن نعيش في بلد جميل مزدهر ذو شعب رحيم فيجب أن نظهر رحمتنا
وعطفنا علي من هم اقل حظا بروح عيد امليال

في الذكري الرابعة ملذبحة كنيسة القديسني

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

كاهن الكنيسة :أسباب سياسية حتول
دون ظهور احلقيقة  ،و «العادلي» كاذب

قال القمص «مقار فوزى» كاهن كنيسة القديسني باالسكندرية إنه حتى اآلن لم يتم
القبض على مرتكبى مذبحة كنيسة القديسني ،مؤكدا أن أمر تلك القضية مثير
للجدل ،حيث إنه »:كلما أمسكنا بخيط للوصول إلى اجلناه ال نصل لشيء..هناك أمر
غامض فى تلك القضية .وهناك أسباب سياسية حتول دون ظهور احلقيقة فى تلك
املذبحة».
وأوضح في تصريحات لوكالة «»مسيحي الشرق األوسط» أن الكنيسة و أهالى
الشهداء اليزالون متمسكني بأمل ظهور احلقيقة وحتقيق العدل االلهى نحو اجلناة
الذين ارتكبوا تلك احلادثة.
وإتهم كاهن القديسني حبيب العادلى وزير الداخلية األسبق بــ»الكذب» فى حديثه
أمام محكمة اجلنايات التي برأته مؤخرا ،حيث إدعى وجود  4ضحايا من الشرطة فى
حادث القديسني ،وكذلك ضحايا مسلمني فى تلك التفجيرات ،وهو ما نفاه القمص
مقار الذى أكد أن الشهداء العشرين كانوا كلهم من االقباط وقد مت دفن  19منهم
فى دير مارمينا بصحراء مريوط ،وواحد فى محافظة اإلسماعيلية.
وعن أوضاع مصابى املذبحة التي وقعت يوم رأس السنة  ،2010أكد كاهن القديسني
أن عدد مصابى احلادث بلغ حوالى  110مصاب ،ما يزال البعض منهم يتلقى العالج
حتى اآلن ،والعديد منهم قد أصيب بعاهات ليس لها عالج ،مشيرا ً إلى أن الكنيسة
هي التي قامت بالدور األكبر فى عالجهم فى مصر واخلارج ،وأن الدولة لم تصرف لهم
أى تعويضات أو معاشات.
وعن الذكرى الرابعة لشهداء تلك املذبحة ،قال القمص مقار »:إننا لن ننسى أبدا ً
شهداءنا وهم معروفون لنا وعاشوا معنا ،وستظل دائما ذكراهم فى قلوبنا ،وتقيم
الكنيسة نهضة روحية ملدة ثالثة أيام تنتهى بالقداس االلهى ،خصيصا من أجل
الشهداء»

متثيل امل�صريني باخلارج
بالربملان � ..أكذوبة!!!
ابرام مقار
قبل  25يناير كان حق امل�صريني يف اخلارج
يف «الت�صويت والرت�شح لإنتخابات الربملان
امل�صري» ،هو مطلب من حزمة مطالب
�أخري كنا نطلبها من اللجان  -امل�ضروبة -
التي كان ير�سلها لنا مبارك بدعوي الإ�ستماع
ملطالب امل�صريني واالقباط يف اخلارج .وبعد
ثورة يناير طالبنا �شخ�صي ًا من «د .ع�صام
�شرف» رئي�س الوزراء �أيام حكم املجل�س
الع�سكري بذلك وتو�سط لنا �شخ�صيات عامة
ومعروفة يف م�صر لدي املجل�س الع�سكري
باملوافقة لنا علي حق الت�صويت والرت�شيح
�أ�سوة بدول �أخري حفظت هذا احلق
ملهاجريها مثل الهند واجلزائر وبنجالدي�ش
وغريهم .وحتقق لنا احللم الأول يف امل�شاركة
بالت�صويت ،وبد�أت ب�أنتخابات برملان 2012
وما بعدها ،و�أقر د�ستور  2014حق امل�صريني
باخلارج يف الرت�شح وتخ�صي�ص ثمانية مقاعد
لهم بالربملان اجلديد .ولأن ال�شيطان ي�سكن
يف التفا�صيل فلم يكن التمثيل ال�ضعيف
بثمانية مقاعد فقط من جملة  560ع�ضو ًا
بالربملان ليعربون عن ماليني امل�صريني
باخلارج هو فقط امل�شكلة  ،ولكن امل�شكلة
كانت يف �شروط الرت�شح والتي تن�سف احلق
من ا�سا�سه ،وجتعل امل�صريني باخلارج غري
ممثلني بالربملان امل�صري القادم!!!  ...ملا
يلي:
او ًال :الرت�شح ي�شرتط علي �أن يكون م�صري
مقيم باخلارج ملدة ال تقل عن ع�شر �سنوات
ومل يح�صل علي جن�سية البلد املقيم بها،
وال �أعلم كيفية �أثبات اقامته لهذه املدة
ولكن هذا ال�شرط و�أن انطبق علي البع�ض
يف دول اخلليج ف�أنه يندر �أن جتد م�صريني يف
االمريكتني او اوربا او ا�سرتاليا ينطبق عليهم
هذا ال�شرط  ،وهو ما ي�ستبعد �أكرث من 90
باملائة من امل�صريني باخلارج لعدم توافر هذا
ال�شرط بهم
ثاني ًا :حينما طالبنا بحق امل�صري يف اخلارج
يف الت�صويت والإنتخاب كنا ندافع �ضد فكر
دولة «�شمولية» وقتها ،تري �أن مزدوجي
اجلن�سية م�شكوك يف وطنيتهم وت�صورنا �أن
هذه الدولة والتي و�أن بد�أت قبل مبارك رمبا
�ستنتهي بنهايته  ،ولكن جاء د�ستور 2014
ليعيد هذا االمر وال�سبة يف وجوهنا ويحظر
الرت�شح علي مزدوجي اجلن�سية .م�صريوا

اخلارج �أمثال جمدي يعقوب وفاروق الباز
وهاين عازر و�أحمد زويل �أ�صبحوا �أقل
وطنية من عا�صم عبد املاجد و�صفوت
حجازي ووجدي غنيم واحمد من�صور،
م�صري اخلارج الذي مازال يعي�ش يف وطنه
الأم كياني ًا حتي و�أن رحل مكاني ًا ،امل�صري
الذي وقف تقريب ًا يف كل عوا�صم العامل
�شتا ًء وو�سط الثلوج يف يناير �ضد مبارك
ويف دي�سمرب �ضد د�ستور مر�سي و�صيف ًا يف
الثالثني من يونيو والتفوي�ض لي�س م�ؤمتن ًا
علي بلده وال برملانها ،بينما ي�أمتنه الكوجنر�س
الأمريكي والربملان الكندي و «الكورتي�س
خينريالي�س» الأ�سباين وال مينعونه من
الرت�شح برغم حمله اجلن�سية امل�صرية ،هل
ر�أيت �أهانة �أعظم من تلك
ثالث ًا :تلك ال�شروط العبثية �ستجعل ممثلي
امل�صريني باخلارج بالربملان ال عالقة لهم بواقع
وحياة امل�صريني يف اخلارج ،و�ستفتح باب
خلفي ُالنا�س ينطبق عليهم ال�شروط فقط
الن له عقار يف ل�شبونه  ،او �شقة يف لندن  ،او
مكتب يف هامبورج  ،يذهب اليه �أيام يف العام
برغم انه يعي�ش باقي الأ�شهر يف الداخل،
وقد ظهرت بوادر تلك الأمر حيث �أعلن
فنان �شهري م�ؤخر ًا انه �سيرُ �شح نف�سه علي
قوائم �أحد الأحزاب عن امل�صريني يف اخلارج
الن ال�شروط املوجودة لأهلية الرت�شح تنطبق
عليه
لال�سف �أنها عادتنا ،ال ننظر للأهداف ،فقد
كان الهدف الإ�ستفادة من عقول وثقافات
وخربات امل�صريني يف اخلارج ،ملا هو يف
�صالح الداخل ،الهدف كان بحث �سبل
دمج امل�صريني يف اخلارج و�أجيالهم القادمة،
بوطنهم الأم والعمل يف منظومة متكاملة
متنا�سقة ك�سفراء مل�صر يف اخلارج  ،الهدف
كان وحدة امل�صريني يف الداخل واخلارج
يف ر�سم امل�ستقبل من خالل م�شاركة من
باخلارج يف �صناعة القرار ،الهدف كان
الت�أكيد علي �أن جمموعة �أوراق مل�صري يف
اخلارج حتي و�أن كانت اوراق جن�سية �أخري
ال عالقة لها بوطنيتهم  ،والتي مل �أجد
�شعب مرتبط ببالده يف اخلارج مثلهم .ولكن
ولال�سف مت افراغ الأمر من �أهدافه  ،و�أ�صبح
�شئ رمزي  ،و�صورة بال م�ضمون مثل امور
كثرية يف بالدنا

تسعد جريدة
«جود نيوز»
بإنضمام
الدكتور

Dr. Yasser Botros
وإنضمام

Veterinarian

Dr. Ihab Messiha Veterinarian
الدكتور
Dr. Ihab Messiha
لكتاب اجلريدة Dr. Yasser Botros
ُ
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جود نيوز تنفرد بنشر مذكرات الرسام
العاملي هاني املصري
ذكريات املغامرة األمريكية

«البدايات» احللقة اخلامسة

نزلت من الباص في موقف شارع  ..٤٢و ركبت تاكسي
( عشان ما اوجعش دماغي ..واوصل مستريح و نشيط)
الساعة  ٧:١٥كنت في صالة االنتظار لإلنترڤيو ..فيها
كراسي مرصوصة ..امامهم خشبة مرتفعة كانها مسرح
صغير ..و يافطه صغيرة بتقول“ :الدخول باولوية احلضور..
من فضلك خذ اقرب مكان من امام الصالة”… ما كنتش
اول واحد ..كان قصادي  ٦او  ٧انفار تانيني ..باين عليهم
من منهاتن… و قعدت في الصف االمامي زيهم ..و علي ما
جت الساعة تسعة ..ميعاد البداية ..كانت الصالة امتلت..
حوالي  ١٢٠شخص! و طلع علي اخلشبة واحد من الناس
بتوع ديزني ..و عمل وصلة  stand-up comedyصغيرة
عشان يلطف اجلو ..مضمونها اننا حا ندخل الي املقابالت
في مجموعات من خمس افراد… و كل الناس تنقل في
الكراسي اللي فضيت..عشان نحافظ علي الدور … و كنت
في تاني مجموعة ..فدخلت الساعة  ٩:٢٠لصالة تانية..
فيها سيدة قاعدة علي مكتب و قصادها مجموعة كراسي
تانية ..فقالت لنا اننا بالدور نسلمها السير الذاتية و الكروت
الشخصية ونستني لغاية ما يندهوا اسامينا.
و اتنده اسمي ..و من الباب اخللفي للصالة شوفت واحدة
ماسكة في ايدها السيرة الذاتية بتاعتي ..ايه االمورة دي :
كانت نسخة طبق االصل من املمثلة “ريني زيلويجار” (هم
كلهم حلوين كدة؟) و شاورتلي بإبتسامة علي مكتب
صغير في قاعة تالتة ..وقعدت و قالت لي “إتفضل!” طبعا
فوق اني كنت متحمس للعمل مع الناس دي ..وجود بنت
حلوة ما يضرش خالص ..بيخللي الواحد يبقي مطقطق
و ظريف بشكل تلقائي ..ففرجتها علي شغلي ..و قولت
لها اني مهتم بحاجات كتيرة  ..منها العمارة والتصميم
والرسم واملسرح و اجلرافيك ..و ان ده كان داميا سبب اني ابقي
باقدم في اي مكان و انا حاسس ان جزء صغير مني هو اللي
بيتعينّ  ..امنا ان امياچينيرجن هي الشركة الوحيدة اللي ممكن
تستفيد من كل جوانب اهتماماتي ..و قولت لها كمان اني

اشتغلت شوية مع ادارة املنتجات االستهالكية بتاعتهم ..
فلما القيتها باين عليها االهتمام ..قررت استعمل الضربة
القاضية ..وروحت فاحت اللوحة الكبيرة اللي فيها مسيرة
شخصيات ديزني … “تيري” (و ده اسمها) كانت من نوع
الستات اللي بشرتهم فاحتة قوي ..فالقيت و شها بقي وردي
و صدرت منها صرخة صغيرة  ..غير االبتسامة اال ارادية اللي
ظهرت علي وشها ..واخدت اللوحة و قالت لي وهي داخلة
علي حجرة تانية “ :خليك زي ما انت ثواني و ارجع لك!” و
خرجت  ..وسمعتها بتقول لزمالئها “ :اصطدت سمكة
كبيرة!” و سمعتهم كلهم ملمومني علي لوحتي وعمالني
يتغزلوا فيها… فعرفت ان السنارة غمزت!!!
رجعت “تيري” وقالت لي“ :عاوزينك ترجع بكره ..مبيعاد
بقي ..عشان تقابل حد أعلي مني ..يناسبك الساعة كام
؟” فاتفقنا علي الساعة  ٩:٣٠ومليت حاجتي فقالت لي
بابتسامة“ :هات معاك كل احلاجات دي بكرة بس ما تنساش
انك اللقية بتاعتي!” ونزلت من الهوتيل ..والقيت طابور
املتقدمني واصل للباب اخلارجي ..والفف حوالني املبني!
روحت و انا دماغي بتزن ..و مسكت نفسي قدام مراتي..
وقولت لها اني مضطر ارجع تاني بكره ..ولسه ما اعرفش
حاجة… و قضيت باقي اليوم باعمل حاجات منزلية عادية
جدا وبالعب مع شريف ..وما اليه ..ورجعت تاني يوم ..قبل
ميعادي بشوية ..فالقيت في الصالة ناس تانية ..مستنيني
مواعيدهم هم كمان ..فقال لي واحد منهم “ :انت املصري..
اللي عمل اللوحة بتاعة الشخصيات ..مش كده ؟” فقولت
له”:ايوة” فرد بابتسامة “ :اتطمن ..حا ياخدوك ..انا كنت في
املقابلة امبارح ..ساعة ما كل الناس قامت تتفرج علي
شغلك ..بصراحة ..انت عقدتهم!” و فعال ..في املقابلة دي..
قابلت مديرة القسم الفني اإلدارية ..و قالت لي “ :تقدر
تكلم مراتك علي موضوع االنتقال لكاليفورنيا… انت فنان
موهوب واحنا يهمنا انك تكون عضو في الفريق! انتظر
مننا اتصال..النك لسه قدامك مجموعة لقاءات مع ناس
متخصصة بقي ..في لوس اجنلوس”
(البقية العدد القادم)

				

ايليا مقار

يركز معظم اإلعالميني املصريني املتابعني ملا يسمى ب “املصاحلة املصرية
القطرية” على أداء قناة اجلزيرة القطرية والتصريحات اخلارجة من قطر للداللة
على جدية املصاحلة أو عدمها .واحلقيقة أن اإلستغراق في هذه املتابعة
السطحية لهذه العالقة وتفسيرها على أنها إنتصارا ً للدبلوماسية املصرية
أو هزمية لها ،يصرف النظر عن الصورة األكبر لصراع القوى اجلديد في املنطقة
والتى تعد هذه “املصاحلة” أحد منتوجاتها .تعكس هذه املصاحلة -التى تسعى
الى فرضها اململكة العربية السعودية معتمدة على ضغط من دول التعاون
اخلليجي -فصل صغير للغاية من لعبة الزعامة والقيادة بني قطبني يتم تشكيلهما منذ فترة وعلى وتيرة أسرع وأكثر
ظهورا ً األن .هذين القطبني هما :احللف العربي التقليدي والذي تسعى املمكلة العربية السعودية لتكوينه وقيادته من دول
عربية سنية جتنبت الربيع العربي أو متخضت عن أنظمة لفظت اإلخوان املسلمني مثل مصر واألردن ودول اخلليج فيما عدا
قطر ،واحللف األخر هو حلف إسالمي بزعامة قطر وتركيا ويحاول هذا احللف ضم أكبرعدد من الدول العربية واإلسالمية
ومساندة تيارات اإلسالم السياسي فيه بقوة.
وتستهلك ماكينات الصراع بني القطبني أحالم التغيير في معظم الدول العربية وحتول ثوراته الي مسخ ومشاريع
تغييرغير مكتملة وممزوجة بالدم .ففي مصر ،ساند احللف التركي القطري جماعة اإلخوان املسلمني الى أن وصلت للحكم
ثم بعد وصولها للحكم ،ثم قام احللف السعودي بإستثمار بوادر فشل جماعة اإلخوان وإستئثارها بالسلطة إلسقاط
جماعة اإلخوان املسلمني عن طريق ضح كمية كبيرة من املال السياسي ملواجهة املال السياسي القطرى ثم توفير غطاء
سياسي دولى بعد عزل محمد مرسي وجماعة اإلخوان املسلمني ،وفي ليبيا ،ضغطت قطر بقوة إلسقاط القذافي،
حتى أن الشيخ القرضاوى أفتي بقتل القذافي وأن من ُقتل دون ذلك فهو “شهيد” .واألن يساند احللف التركي القطري
جماعة فجر ليبيا وجماعات اخرى إصولية بينما يساند احللف السعودي احلكومة الليبية املنتخبة وقوات “حفتر” .وفي
فلسطني ،يساند احللف القطري التركي حركة حماس بينما يساند حلف اململكة حركة فتح ،وفي سوريا ،وبالرغم من
إجتماع احللفني على إسقاط األسد ،تساند اململكة اجليش احلر بينما تساهلت تركيا الي حد التواطؤ مع “داعش” وجعلت
نفسها معبرا ً للمقاتلني الراغبني في اإلنظمام الي اجلماعة اإلرهابية رغبة في سرعة أسقاط األسد كما ذكر “بعفوية”
نائب الرئيس األمريكي جو بايدن قبل أن يقدم إعتذارا ً متسرعا ً ألردوجان عن تصريحاته تلك .وفي تونس ،تتبادل جبهة نداء
تونس ومنصف املرزوقي املدعوم من حركة النهضة اإلسالمية اإلتهامات بالتمويل وإستغالل رأس املال اخلليجي لكسب
اإلنتخابات .ويتضح هذا الصراع أيضا في اليمن والسودان وغيرهما.
واملؤكد أن دوافع اململكة العربية السعودية وقطر من هذا الصراع ،تتجاوز الرغبة في الزعامة وقيادة املنطقة في ثوبها
اجلديد ،الي تثبيت قواعد األسر احلاكمة في هاتني الدولتني .فالسعودية تهدف الى تهدئة أي تغييرجذرى سواء نحو
الدميقراطية والليبرالية احلقيقية (كما بدأت الثورة املصرية) أو نحو صعود تيار اإلسالم السياسي الطموح (كما في حركة
اإلخوان املسلمني) ،فكال اإلجتاهني يحمالن جاذبية وميكن إعادة إنتاجهما بسهولة في دول مغلقة علي عروشها كاململكة
السعودية ،فالدميقراطية لها أجنحة وحركة اإلسالم السياسي لها حلم التوسع وإستاذية العالم.
وفي املقابل ،حتلم قطر-الطفل اخلليجي األرعن -بدور يضمن لها اإلستمرار في مرحلة مابعد النفط عن طريق التخدمي
على املشروع التركي الذي يحلم بإعادة إنتاج الدولة العثمانية في شكل جديد كقائد للعالم اإلسالمي .ويسوق الثنائي
تركيا-قطر للغرب ما يسمى بنموذج “اإلسالم السياسي الوسطى” كبديل للديكتاتوريات العربية العجوز (حلف
تقابَل بإستحسان حذر من الغرب .هذا
السعودية) وبديالً حلركات اإلسالم العنيف (القاعدة-داعش) .وهى الفكرة التي ً
احللف يسعى إلحتضان جماعة اإلخوان كوجبة إسالمية جاهزة للتطبيق في عدد من الدول العربية واإلسالمية كما ذكرنا.
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مذبحة ماسبيرو  ....ما قل ودل !!!!
القس فيلوباتير جميل
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كثر احلديث في األيام االخيرة عن مذبحة ماسبيرو وبخاصة بعد وصول احد
اهم أعضاء اجمللس العسكري وقت املذبحة الى منصب الرئيس  ...وهناك
محاوالت واضحة لتحويل مسار املوضوع الى افتعال شرخ في العالقة بني
الكنيسة والشباب القبطي حول هذه املذبحة  ....وتنوعت الوسائل وال أنكر ان
هناك مشاركة من القيادة الكنسية في ذلك بعد امتناع اي من أعضاء اجملمع
املقدس عن حضور قداس الذكرى السنوية للشهداء !!!! .وهو االمر الذي حدث
ألول مرة وعليه الكثير من عالمات االستفهام والتعجب ؟؟؟!!! ثم تبع ذلك
تصدير عناوين صحفية وحتريف بعض تصريحات عن هذه املذبحة االنسانية
من القيادات الكنسية !!! ومن الواضح جدا جناح من قاموا بارتكاب هذه اجلرمية
ضد االنسانية في صرف نظر االعالم عنهم مبحاولة استدراجنا لقضايا فرعية
منها مثال محاولة ادعاءات باطلة حول املتاجرة بدماء الشهداء وكذا محاولة
لصق التهمة بالكاهن الداعي للمسيرة وهو كاتب هذه السطور وانه لم يستشير قيادة الكنيسة وخالف أوامر البابا
شنودة فغضب عليه وتسبب في املذبحة !!!! ومنها مثال محاولة الزج بالقيادة الكنسية احلالية وإحراجها ونسب عناوين
محرفة لتصريحات صحفية  ....وكذا محاولة بعض من االباء االساقفة لتمييع القضية اعالميا حتت عنوان خلونا ننسى
ّ
ما هو وراء ومتتد الى ما هو قدام  ....وكذا حديث تليفزيوني لنيافة االنبا بوال يقول فيه ان املسئولية عن هذه املذبحة ميكن
ان تكشف عن اخطاء هنا وهناك في إشارة من نيافته انه ميكن ان ينسب اخطاء في اجلانب القبطي !!!! كل هذه االمور
وغيرها دفعتني قارئي احلبيب ألخرج عن صمتي الذي طال ألخرج ما في قلبي من شهادة قدمتها في أوراق رسمية اثناء
التحقيقات التي انتهت الى عدم تقدمي اي ادانة ألي من القيادات القبطية التي دعت وشاركت في املسيرة ...
 -١املسئول عن هذه املذبحة ومرتكبها واخملطط لها هو اجمللس العسكري السابق بكل أعضاؤه  -مبا فيهم الرئيس احلالي
للبالد  -الذي يتحمل مسئولية اخرى االن بكونه الشخص الوحيد الذي يستطيع فتح ملفات التحقيق مع هذه القيادات
 ان أراد  -وهؤالء القيادات مازالت عن قيد احلياة ومازالت دماء الشهداء تصرخ من اجل املطالبة باالنتقام منهم  ...ومهماسخروا اْبواق إعالمية لنشر اكاذيب هنا او هناك فاحلق واضح .
 -٢الكنيسة القبطية وقياداتها ال عالقة لها باملسيرة التي خرجت للمطالبة بإعادة بناة كنيسة املريناب وعزل محافظ
أسوان الذي كان وقتها من خلفية عسكرية !!! فلم يحدث على اإلطالق اي تنسيق مع مثلث الرحمات سواء مبباركة اخلروج
في املسيرة او منعها !!! فلم حتدث املذبحة بسبب عدم رضا البابا شنودة عنها كما يحاول بعض املغيبني تصوير االمر حملاولة
الصاق السبب في الكاهن الداعي للمسيرة !!!
 -٣القيادة الكنسية احلالية ممثلة في قداسة البابا تواضروس ال عالقة لقداسته باملطالبة باي حقوق او تقدمي اي تنازالت
فاحلق حق دم وولي الدم هو اسر الشهداء واملصابني وهم  -وهم فقط  -من لهم احلق في االمر  ...لذلك اتعجب جدا
من محاولة الزج بالكنيسة لتصدير تصريحات هنا او هناك  ...وهو نفس ما حدث بعد املذبحة من تصدر قيادات كنسية
للمشهد ومقابلتها لقيادات عسكرية من اجل إيجاد مخرج لهم من هذه املشكلة !!!
 -٤اتعجب جدا من خروج بيانات ادانة وشجب وتعاطف من قيادات كنسية في حالة عمليات ارهابية ضد جنودنا في اجليش
والشرطة األبطال  ....وال اجد نفس البيانات وبنفس القوة للتنديد بشهداء اقباط في ليبيا مثال او في اي مكان اخر وهو امر
يثير احليرة !!! أين كلمة احلق في افواههم وأين املواقف فهم بذلك يسطرون منهجا يفرق بني دماء الشهداء هنا وهناك !!!
فلن أنسى مواقف هؤالء من شهيدة احلجاب وغيرها  ...أين هذه املواقف القوية من الشهيدة كاترين وأسرتها ....
 -٥ايضا من محاوالت متييع القضية هي محاولة احلديث حول فكرة التظاهر نفسها وأنها ليست من اسلوبنا او منهجنا
وينسى هؤالء مظاهرات كثيرة خرجت قبل ماسبيرو وبعدها مثل مظاهرات جريدة النبأ ومظاهرات وفاء قسطنطني
وبعدها مظاهرات  ٣٠يونيو !!!! فهل املبادئ تتغير بتغير الظروف ؟! وبتغير الشخصيات  ...وينسى البعض السبب الرئيسي
لهذه املسيرة وهو ليس سبب سياسي ولكن كانت للتعبير عن الغضب من هدم كنيسة أسوان ومعاقبة محافظها !!!
 -٦لن تفلح محاوالت القتلة في الهرب بجرميتهم فمثل هذه النوعية من القضايا ال تسقط بالتقادم حتى وان مر الزمان
ونالوا اكبر األوسمة وتقلدوا اكبر املناصب ستظل دماء الشهداء تطاردهم ومذبحة األرمن خير شاهد على ذلك  ....فان كان
هنا على االرض قد وجدوا ضالتهم في شخصيات باعت دم الشهداء من اجل عالقات مع مسئول هنا او هناك فالسماء
تنظر وترى وتستجيب  ....فان كان هيرودس قد تخلص من املعمدان وقطع رقبته اال ان صرخته املدوية ال يحل لك !!!! ستظل
تؤرق مضجع كل املتهاونني في حق دماء الشهداء فال تنتظروا الفتات الساقط من مائدتهم وال تقبلوا بالقليل فنحن
أبناء وليس عبيد او كالب ..
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انظر أمامك في أمل

مقال يحيي عواره

“زمنا جميلاً ” أو
يبدو أن احلنني إلى املاضي باعتباره
ً
موجودا على مر العصور؛ فعلى
ذهبيا” كان
“عصرًا
ً
ً
سبيل املثال ،جند مخطوطة فرعونية يتباكى فيها
حكيم مسن على عصر مضى كان الصغار ُ فيه
ٌ
رخاء ،وجند في
ً
يوقرون الكبار وكانت احليا ُة أحلى وأكثرَ
األساطير اليونانية ما يحكي عن زمنٍ سابق اتسم
بالسال ِم والتناغم وكان البشرُ يعيشون فيه كآله ٍة
مخلدة ،كما جند في تراثنا اآلن ما يشير إلى وجود
ِ
سقوطه منها إلى
لإلنسان األول في جنة نعيم قبل
أرض املكابدة والعناء.
ِ
فما هو سر قوة وشيوع هذا احلنني إلى املاضي ؟ وهل
هناك ما يدعمه من احلقائق التاريخية أو اإلحصائيات
املوثوقة أم انه مجرد عاطفة مشوشة أو حاجة
نفسية غامضة ؟ وما هي أسباب قدرته على
االستمرار عبر األزمنة والثقافات املتنوعة ؟ ثم ماهي
اآلثار التي ميكن أن تترتب على االستسالم إلغرائه؟
والطموح
ونقد ظرو ِفه
احلاضر ليس جن ًة بالطبع،
ُ
ُ
أخالقي ومسؤول بغير شك،
موقف
لتجاوز ِها هو
ٌ
ٌ
نفس الوقت ،أن نتذكر بفخرٍ وثقة
ولكن علينا ،في
ِ
ثمينا
تراكما
أن ما حققه اإلنسان ،منذ ُوجِ د ،يشكِّ ل
ً
ً
من اإلجنازات في مجاالت العلم والتقنية ،وأن معدل
هذا التراكم يتسارع بدرجة مذهلة ،وإن كان التقدم
في مجاالت التعاطف اإلنساني ال يساير التقدم
املادي خطوة بخطوة.
بعض اإلحصائيات اخملتصرة سنالحظ،
فباستعراض
ِ
مثلاً  ،أن متوسط العمر في بداية القرن العشرين
عاما ،وقد أصبح اآلن حوالي 70
كان حوالي 45
ً
عاما ،وفي ستينات القرن املاضي كان حوالي 70%
ً
من الناس يعانون من الفقر ،هذه النسبة أصبحت
اآلن حوالي  ،30%وجند أن سرعة املعاجلة في مجال
تكنولوچيا املعلومات تتضاعف كل  18شهرًا
وتنخفض تكلفتها إلى النصف ،أما فيما يخص
مستوى النظافة الشخصية والعامة والوقاية
من األمراض ،مثلاً  ،فسنجد أن نسبة كبيرة من
عامة الناس أصبحوا اآلن يستمتعون مبا لم يكن
متاحا حتى للملوك واألمراء قدميًا .أما في مجاالت
ً
الرقي األخالقي واإلنساني فاإلحصائيات تشير إلى
التناقص املضطرد ألعداد ضحايا احلروب واجلرائم
واحلوادث ،وبعد أن كانت النصوص الدينية فقط هي

املرجعية األخالقية وكانت عالقات العبودية والتمييز
عموما توصل
واالستغالل من سمات اجملتمعات
ً
البشر بالتدريج إلى وضع مواثيق وآليات للتخلص
منها بالتعاقد املدني امللزم بدرجات متفاوتة من
النجاح.
أما عن األسباب احملتملة لظاهرة احلنني إلى املاضي
“اجلميل”؛ فيبدو أن منها إسقاط األفراد لتجاربهم
الشخصية على انطباعاتهم عن املاضي بشكل
عام ،فمراحل الطفولة والشباب املتسمة باالنطالق
شخصيا
زمنا
والعاطفة والطاقة متثل لكلٍ منا ً
ً
جميلاً  ،وحني نتذكرها سيسعدنا أن ننتقي ونسترجع
أيضا ذلك الشعور املريح
أكثرها متعة
وبهاء ،وهناك ً
ً
بالفخر بأسالفنا والذي يغرينا بأن نسبغ عليهم
صفات العظمة والرقي بتأثير ما درجنا عليه في
الطفولة من املبالغة في تقدير حكمة ونزاهة
الوالدين والبالغني ،يضاف إلى كل هذا أن منغصات
احلاضر تلح علينا أحيانًا لدرجة تشغلنا عن االمتنان
للمزايا التي تعودنا عليها .وقد تنشأ عند البعض
أيضا انطباعات تخيلية عن املاضي بتأثير مشاهدة
ً
األفالم واملسلسالت التليڤزيونية التاريخية التي
تصور حياة أفراد مفرطي األناقة يعيشون في
القصور ويفوتهم أن هذا رمبا يكون تصويرًا غير
دقيق حلياة قلة من طبقات محدودة ،باإلضافة إلى
االنطباع الذي قد تتركه األعمال الفنية واألدبية
القدمية والتي رمبا يفوت بعض املطلعني عليها أنها
موجودا
املنتخب من أعمال البارزين وليس كل ما كان
ً
في أزمنتهم.
ومن املالحظ أن هذا احلنني املبالغ فيه للماضي يشيع
في اجملتمعات السلفية الثقافة وفي فترات اشتداد
املعاناة أو اضمحالل األمل ،وفضلاً عن مجافاته
احلقيقة ،فان هذا النوع من التوهم يؤدي إلى التورط
في احملاوالت الفاشلة ملعاجلة حتديات املستقبل
مبناهج السلف “السعيد” أو الظن بأن البشرية
تنحدر لتواجه كارثة نهائية وشاملة وبكل ما قد
يصحب هذا الظن من يأس وعدمية
لنحتفي ،إذن ،بذكريات ماضينا الطيبة ولنطري،
بتعقل ،أسالفنا ،ولنتجنب ،ما وسعنا ،التورط في
أوهام مجافية لإلنصاف أو مثبطة للهمة ومبددة
لألمل.

اىل اهلل �أكتب و�أبكى ..
قصيدة  :أميرة الوصيف

« مَت َهل قليالً يا اهلل
�أريد �أن �أ�سكب دمع هاتني
اليتيمتني فى
فنجان «�صاحب ال�سعادة « !
�أريد �أن �ألقى بذاتى من النافذة
كى �أقفز على ر�أ�س هذا الرجل
�صاحب الكر�ش املُنتفخ
الذى قال يل �صديقى ذات يوم
�أن به �أقوات امل�ساكني «
�أريد �أن �أنظر ملر�آتي فى و�ضعها
املعكو�س
رمبا �أرى �شيئاً مل �أره من قبل .
مَت َهل قليالً يااهلل
ف�أنا �أرغب فى ت�صفيف �شعرى على
�شكل «كعكه «
لأُدفن ر�أ�سي فى جريدتنا املرتهلة
وا�ضعة نظارتى على �أرنبة �أنفي
؛ حماولة ت�سجيل احتجاجي
لت�صريحات
ه�ؤالء ممن تركوا القلم
و �أم�سكوا بالطبلة
! مَت َهل قليالً يا اهلل
امنحنى م�سافة من الوقت

؛ كى �أحيا
�أري ُد �أن �أرجم ُطغاه ؛ ال يح�سون
الظلم
ويجهرون بالإدعاءات على
طريقتهم «الرنانة « !
امنحنى حق الإ�صغاء
لأنني طري
؛ يع�ض على �شفتيه من الأمل
وينوح فى وجه �شجرته
تلك التى هى م�سكنه .
يا الهى �أطلق «كَر َمك « فى عروقي
تع�ساً لها م�شاعر الب�شر
يكت�سيها البُخل !
وتزداد قتامتها كل يوم «
« على َعتبة الأيام ؛ �أُ َ�سدد نفقات
جنازتى ُمقدماً
لي�س هناك داع للعجلة
للعمر �شعر ُم�سترَ َ�سل
؛ يغزوه خيط عري�ض من اللون
الرمادي
ونحن الآدميون �أبناء الدنيا
بحاجة �إىل رثاء بع�ضنا �أحياناً !
نحن الآدميون

بحاجة �إىل �شذوذ هندامنا �أحياناً !
وتدخني �أ�شعارنا بني الوجبات .
« مَت َهل قليالً يااهلل
امنحنى زمناً �إ�ضافياً
ف�أنا الآن
وعلى مقربة من كهفني و بيت رملي
؛ �أحت�س�س �أ�شالء طفل
مزقته احلرب
و احت�ضنه املوت فى غري رحمة !
اتركنى قليالً ؛ كى �أبت�سم
فى وجه �سمراء تُطل قارتها من
عينيها .
و �أقر�أ الأ�سف جيد ًا بوجهها
املنحوت .
« يد عجوز ترتع�ش فى غرابه ُملقاه
على كَتف �صبية ع�شرينية
؛ �أدنو من ملعتها الظاهرة
ف�أجدها دمع ج�سد ؛ �أغفله
الرخاء
وتزوجته الوح�شة .
�أقر�ضنى عمر ًا �أبي�ضاً يااهلل
كى �أدلل رغبتها فى العي�ش
�أو حتى �أ�شاطرها العزاء « .

ختان الضمير

دوال أندراوس

من أشد األمور صعوبة علي اإلنسان هي محاسبة
النفس واالعتراف باخلطأ .فكلنا نحب أن نري ذواتنا
كاملني ال عيب فينا .ومبا أن هذا أمر يستحيل حدوثه
لكوننا بشرا خطائني لذا نؤثر أن نغض أبصارنا عن
العيوب ونتعامل مع أنفسنا علي أنها كالزبون دائما ً
علي حق.
املشكلة أننا بهذا التعامي وادعاء البر إمنا نخنت
ضمائرنا ونفقد إنسانيتنا ومع الوقت تتضاءل درجة
تعاطفنا مع اآلخرين.
حكت لي صديقة حكاية التزال عالقة بذهني إلي اآلن..
قالت :״كانت لوالدتي خالة عجوز تخطت التسعني
وكانت -علي بخلها -امرأة ثرية مما جعلها فريسة ً
لألقارب الطامعني الذين التفوا حولها متمنني موتها
السريع ليرثوها .وقد حاولوا التظاهر مبودتها وبالرغبة
في خدمتها أمدا ً طويالً غير أن املرأة كانت متمسكة
باحلياة بشكل مثير للعجب فكانت كلما مرضت
وتوقعوا أن النهاية غدت وشيكة ،عادت فتماثلت
للشفاء وخيبت رجاءهم في اإلرث املأمول.كما أنها
كانت إمرأة ُم ِ
تعبة ،سليطة اللسان ،كثيرة املطالب
ودائمة التبرم والشكوي مما دعا اجلميع في نهاية األمر
إلي إهمالها واالنفضاض من حولها وخاصة ألن أحدا ً
لم يكن يعلم املكان الذي حتتفظ فيه بأموالها.
لم يبق معها في النهاية سوي والدتي التي إستضافتها
في بيتنا وكانت تقوم علي خدمتها مبنتهي احلب
والرعاية كما يليق بإبنة بارة متحملة شكواها ولسانها
السليط .ومتراأليام ويحصل أخي علي الثانوية العامة
مبجموع يجبره علي االلتحاق بجامعة بعيدة ويقتضي
األمر أن تسافر والدتي معه لتساعده علي اإلستقرار
والعثور علي محل إقامة ..وملا لم يكن فينا أنا وإخوتي
من يستطيع خدمة اجلدة العجوز نظرا ً لصغر سننا
والنشغالنا بالدراسة إضطرت أمي أن تلجأ إلي أختها
الكبري وتترجاها أن تستضيف اخلالة العجوز في بيتها
أسبوعا ً أوإثنني علي األكثر حلني عودتها من تلك املهمة
العاجلة ..وتقبل خالتي علي مضض!
ثم تشاء األقدار أن مترض املرأة مرض املوت وهي في بيت
خالتي .وإذ تشعر بدنو األجل تنادي خالتي وتطلب منها
أن تفك جرابا ً التف بإحكام حول خصرها ..فإذا بذلك
اجلراب يحوي كنزا ً من العمالت الذهبية ..متنحها إياه
وتوصيها أن تعطي كل ما فيه ألمي  ..ثم متوت.
ولكن يلمع الذهب في عني خالتي وتقرر اإلحتفاظ به
وتكتم األمر عن أختها.
لنفسها
ُ
ثم متر السنون واألخت الكبري تتمتع بالثروة بينما
أمي ترزح حتت وطأة أعباء احلياة..حتي يأتي يوم أسود
نسمع فيه أن ابن خالتي إنقلبت سيارته علي الطريق
الصحراوي ويرقد في املستشفي بني احلياة واملوت.
ويعتصر األلم قلوبنا جميعا خاصة خالتي التي تربط
بني جريرتها التي ارتكبتها في حق أمي في املاضي وبني
ما حدث البنها ..فتطرق باب بيتنا في منتصف الليل
وهي منهارة ..وتبكي بشدة بني يدي أمي وهي تقص
عليها ماحدث وتطلب صفحها وتعرض عليها أن
تعوضها بأي مبلغ تطلبه.
ولكننا فوجئنا بأمي ترفض أن تأخذ أي تعويض .وملا
عنفناها فيما بعد قالت :لقد عشنا العمر كله دون أن
يعوزنا شئ ..وأختي وإن كانت أخطأت إال أن مواجهتها
لنفسها واعترافها باخلطأ يكفيان ملسامحتها ..إن
ثروتي احلقيقية هي في احلفاظ علي احملبة التي جتمعنا.
وبرغم متاثل الولد للشفاء إال أن خالتي لم تندم قط
علي مصارحتها ألمي باحلقيقة وقالت أن اليوم الذي
اعترفت فيه بارتكابها تلك الفعلة املشينة كان
أول يوم تعرف فيه طعم النوم العميق علي مدي
سنوات طويلة ..وأنها لو كانت تعلم مدي الراحة التي
ستستشعرها مبجرد اعترافها بخطئها لفعلت ذلك
منذ زمن.
أحيانا ً ترهبنا املواجهة فنعتقد أن في تأجيلها راحة..
ولكن هذه املماطلة تسبب في أن تتلطخ سنون العمر
باملشاعر السلبية وعذاب الضمير بينما األحري بنا أن
نواجه املواقف بشجاعة ونتحمل تبعات أفعالنا مرة
واحدة نهنأ بعدها بالسكينة والسالم وراحة الضمير.

كتابات ساخرة

سامح سمير

 lبعد تكرار خبر وفاة مبارك ،أتوقع أن يخرج
علينا أحمد موسى بإذاعة تسريب صوتي نادر
للرئيس مبارك يؤكد فيه بنفسه خبر وفاته
غلق السفارات ،ضربة جديدة في احلرب
l
النفسية الضروس التي يشنها الغرب علينا
الجهاض احالم وتطلعات املصريني بعد ثورتني
عظيمتني وفي مقدمتها “حلم الهجرة”
 lبعد النجاح النقدي واجلماهيري للتسريبات ،
اخشى ما اخشاه ان التسريبات القادمة هتبقى
بفواصل اعالنية لكوكا كوال وشيبسي والنشون
احلسن واحلسني
 lأعتقد ان غلق قهوة امللحدين جاء بناء على
حتريات أكدت استخدامها وكرا ملمارسة االحلاد
اجلماعي
 lسعيد للغاية بقرار اعضاء مجلس الشعب
السابق في عهد مرسي استئناف جلساته
في تركيا  ،واعتقد انه جاء كرد على تردي االداء
احلكومي واتوقع ان تنتهي اجللسة بسحب
الثقة من وزارة “هشام قنديل” ومطالبة مرسي
بتشكيل حكومة جديدة
 lأنا مش منزعج على االطالق من خبر القبض
على سائحني بريطانيني في املترو النهم كانوا
بيتكلموا مع بعض اجنليزي ،ومش شابف انه بيضر
بالسياحةـ بل بالعكس متاما ،الولد والبنت دول ملا
يرجعوا بلدهم ويحكوا الصحابهم وقرايبهم عن
املوقف الغرائبي ده غالبا مش هيصدقوا وهيثير
فضولهم ويدفعهم انهم ييجوا يشوفوا ويجربوا
بنفسهم
 lدولة “داعش” اعلنت انها احبطت محاولة
فاشلة لقلب نظام احلكم ،كده فاضلهم خطوة
ويعلنوا احلرب ع االرهاب
غالبا الواد اللي كان ايام مرسي بياخد
l
عشرين جنيه وينزل سكينة الكهربا  ،دلوقتي
بقى بياخد  50يورو ويقفل السفارات
 lأيا كانت حتفظاتنا عليها ،سيذكر التاريخ أن
ثورة يناير أحدثت نقلة نوعية في احلياة احلزبية في
مصر ،من األحزاب الورقية مثل النجمع والوفد
في عصر مبارك ،إلى األحزاب االلكترونية مثل
الدستور واملصريني األحرار في عصر ما بعد مبارك
 lاي مصاحلة مع قطر ال تشتمل بنودها الغاء
تشفير “اجلزيرة سبورت” واتاحة جميع مباريات
الدوري االوروبي باجملان ،ال متثلني
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سوق العقارات
اعلنت  Toronto Real Estate Boardان
2,496منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام
 MLSخالل النصف األول من شهر ديسمبر 2014
 .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  1.9في املائة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس
الفترة من عام  .2013و اليزال مالحظ إنخفاض
عدد الوحدات املعروضة مبقدار  1.8فى املائة على
الرغم من زيادة عدد الوحدات املباعة مما تسبب فى
منافسة بني املشترين و أدى ذلك إلى زيادة أسعار
السوق .طاملا إستمر العجز فى الكم املعروض
للبيع فمن املتوقع استمرار زيادة االسعار ،واما
بالنسبة لدفع أقساط التمويل العقارى فمازالت
فى اإلمكان وذلك إلنخفاض فائدة القرض.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39.3في
املائة من املعامالت  ،وصل متوسط سعر املنزل
 581,544دوالر باملقارنة  534,443دوالرلنفس
الشهر من العام املاضى بزيادة قدرها  8.8في املائة .
و فى باقي ال  )»905«( GTAارتفع متوسط سعر
البيع الي  555,708دوالر باملقارنة  512,798دوالر
لنفس الشهر من العام املاضى بزيادة قدرها 8.3
فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة (Condo
 )Apartmentكانت املعاملة علي  692شقة
خالل النصف األول من شهر ديسمبر .2014
استحوزت تورونتو علي نسبة  71باملائة من
اجمالى املبيعات .وكان متوسط  سعر البيع

بقلم :مدحت سابا

للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا
العام  354,590دوالر بزيادة قدرها  3.6فى املائة ،و
في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى
 376,845دوالر بزيادة قدرها  3.1فى املائة .و فى
باقي ال  )»905«( GTAارتفع متوسط سعر البيع
الي  299,844دوالر بزيادة قدرها  2.4فى املائة.
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي
و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام
حسب اجملال والنشاط ,فقد ذكر ان  470,604قدم
مربع قد اؤجرت خالل شهر نوفمبر  2014من خالل
 MLSو ذلك بإنخفاض قدره  25فى املائة لنفس
الفترة في العام املاضي حيث كانت املساحة
املؤجرة  624,924قدم مربع جلميع اجملاالت وإستحوذ
القطاع الصناعى على  80فى املائة من إجمالى
املساحات املؤجرة .كان سعر االيجار قد إرتفع
للصناعي ليصل  5.29دوالر للقدم املربع باملقارنة
 5.23دوالر للسنة املاضية و إرتفع سعر االيجار
للتجارى ليصل  22.31دوالر باملقارنة  17.02دوالر
للسنة املاضية وذلك بزيادة قدرها  31.1فى املائة.
اما بالنسبة للمكاتب فقد شهدت إنخفاض فى
سعر القدم املربع  ,حيث وصل متوسط اإليجار الى
 13.27دوالر باملقارنة  14.01دوالر وذلك بإنخفاض
قدره  5.2فى املائة.
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,فقد شهد
السوق إنخفاض فى اجملال الصناعى و التجارى,
ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار
 14.8فى املائة و إرتفع سعر القدم املربع مبقدار 46.8
فى املائة مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى,
ليصل الى متوسط  158.34دوالر للقدم املربع .أما
فى اجملال التجارى فقد إنخفضت املبيعات مبقدار
 3.4فى املائة وتبعه ايضاٌ إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدره  30.3فى املائة ليصل الى 256.58
دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد
إرتفعت املبيعات مبقدار  45.5فى املائة وتبعه زيادة
فى اسعار البيع ليصل الى  76.1فى املائة مقارنة
بنفس الفترة من العام املاضى ليصل الى متوسط
 411.45دوالر للقدم املربع.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
 soarin.homes@ gmail.comو سوف اجيب
عليها تباعا.

مدحت سابا

Real Estate Broker

416-737-3121
416.737.3121

7

ال�سبت  3يناير  - 2015العدد الثامن والع�رشون

عامل العقارات

كيف تستثمر فى مجال

�إعداد� :إدوارد يعقوب

العقارات ()6

كما وعدت فى العدد املاضى هذا مثال باألرقام لألستثمار
فى الشقق اجلديدة (شراء بأسعار ما قبل األنشاء) :املوقع:
املنطقة بالقرب من جامعة تورنتو .عام الشراء  .2008لوحده
مكونة من غرفتني وجراج حتت األرض طرحتها شركة البناء
Professional Real Estate Services
بسعر  360الف دوالر على ان يتم األستالم فى عام 2011
Bus: 905-731-2000
Ashraf Messiha
Fax:
905-886-7556
Broker, M. Sc. Arch.
مبقدم  %15تدفع على عامني .و قد اعطيت ميزة للمشترى
messiha@rogers.com
416-846-9450
وهى حق التنازل للغير عند األستالم (قبل التسجيل الذى
يكون عادة بعد األستالم بشهور) .وحدث عندما استلم
املشترى شقته عام  2011ان عرضها للتنازل بسعر  530الف
(حيث ان معدل األرتفاع فى األسعار فى االعوام من 2007
الى عام  2011هو  %10سنويا يضاف الى ذلك ميزة سعر
الشراء باسعار ماقبل األنشاء التى كانت تقل عن اسعار
في فترة الشتاء وفي حالة حدوث
السوق فى ذلك الوقت ب  )%15وقد جنح فى بيعها بسعر 520
إنقطاع كهربائي في املنزل ،وهو عادة
الف دوالر ومت التنازل للمشترى اجلديد وذلك قبل التسجيل
يحدث نتيجة عاصفة ثلجية أو بسبب
فتكون كل تكلفة املشترى األول هى مبلغ املقدم  54الف
وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكل
مع قدوم الصيف
شدة الرياح والتي تتسبب في
حدوث بينما حصل على ربح صافى  145الف (بعد خصم اتعاب
دوالر
165 Main Street North Markham, ON. L3P 1Y2
بخترقBusiness : 905.471.2121
Office Fax: 905.471.0832
الطبقة العازلة للماء
اخلارجى للبيت جتعل املاء
احملامى و مندوب العقارات الذى فى
السقفعن طريقة)
بيعت الشقة
عطل بخطوط الكهرباء.
دفعة
الحظتالذى
فأذامبلغ املقدم
وبحساب نسب الربح منسوبة الى
تشرخ الطالء او وجود بقع فى
او
احلائط
ورق
تقشر
ونحن نحتاج الكهرباء لتدفئة املنزل
ناجـي جرجـ�س Nagi Girguis
الشارى األول يكون متوسط نسبة الربح السنوية يتجاوز
Sales Representative
يجب اوان تساقط قطرات من املاء عبر السقف الداخلى،
الداخلى
السقف خاصة
عن .%80هذا السيناريو يعتمد على ظروف
سواء كانت التدفئة داخل املنزل ال
جميع اخلدمات العقارية
فىاحللقة
ذكرت فى
املنزلإيجار
سقفإ�ستثمار-ا
السابقة ألصالحبيع�-رشاء-ا
اخلارجى .و فى أحسن
حاجة األن
تتكاتف معا فى نفس الوقت كمافأنت
وسوف اشرحها بالتفصيل فى احللقات املقبله .لذلك يتعني
عقارات جتارية و�سكنية خربة  -ثقة  -اف�سل اخلدمات
أسوأها
فقط الى اصالح جزء من السقف ولكن فى
االحوال رمبا حتتاج
على املستثمر ان يكون مستعدا ألحتمال التسجيل ودفع كل
Cell: 416.953.9416
nagi.girguis@century21.ca
قدالقرض العقارى.
قيمة الشقة سواءا نقدا او بطريق
nagigirguis.comان
كل |األحوال يجب
تغيركلبالطات السقف ( .)shinglesعلى
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8854 Yonge St., Richmond Hill, L4C 0T4

عامل العقارات

ال

اعداد :ادوارد يعقوب

* Independently Owned and Operated

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

بيع ،شراء وتأجير العقارات السكنية منازل وشقق

بيع وشراء الصيدليات  ،عيادات األسنان ،والعيادات الطبية

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

www.torontojoyrealty.com

Designed by Good News Journal

Buying, selling or leasing houses or condos

The Toronto Real Estate Board

Buying or selling business

Member of

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

حب ال�شباب

يعتمد تصنيف «حب الشباب» علي نوع احلب ،وإذا
كان (عقدي  -كيسي  -بثري) ،وعلي عدد احلبوب،
وتتراوح من خفيف إلي شديد جدا ً
العالج:
 -1عالج موضعي باملرهم مثل  Clindamycinأو
Retinoids
 -2عالج عن طريق الفم مثل:
 املضادات احليوية مثل Minocyclin حبوب منع احلمل ،ويظهر تأثيرها بعد  2إلي 4شهور من بدأ اإلستعمال
 في احلاالت الشديدة يستخدم ال Accutaneويجب توخي احلذر في إستخدام هذا العقار ملا له
من أثار جانبية مثل:
التهاب الشفة
االالم العضلية واملفصلية
ارتفاع في انزميات الكبد
زيادة نسبة الكوليسترول في الدم
وينصح باللجوء الخصائي االمراض اجللدية في
هذه احلاالت
كذلك يُنصح بفحص الدم املتكرر عند إستخدامه
نصائح مفيدة
 -1يجب جتنب إستخدام املكياج او نضعه فقط
عند اللزوم النه يسبب أنسداد الغدد الدهنية
 -2جتنب فرك البشرة ألن هذا يسبب طول مدة
العالج وحدوث ندوب بالبشرة

 -3غسل الوجه مرتني علي االقل يومياً ،ويُنصح
بإستخدام الغسول اخلاص لضمان كفاءة
التنظيف
 -4عند حدوث إحمرار وتهيج للبشرة من إستخدام
الكرميات ،ميكن اللجوء للطبيب للتخفيف من
إستخدامه أو تغييره
 -5شاع الربط ما بني الغذاء والدهون و»حب
الشباب» ،ولكن في احلقيقة ال توجد أي عالقة ما
بني الغذاء وحب الشباب ،ولكن في كل االحوال
يُنصح بعدم األكثار من الدهون والسكريات
لضمان عدم زيادة الوزن وجتنب السمنة
 -6يجب املتابعة كل  4إلي  8أسابيع ألنه قد
يتم تغيير نظام العالج في كل زيارة ،ولهذا يجب
اإللتزام باملتابعة
 -7من الضروري أن يعرف املريض أن مشكلة
«حب الشباب» هي كيفية السيطرة عليه وليس
الشفاء منه ،النها مشكلة حتتاج إلي وقت طويل
في العالج واالستمرار في املتابعة
احلالة النفسية:
قد يسبب «حب الشباب» بعض احلاالت النفسية
وخاصة في البنات ،حيث يكون هذا سبباً في عدم
الثقة بالنفس واخلجل  ،كما أنه في معظم احلاالت
يترك أثرا ً وندوباً في الوجه مما يسبب Permanent
 scarsولهؤالء نقول أن العالج بالليزر Skin
 resurfacingهو احلل في إزالة معظم ال Scars

طبق العدد

حمام محشو باألرز

 يُنقع احلمام في املاء والدقيق وقليل من امللحثم يُشطف جيدا ً ،وإذا ُوجد معه الكبد والقوانص
فتغسل أيضاً ،ويُصفى اجلميع من املاء ويُجفف.
ُ
 يُغسل األرز جيدا ً ويُصفى من املاء. يُسخن الزيت والسمن في إناء على نار متوسطة،ويُضاف البصل واحلبهان وجوزة الطيب ،ويُتبل بامللح
والفلفل مع التقليب ملدة  5دقائق أو حتى يُصبح لون
البصل ذهبياً.
 يُضاف األرز مع التقليب ،ثم يُضاف املاء ويُترك حتىيبدأ في الغليان .
 تُخفف احلرارة ،ويُغطى اإلناء ويُترك ملدة  10دقائقثم يُترك ليبرد (مع مراعاة أال يكون األرز كامل
النضج).
 يُوضع حوالي  5كوب من املاء في إناء على نارمتوسطة ،ويُضاف اخلضار وورق الغار والفلفل

�إعداد� :أماين

األسود ويُترك حتى يبدأ في الغليان.
 في هذه األثناء يُحشى احلمام بحشوة األرز (يُراعىحشوه حتت اجللد) ،ويُقفل بوضع األرجل فوق بعضها
مع وضع اجلناح للخلف.
 يُسلق احلمام احملشو في املرق ،ويُتبل بامللح ويُتركملدة  15دقيقة أو حتى ينضج.
 يُرفع احلمام من املرق ،ويُترك ليبرد قليالً ثم يُجفف. يُخلط الزبادي مع صلصة الطماطم ويُدهناحلمام بخليط الزبادي.
 يُسخن خليط الزيت والسمن في مقالة على نارمتوسطة ،ويُحمر احلمام من جميع اجلهات .
 يُرفع احلمام على منشفة ورقية المتصاص الزيتالزائد.
 يُطهى األرز املتبقي في قليل من مرق احلمام،ويُقدم مع احلمام احملشو.

يسببه ق ّلة النوم لطفلك!
هذا ما
ّ

تبينّ إثر دراسة قام بها باحثون من جامعة يشيفا
األميركية ونشرت في اجلريدة الطبية ،Pediatrics
تسبب البدانة لألطفال.
أن قلّة النوم والراحة
ّ
ّ
للتوصل إلى هذه النتيجة ،عمد الباحثون إلى دراسة
ّ
ملدة خمسة عشرة سنة .خالل
حالة  1900طفل ّ
هذه الفترة الزمنية ،قام األهل بتعبئة استمارات
حول الفترة الزمنية لنوم أوالدهم ،اضطرابات النوم
أن طفالً من أصل
لديهم ووزنهم .وقد تبينّ بالتالي ّ
خمسة كان يعاني من اضطرابات تنفسية أثناء
نومه كالشخير أو التنفس من الفم وغيرها .أظهرت
تعرض
النتائج ّأنه باستطاعة هذه االضطرابات أن ّ

“الثوم والليمون” عالج فعال يقضي

مبرتني عندما يبلغ من العمر
الولد خلطر البدانة أكثر ّ
 15سنة .فالولد الذي ينام أقل من عشر ساعات
ونصف في الليلة الواحدة ويعاني من اضطرابات في
معرض لإلصابة بالبدانة بنسبة .%60
التنفسّ ،

على اإلنفلونزا

اإلنفلونزا من أشهر أمراض الشتاء التي تصيب احللق
واألنف والصدر ،مما يزعج الكثير؛ ألنها تسبب خمولاً
باجلسم ويعجز املريض عن أداء مهامه اليومية.
خبراء الطب البديل ،إن الثوم والليمون والبرتقال
من أفضل العناصر التي تقضي على اإلنفلونزا في
أيضا كالعطس
جدا وتخفف من أعراضها ً
أيام قليلة ً
والرشح والتهابات احللق والسعال.
وأضافت “الرفاعي” :يشرب عصير البرتقال والليمون

تخفيضات خاصة للجاليات العربية

Medical Aesthetic
Treatments
Facials
Chemical Peels
Microdermabrasion
Mesoglow Mesotherapy
Massage Therapy

•
•
•
•
•

Medical Pedicure
يوميا أثناء
املضروب مع  7فصوص ثوم على الريق
ً
اإلصابة باإلنفلونزا ،كما يتم استنشاق مغلى الثوم
قبل وبعد النوم مرة أو مرتني ،كما يجب بلع فص ثوم
وتناول عصير ليمون بالثوم عقب كل وجبة لتنتهى
متاما ،حيث يعمل الثوم والليمون
أعراض اإلنفلونزا ً
والبرتقال على تقوية املناعة وطرد السموم من
اجلسم ومقاومة األمراض.

• Using Margaret Dabbs
Products

Skincare Products
Obagi Medical
PCA / ElcaMD
Alyria
Margaret Dabbs

•
•
•
•

Injectables

• Botox Wrinkle Relaxer
• Juvederm Dermal Fillers

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

VISIA
• Skin Analysis

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

•
•
•
•
•
•
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كندا تفكر في إعطاء أولوية

الهجرة لألقليات الدينية من
الالجئني السوريني

حاولت كندا الوفاء بالتزام سابق لها في
يوليه عام  ٢٠١٣بقبول  ١٣٠٠الجئ سوري
وإعادة توطينهم في كندا  ،وتقول اإلحصاءات
األخيرة التي ناقشها مجلس العموم انه مت
قبول  ٤٥٧الجئ سوري في كندا  ،وطالبت
املنظمات اخلاصة بالالجئني من حكومة
كندا أن تأخذ  ١٠األف الجئ سوري اكثر خالل
السنتني القادمتني  ،وقالت األمم املتحدة إنها
في حاجة ماسة للمساعدة بسبب اشتداد
احلرب األهلية هناك  ،وحثت كندا والبالد
الغربية علي القيام باملزيد من اجلهود  ،وقالت
مصادر معروفة أن كندا تسعي إلي قبول
الالجئني من األقليات الدينية فقط  ،وفي رد
علي سؤال عن طريق البريد اإللكترونية أجاب
متحدث باسم وزير الهجرة بأن كندا ملتزمة
مبساعدة السوريني وانها تواصل العمل مع
الشركاء الدوليني لضمان أن تظل كندا رائدة
عامليا في مجال توفير احلماية للسكان األكثر
ضعفا في العالم  ،ولكنه لم يرد علي سؤال
حول اذا كانت كندا تسعي لوضع قيود علي
الالجئني السوريني مقتصرة قبولها علي
األقليات الدينية  ،وفي مؤمتر صحفي حتدث
األمني العام ملنظمة العفو الدولية في كندا،
«أمنستي» وقال أن هناك كثير من التكهنات
التي ال يستطيع أن يصدقها وهي أن لم يكن
هذا العدد الكبير من الالجئني مسلمني لكان
الرد مختلفا  ،وأجاب السكرتير البرملاني لوزير
الهجرة وقال أننا نرفض مثل هذا التعليق
املثير للسخرية  ،ويتوقع أن يصدر وزير الهجرة
بيانا قريبا حول هذا املوضوع.

شرطة أونتاريو تقول إن حكومة ماجنتي
الليبرالية السابقة دفعت  ١٠األف دوالر
حملو مستندات هامة

قالت شرطة أونتاريو أن حكومة ماجنتي الليبرالية
دفعت  ١٠األف دوالر من أموال الضرائب عام ٢٠١٣
إلي زوج احد الشخصيات رفيعة املستوي ليمحو
مستندات من الكومبيوتر تخص فضيحة إلغاء
بناء مصنعي غاز وقالت الشرطة أن السيد بيتر
فيست وهو زوج السيدة لورا ميلر نائبة الرئيس
للعاملني في مكتب رئيس الوزراء السابق دالتون
ما جنتي قد أزال  ٦٣٢١١٨ملف من  ٢٠جهاز من
أجهزة الكومبيوتر التي في مكتب رئيس الوزراء
بعد أن طلبت منه زوجته ذلك  ،وقال متحدث
باسم احلزب الليبرالي أن العاملني في مكتب رئيس
الوزراء لم يعرفوا أن السيد بيتر فيست ميحو
املستندات  ،وقد سعت جلنة تشريعية للحصول
علي وثائق تختص بقرار حكومة ما جنتي إلغاء
بناء اثنني من محطات الطاقة بالغاز في تورنتو
والذي بلغت تكلفة إلغائهم  ١٫١بليون دوالر
وتقدمت شرطة أونتاريو بهذه املعلومات كجزء من
تطبيق ألمر احملكمة بالتفتيش في امللفات السرية
اإللكترونية للحكومة السابقة في تورنتو  ،وقال
رئيس الوزراء السابق دالتون ماجنتي انه لم يأمر
احد مبحو املستندات وال يعلم شيء عن هذا .
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رفع رسوم احلصول علي اجلنسية الكندية ،

و  260الف حصلوا علي اجلنسية عام 2014

بعد رفع رسوم طلبات احلصول علي اجلنسية الكندية من  100دوالر إلي  300في فبراير املاضي  ،مت رفع
الرسوم للمرة الثانية بداية من االول من يناير احلالي لتصبح  530دوالر
وقال مسئولون باحلكومة أن الزيادة في الرسوم كانت هامة لتعويض اإلجراءات الضرورية التي تقوم
بها احلكومة للتأكد من إقامة صاحب الطلب املدة الكافية علي االراضي الكندية قبل حصولة علي
اجلنسية الكندية وتشير االرقام الرسمية إلي أن هناك  260الف شخص قد حصلوا علي اجلنسية
الكندية عام  ، 2014وهو ما يعتبر أكبر عدد يحصل علي اجلنسية الكندية في عام في تاريخ كندا
ومن املتوقع أن يجلب رفع الرسوم مبلغ إضافي قدره  60مليون دوالر خلزينة الدولة عام 2015

كندا مستمرة في زيادة أسطولها من طائرات النقل العسكرية

أعلن وزير الدفاع الكندي أضافة طائرة خامسة
من نوع «جامبو سي  »٧-لنقل املعدات العسكرية
إلي أسطولها ،وهذا مع استمرار توسع كندا في
النواحي القتالية واإلنسانية حول العالم ،وهذه
الطائرات تستطيع أن تقلع أو تهبط على مدرج
قصير وتتجنب نيران العدو أثناء حمل كميات
هائلة من البضائع مبا في ذلك الدبابات ودفعت
كندا  ٤١٥مليون دوالر للشراء والصيانة على
مدي  ١٢عام .وقد مت شراء أربعة طائرات عمالقة
ما بني عامي  ٢٠٠٨و ٢٠٠٩ومت استخدامها مؤخرا
في عمليات النقل اجلوي في أفغانستان ومنطقة
القطب الشمالي والعراق والكويت وليبيا وليتوانيا
ومالي وسيراليون وأوكرانيا  ،وقال وزير الدفاع «روب
نيكلسون» في مؤمتر صحفي انه ليس مبالغا
فيه ان نقول أن أسطول الطائرات الكندي « سي-
 ،»١٧قد احدث ثورة في الطريقة التي تعمل بها
القوات الكندية  ،وانه بدون هذه الطائرات كنا
سنضطر للتعاقد مع خدمات النقل اجلوي أو
التطفل علي طائرات النقل حللفائنا  ،ولكن األن
نحن في وضع ميكننا من مساعدة حلفائنا عندما
يتطلب األمر ذلك  ،وان قواتنا املسلحة علي أهبة

االستعداد حلماية مصالح كندا والكنديني  ،وفي
عام  ٢٠١٣حملت الطائرات الكندية العمالقة
معدات عسكرية إلي القوات الفرنسية التي
قامت بالتدخل املفاجئ في مالي لوقف مقاتلني
مرتبطني بتنظيم القاعدة من توسيع نطاق
سيطرتهم علي أجزاء من البالد  ،وفي اآلونة األخيرة
استخدمت الطائرات إليصال معدات طبية إلي
سيراليون املنكوبة بفيروس االيبوال وأمدت  ٣٠الف
جندي أوكراني يقاتلون القوات االنفصالية املوالية
لروسيا مبعاطف وأحذية وقفازات للشتاء وأيضا
قامت بإيصال معدات عسكرية للقوات اجلوية في
العراق .وستحصل كندا علي الطائرة اخلامسة في
الربيع من مصنع بوينج للطائرات في فلوريدا.

هذا ما حدث حينما قال موظف

« »Canadian Tireميري كريسماس
وليس «هابي هوليداي»؟

شركة «كنديان تاير» تساند موظفيها في حتية
عمالئها بقول ميري كريسماس ( عيد ميالد
سعيد )  ،ففي مدينة سدبري بأونتاريو طلبت
مديرة املتجر ميشيل نوفاك من جوناثان سكوت
املوظف باملتجر أن يستخدم عبارة هابي هوليداي
( إجازة سعيدة) بدال من «ميري كريسماس» في
حتية الزبائن ولكنه استاء من هذا وتكلم مع
وكالة أنباء «سي بي سي» ،وقال انه من احملزن
أن نري أن شيء صغير مثل «ميري كريسماس»
يثير ضجة في اجملتمع وتعلمون كيف أن كل
واحد األن يخاف أن يقول «ميري كريسماس»
حتي ال ينزعج األخرين .وبعد هذا اعتذرت مديرة
املتجر جلوناثان وعائلته وقالت إنها كانت حتاول
أن تكون اكثر حساسية للناس من األديان
اخملتلفة  ،وانها الحظت أن شركة «كنديان تاير»
ليس لديها سياسة خاصة لتهنئة العمالء
في املواسم  ،وادلي كذلك نائب رئيس الشركة
للعالقات العامة «جان شو ببيان» قال فيه :أن
شركة «كنديان تاير» هي متجر للكريسماس
واي موظف لدينا يرغب في تهنئة العمالء بقول
«ميري كريسماس» فهو مرحب به وقد حتدثنا مع
موردي الشركة لتوضيح احلقائق وميكننا القول
بكل ثقة أن أي إيحاء بان العاملني لدينا سوف
يعاقبون باي طرية لقولهم «ميري كريسماس»
هو غير حقيقي علي األطالق  .وصرح بعض
العمالء خارج املتجر لوكالة سي بي سي لألنباء
انهم يفضلون تهنئتهم بي «ميري كريسماس»
بدال من «هابي هوليداي» وفي نفس الوقت قبل
جوناثان اعتذار مديرته وقال انه أكثر تصميما األن
عن أي وقت مضي علي قول «ميري كريسماس».

جون بيرد في مصر خالل اسابيع
في محاولة إلطالق صراح
الصحفي الكندي

سيتوجه وزير اخلارجية الكندي «جون بيرد» إلى
مصر الشهر املقبل للضغط على احلكومة ألطالق
سراح الصحفي املصري الكندي «محمد فهمي»،
والذي حكم عليه بالسجن عشرة سنوات  ،وقال
بيرد أن كندا تعمل جاهدة من وراء الكواليس
لألفراج عن الصحفي الكندي والذي أصبح له ١٣
شهرا في السجون املصرية ،وقد اجتمع جون بيرد
مع نظيره املصري الوزير «سامح شكري» الشهر
املاضي في دولة األمارات وحاول أن يدفع احلكومة
املصرية لألفراج عن محمد فهمي ،وقال انه اجري
محادثات طويلة حول هذا املوضوع وانه سيعمل
كل ما في وسعه بدون صخب لتوصيل القضية
إلى القيادة العليا في القاهرة

10
ذكرت مصادر قضائية أن
قضت
محكمة مصرية
اليوم االثنني بإلغاء احتفال
اليهود بذكرى مولد «أبو
حصيرة» وألزمت وزير الدولة
لشؤون اآلثار املصري بشطب
ضريحه من سجالت اآلثار
املصرية.
وبعد معاهدة السالم املصرية-
اإلسرائيلية التي وقعت عام
 1979كان يهود من إسرائيل
ودول عربية وأجنبية يقيمون
احتفاال سنويا بذكرى مولد
احلاخام يعقوب أبو حصيرة حول
ضريحه بإحدى قرى محافظة
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مصر :إلغاء االحتفال بذكرى حاخام يهودي
وشطب ضريحه من سجالت اآلثار

البحيرة في دلتا النيل.
وألسباب أمنية بعد االنتفاضة
بالرئيس
أطاحت
التي
حسني مبارك في  2011ألغت
مصر االحتفال الذي كان
يشارك فيه مئات من اليهود
أغلبهم من إسرائيل.
وصدر احلكم من محكمة
القضاء اإلداري في مدينة
اإلسكندرية الساحلية .وأحكام
محاكم القضاء اإلداري مبصر
نافذة فور صدورها لكن ميكن
الطعن فيها خالل سريانها
أمام احملكمة اإلدارية العليا في
القاهرة.

ونص حكم احملكمة على
“إلغاء االحتفالية السنوية
ملولد احلاخام اليهودي يعقوب
أبو حصيرة بصفة نهائية”.
وأرجعت احلكم إلى ما وصفته
بأنه مخالفات لآلداب العامة
االحتفاالت
في
ارتكبت
السابقة.
كما قضى احلكم “بإلزام الوزير
اخملتص بشؤون اآلثار ...بشطب
هذا الضريح من سجالت اآلثار”.
ويعقد مولد أبو حصيرة ملدة
ثالثة أيام في الفترة بني آخر
العام امليالدي وبداية العام
اجلديد.

سيدة مسلمة تقاضي سلطات السجن
أسوشيتد برس
إلجبارها على حضور الصلوات املسيحية

قالت سيدة مسلمة «سجينة» من اوهايو إنها
اجبرت على حضور وممارسة تعاليم مسيحية وإال
سيتم زيادة العقوبات عليها خملالفتها القوانني.
ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن «سكينة مجيد» قولها
انها احجيرت على حضور الصلوات املسيحية ملدة شهرينت
على االقل ،وأنها رفعت دعوى فيدرالية قالت فيها ان
آمر السجن أجبرها هي وغيرها من السجناء في احدى
مقاطعات اوهايو األمريكية على حضور صلوات يقيمها
كاهن معمداني وانها هددت باحلبس االنفرادي إن لم تشارك باملراسم وأن ضابط آخر سخر منها.
وقال ماثيو بيسير محامي «سكينة « الذي رفع الدعوى إنه ال ميكن للحكومة
أن حتدد للسجناء صالتهم أو أن حتدد عالقتهم مع اهلل إنه هجوم وتعدى.
وحكم على مجيد ،بالسجن في  3إبريل وذلك بعد اعترافها باعتدائها على ضابط مرور ينظم العبور
املشاة وأنها سجنت بتهمة االعتداء اجلنائي.

BBC

نافذة على �صحافة العامل
اطالق نار قرب القصر الرئاسي في غامبيا ومصدر
عسكري يؤكد احباط محاولة انقالب

اشارت مصادر ديبلوماسية وعسكرية في غامبيا الى
وقوع محاولة لالنقالب من جانب عدد من عناصر احلرس
اجلمهوري في البالد.
وسمعت اصوات اطالق نار قرب القصر الرئاسي في
العاصمة بانغول بينما رئيس البالد يحيى جامع يقوم
باحدى الزيارات اخلارجية.
وكان جامع ايضا وصل للسلطة عن طريق انقالب
عسكري عام  1994حيث اسس لواحد من اكثر االنظمة
القمعية في افريقيا حسب منتقديه.
وفي تصريح نقلته وكالة االنباء الفرنسية قال مصدر عسكري في اجليش الغامبي انه مت دحر العناصر
التى شنت الهجوم على القصر.
وقال الضابط الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه “لقد كانوا يريدون االطاحة بالنظام احلاكم”.
ويقول البعض ان جامع يقوم بزيارة لفرنسا بينما يؤكد اخرون انه في دبي.
وكان جامع قد اكد لبي بي سي عام  2011إنه “سيحكم غامبيا مليار سنة”
وتعد شواطي غامبيا إحدى دول غرب افريقيا الصغيرة واحدة من عوامل اجلذب للسائحني.

BBC

مسؤولون اندونيسيون يؤكدون ان اجلثث واحلطام الذي عثر
عليه يعود لطائرة “طيران آسيا” املفقودة

أكد مسؤولون اندونيسيون بأن اجلثث واحلطام الذي عثر عليه في بحر جاوة قبالة ساحل جزيرة بورنيو
يعود فعال للرحلة  QZ8501العائدة لشركة «طيران آسيا» والتي فقدت يوم االحد وهي في طريقها
من مدينة سورابايا االندونيسية الى سنغافورة.
جاء ذلك في تصريح اصدرته الشركة وقال رئيس مجلس ادارة «طيران آسيا» توني فرنانديس في
التصريح إنه «مصدوم» وان اولويته اآلن هي العناية بأسر الضحايا.
وجاء في التصريح ايضا ان احلطام عثر عليه في مضيق كارمياتا جنوب غربي بانغكاالن الواقعة في
والية كاليمانتان الوسطى في جزيرة بورنيو.
وكانت البحرية االندونيسية قد اعلنت في وقت سابق ان فرق اإلنقاذ انتشلت  40جثة على األقل ،خالل
بحثها وجمعها بعض حطام الطائرة التي فقدت األحد وعلى متنها  162شخصا.
وكانت طائرة بحث قد رصدت احلطام في البحر في بحر جاوة قبالة الساحل اإلندونيسي من جزيرة
بورنيو.
ومت انتشال عشرات اجلثث من موقع احلطام والزال البحث جاريا عن بقية اجلثث التى ميكن انتشالها.

info@ashamalla.ca
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حـــــــوارات

«جود نيوز» تزور معسكرات الالجئني املسيحيني واأليزيديني في شمال العراق
جود نيوز :الكثير يتابع ويسمع ويري فيديوهات عن
ما يحدث للمسيحيني واأليزيديني في شمال العراق
علي يد تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام
«داعش» .وكان االمر يحتاج شاهد عيان ينقل ما
يعانيه هؤالء الالجئني في معسكراتهم .وفي زيارة
قام بها الزميل الكاتب «ايليا مقار» ،والذي زار تلك
املعسكرات بصحبة منظمات أغاثة ،كتب ل «جود
نيوز» التقرير التالي ..
اليوم كان ممطرا ً وكانت األرض موحلة ،حينما زرت
واحدا ً من مخيمات الالجئني العراقيني األيزيديني
واملسيحيني في شمال العراق ،حذرني املرافقني من
مصافحة األطفال ألن «اجلرب» منتشر بني البعض

في املعسكر ،حتذير تنساه بالطبع حينما ميد لك أول
طفل يده لتصافحه ،اجملودين مبعسكرات الالجئني
يرون أن أي زائر ميكن أن يكون لديه رسالة أمل أو خبر
أو تغيير .النصيحة الثانية أنه في يوم ممطر مثل هذا،
فاالفضل ملمثلي منظمات االغاثة جتنب الكالم مع
الالجئني في برامج توعية أو نظافة أو تعليم الخ..
ألن الالجئني في تلك الظروف يكونون في قمة اليأس
والغضب وأحيانا ً حتدث إعتداءات على املوظفني .
باملقارنة مبعسكرات الجئني أخري في جنوب السودان
أو الصومال علي سبيل املثال  -وهي معسكرات
زرتها من قبل  -فأن املوجودين مبخيمات كردستان،
هم أناس كانت حياتهم جيدة جدا ً قبالً ،فمنهم من

حفل خاص السرة «جود نيوز»

لإلحتفال بالعيد االول للجريدة

جود نيوز :أقام مجلس إدارة واسرة حترير جريدة «جود نيوز» إحتفاالً خاصا ً بقاعة لوجوس بنورث يورك،
مبناسبة العيد األول للجريدة .قمت احلفل «دوال أندراوس» سكرتير التحرير ،وحتدث املهندس إبرام مقار
عن ملاذ «جود نيوز» والهدف والدافع لتأسيسها واجلديد الذي تقدمه وكذلك اإلجنازات التي حققتها
اجلريدة خالل عام من خالل التقارير والتغطيات واحلوارات اخلاصة مع شخصيات هامة .كذلك حتدث
الزميل الكاتب «يحيي عواره» عن دور الصحافة بصفة عامة واملهجرية بصفة خاصة في التأثير
واملشاركة لصالح الداخل واخلارج ،وابدي «عواره» سعادته باإلنضمام ل «جود نيوز» وقال انها تقدمت
بسرعة وفي وقت صغير .والقت شاعرة اجلريدة الشابة «ندي توفيق» شعرأ باللغة االجنليزية .اعقبها
إهداء للجريدة ،تالها شعر للزميل «جورج عبد
قطعة موسيقية عزفتها الطفلة «دميانة ارمانيوس»
ً
اهداء منه جلريدة «جود نيوز» قال فيه:
املسيح»
ً
الصحافه مش سياسه او فنون
مش رياضه او قانون
واال ازاي الكشري يحلي
لو عصرتي عليه ليمون
او ازاي تخلي جوزك
يبقي طيب او حنون
هي عالم هي دنيا
من التحدي واجلنون
هي نوع من السباحه
ضد تيار التخلف والبالده
والسكون
هي فكره او تساؤل
هي حلم وفيه تفاؤل
وساعات تبقي بحاالت
اختالف ما بني آراء
مش مهم مني يفوز
انت ال خسران يجوز
اوعي تضرب مره بوز
لو صغير او عجوز
لو مصدق النجاح ده اجتهاد
او يدوب محتاج حظوظ
احلياه هتبقي احلي
لو هتقري جود نيوز
وبعدها قام احملررون بتقطيع التورتة والتي حملت أسم ولوجو جريدة «جود نيوز» .وأعتذر عضو البرملان
الكندي والكاتب بجريدة جود نيوز «كوستاس مانيجاكيس» عن احلضور الرتباطات خاصة بينما أرسل
متنياته العميقة للجريدة ومجموعة العمل بها
اجلديد بالذكر أن جريدة جود نيوز صدرت في ديسمبر .2013

كان لديه عمارات أو فيلالت  ،ومنهم من كان لديه
شركات أو أعمال خاصة ناجحة ،إال أنهم تركوا كل
ممتلكاتها وهربوا بحياتهم وحياة أطفالها بعد إحتالل
داعش» ألرضهم .وكالعادة في مخيمات الالجئني،
الكأبة والغضب يسيطرون على كل املوجودين بتلك
اخمليمات بإستثناء األطفال ،فاإلبتسامة دائما ً علي
وجوههم.
تستطيع من خالل زيارة ألي مخيم الجئني أن تعرف
كمية القهر  .الذي تعرض له أسر واطفال في الشرق
األوسط بسبب أيديولوجية العنف واإلرهاب واللي
انتشرت بسهولة في دول ديكتاتورية أو طائفية.
الالجئني ليسوا فقط في املعسكرات بل الكنائس
واملدارس اصبحت مملوءة بعدد كبير من الالجئني
لدرجة أن العام الدراسي مت الغاءه في «أربيل» علي
سبيل املثال لعدم وجود أماكن للدراسة
املشكلة األكبر أن العالم تقريبا اصبح غير قادر على
مواجهة احتياجات الالجئني بسبب حجم املشكلة
وطول مدتها .فمعظم املشروعات مدتها من  3ل 6
شهور بسبب املوارد املالية احملدودة للهيئات املانحة

والتي تأتي معظمها من منظمة األمم املتحدة
واالحتاد األوربي والواليات املتحدة ،مع وجود أكبر
مشكلة الجئني عرفها العالم احلديث .فهناك أكثر
من  13مليون الجئ سوري في دول اجلوار ،سكان لبنان
زادوا ثلث عدد السكان بسبب الالجئني السوريني.
دولة العراق والتي كانت تستقبل الجئني وبخاصة
في إقليم كردستان الهادئ نسبيا ً ،حتول ليصبح
وجهة لالجئني العراقيني بعد إحتالل «داعش» أجزاء
من العراق .ثلث مساحة العراق تقريبا حتت سيطرة
مباشرة أو غير مباشرة لداعش .رغم ضخ مليارات
الدوالرات شهريا ً ملواجهة احتياجات الدول التي بها
الجئني إال أنها ال تكفي .واألخطر أنه ال أحد يعلم
متي ستنتهي تلك املشكلة باالضافة ملا سبق فأن
منظمات اإلغاثة تواجه خطر اإلرهاب وخطر اعتداء
الالجئني عليهم احيانا وبعضهم يضطر لوقف
املشروعات  .قبل مغادرتنا العراق أستطعنا تنفيذ
أحد البرامج بتلك اخمليمات وهو عبارة عن مدرسة
بديلة لألطفال متلئ وقتهم بااللعاب  ،والتعليم
البديل وبتمويل من اليونيسيف.
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905 607 8507
2901 Eglinton Avenue West,
Mississauga,ON. L5M 6J3

ﻣﻊ ﺗﺤﻴﺎت رؤوف ﻣﺠﻠﻰ

محالت  Stop & Goمبسيسوجا

تهنئ االباء الكهنة والشعب القبطي

بأعياد امليالد اجمليدة وبدء العام اجلديد 2015
داعني اهلل أن تكون أيام سعيدة
علي عمالئنا الكرام

رؤوف مجلي والعائلة

وجميع العاملني مبحالت ستوب اند جو
Stop & Go

حـــــــوارات
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تقــــــــارير

إستئناف العمل بالسفارة الكندية

 35مليار دوالر خسائر الشرق األوسط

استأنفت السفارة الكندية بالقاهرة ،خدماتها يوم اخلميس اخلامس والعشرين من ديسمبر املاضي
يوما من تعليقها ،بحسب بيان على موقعها الرسمي ،ورسالة صوتية خلط هاتف الطوارئ.
عقب ً 17
وقالت السفارة ،في رسالة نشرتها على موقعها اإللكتروني“ :مقر السفارة الكندية في القاهرة
مغلق بشكل مؤقت ..إال أن خدمات التأشيرات متاحة ،كما تتوفر خدمات جواز السفر واخلدمات
القنصلية الطارئة للكنديني عن طريق املقابالت املسبق حتديدها فقط”.
وأضافت السفارة“ :في حال احتياج املواطنني الكنديني في مصر للمساعدة القنصلية في حاالت
الطوارئ يجب االتصال بالسفارة الكندية”.
وفسر مسؤول اإلجابة على خط هاتف الطوارئ غلق مقر السفارة بقوله :إن “السفارة الكندية
َّ
مغلقة لعطلة رسمية ويعاود العمل في املواعيد الرسمية للسفارة” ،من دون حتديد موعد االنتهاء
العطلة الرسمية وإعادة فتح السفارة.
وفي  8ديسمبر احلالي ،أعلنت السفارة الكندية في القاهرة تعليق خدماتها وحتى إشعار آخر بسبب
مخاوف أمنية ،بحسب رسالة نشرتها على موقعها اإللكتروني.
ومن جانبها ،كثفت وزارة الداخلية املصرية من وجودها األمني أمام عدة سفارات ،من بينها سفارات
أخرى مثل السويسرية واألملانية ،إلى جانب البريطانية والكندية.

أصدر البنك الدولي ،تقريرًا قال فيه ،إن دول منطقة شرق البحر املتوسط خسرت  35مليار دوالر من إجمالي
الدخل؛ بسبب احلرب في سوريا وتوسع تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش».
وتقترب احلرب األهلية في سوريا من دخول عامها اخلامس.
وأضاف التقرير ،الذي حمل عنوان «اآلثار االقتصادية للحرب السورية وتقدم الدولة اإلسالمية في شرق البحر
املتوسط» ،والصادر عن مكتب كبير االقتصاديني في البنك الدولي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا،
أن اخلسارة البالغة  35مليار دوالر تعادل حجم االقتصاد السوري في .2007
وأشار إلى أن تكلفة احلرب تتوزع بشكل غير متساو في املنطقة ،حيث تتحمل سوريا والعراق عبء التكلفة
املباشرة للحرب ،حيث تراجع اإلنفاق لكل فرد في البلدين بنسبة  %14و %16على التوالي.
وفي الدول اجملاورة ،هبط نصيب الفرد من الدخل بأكبر نسبة في لبنان ،وبلغت  ،%11في حني لم يتجاوز
التراجع في تركيا ومصر واألردن  ،%1.5ما يعكس األثر الكبير في لبنان الذي توجد به أكبر نسبة من الالجئني
بالنسبة لعدد السكان.
وانخفض الناجت احمللي اإلجمالي السوري بنسبة  %30بسبب احلظر على التجارة مع سوريا.

بالقاهرة بعد توقف

السيسي :حصيلة صندوق «حتيا مصر» 6

بسبب احلرب السورية و «داعش»

البابا تواضروس :يُفرحني مشاريع اخلدمة
وإرتباط الشباب بالكنيسة

مليارات فقط وكنت اتوقع جمع  100مليار ويحزني أهانة الفقير والبذخ في الكنائس

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ،إنه كان يهدف أن تصل حصيلة صندوق “حتيا مصر” إلى 100
مليار جنيه ،لكنها لم تتعد  5إلى  6مليارات جنيه.
وردا على سؤال لرؤساء حترير الصحف القومية في لقائه بهم .:أليس هناك تقصير من امليسورين
ورجال األعمال؟ أجاب السيسي“ :مش حاخد من جيب حد غصب عنه ،وال بسيف احلياء ..القيم
الدينية متنعنى من هذا ..وهذه استراتيجية ثابتة ..نحن سننشط الصندوق فى الفترة املقبلة،
واإلعالم له دور كبير فى هذا .ونحن خصصنا مبالغ من الصندوق إلنشاء قرى لذوى اإلعاقة تضم
أندية ودور ضيافة ،وضاعفنا ميزانية البحث العلمى من مخصصات الصندوق .ووجه الرئيس
السيسي كالمه لرجال العمال قائال :أقول لهم اعملوا ،واستثمروا ،بلدكم فى حاجة إليكم.

اخلارجية املصرية:

السعودية لعبت دور هام في املصاحلة
بني مصر وقطر

أشاد السفير عمرو معوض ،مساعد وزير اخلارجية للشؤون القنصلية ،بدور السعودية ،في محاوالت
رأب الصدع بني مصر وقطر ،ونقلت وكاالت صحفية عن معوض خالل لقائه بالصحفيني عقب
اجتماعه مع أبناء اجلالية املصرية بالسعودية مبقر السفارة املصرية بالرياض في مستهل جولة
خليجية بدأها وفد برئاسته وتشمل كذلك الكويت واإلمارات للقاء املسؤولني في هذه الدول وأبناء
اجلاليات املصرية لالستماع إلى مشاكلهم
وأكد معوض أن إحدى خطوات محاوالت رأب الصدع بني مصر وقطر ،زيارة مبعوث خادم احلرمني،
خالد بن عبدالعزيز التويجري ،والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساعد وزير اخلارجية القطري
مبعوث أمير قطر ،حيث استقبلهما الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وردا على سؤال حول االستعداد لالنتخابات البرملانية ،أوضح أن العمل قد بدأ ،والعجلة تدور وحتديث
البيانات قائم ،داعيا أبناء اجلاليات املصرية لالستعداد حلني حتديد موعد االنتخابات للمصريني باخلارج،
مؤكدا ً أنه بانتهاء االنتخابات البرملانية تكون مصر قد أمتت االستحقاق الثالث خلارطة الطريق
املصرية

في حوار لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا اإلسكندرية ،وبطريرك الكرازة املرقسية ،مع الزميلة جريدة
«وطني» قال أنه سوف يدرس مطرانية أسيوط جغرافيا قبل تقسيمها إلى عدة إيبارشيات ،وأضاف
قداسته إلي أنه يولي اهتماما كبيرا بعملية التعليم داخل الكنيسة القبطية ،موضحا أنه فكر في إنشاء
«األكادميية القبطية الالهوتية» ،وهي ستكون مظلة تضع مبادئ وأسس لكل الكليات واملعاهد القبطية،
وسيكون هدفها هو «االرتقاء بالعملية التعليمية» .وأوضح البابا أن املشاريع اجلديدة في اخلدمة ،وارتباط
الشباب بالكنيسة ،والعالقة اجليدة بني مؤسسات الدولة والكنيسة ،هي امور تُفرحه شخصيا ً ،مشيرا إلى
أن ما يحزنه نشر األكاذيب والشائعات ،وكذلك أي عثرة للشعب يكون رجال اإلكليروس سببا ً فيها ،وإهانة
الفقير ،ومن ال يجد مكانا لعبادة اهلل ،وكسل بعض اخلدام ،ومظاهر البذخ في بعض الكنائس ،وخروج بعض
األشخاص عن التعليم األرثوذكسي .وأكد البابا على ثقته في مستقبل الكنيسة ،ألنه «في يد اهلل» مشيرا
إلى أن عام  2018سيكون عام االحتفاالت في الكنيسة القبطية ،فهو يتوافق مع مرور  50عاما على ظهور
العذراء في كنيسة الزيتون ،و 100عام على إنشاء الكاتدرائية .وعن رد فعله جتاه الشائعات التي يتم إطالقها
عن الكنيسة أكد البابا أنه «لو أعطينا هذه الثرثرات اهتماما لضاعت األيام في أخذ ورد» ،ولكن «لن نخضع
البتزاز وال استغالل» ،ومن يريد أن يستوضح أمرا من الكنيسة فمرحبا به ،فالكنيسة حريصة على أن يؤدي
اإلعالم دوره مبصداقية .وكان أخر حوار أجراه قداسة البابا تواضروس لصحيفة كان جلريدة «جود نيوز» الكندية
في أبريل املاضي ،وهو احلوار الذت تناولته أكثر من  40صحيفة مصرية وعربية

م .إبرام مقار
م .رمزي شنودة
م .حسام منير د .سمير إسكندر
يشاطرون

املهندس  /عمرو عمر

مدير عام فرع «مصر للطيران» بكندا
االحزان في وفاة والد سيادته
عزاء لالسرة واالصدقاء
ً

�إعالنـــــــات
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2006 Buick
allure CXL

2006 Buick
rendezvous

2010 Dodge
Journey

2006 Ford
Expedition king
ranch

$4,995

$6,490

$10,995

$8,995

2007
Honda Fit

2009
odyssey EXL

2010 Hyundai
Accent

2010 sonata
limited

$6,990

$14,900

$6,990

$10,990

2007 Toyota RAV4
LIMITED

2007
vw Passat

2005 Toyota
Corolla LE

2010
Toyota Prius

$12,990

$11,990

$6,995

$11,995

2007 Nissan
Murano SL

2009 Pontiac G6

2011 Kia
Forte Koup

2004
Mini Cooper S

$8,495

$7,990

$9,990

$7,990

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

اي كالم
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سمير اسكندر

لم أفقد ثقتى فى املدرب القدير حسام حسن
صاحب الطموح الكبير فى مجاله« ،التدريب»
الظروف التى تعرض لها عندما تولى مسئولية
تدريب االحتاد السكندرى ..فقد كان يعلم بأنه يقوم
قدما
بإعداد فريق مكتمل العناصر يستطيع السير
ً
فى مشوار الدورى العام الطويل
«اجلميع يعلم فى االحتاد أن الفريق يحتاج عناصر
كثيرة لتدعيم خطوط الفريق والتى على إثرها ترك
ابن اإلسكندرية «طلعت يوسف املسئولية.
حزنت كثيرًا عندما ثارت األقاويل حول االستغناء
دائما
عن خدمات «التوأم حسن» لألسف األحكام
ً
دائما حزب أعداء النجاح.
«مسبقة» ألغراض يعلمها ً
هذه الدائرة فى جميع األندية املصرية ..وليست
قاصرة على االحتاد بعينه.
لو حاولنا استعراض مسيرة املدربني خالل الفترة
الوجيزة من عمر مسابقة الدورى يتبني لنا أن
اخلريطة فى «تغير مستمر» خالل املرحلة القادمة
وستذداد مع سخونة املباريات .اما عن مبارات االحتاد
السكندري واالهلي فبالفعل حسام صاحب الكعب
العالي علي االهلي وعلي اجلانب االخر طارق العشري
املدير الفني لنادي انبي صاحب الكعب العالي علي
الزمالك وهذا هو حال الكرة في مصر.

األهلي في القائمة النهائية

«جلوب سوكر» :رونالدو أفضل العب ،

أعلن االحتاد اإلفريقي لكرة القدم القائمة
النهائية لألندية التي تتنافس على لقب أفضل
نادي داخل القارة اإلفريقية وشملت هذه القائمة
النادي األهلي.
وفاز األهلي ببطولة كأس الكونفيدرالية
اإلفريقية في ديسمبر املاضي على حساب
سيوي سبورت بطل كوت ديفوار  ،لتكون املرة
األولى في تاريخه وتاريخ األندية املصرية.
وسيكشف النقاب عن جوائز الكاف من خالل
حفل يقام يوم اخلميس الثامن من يناير احلالي
بالعاصمة النيجيرية الجوس.
وكان القائمة األخيرة تضم اربعة اندية وهي
االهلي وفيتا كلوب وصيف دوري ابطال افريقيا
ووفاق سطيف بطل دوري ابطال افريقيا
باإلضافة إلى سيوي سبورت قبل ان يتم استبعاد
األخير.
وبذلك يكون النادي األهلي هو املمثل الوحيد
ملصر في جوائز الكاف بعد مت استبعاد عمرو
جمال العب األهلي من جائزة افضل العب
محلي ومحمد النني العب بازل من قائمة افضل
العب ينشط خارج القارة

توج البرتغالي «كريستيانو رونالدو» العب ريال
مدريد االسباني بجائزتي أفضل العب في العالم
لعام  2014والالعب املفضل بحسب قراء صحيفة
ماركا االسبانية في حفل «جلوب سوكر» لنجوم
كرة القدم الذي أقيم االثنني ،التاسع والعشرين
من ديسمبر املاضي في دبي.
وجاء اختيار رونالدو الذي ينافس االرجنتيني
ليونيل ميسي واالملاني مانويل نوير على جائزة
الكرة الذهبية في يناير احلالي ،بعد قيادته فريقه
ريال مدريد للفوز بلقب دوري ابطال اوروبا وكأس
السوبر األوروبي وكأس العالم لالندية وكأس
امللك االسباني.وحصد ريال مدريد الذي مت اختياره
افضل ناد ،حصة االسد من اجلوائز بفوز رئيسه
«فلورنتينو بيريز» بجائزة أفضل رئيس ناد ،ومدربه
االيطالي «كارلو انشيلوتي» بجائزتي افضل
مدرب والشخصية االكثر تاثيرا اعالميا ،والعبه
الكولومبي خاميس رودريغيز بجائزة أفضل العب
متطور.
وشهد احلفل توزيع  14جائزة ،كان ابرزها نيل
الدولي املغربي ومدافع بايرن ميونيخ االملاني
«املهدي بن عطية» جائزة افضل العب عربي.

ألفضل نادي إفريقي

وريال مدريد افضل نادي لعام 2014

هيرفي رينارد األقرب لتدريب املنتخب

بات املدير الفني احلالي ملنتخب كوت ديفوار األول
الفرنسي هيرفي رينارد ،املرشح األبرز من قبل أعضاء
احتاد الكرة املصري لتولي مهمة تدريب منتخب
مصر.
والقى اسم «رينارد» مساند ًة كبيرة من قبل معظم
أعضاء اجلبالية ،نظرًا لكفاءته وإدارته الفنية املميزة
ألكثر من فريق ومنتخب تولى قيادته.
واستقر احتاد الكرة املصري على تعيني مدير فني
أجنبي عقب اإلطاحة بشوقي غريب وجهازه املعاون،
أعقاب اإلخفاق الثالث على التوالي للفراعنة في
بلوغ أمم إفريقيا.
يذكر أن أبرز إجنازات رينارد هو التتويج بأمم إفريقيا
نسخة  2012بغينيا االستوائية ،واجلابون مع املنتخب
الزامبي عن جدارة واستحقاق.

نهنئ اجلالية العربية بعيد امليالد املجيد

جميع أنواع احللويات والبقالوة والكيك

مستعدون لعمل كيك األعراس وأعياد امليالد وأول مناوله والعماد
وجميع املناسبات األخرى
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هل نُعطي أطفالنا هدايا نقدية في أعيد امليالد ؟
رسمي‘  Formal Trustللتأكد من
تعودنا أن نعطي أطفالنا و أحفادنا
تنفيذ رغبات املانح إلستخدام األموال.
هدايا نقدية في أعيد امليالد و في رأس
والبد من الوضع في اإلعتبار أنه عندما
السنة وهي عادة جميلة ،أليس كذلك؟
يقدم اجلدود هدية مالية للقاصر و
.
توضع في وقف رسمي ،فاجلدود و أهل
نعم ،فالهدية النقدية محل تقدير
َ
القاصر لن يكون لهم حرية التصرف
من األبناء و األحفاد؛ و لكن من ناحية
في إدارة هذه األموال ،و سيبقي املال
اخري فإن النقود يتم صرفها مرة واحدة
في حساب القاصر حتي يبلغ الطفل
وتذهب و قد تذهب معها ذكراها.
سن الرشد.
إذا َ ما هو البديل؟
فيما يلي بعض الطرق األكثر إبداع ّا بقلم /السعيد يونس إذا كان أهل القاصر يريدون التصرف
في األموال قبل بلوغ الطفل سن
إلعطاء املال كهدية دائمة و متجددة:
الرشد ،فسيتعني عليهم احلصول على
شراء األسهم أوالسندات أو وحدات
صناديق االستثمار  Mutual Fundsفي حساب أمر من احملكمة بالوصاية علي ممتلكات الطفل ،و ذلك
بإسم اإلبن أو احلفيد مع ِ
العلم بانة لن تكون لديه حسب املقاطعة املقيمني بها.
القدرة علي التصرف في احلساب حتي يبلغ السن يجب أيضا ً األخذ في اإلعتبار أن السحب من هذه
ُ
القانونية (سن الرشد) لالستفادة من احلساب .في األموال قد يؤدي إلى خلق مكاسب أو خسائر رأس
معظم احلاالت ،طاملا بقي املتلقي قاصرا ،سوف مالية و بالتالي قد يكون له آثر من الناحية الضرائبية
تكون هناك حاجة ألخذ إذن الوالدين إلنشاء احلساب .
أيضا ،إذا مت إستثمار الهدية النقدية في إستثمارات
وقبول مزيد من املساهمات.
ُم ِدرة للدخل ،فسوف يحتاج الوالدين أو اجلدود إبالغ
معاملتنا للطفل بأنة أصبح مثل الكبار و لديه
حساب إستثمار ،يُنمي فيه الرغبة امل ُبكرة لإلدخار و ضرائب كندا باالرباح ضمن إقراراتهم الضرائبية و
حتى يبلغ الطفل .18
اإلستثمار في املستقبل.
املساهمة في خطة اإلدخار للتعليم امل ُسجل‘ الهدية املالية ألطفالك أو ألحفادك ميكن أن تكون
 RESPللطفل .ومع ِ
العلم بأنة ال يفضل عمل أكثر هدية متجددة العطاء لألطفال عندما يتم هيكلتها
بشكل صحيح .مستشارك املالي سيساعدك علي
من حساب واحد لهذا الغرض.
ضل عمل ’وقف إيجاد أفضل الطريق لتحقيق ذلك.
في َف َ
إذا كان مبلغ الهدية كبير ُ

دكتور  ....أشعر بورم في الثدي  ،فماذا أفعل؟؟؟

خطط التقاعد في كندا

باب القادمون اجلدد :اشرف حنا

تتركز اهتمامات املهاجر اجلديد في كندا في البحث عن
مصدر رزق لتمويل احتياجاته املعيشية اليوميه .و مع
كثره االعباء احلياتيه ال يفكر كثيرا ً في مرحله التقاعد و
مصادر الدخل عندما يتقدم به العمر .والكثير منا ليس
لديه معلومات مؤكده عن خطط التقاعد و مصادر
الدخل لكبار السن في كندا .فهل يوجد معاشات او برامج
تأمينيه توفرها احلكومة ملواطنيها و كيف يدخر الكنديون
لفترة التقاعد؟ تشير االحصائيات انه في عام  1982كان
الكنديون يدخرون في املتوسط  %19.9من دخلهم من اجل
فتره التقاعد .بينما في عام  2012قاموا بادخار  % 3.8فقط
من اجل فتره التقاعد.
و يفسر احملللون االنخفاض في معدالت التوفير في أالزمنه
احلاليه باملقارنة باملاضي الي ارتفاع اعباء احلياة و االزمات
االقتصادية و قله فرص العمل مع ارتفاع مستوي املعيشة
و مستوي االنفاق للدخول املرتفعه .فحتي من تتوفر
لديهم مستويات مرتفعه من الدخل يتعاظم انفاقهم
علي االمور الترفيهية و التكميلية دون النظر الي وضع
خطط و استثمارات للتقاعد .ورمبا يعود ذلك الي شعورهم
باألمان عند النظر الي احلياة املترفة التي يعيشها
املتقاعدون احلاليون .وفي نظرهم ان فتره التقاعد سوف
ميضونها مثلهم في الرحالت الترفيهية حول العالم او في
مالعب اجلولف .و ال يدركون ان هؤالء االباء هم من كانوا
علي قوه العمل في الثمانيات و هم من قاموا بتوفير %20
من دخولهم لضمان تقاعد كرمي .و ان مصيرهم لن يكون
مساوي إلبائهم اذا استمروا في معدالت انفاقهم و عدم و
ضع خطط للتقاعد.

في عام  1962مت حتديد
سن التقاعد في كندا
ب  65عام و هناك نقاش
علي رفع سن التقاعد الي
 67عام للمتقاعدين بعد
عام  .2023و لكن هناك
حرية للمواطن الكندي ان
يتقاعد في فترات عمريه
اقل من هذه و لكنه بالطبع لن يحصل علي مستحقاته
كاملة .توفر احلكومة الكنديه برنامجني رئيسيني للتقاعد
هما  )Canada Pension Plan (CPPو الدخل من هذا
البرنامج هو دخل متواضع في حدود  550دوالر شهريا ً في
معظم االحيان .و برنامج Old Age Security pension
 )(OASو هو برنامج يوفر دخل شهري ملن تخطوا سن
اخلامسة و الستون و الذين تتوفر لديهم بعض شروط
االقامه و االمور القانونيه في كندا و ال يدخل فيه تاريخ
عملك فيمكن ان حتصل عليه حتي لو لم تعمل ابدا في
كندا و ميكن انت حتصل عليه حتي لو كنت مستمر في
عملك بعد سن اخلامسه و الستون .و لكن يشترط فقط ان
اقامتك في كندا فتره ال تقل عن  10سنوات بعد تخطيك
سن الثامنة عشر .و علي العموم فأن كال البرنامجني ال
يوفر اال دخل بسيط ال يكفل حياه كرميه في مرحله التقاعد
و لذلك علي كل شخص ان يفكر في وسائل و خطط
تقاعد مكمله و تعويضيه لضمان حياه معقولة في
سن التقاعد .سنناقش في العدد القادم خطط التقاعد
البديله و املناسبة جلميع الدخول و الفئات العمريه.

Pet Corner

Dr. Ihab Messiha DVM

موسم اﻻعياد يحمل بهجه جلميع افراد االسرة حتي حيواناتك االليفه و لكن
د .ياسر بطرس
هذه االيام حتمل الكثير من اخملاطر لهم ومن بني هذه اخملاطر التي يرجي من قراء
اوال ً ليس كل ورم بالثدي« ،سرطاني»  ،ولكن يبدأ الشعور بالقلق مع
«جود نيوز» جتنبها.:
ظهور ورم بالثدي ملن عمرها  30عاما ً فأكثر.
الزينه tinsel
املشكلة أنها تثير انتباه ال  petsوبالذات القطط و علي الرغم من انها غير
 إذا كان عمرك أقل من  35عام وشعرتي بورم في الثدي عليكي بالذهابسامة اال انها قد تسبب متاعب حادة و جروح في اجلهاز الهضمي ابتداء من
إلي الطبيب والذي سيقوم بأجراء « ، »Breast Ultra Soundومنه ميكن
اللسان الي اﻻمعاء ال  Ornamentsحتب القطط تسلق االشجار مما قد يؤدي
معرفة أن كان الورم حميد أو غير ذلك .فالورم احلميد يكون ناعم امللمس
اللي تكسير ال  Ornamentsو جرحهم
 ،محدد الشكل  ،غير متشعب  ،وليس به أوعية دموية .وللتأكد من
الشيكوالتة
أن الورم «حميد» ،يجب إعادة « »Breast Ultra Soundمرة كل ستة
قد يتسبب اكل الشيكوالتة في حدوث مشاكل صحية تتراوح بني االسهال،
القئ ،النهجان ،عدم انتظام ضربات القلب ،تقلصات عصبيه حتي املوت كلما زادت نسبه الكاكاو (dark
أشهر لثالث مرات علي التوالي ،فإذا لم يتغير شكله أو حجمه في
 )chocolateزادت فرص تسمم الpets
الثالث مرات عندها نتأكد أن الورم حميد ،ويسمي في هذه احلالة «الورم
الديك الرومي
الليفي»  - Fibroadenoma -وهو الورم األكثر شيوعا ً في السيدات حتت
العظام و الدهون الزائدة تشكل مصدر اغراء و لكن قد تسبب متاعب كثيرة للجهاز الهضمي كاالنسداد
سن  35عام  ،وال يحتاج ألي عالج إال إذا رغبت املريضة في إزالته جراحياً.
املعوي الذي قد يستدعي تدخل جراحي او التهاب البنكرياس من تناول دهون و جلد الرومي والذي يؤدي الي
ويجب التنويه إلي أن بعض االورام  -في هذه املرحلة العمرية  -رمبا تكون
الم شديد بالبطن و قئ و يحتاج العالج في اغلب االحيان الي البقاء في املستشفي عدة ايام.
بدائل السكر Xylitol
أكياس مائية (  ، ) Breast Cystوهنا أُطمئن اجلميع بأن هذا النوع هو
ً
في الغالب حميد .وعادة ما يصاحبه ألم في الثدي في وقت الدورة الشهرية ،ولتفادي هذا األلم تعتبر سامة جدا للكالب ،وتكفي تناول قطعتني من اللبان او النعناع احمللي ببدائل السكر لتسمم كلب
صغير احلجم اذ تسبب تباين حاد في مستويات السكر في الدم و فشل في وظائف الكبد.
يُنصح بتجنب أكالت معينة في وقت
نتمني لكم قضاء اعياد سعيدة امنة لكم و ألصدقائكم ذوي االربع.

الدورة مثل اخمللالت واالمالح والشطة
وتقليل شرب السوائل مثل الشاي
والقهوة .أما إذا كانت ال ( Breast Cyst
) كبيرة احلجم فيقوم اجلراح بسحب
تلك السوائل عن طريق ابرة.
 إذا كان عمرك أكثر من  35عاموشعرتي بورم في الثدي ففي هذه
احلالة سيقوم الطبيب بإجراء Breast
 Ultra Soundو ( Biopsyأي أخذ عينة
من الورم عن طريق أبرة) ،ويتم حتليل
العينة ملعرفة نوعية الورم وما إذا كان
حميد أو خبيث
ً
 إذا كان عمرك  49عاما فأكثر،ففي كندا يتم الفحص الدوري بال
 Mammographyكل عامني لكل
السيدات في هذا العمر حملاولة
إكتشاف الورم في مراحله األولي
 إذا كان هناك تاريخ مرضي بالعائلةلهذا املرض ،فأن الفحص يبدأ في عمر
 39عام

تتمة ص 4وهم املصاحلة املصرية القطرية

ايليا مقار

وتستخدم قطر وسائل أخرى للترويج ملوقعها اجلديد كإستخدام العمل اخليري ،فعلى سبيل املثال ،تقدم مؤسسة قطر
اخليرية العمالقة وفروعها في فلسطني  -السودان  -باكستان  -بنجالدش  -إندونسيا  -النيجر  -موريتانيا  -الصومال
 بوركينافاسو  -جزر القمر  -مالي -ألبانيا  -كوسوفا  -البوسنة والهرسك ...مساعدات سخية ألقليات مسلمة مثلمسلمي ميامنار أو أفريقيا الوسطى أو الي دول إسالمية عديدة .كما إخترق احملور القطري-التركي دوائر صنع القرار الغربية
بطريقة قوية عن طريق إنشاءه ملراكز أبحاث سياسية في اكبر جامعات العالم وخصوصا في واشنطن وعن طريق متويل
ويواجه
مراكز ابحاث سياسية نافذة مثل معهد بروكينجز في واشنطن أوشراء حصص في جرائد عاملية مثل اجلارديان.
َ
احللف القطري-التركي بحذر في الغرب لعالقاته املشبوهة بتمويل اإلرهاب في سوريا والعراق وجماعات العنف في ليبيا
وغيرها من الدول الي جانب محاوالته املريبة الختراق مراكز صنع القرار الغربي عن طريق املال.
في وسط كل هذا يبقى من السذاجة النظر ملا يسمى باملصاحلة املصرية-القطرية والتغير “املؤقت” في اجتاه قناه اجلزيرة
نحو مصر مبعزل عن الصورة األكبر .فاحلقيقة املؤكدة ان وهم املصاحلة املصرية القطرية سيظل جزء من لعبة الشد
واجلذب بني قطر والسعودية .ففي نفس الوقت الذي تخفف فيه قطر من لهجة النقد ملصر فى الوقت احلالى ،تتواتر األنباء
عن قيام قطر بإنشاء قناة جديدة –تبث من تركيا -تستهدف النظام املصري وتعمل حتت إشراف كوادر اجلزيرة مباشر مصر،
وسبق ذلك إعادة لتوطني الكوادر اإلخوانية في تركيا.
ستظل قطر تضغط حتى تقع مصر مرة أخرى في يد جماعة اإلخوان املسلمني ،أو في فوضى العنف كخطة “باء”وستظل
السعودية تساند النظام املصىرى وحتافظ علي مصر دولة غير دميوقراطية وغير إخوانية ،فإعادة إنتاج نظام شبيه بنظام
مبارك يعد خظ الدفاع األول عن كرسي ال سعود.
وبحساب املكسب واخلسارة ،قد يبدوا احللف السعودي األقل ضررا ً ولكنه أختيار كسول وسطحى إذا وضعنا في اإلعتبار
الثمن الذي يجب علي مصر دفعه إذا قبلت أن تختذل تاريخها في أن تكون ورقة في أيدي العبني غير أمناء وغير مستقرين.
وميكن القول أنه ال سبيل للمصريني للنجاة من مخالب هذين احللفني ،إال بالتمسك بثورتهم التى بدأوها والعمل على
حتقيق أهدافها .وقتها ستمتلك مصر إرادتها وقيادتها للمنطقة نحو للحداثة والتنوير بعيدا ً عن شبكة املصالح العفنة
هذه.
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 -1كلما كثر غال وكلما نقص رخص  oشخص يرى عدوه وصديقه بعين واحدة.
 -2لوصف اللون بأنه شديد السواد  oأخضر في األرض وأسود في السوق وأحمر
في البيت
 -3نصف مغري  oمجموعة الحيوانات التي نمتطيها
 -4نفير  oمن المعجنات التي نأكلها
 -5تكلمت حتى بانت رغوة فمها (معكوسة)  oنصف وخيم
 -6حرف يقترن باللغة العربية ويوصف بها  oال يغرق
 -7نصف دواء  oاختالف لون الجلد بعد تعرض للشمس  oليس اختي وال أخي
ولكن ابن أمي وأبي
 -8يخشي هللا  oاسم الجزء العلوي من الكسر في الرياضيات.
 -9يقع في المنتصف بين األرض و القمر
 -10خارج عن المألوف وفيه حداثة وتجديد  oله اربعة ارجل وال يستطيع المشي
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حل العدد السابق

رأسي

 -1محال كسره  oقيظ
 -2صغار الجراد  oهجم في الحرب (معكوسة)
 -3امتنع عن المغريات احتراما للنفس  oقضم وقرط  oيحول إلى فتات
 -4نهض  oخير جليس في األنام
 -5بالغ النبوغ والذكاء (معكوسة)  oيكتب بكل لغات العالم ولكنه ال يستطيع
قراءة كلمة
 -6ابعد ونحى وأزاح  oقليل باالنجليزية.
 -7فلسطيني من مدينة يافا  oنصف هواك
 -8ال يمكن تناوله عند الفطور أو الغداء  oصف من الناس في االنتظار
 -9نصف واحد  oشخصية خيالية من شخصيات الرسوم المتحركة (معكوسة).
 -10يغطي الطير  oأفكاري الصغيرة المتناثرة

حظك مع جود نيوز

الشراء
ومتعة ّ
البخل فحاول املوازنة بني التوفير ُ
برج احل ََمل :احلرص اليعنى ُ
برج الثور :إنقيادك األعمى وراء عاطفتك البد أن ينتهى،واليوم مناسب لفحص حالتك
والنفسية
اإلجتماعية
ّ
ّ
املستفزة من
املناقشة
إحتدام
مع
بالغيظ
عظيم
شعور
مع
األمل
برج اجلوزاء :خيبة
ّ
جانب أحد احل َْم َقى،أنت امل ُالم
السرطان :حاول إنقاذ مايمُ كن إنقاذه بعدم شرائك ماالحتتاجه ،اإلسترخاء فى املنزل
برج ّ
أفضل.
قوتها،عليك إستعمال
ذروة
فى
واإلقناع
ة
والتفاوضي
ة
الكالمي
قدراتك
جتد
برج األسد :قد
ّ
ّ
ّ
تلك الطفرة فى حتصيل مكاسب
عرض مل ُنافسة من العيار ال ّثقيل ،عليك
م
فأنت
سواء كانت عاطفة أو جتارة
برج العذراء:
ٌ
ُ ّ
بجدية حتى التُفاجأ،
أن تتعامل مع الغرمي
ّ
الرزق بابك فالتتكاسل،إنزع الغطاء واخرج طلبا ً للرزق احلالل،
برج امليزان :إن طرق ّ
وحانيات واإلستقرار الينتهى عند باب دار العبادة ،بل يتم
الر
ّ
برج العقرب :بحثك عن ّ
إستكماله بأدائك للواجبات اإلجتماعية ومساعدة احملتاجني،
برج القوس :ربمّ ا قمت باإلنهماك أكثر من املعتاد فى العمل للهروب من مشاكل
نفسيتك
شجع على تعديل
عاطفيةّ ،
النشاط اإلجتماعى أواحلفالت يُ ّ
ّ
ّ
قمة اللمعان،حتى إن فوجئت بنفسك
برج اجلدى :بريستيجك أو مظهرك اإلجتماعى فى ّ
فى إحتفال بني غرباء فقد تتمكن من صنع صداقات بسهولة مطلقة،
نية،
تعرضت لإلحراج عند ّ
برج ّ
الدلو :برج ّ
تدخلك فى شئون اآلخرين ُ
بح ْ
سن ّ
الدلو :ربمّ ا ّ
طفل..
الت
عن
باإلبتعاد
اإلحراج
عن
مبنأى
نفسك
على
حافظ
ّ ّ
رجاً،مولود فى الطريق أو جناح أكادميى باهر أو
يرجك ّ
برج احلوت :حادث سعيد للغاية قد ّ
السفر
حبيب غائب يحضر من ّ

لوحة ال�رشف

توماس إديسون 1931-1847

خمرتع ورجل �أعمال امريكي اخرتع العديد من الأجهزة التي
كان لها �أثر كبري على الب�رشية ،مثل تطوير جهاز الفونوغراف و�آلة
الت�صوير ال�سينمائي باال�ضافة �إىل امل�صباح الكهربائي املتوهج .يعترب
�إدي�سون من �أوائل املخرتعني الذين قاموا بتطبيق مبد أ� االنتاج ال�شامل
والعمل اجلماعي على نطاق وا�سع لعملية الإخرتاع ،لذا كان ُيـعرف
خمتربا للأبحاث ال�صناعية .كما ُيـ َعـد ب�أنه رابع خمرتع
ب�أنه �أول من �أن�ش�أ ً
�أكرث �إنتاجا يف التاريخ ،حيث ميتلك  3901براءة اخرتاع �أمريكية حتمل
ا�سمه ،ف�ضال عن العديد من براءات االخرتاع يف فرن�سا و�أملانيا .كان
له الف�ضل يف العديد من االخرتاعات التي �ساهمت يف و�سائل االت�صال
اجلماهريي ويف جمال االت�صاالت على وجه اخل�صو�ص� .شملت تلك
االخرتاعات م�سجل االقرتاع الآيل والبطارية الكهربائية لل�سيارة والطاقة
الكهربائية وم�سجل املو�سيقى وال�صور املتحركة .كان عمله يف هذه
املجاالت املتقدمة ثمرة عمله يف وقت مبكر من م�سريته املهنية كم�شغل للتلغراف .و�ضع �إدي�سون نظام توليد القوة
الكهربائية وتوزيعها على املنازل وال�رشكات وامل�صانع مما �أدى �إىل تطور جوهري يف عامل ال�صناعات احلديثة .وتقع
حمطة توليد الطاقة االوىل التي ان�ش�أها ب�شارع بريل يف منهاتن نيويورك .ويف �آخر دي�سمرب عام  9781قام لأول مرة
بعر�ض علني للم�صباح الوهاج .من �أ�شهر �أقواله �أن الذين يف�شلون يف احلياة هم ه�ؤالء الذين مل يدركوا كم كانوا قريبني
من النجاح عندما �أ�صابهم الي�أ�س.
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أخبـــــار ســـــاره

األخبار في هذه األيام صارت مروعه ومفزعه
التي ننالها منه من خالل الصاله و األسرار
 ,حروب  ,اخبار حروب  ,إرهاب  ,زالزل  ,براكني
.يقول القديس بولس الرسول
 ,إدمان  ,جرائم  ,حاله من التوتر
« ميأل الهي كل احتياجكم بحسب غناه
تفقد اإلنسان قدرته علي النوم  .ملثل هذا
في اجملد في املسيح يسوع « ( في ) 19:4
العالم املمتلئ باألخبار الرديئه  ,جاء املسيح
 +أخبار ساره عن املوت .
ليعلن األخبار الساره  .أعلن املالك في هذا
نحن نعيش محاطني باألخبار احلزينه عن
اليوم
املوت  ,آخرعدو لإلنسان  ,هذا املوت الذي
للرعاه انه قد ولد مخلص العالم  ,أعظم
سوف يأتي يوما ليضع حدا و نهايه حلياتي
بشاره للبشريه  ,و أعظم حدث في تاريخ
األرضيه  ,و لكن في وسط ظلمه املوت
اإلنسان  ,أال وهو مجئ اهلل الي العالم
يسطع ضياء بهاء نور مجد قيامه املسيح
متجسدا  ,ليقهر
الذي عاد إلينا ليقول “ أنا هو القيامه و
املوت و اخلطيه ويجعلنا أوالدا ووارثني مللكوته
احلياه “
األبدي  .إن حياه يسوع بأسرها و خدمته في
هذه هي أخبار اإلجنيل الساره عن املوت ,
العالم ميكن أن توصف بكلمه واحده
أخبار موت املوت مبوت املسيح  ,بعيدا عن
« البشاره و األخبار الساره «
املسيح  ,لن توجد أبدا أي أخبار ساره
 +أخبار ساره عن غفران اهلل و صفحه.
بقلم :مرفت روفائيل عن املوت .
أعظم االخبار الساره عن اهلل هي ان اهلل يحبنا و ال يريد ان  +األخبار الساره عن احملرر العظيم .
يعاقب احدا منا علي خطاياه  ,بل هو يبحث عن الغفران إننا محاصرون بخطايانا  ,باألالم  ,مبوت األحباء  ,باخملاوف و
ألنه هو أب اإلبن
القلق هذه هي األخبار السيئه  ,و لكن األخبار الساره هي
الضال الذي ركض ليرحب بابنه التائب العائد إليه  ........أننا جند في
أعظم خبر سار عن اهلل هو أنه :
املسيح أعظم محرر الذي ميكنه أن يحررنا متاما “ يقدرأن
« هكذا أحب اهلل العالم حتي بذل ابنه الوحيد لكي ال يخلص أيضا الي التمام “ من كل هذه وغيرها .ال و لن يوجد
يهلك كل من يؤمن به  ,بل تكون له احلياه األبديه « ( يو سوي يسوع
)16:3
الذي يستطيع أن يحررمتاما  ,هذا إن أردنا ذلك و سلمنا
+أخبار ساره عن قوه اهلل .
ذواتنا الي قدره قوه املسيح اخمللصه و املنقذه .
اإلنسان ضعيف في حبه لآلخرين  ,ضعيف في التغلب  +هذا هو العيد الذي نعيد له  ,عيد امليالد الذي جند فيه
علي خطاياه خصوصا عندما تتضافر مع مخاوفه و مع األخبار الساره عن  ,حب اهلل  ,غفران اهلل  ,قوه اهلل العامله
قلقه و اضطرابه  .يحتاج
في ضعفنا ,موت
اإلنسان الي القوه ليحقق ذاته كما خلقها اهلل لكي يكون املوت مبوت املسيح و قيامته  ,احملرر العظيم الرب يسوع
علي صوره اهلل .يحتاج اإلنسان إلي قوه ليعمل ما هو حق الذي له اجملد و السجود و الشكر الدائم مع ابيه الصالح
و صالح و صواب .
و الروح القدس
« اخلبر السار « أن يسوع أتي لنا بالوعد بالقوه  ,تلك القوه من اآلن و الي كل األجيال  .آميــــــــــــــن.

البابا شنودة ..وسنوات مع اسئلة الناس

ونحن نحتفل بعيد امليالد اجمليد :ملاذا جاء السيد املسيح إلى عاملنا
؟
اجلواب :هذا يوضحه اإلجنيلى بقوله« :ألن أبن اإلنسان قد جاء لكى يطلب
ويخلص ما قد هلك» وهذا يعنى اخلطاة الهالكني .وملاذا جاء يخلصهم؟
السبب أنه أحبهم على الرغم من خطاياهم!! وفى هذا يقول الكتاب« :هكذا أحب اهلل العالم حتى
بذل أبنه الوحيد ،لكى ال يهلك كل من يؤمن به ،بل تكون له احلياة األبدية» .أذن هو حب أدى إلى البذل،
بالفداء .قصة ميالد املسيح إذن ،هى فى جوهرها قصة حب.
العالم أصبح عاملا ً ضائعا ً .والعجيب أن اهلل لم يأت ليدين هذا العالم اخلاطئ ،بل ليخلصه ،لم يأت
ليوقع علينا الدينونة .رأى الرب كم فعلت اخلطية باإلنسان!!! فتحنن عليه .ووصلت اخلطية حتى إلى
املواضع املقدسة ،اإلنسان وقف من اهلل موقف عداء .ورد اهلل على العداء باحلب!!!!
جاء الرب فى ملء الزمان ،حينما أظلمت الدنيا كلها ،وصار الشيطان رئيسا ً لهذا العالم وأنتشرت
الوثنية ،وكثرت األديان ،وتعددت اآللهة .هذا العالم الذى يحب الظلمة ،جاء الرب ليخلصه من ظلمته.
وما أكثر ما أحتمل الرب لكى يخلص ما قد هلك.
أيضا ما أحتمله أثناء كرازته من الذين
أقصد
ولكنى
لست أقصد فقط ما أحتمله على الصليب
ً
حقا ما أعجب هذا أن يأتى شخص ليخلصك ،فترفضه وترفض خالصه .ومع
رفضوه ،حتى من خاصته!ً ،
ذلك يصر على أن يخلصك!!!!
حتى الذين أغلقوا أبوابهم فى وجهه ،صبر عليهم حتى خلصهم .كان فى محبته وفى طول أناته ،ال
ييأس من أحد بل جاء يعطى الرجاء لكل أحد ،ويفتح باب اخلالص أمام الكل ،ولم يحتقر اخلطاة مطلقا ً،
فاألحتقار ال يخلصهم! إمنا يخلصهم احلب واألهتمام ،والرعاية واألفتقاد.
حتى الذين قالوا إصلبه ،قدم لهم اخلالص أيضا ً .وقال لآلب وهو على الصليب« :يا أبتاه أغفر لهم ،ألنهم
ال يدرون ماذا يفعلون» وفتح باب الفردوس أمام اللص املصلوب معه.

ملاذا يختلف موعد اإلحتفال بعيد امليالد،
بني  25ديسمبر و  7يناير؟

تسائل بعض قراء «جود نيوز» عن سبب اختالف موعد اإلحتفال بعيد امليالد اجمليد بني الشرقيني والغربيني حيث يحتفل
األقباط في السابع من يناير بينما الغربيني يوم اخلامس والعشرين من ديسمبر ،وأجاب نيافة احلبر اجلليل االنبا ابرام أسقف
الفيوم احلالي علي هذا االمر وقال :يحتفل األقباط بعيد امليالد يوم  29كيهك حسب التقومي القبطي .وكان هذا اليوم
يوافق  25ديسمبر من كل عام حسب التقومي الروماني الذي سمى بعد ذلك بامليالدي  ,ولقد حتدد عيد ميالد املسيح يوم
 29كيهك املوافق  25ديسمبر وذلك في مجمع نيقية عام  325م .حيث يكون عيد ميالد املسيح في أطول ليلة وأقصر نهار
«فلكيا ً» ،والتي يبدأ بعدها الليل القصير و النهار في الزيادة ,إذ مبيالد املسيح  -نور العالم  -يبدأ الليل في النقصان والنهار،
«النور» في الزيادة .هذا ما قاله القديس يوحنا املعمدان عن السيد املسيح «ينبغي أن ذلك «املسيح أو النور» يزيد وأني أنا
أنقص» (إجنيل يوحنا  .)30:3ولذلك يقع عيد ميالد يوحنا املعمدان (املولود قبل امليالد اجلسدي للسيد املسيح بستة شهور)
في  25يونيو وهو أطول نهار وأقصر ليل يبدأ بعدها النهار في النقصان والليل في الزيادة .لكن في عام  1582م .أيام البابا
جريجورى بابا روما ،الحظ العلماء أن يوم  25ديسمبر (عيد امليالد) ليس في موضعه أي أنه ال يقع في أطول ليلة وأقصر
نهار ،بل وجدوا الفرق عشرة أيام .أي يجب تقدمي  25ديسمبر مبقدار عشرة أيام حتى يقع في أطول ليل وأقصر نهار ،وعرف
العلماء أن سبب ذلك هو اخلطأ في حساب طول السنة (السنة= دورة كاملة لألرض حول الشمس) إذ كانت السنة في
يوما و  6ساعات .ولكن العلماء الحظوا أن األرض تكمل دورتها حول الشمس مرة
التقومي اليولياني حتسب على أنها ً 365
يوما و 5ساعات و 48دقيقة و 46ثانية أي أقل من طول السنة السابق حسابها (حسب التقومي اليولياني) بفارق
كل ً 365
 11دقيقة و 14ثانية ومجموع هذا الفرق منذ مجمع نيقية عام 325م حتى عام  1582كان حوالي عشرة أيام ،فأمر البابا
جريجوري بحذف عشرة أيام من التقومي امليالدي (اليولياني) حتى يقع  25ديسمبر في موقعه كما كان أيام مجمع نيقية،
وسمى هذا التعديل بالتقومي الغريغوري ,إذ أصبح يوم  5أكتوبر  1582هو يوم  15أكتوبر في جميع أنحاء إيطاليا .ووضع
البابا غريغوريوس قاعدة تضمن وقوع عيد امليالد ( 25ديسمبر) في موقعه الفلكي (أطول ليلة و أقصر نهار) وذلك بحذف
ثالثة أيام كل  400سنة (ألن جتميع فرق الـ 11دقيقة و  14ثانية يساوى ثالثة أيام كل حوالي  400سنة) ,ثم بدأت بعد ذلك
يوما .ولكن لم يعمل بهذا التعديل في مصر إال بعد دخول
بقية دول أوروبا تعمل بهذا التعديل الذي وصل إلى حوالي ً 13
اإلجنليز إليها في أوائل القرن املاضي ( 13يوما من التقومي امليالدي) فأصبح  11أغسطس هو  24أغسطس .وفى تلك السنة
أصبح  29كيهك (عيد امليالد) يوافق يوم  7يناير (بدال من  25ديسمبر كما كان قبل دخول اإلجنليز إلى مصر أي قبل طرح
هذا الفرق) ألن هذا الفرق  13يوما لم يطرح من التقومي القبطي.

شجرة عيد امليالد  ..اصلها وتاريخها

جود نيوز :أول من استخدم شجرة امليالد في أعياد امليالد هم األملان وذلك
قبل املسيحية بزمن طويل  ..حيث أنهم كانوا يعتبرون الشجرة اخلضراء
رمزا للحياة الدائمة والبقاء  ،بينما بريطانيا لم تعرف شجرة عيد امليالد
قبل أن يحضر إليها األمير «البرت» وهو أملاني وزوج امللكة فيكتوري عام
 1841م  ..وأمريكا عرفتها عام  1776م  .ال يرتبط تقليد شجرة امليالد
بنص من العهد اجلديد بل باألعياد الرومانية وتقاليدها التي قامت
املسيحية بإعطائها معا ٍن جديدة فقد استخدم الرومان شجرة شرابة
الراعي كجزء من زينة عيد ميالد الشمس التي ال تقهر ومع حتديد عيد
ميالد السيد املسيح يوم  25ديسمبر أصبحت جزءا ً من زينة امليالد و ّمت
اعتبار أوراقها ذات الشوك رمزا ً إلكليل املسيح ،وثمرها األحمر رمزا ً لدمه
املبذول من أجلنا .وهذا التقليد ما لبث أن انتشر بأشكا ٍل مختلفة في
خاصة في القرن اخلامس عشر في منطقة األلزاس في فرنسا حني
أوروبا ّ
اعتبرت الشجرة تذكيرا ً ب»شجرة احلياة» الوارد ذكرها في سفر التكوين،
ورمزا ً للحياة والنور  -من هنا عادة وضع اإلنارة عليها  -وقد ّمت تزيني أول األشجار بالتفاح األحمر والورود
وأشرطة من القماش وأول شجر ٍة ذكرت في وثيق ٍة محفوظة إلى اليوم ،كانت في ستراسبورغ سنة 1605
لكن أول شجر ٍة ضخم ٍة كانت تلك التي أقيمت في القصر امللكي في إجنلترا في عهد امللكة فيكتوريا ،ومن
أساسي من زينة امليالد
بعدها انتشر بشكلٍ سريع استخدام الشجرة كجزء
ّ

فرحة امليالد
هيا بنا نحتفل
ولد طفل فى بيت حلم
ظهر جنمه فى املشرق
ولد فى مذود حقير
هل مالئ الكون مبجده
هل مالك السماء و األرض
رب اخلليقة و مبدعها
تنبأ عنه أشعياء
لكنه لم يكن طفال عاديا
أتى اجملوس من بعيد
فتحوا كنوزهم أمامه
ظنه هيرودس ملكا
لكن أوحى ليوسف
من بيت حلم الى رفح
فى رحلة شاقة للمحرق
و بالد أخر كثيره
و هاهى النبوءة حتققت
و الها سواى لست تعرف

جورج توفيق

فرحني بعيد امليالد
هللت له املالئكة و العباد
راه اجملوس و الرعاة
بني البقر و احلمالن و احلفاة
اليجد مكانا عند مولده ؟
تغلق كل األبواب فى وجهه ؟
أليس له أين يسند رأسه ؟
ها العذراء حتبل و تلد
و لم يكن كأى ولد
ليقدموا له السجودا
ذهبا و لبانا و مرا
فأمر بقتله
أن يهرب بالصبى و أمه
العريش و جبل الطير
و املطرية و قرية مير
باركها يسوع بقدمه الصغير
من مصر دعوت ابنى
وال مخلص غيرى
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جنوم رحلت في 2014

قائمة اغنياء العالم لعام 2014

الكلمــــات
اطعــــــة
ومصري ولبناني
املتقتشمل كندي

بيل جتس يحتفظ بالصدارة والقائمة

افقياً

:
أفادت دراسات حديثة لعام  2014املنقضي ،أن نحو
يتحمل العطش
صغير
العالمنووية o
تعرضت لكارثة
روسية
 1مدينة
تريليون
حيوان30
ميلكون نحو
من سكان
%0.004
اجلمل  %13من مجمل ثروة العالم ،مشيرة إلى
دوالر ،متثل
أكثر من
أمريكا
يتركزون في
وأكثرالشمس
الشمالية،التقاء
سقف خفيف
مكان ذو
ثلثهمالدولة o
نحو برأس
 2لهأنعالقة
من الربع في أوروبا ،و %23في آسيا .وأن هناك 2325
دوالر العالم وأكثر من  %80من
سد في
 3دولة في وسط آسيا فيها أطول
ثري تتجاوز ثروة كل منهم مليار
مسلمون
سكانها
مجلة فوربس قائمة بأثرياء العالم لعام
ورصدت
وحددتموضزع ما
، 2014األمر في
 4اختالط
القائمة  50شخصا حول العالم
وجنسيات
ومصادرها،
ورصدت
وأحيانا البرملان
اجلامع واجلامعة
ثرواتهمفي بناء
قيمةتوجد عادة
حسنة o
 5خصلة
االمريكي «بيل
واحتفظ
األشخاص.
هؤالء
 6توقف في امليناء  oمادة تدخل في بياض األبنية
جيتس» صاحب شركة ميكروسوفت باملركز األول
كمجوهرات
دوالر ،يتخذ
بليونعلى ما
81.5حتتوي
البحر وقد
 7جتدها
وفي املزكز الثاني
بثروةفيقدرها
عبودية
o
غشيم
o
الطريق
جانب
في
ارتفاع
 8املكسيكي «كارلوس سليم» رجل االتصاالت
املركز السادس
دوالر ،وفي
وذاتبليون
خاصة71.9
مكانةقدرها
 9ذوبثروة
متشابهان
احترام o
ثومسون»
«ديفيد
مكان رجل
 10اتي
للمعلومات
الكندي oقرص
األعمالحياة برية
مفتوح يحوي
بثروة قدرها  25.5بليون دوالر  ،وشملت السعودي
«الوليد بن طالل» في املركز احلادي عشر بثروة
قدرها  21.7بليون دوالر  ،ورجل االعمال املصري
«ناصف ساويرس» في املركز اخلامس والثالثون
بثروة مقدارها  6بليون دوالر  ،كذلك اللبناني «جنيب
ميقاتي» في املركز اخلامس واالربعني بثروة قدرها
 3.3بليون دوالر

عامودياً

:

 1عسكري في سلك تنظيم حركة
السيارات في املدينة

 2شخصية نسائية إجرامية في السينما
املصرية  oياسني  oمن اخلروف
 3مدينة من مدينتني يابانيتني القت عليها
أميركا قنبلة نووية
 4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما  oبداية
ضوء النهار
 5كتاب صغير (مبعثرة)  oكثير  oخاص بي
 6ما يتسابق عليه العاملون في صناعة
اإلعالم
 7معاتبة  oاقعد

حــــــــل
مســـا بقة
 9للسؤال  oمسحوق متفجر استخدمه
في األصل الصينيون
العــــــدد
 10ذات حركة خفيفة وجمال  oفعل مبعنى
السابــــق
جتعله
السياسينيقويافي عام 2014
أشهر عبارات قالها
 8حاسة من احلواس غير العادية في معرفة
ما خلف األشياء الظاهرة

مع استمرار اجلدل في الشأن السياسي ذاعت تصريحات من سياسيني وعسكريني والتي تناولها الكثيرين بعد ذلك ومن
بينها .
رد الرئيس املصري املعزول «محمد مرسي» عندما نادى عليه القاضي في إحدى جلسات محاكمة وادي النطرون فقال «انت
ّ
مني ياعم ..إنت عارف أنا مني؟»  ..وفي تعليق آخر قال مرسي للقاضي« :عندما تنادي تقول الدكتور محمد مرسي ولقبي
الرئيس الشرعي للبالد» فصفق باقي املتهمني
وللرئيس «عبد الفتاح السيسي» عدة عبارات تناولها املصريني من ضمنها «أنا مش حديك مش ألنني مش عاوز ألن
مفيش» كذلك انتشر له تصريح «مسافة السكة» في إشارة إلى استعداد بالده مساعدة بقية دول املنطقة عسكريا ً،
وعبارة «حضرتك يا رب» وغيرها.
ومن أشهر العبارات التي ذاعت في  2014اجلملة التي أدلى بها اللواء عبد العاطي والذي إدعى توصله لعالج ملرضي فيرس
السي وملرضي اإليدز حيث قال في تصريح تناقلته وسائل اإلعالم العربية والدولية «باخد اإليدز من املريض ..وأديهوله صباع
قلبه « بوصلة الفرح « للحظات
كفتة يتغذى عليه»
األنظر
قبآبتصريح آخر
خرج
عادلت «الهوت
الرئيس السوداني «عمر حسن البشير» الذي لفت تصريح له حول
لفت !!
بأكملها
األنظار ُ ،ح
دوغ» أو
أعوامآ
أيضا وذلك في خطاب قال فيه «الوقت قد نضج لوثبة سودانية وطنية شاملة وطموحة ولكنها ممكنة» وهو ما أثار موجة
من السخرية واجلدل في مواقع التواصل االجتماعي في بالده« أن يُصافح قلمي مالئكة اإلنسانية خير لي من أن
أمريكا
لديهم صالت مع
«املسلمون
عليفيه
أحصل قال
كما برز الرئيس التركي «رجب طيب إردوغان» في نوفمبر بتصريح
الشياطني «!!
كانتأحفاد
صوري من
وسام
الالتينية في القرن الثاني عشر ،املسلمون اكتشفوا أمريكا ،في سنة  ،1178وليس كريستوفر كولومبوس».
السبسي»
ذهنه«باجي قائد
املنتخب
قفزتالتي
«فبحيث»
كبهلوان ُمبهج
الرئيسالي
عرف تلك
عبارته
وفي تونس ال تخلو األسابيع املاضية واحلالية من كلمة ؛
بتكرارها .وقررت حملته اختيارها شعارا وأضافت لها كلمة «حتيا تونس ».ومعروف عن قائد السبسي أنه يحاول ِتقليد
السعادة في نفسه بعد أن أنسته اياها
أراد اعادة
يختص بها.
الرئيس األسبق احلبيب بورقيبة املعروف عنه استخدامه عبارات

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

عزيزتي نوبل  ..أذكريين !!
قصة قصرية

كتبتها  /أمرية الوصيف

كلمات املوظف الهدامة اململؤة بروائح ال َع َفن !

« ال توجد أرض ُمحايدة بني « اإلفتعال « و « اإلبداع
« ؛ اذا افتعلت عمآل يليق بفخامة السلطان
كل ما عليك فعله هو أن متنح ذاتك لقب « قرد
ذكي « لكنك لن تصبح أبدآ « أديب نقي « !

فاألديب ُيَجده شعوره و حضوره ال أبواق حاكم
!!Congrats
بحمية إنتقادية صرخ موظف الدولة الكبير في ت َبصق في آذان امل ُ
Ashrafو عبثآ «
Messihaستمعني نفاقآ
for achieving
 Salesبنفي
Awardsرآ قراره اجلائر
وجه الروائي املُشاغب ؛ ُمص ِد
Royal
تلكLe
Page
Master
بتالبيب أعمدة
سك
كلماته النورانية
تركها متُ ِ
for
the
2nd
year in a
! «row
روايته عن « سموات نوبل األدبية
من احلاكم !
األكثر قربآ
املوظف
مكتب

وبلهجة تقترب من الشجار عن احلوار أكمل
َعجبآ  « :ألشد ما
املوظف األثري صراخه ُمت ِ
يُدهشني أن تغيب عن أديب مثلك أبجديات
اللعبة األكثر جدآل بعوالم األدب « !

جــود تاميــز

 2014عام قضائي مصري مثير :الثوار
الشباب بالسجون ونظام مبارك براءة

لوحـة الشرف

شهد عام  2014العديد من الوقائع املثيرة التي شغلت
الرأي العام ،خاصة من املنظور القضائي ،كان أبرزها
أحكام براءة رموز نظام الرئيس األسبق مبارك ،والتي
واسعا شق الشارع املصري بني مؤيد ورافض
أحدثت جدالً
ً
و»مندهش» .بينما صدرت أحكام ضد شباب ثورة والذين
شاركوا في ثورتي  25يناير و  30يونيو
محكمة دخل
أصدرت ، 1946
االسكندرية عام
جنايات
مواليدمن العام ،2014
•من 11يونيو
ففي
عالء
السياسي
مبعاقبة
حكما
القاهرة
غيابياشابا ً
مجلس ً
الشعبً
األعضاء
الناشطأصغر
وكان من
عاما،
عبد الفتاح و 24آخرين ،بالسجن املشدد ملدة 15
ً
سبتمبر
جنيه ،في
السادات
.1976
في
إدانتهم
وذلك 5إثر
اعتقلهألف
مبلغ 100
برملانمنهم
وتغرمي كل
في
الشخصيات الشورى
أمام مقر مجلس
أحداث
قضية
الوطنية
التظاهرمن
مع 1531
1981
فيعام
 26نوفمبر من العام املاضي ،بسبب التظاهر دون تصريح
محكمةعاد إلي
قررت بعدها
السياسية،
جميع القوي
من
جنايات
ديسمبر ،2014
مسبق .وفي
بحبس
شحاتة،
ناجي
محمد
املستشار
برئاسة
القاهرة،
البرملان مرة أخرى عام  2000مع اإلشراف
الناشط السياسي أحمد دومة ،ثالث سنوات وتغرميه
لدائره
القضائي علي االنتخابات كممثل
عشر آالف جنيه ،إلهانة احملكمة ،بعد سؤاله القاضي ،هل
الدستورية في
كرموز.
وعبد
حقوقه عدمه .ودومة
جميعبوك» من
ومارس «فيس
حساب على
لديك
في
شاركوا
التنفيذية،الذين
شباب امليادين
انتقادأحد أهم
الفتاح
بقوةفي
بحقه
وتسلح
السلطة
ثورة يناير.
وطلبات
أسئلة
محكمةمن
البرملانية
األدوات
استخدام
قصر
مستأنف
جنح
أيدت
املاضي،
وفي أبريل
ومحمد
كاشفا ًوأحمد
أحمد ماهر
احلكم الصادر ضد
النيل،
دومةالنظام
فساد
واستجوابات
إحاطة
عادل باحلبس  3سنوات التهامهم بخرق قانون التظاهر،
العديد من
الوطني.
السابق
قبول
في اجلديدة،
ودخلمصر
مستأنف
واحلزبجنح
محكمة
,وقضت
الناشطفي بداية
أحمد عز
اشتبك مع
معهم
السياسي
شقيقة
عبد الفتاح
املعاركسناء
استئناف
االستجوابات 3سنوات
آخرينمنعلى حبسهم
فقدم و22
صعوده،الفتاح
عالء عبد
العديد
إعالميا
جلسة النطق باحلكم في القضية املعروفة
ً
ليصبح
بالتواطؤ مع
ضد أحمد عز كاشفا ً وفاضحا ً استيالءه علي شركة
سنتني
احلكومةالى
وتخفيف احلكم
الدخيلةاالحتادية»
حديد«مسيرة
بقضية
الشغل.
مع
فقط
احملتكر األول للحديد ،ويتحكم في أسعار احلديد .لم يكتف بنقده احلزب الوطني ورجاله احملتكرين وإمنا
في املقابل ،حصل رموز نظام مبارك على قرارات بإخالء
التغيير،
نظامإلي
الداعية
سياسة احلزب
وكانعن
تنازل
انتقد سياسات حزب التجمع الذي ينتمي إليه ،رافضا ً أي
املدلل
مبارك
سبيلهم ابن
أشهر اخمللى
سبيل،
الوطني
حزباحلزب
الثاني في
والرجل
عز رجل
وانتقد صفقات احلزب مع احلزب الوطني واحلكومة .أحمد
التحالف
تأسيس
األعمال في
بعد الثورة
ساهم
بعدما قررت نيابة الشؤون املالية أغسطس املاضي
الشعبي االشتراكي .وكان شديد الهجوم علي طنطاوي واجمللس العسكري اثناء الفترة اإلنتقالية.
إخالء سبيله بعد سداده  11مليون جنيه وتقسيط
ضخمة ضد
اجلمهورية .ثم
رئاسة
جنايات
معارك محكمة
دفعات.قادكما برأت
املتبقي على 3
كأن مرشح حزب التحالف اإلشتراكي علي منصباملبلغ
محمد
األسبق
الرئيس
2014
نوفمبر
في
القاهرة
شمال
اإلخوان أثناء حكمهم وتعرض لألعتداء علي ايدي مليشياتهم ،وكان قد ادلي بتصريحات سياسية
حسني مبارك وجناله عالء وجمال ووزير الداخلية األسبق
مدنية»
ورجل«دولة
وعبارة
الدستور
ديباجة
حبيبتعديل
هامة لصحيفة «جود نيوز» منذ اشهر قليلة انتقد فيها
الهارب
األعمال
الستة
ومساعديه
العادلي
بشأن
إليهم
املوجهة
االتهامات
كافة
من
سالم
حسني
واعتبرها جاءت إرضا ًء حلزب النور السلفي .وشارك «احلريري» في الثورة ضد جماعة االخوان وثورة
قتل املتظاهرين ،إبان أحداث ثورة يناير ،والفساد املالي في
إلسرائيل .إستمرت عدة أيام
أزمة صحية
احلالي
الثالثني من يونيو ،ووافته املنية في الثالث من سبتمبر
بعدالغاز
تصدير
صفقة

أبو العز احلريري

أدم بيندر

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

منوعات جود نيوز

ومضي ثائرآ علي تلك البرودة الشرسة ؛ التي
يتحدث بها كل من يتلك زمام األمور في بالده !
يالها من برودة أذابت كل حرارة إبداعية  ,و أضاعت
كل دفء فكري ُحر !

Professional Real Estate Services
صفير املفاجأة أذنيه !
بلغ َ
بل يالها من برودة تفوقت علي تلك الناجمة من «
Ashraf Messiha
بدمع يَنُم عن مرارة داخلية  ,وفقد
وملعت عيناه
416-846-9450
القطب اجلنوبي «
Broker, M. Sc. Arch.
ِ
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Baby Wars!

..that Jacob loved Rachel more than Leah.
He also saw how it hurt Leah to be loved less (it always hurts to be loved less, so always love the best
you can!).
“What troubles I have,” Leah cried herself to sleep one
night. “If only I could have a baby, then Jacob would
be happy, and he would love me more.”
Well, maybe Jacob loved Leah less, but God didn’t.
And so God blessed Leah, and soon she was going
to have a baby.
The necessary months passed, and soon Jacob was
the father of a newborn baby. It was his first child. It
was a boy, and Leah named him Reuben, a name
that sounded like “God has seen my trouble” in her
language.
“Now Jacob will love me more,” Leah thought.
But he didn’t.
“Dear God, if I had another baby, maybe Jacob would
love me then,” Leah prayed one night. “Please hear
my prayer, and answer me.”
And sure enough, God did hear her prayer, and she
had another baby. She named him Simeon, which
means, “God hears.”
But still, Jacob didn’t love her any more.
And so she had another baby. She named her third
child Levi. That means ”Tied together.” “Jacob will
surely be tied to me, now that I have given him three
sons,” she thought.
And then she had ANOTHER baby. She praised God
for his goodness to her, and named him Judah, which
means “Praise God!”
(One day, in the long distant future, another baby
would be born. His parents would name him Jesus.
He would come from the family of Judah. But he
would be the Son of God, born on earth. His perfect
life would be the highest praise to God.)
All this time, Rachel wasn’t able to give Jacob any
children.
She had to watch her sister cuddle and play with each
new baby. And she had to stand by and watch while
Jacob spent more and more time with Leah and his
children.
Every time her sister had a baby, it bothered her more
and more. She was afraid Jacob would stop loving
her.
“Let’s have a baby together, before I waste away and
die,” she finally said to Jacob late one warm summer
evening.
But Jacob said, “Who do you think I am? It’s not up to
me whether you are able to have a baby or not. Only
God can do that!”
But Rachel was desperate, so she said, “Then marry
my servant, and have a baby for me by her.” And so
Jacob married Rachel’s servant, and soon they had
a son.
Now Rachel had a baby too, well, sort of anyway. She

Happy Birthday
Marina

named her servant’s baby Dan, which meant, “God
has judged in my favor.”
Rachel’s servant had another baby.
Rachel said, “Now I am starting to win this fight with
my sister!” She named her new son Naphtali, which
means “The Fight.”
It seemed like Rachel and Leah were having “Baby
Wars.”
They were trying to see who could have the most babies, to see who Jacob would love best.
Now Leah was the one, watching Rachel bouncing
a new baby on her knee. And Jacob was spending
more time with Rachel again. Leah saw how happy
Jacob was.
This didn’t sit too well with her. So she said to Jacob,
“Here, you can marry MY servant and have even more
babies with her!”
“Okay,” Jacob said, “I guess that would be good.”
And soon Jacob had another son. Leah named her
new son Gad, which means, “God has given me good
fortune.”
Soon, Leah’s servant had another baby. Leah said,
“How happy I am! Now other women will call me happy too!” And so she named her new son Asher, which
means “Happy.”
Now Jacob was the proud father of 8 growing boys!
Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad,
and Asher.
It was harvest time, and Leah’s son Reuben went
out into the fields and found some mandrakes. Mandrakes were a kind of plant that people thought helped
to make it easier to have babies. And so Rachel said
to Reuben, “May I have some of your mandrakes?”
Well, Leah heard this, and she said to Rachel, “Isn’t it
enough that you are trying to steal my husband, now
you want my son’s mandrakes too?”
Rachel said to Leah, “If you let me have some mandrakes, you may spend the night with Jacob, and
maybe you will be able to have another baby.”
And so that night Leah and Jacob were together, and
God blessed them. They did have another baby. “God
has rewarded me with another child!” Leah said, and
so she named the baby Issachar, which means “Reward.”
Leah had another baby after that! It was her sixth
son. “What a wonderful gift God has given me!” she
said, so she named the baby Zebulun, which means
“A Gift.”
And then, surprise of surprises, Leah had ANOTHER
baby - only this time - it was a girl! She named her
Dinah.
But, in all of this, God hadn’t forgotten about Rachel.
And so he blessed her, and at long last she had a baby
of her own. Rachel prayed, “God has taken away my
sorrow! May he bless me with even another son!” So
she named her new baby Joseph, which means, “God
has taken away one thing, now may he give another.”
Jacob was now the father of twelve; Reuben, Simeon,
Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Dinah, and Joseph.
This last one, Joseph, was going to change their lives
forever.
And ours too.

Sound Facts

· Sound comes from vibrations. These vibrations create sound
waves which move through mediums such as air and water before
reaching our ears.
· Our ears vibrate in a similar way to the original source of the
vibration, allowing us to hear many different sounds.
· Dogs can hear sound at a higher frequency than humans, allowing
them to hear noises that we can’t.
· Sound is used by many animals to detect danger, warning them of
possible attacks before they happen.
· Sound can’t travel through a vacuum (an area empty of matter).
· The speed of sound is around 767 miles per hour (1,230 kilometres
per hour).
· The loud noise you create by cracking a whip occurs because the
tip is moving so fast it breaks the speed of sound!
· When traveling through water, sound moves around four times
faster than when it travels through air.
· The scientific study of sound waves is known as acoustics.
· Although music can be hard to define, it is often described as a
pleasing or meaningful arrangement of sounds.
· The sound of thunder is produced by rapidly heated air surrounding
lightning which expands faster than the speed of sound.

Happy Birthday
George

اعـــالنــات
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Fear Not
Poem by: Nada Bakhoum

فرصة لالستثمار العقاري يف مصر

River Walk

فرصة لالستمتاع بالطبيعة اخلالبة
والشواطئ الساحرة يف القري السياحية
واملنتجعات التابعة جملموعة شركات

وادي دجلة

Blumar El Dome

... فيالت وشاليهات علي البحر مباشرة
فنادق عاملية مبنتجعاتنا
وحدات مبساحات خمتلفة

For you , He died to give a life
Crucified to set you free
Buried to keep you alive
And from shamefulness you flee

Marina WD El Sokhna

Blumar Sidi Abdel
Rahman

In His eyes ,you are beautiful
No matter how shameful your past was
His love is enduring and truthful
Without any conditions or laws

You are altogether lovely .. yes you
For God has sent His only begotten son
especially for you

للحجز والتعاقد واالستعالم اتصل علي

Toll Free: 1-855-410-8811

www.wadidegla.com

Refinancing your mortgage
– why and how?

Always remember you are His precious
prince or princess
Whom He showers with unconditional
forgiveness .

Guess who #5

Theodora Guirguis

Hany Ghattas, CFP, CIM

You may be thinking about refinancing your mortgage. Mortgage rates
are fairly low right now, so why not
take advantage of them? But is that
really a good idea? Let’s take a closer
look at the why and how of mortgage
refinancing.
Why refinance?
· Get a mortgage at a lower rate than
your current mortgage.
· Reduce payments – restructuring
your current mortgage and paying it
off over a longer period can reduce
your monthly cash flow obligations.
· Consolidate debt by increasing your
mortgage – to obtain a lower interest
rate than conventional loans or credit
cards, lower overall monthly payments, and lengthen the repayment
period (mortgages can be amortized
up to 25 years).
· Improve cash flow – to make monthly payments or balance your budget.
· Equity take-out – that can be used
for anything you wish, from renova-

tions to purchasing a car or a second
property.
How to refinance?
· Penalties and pre-payment charges –
are almost a given when you refinance
an existing mortgage before the end
of your mortgage term (typically, five
years). These charges are meant to
compensate the lender for lost income
and other costs associated with the
early payout of your mortgage – and
they can offset any gains you might
expect.
· Minimize your refinancing penalty
costs – by prepaying as much as 20%
of your existing mortgage (most lenders offer the option of making a lump
sum contribution to the mortgage –
usually from 15% to 20% -- without
penalty) or, if you are within the first
three years of a five year term, you
may be able to ‘blend’ your existing mortgage interest rate into a new,
lower rate and extend your mortgage
term that may provide a slight advantage or, at worst, break even’.

the lower rate would apply to all
‘new’ money and the extended term
of your new loan – meaning that
your ‘blended’ rate may be significantly lower.
· Some lenders will reduce the penalty amount for current clients who
refinance with them and some offer
promotions that assist with the payment of penalties when the mortgage
is transferred to them from another
lender.
· This simple calculation will tell you
if refinancing makes sense for you:
1. Calculate the total projected interest costs for your existing mortgage.
In addition, calculate the cost of interest from all outstanding debts that you
are currently paying.
2. Calculate the total projected interest costs for a refinanced mortgage,
including all penalty charges which
are typically added to the mortgage.
3. Choose the option with the lowest
overall interest cost.
Is mortgage refinancing right for you?
Ask your professional adviser and get
the answer that makes the best sense
When to refinance?
· If you intend to add a considerable according to your overall financial
amount to your refinanced mortgage, objectives.

I suppose with New Years fast approaching the
only fitting thing to do is actually stop and process
what is going on. 2014 is now pretty much over, a
whole 365 days of our lives is gone, what have we
done with the past 52 weeks?
Everyone always says that we should meditate
about the year, and if I say it again, it›ll probably
just sound like old news. But do any of us actually
do it?
We can›t really say that a new year is a new fresh
page because we always have the past in our
memories. But there›s nothing wrong with remembering, is there?
How has the past year been with our families? With
our friends? With our studies? With ourselves?
With God?
Just take a moment to think it over.
Now set a goal or multiple goals if you feel like it,
as many as you think you can handle, for each of
those five parts of your life.
Then as soon as the New Year starts, do everything you can to reach those goals. It›s not so difficult if you really put your all into it.
Merry Christmas and a Happy New Year!
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Food and the
Holidays
“It’s the most wonderful time of the year....”
It’s no secret that the holiday season is upon us. The snow
is falling, my fingers are frozen from the cold weather, and
Christmas songs are playing on the radio! This is one of my
favourite times of the year! This time of the year allows us
to spend time with those we love and count our blessings.
Another important part about this season is the food. Yup,
there’s no shortage of Christmas sugar cookies, turkey,
mashed potatoes, Yule logs, fruit cake, eggnog, stuffing, and more. Sounds delicious, right? It sure does to
me! Food is an important part of our lives. It provides
us with nourishment, energy, and pleasure. It also allows us to be social and enjoy shopping for it, preparing and serving, or eating it with others. But as great
(and yummy) food is, it’s equally important to consider our own attitudes about food during this season.
For someone with an eating disorder, this time of the year
can be extremely stressful. The emphasis on food can be
daunting and scary. When I was sick, I dreaded this time
because I would have to listen to guests talking about how
much weight they would put on during Christmas. I would
sit in fear as I stared at the mountains of food displays at
parties. I cringed as I heard about people’s diet plans for
the New Year. I squirmed as I saw advertisements about
eating vegetables for dessert (instead of traditional cookies or cake) after Christmas dinner. I hated how food was
always the focus of everything. It terrified me and made
me more self-conscious. And the ED thoughts got louder
and stronger as I cried myself to sleep.
Now that I’m recovered (thank you, God!) I can enjoy
the holiday season - food included. But my attitudes
have changed. And so have those of family member and
friends. We’ve learned that food is to be enjoyed and
cherished, but not in a gluttonous way. What does this
mean? It means that we have a delicious Christmas dinner, but we don’t skip lunch to do so. We have dessert
after our meal. We don’t talk about weight, calories, or
diets. We pray before our meals, realizing that others
around the world may not be as fortunate as we are. We
have heart-felt and interesting discussions at meals, topics ranging anywhere from the unpredictable weather
to our favourite books. We set the table with Christmas
table cloths and flowers. We also make heart-warning,
delicious meals. But we don’t ‘overdo it’. Each person
can serve him or herself, without reviewing or giving any
comments about someone else’s plate. There is a variety
of food on the table, but not so much that it becomes
overwhelming. Everyone in the family knows now not

to label food as ‘good’ or ‘bad’, and so we all eat a bit
of everything without stuffing ourselves sick. We also
plan a relaxing and fun-filled Christmas Day that isn’t
simply about the food. We play games, watch movies,
sing songs, talk, count our blessings, go to church, etc.
Even if you don’t know someone who is suffering from
an ED, it’s a good idea to adopt these tips and strategies
during the holiday season (and always!). Learning to
practice and model healthy eating behaviours is critical.
Avoiding labeling food as good or bad, eating everything
in moderation, and avoiding ‘fat and diet’ talk is essential.
When you do this, you will feel better about yourself. And
you’ll become more mindful of how lucky we are to actually have food on our plates. You’ll also realize how much
more enjoyable food and social gatherings are when there
isn’t emphasis on the food. Don’t get me wrong - food is
important and is a part of our everyday lives! But learning
how to approach food in a healthy way is crucial.
This holiday season, let’s try to avoid talking about
weight and diets. Let’s avoid commenting on how much
we ate and how much others are. Let’s stop making elaborate meals ‘for show’ but not allowing ourselves to enjoy
a sugar cookie after dinner. Let’s take the time to enjoy
our meals and engage in meaningful conversations. Let’s
cook and eat all foods in moderation. Let’s enjoy a holiday season that’s full of Christmas cheer, warm wishes,
friendly company, exciting stories, religious traditions,
surprising gifts, and thankful hearts.
From my heart to yours, please enjoy this holiday season
and all the fun, delicious, exciting, and traditional things
it has to offer!

Happy New Year
By Costas Menegakis, MP
The arrival of the New Year is a good time to reflect
on the successes of the past and to make resolutions
for the future.
It is also a time to take stock of all we have to be
thankful for.
In Canada, we have had a tremendous year. Our
economy continues to recover, with over 1.2 million
net new jobs added since the trough of the recession
in 2009 - overwhelmingly full-time, private sector
jobs in high-wage industries. We have the lowest
debt levels of the G-7 industrialized countries, Standard and Poor’s has confirmed our Triple-A credit
rating and the federal tax burden for all Canadians is
now the lowest it has been in 50 years, with the average Canadian family saving nearly $ 3,400 annually.
However, we cannot take these achievements for
granted. We need to ensure that we stay on the right
track for long-term prosperity and economic growth.
Economic Action Plan 2014 does exactly that with
positive pro-growth measures like making landmark
investments in research and innovation, creating the
Canada Apprentice Loan, supporting more paid internships for recent graduates, cutting red tape for
small business, delivering additional tax relief for
families, and more. Here are just some of the many
accomplishments our government achieved this past
year:
Social Development
Renewed the overall Investment in Affordable
Housing to March 2019, with federal funding of
$1.25 billion over five years and signing renewal
agreements with provincial and territorial colleagues across the country.
Renewed the Homelessness Partnering Strategy
(HPS), committing nearly $600 million in funding
over the next five years, and launched the Housing
First approach in Canada.
Assumed additional responsibilities for disabilityrelated programs and launched two national calls
for proposals under the Enabling Accessibility Fund
(EAF).
Announced new measures to make life more affordable for Canadian families, including the increase
and expansion of the Universal Child Care Benefit.
Reformed the Opportunities Fund for Persons with
Disabilities to better connect people with disabilities with jobs and launched a call for proposals for
national projects. This call is still open and eligible
organizations across the country are invited to submit their proposals before January 30, 2015.
Announced a $15 million investment over three
years to expand the Ready, Willing & Able initiative
of the Canadian Association for Community Living
to connect people with developmental disabilities
with jobs.
Announced $11.4 million over four years to expand
the CommunityWorks initiative led by the Sinneave
Family Foundation and Autism Speaks Canada, a
vocational training program for persons with Au-

tism Spectrum Disorders.
Seniors
Unveiled the first ever Government of Canada Action for Seniors report, highlighting federal programs and services across the federal government
that can be accessed by seniors, their families, and
caregivers.
Launched the Canadian Employers for Caregivers
Plan which included establishing the Employer Panel for Caregivers, as well as a new portal on seniors.
gc.ca which provides in-depth information specifically for caregivers.
Strengthened the financial literacy of Canadians.
Launched an improved user friendly Canadian Retirement Income Calculator that estimates retirement income in a matter of minutes.
Made record investments in the New Horizons for
Seniors Program.
Health and Safety
Passed the Protecting Canadians from Unsafe Drugs
Act (Vanessa’s Law) through Parliament to better
inform Canadians about medications they are prescribed.
Worked with all levels of government to stop the
spread of the Ebola virus to Canada.
Launched Health Canada’s Regulatory Transparency and Openness Framework and Action Plan including regularly posting practical, understandable
summaries of drug product safety reviews.
Launched the Advisory Panel on Healthcare Innovation, to identify promising areas of innovation within the healthcare system and to advise on how the
federal government can better support those ideas.
Supported initiatives to help keep kids healthy such
as The Play Exchange, Canada’s Active Living
Challenge; the Build Our Kids’ Success (BOKS) before school physical activity program; and the RBC
Learn to Play project.
Provided Canadians with the ability to record and
store vaccination information, access/manage vaccination schedules and appointments through a brand
new mobile ImmunizeCA app.
Improved the performance of Canada’s food safety
system by introducing new Inspection Verification
Teams (IVT).
Made it easier for Canadians to choose gluten-free
foods.
Opened a world class infectious disease research
hub.
Released the National Dementia Research and Prevention Plan.
These are just a few of the many initiatives undertaken by our Conservative government to better
serve the needs of Canadians.
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.

