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األحزاب الكندية تشيد بزيارة “السيسي”
للكاتدرائية ليلة عيد امليالد

جود نيوز :أعربت األحزاب الكندية عن اشادتها وتقديرها لزيارة الرئيس املصري “عبد
الفتاح السيسي” للكاتدرائية املرقسية ليلة عيد امليالد وتقدميه للتهنئة لالقباط،
وتاتي تلك اإلشادة علي هامش زيارة رؤساء االحزاب أو مندوبني عنهم للكنائس
القبطية ليلة العيد لتهنئة أقباط كندا بعيد امليالد اجمليد .ففي كاتدرائية
مارمرقس مباركهام ،أعرب “بول كالندرا” والذي حضر بالكاتدرائية مندوبا ً عن رئيس
الوزراء واحلكومة الكندية ،أعرب عن تقديره لتلك اخلطوة التي فعلها السيسي
بحضوره قداس العيد بالكاتدرائية بالقاهرة لتهنئة االقباط ،وأتفق معه الوزير
“كريس الكسندر” والذي كان مندوبا ً عن احلكومة الكندية بكنيسة العذراء والبابا
اثناسيوس مبسيسوجا ،مع “كالندرا” وقال أن زيارة السيسي التاريخية هي انتصار
لألقباط ولكل املناضلني من أجل حقوق االقليات في كندا .شاركهم كذلك في
وصف الزيارة بأنها “تاريخية”“ ،جاستني ترودو” ،زعيم احلزب الليبرالي .وفي الكنيسة
القبطية مبسيسوجا ،أعرب “أندرو كاش” مندوب احلزب الدميقراطي اجلديد ورئيسه،
“توماس مولكير” عن تقديره وتقدير حزبة لزيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية ليلة
عيد امليالد ،وأعتبرها أمر إيجابي يستحقه األقباط

www.smsv.ca
Email: hosanna@smsv.ca

نشر تنظيم “داعش” فرع ليبيا ،صباح اليوم ،على أحد مواقعه اجلهادية  ،صورًا لـ21
قبطى محتجزين لديه  ،وكتب تعليقا علي الصور التى نشرها قائال  ”:جنود الدولة
اإلسالمية يأسرون  21قبطيا في أماكن متفرقة بليبيا “
وبالتعرف علي الصور  ،تبني ان جميعها تعود لألقباط اخملتطفني في مدينة سرت
وفي مناطق آخرى شرق ليبيا  ،خالل االسابيع املاضية  ،وجميعهم من محافظة
املنيا ،ومت التعرف عليهم.
وأكد أهالى اخملتطفني  ،انهم حتى اآلن لم تصل إليهم أى معلومات عن ذويهم
 ،وهل هناك اى اجراء او تفاوض مع اخلاطفني  ،وانهم في إنتظار وزارة اخلارجية
إبالغهم آخر التطورات.
ومن جانبه  ،صرح املتحدث باسم وزارة اخلارجية السفير بدر عبدالعاطي ،أن خلية
األزمة التى مت تشكيلها تواصل اتصاالتها املكثفة مع مسئولي احلكومة الليبية
وشيوخ القبائل والعشائر الليبية في إطار متابعة التطورات اخلاصة بحادثي
اختطاف مجموعة من املواطنني املصريني مبدينة سرت وفي محيطها.
وجدد املتحدث التأكيد علي أن وزارة اخلارجية وأجهزة الدولة املعنية لن تتواني
عن مواصلة كافة اجلهود للحفاظ على وتأمني أرواح املواطنني املصريني سواء
اخملتطفني أو املتواجدين في مناطق التوتر هناك ..وجريدة “جود نيوز” ،ماثلة للطبع
لم يحدث أي جديد ،ونتمني من اهلل أن يحفظهم .

حد يقول غري كده احنا امل�صريني» ،كلمة
«امل�صريني» التي كررها ال�سي�سي  15مرة
خالل  5دقائق فقط مع عدم ذكر لكلمة
م�سيحي او م�سلم ولو ملرة واحدة� ،ستجعلنا
ال منررها مرور الكرام بل �سنطالب الرئي�س
ال�سي�سي نف�سه بها .هذه العبارة والتي حُتمل
الرئي�س واحلكومة �ضرورة وجود حقيقي لها
علي ار�ض الواقع عن طريق اليات و�أفعال.
فبالطبع ال ميكن �أن نكون «كلنا م�صريني»
وبطاقة الدولة الر�سمية حتمل « خانة
للديانة « ،نريد �أن نري «كلنا م�صريني»
يف تعيينات املحافظني ور�ؤ�ساء اجلامعات،
يف الأجهزة االمنية احل�سا�سة واملخابرات
العامة واملخابرات الع�سكرية والتي مل
يدخلها قبطي واحد .ويف الهيئات الق�ضائية
ور�ؤ�ساء اجلامعات ور�ؤ�ساء حترير �صحف
قومية وغريها من املنا�صب العامة .نريد �أن
نري «كلنا م�صريني» يف قانون عادل موحد
لدور العبادة ي�سمح بحق امل�صريني لعبادتهم،
وقانون مكافحة التمييز ،يجرب املجتمع علي
تغيري افكاره وعن�صريته ،وقوانني �إزدراء
الأديان ُتطبق علي اجلميع �أو الغائها ،ال ميكن
�أن نكون «كلنا م�صريني» ويحدث جل�سات
«�صلح عرفية» مرة �أخري ،يزعن فيه الطرف
الأ�ضعف علي مر�أي وم�سمع من الدولة .ال
ميكن �أن نكون «كلنا م�صريني» وال يكون
لدينا العب قبطي واحد وك�أنها م�صادفة،
�سيادة الرئي�س � ..أنت الذي ُقلت ولي�س
نحن � ،أنت الذي وعدت ولي�س نحن� ،أنت
الذي رفعت �سقف التوقعات امام املاليني
من الأقباط ب�أنهم �سيكونون لأول مرة منذ
عقود مواطنني «طبيعيني» يف دولتهم � ،أنت
الذي �ستحمل الذنب �أو الفخر �أمام التاريخ
وامل�صريني يف حالة تنفيذ ذلك من عدمه ،
فما فعلته وقلته بالأزهر والكاتدرائية  ،وما
�شاهدناه من �سعادة غمرت الن�سبة الأكرب من
امل�صريني بهذه اخلطوات الهامة وغري امل�ألوفة
علي طريق دولة مدنية حقيقية حتتاجها م�صر
اليوم قبل غد ،يكون لي�س امامك وامامنا �إال
اال�ستمرار يف ال�سري فيه �سوي ًا

!IMPORTANT
MORTGAGES

Kids program available 4-14 years old

ابرام مقار

بعيد ًا عن التهوين من زيارة ال�سي�سي
للكاتدرائية ليلة عيد امليالد وو�صفها
«بالعادية» � ،أو التهويل منها باملبالغة يف
و�صفها وو�صف ال�سي�سي نف�سه بعبارات
التصويت بإنتخابات البرملان املصري يبدأ
ت�ضر �أكرث مما تفيد ،تبقي تلك الزيارة هي
زيارة غري عادية وحتمل ر�سائل يف منتهي
يوم  21مارس للمصريني باخلارج
االهمية للخارج والداخل .فزيارة ال�سي�سي
أعلن املستشار أمين عباس ،رئيس اللجنة العليا لالنتخابات ،أن اللجنة اجتمعت حملت ر�سالة تهدئة جلماعات يف الغرب
صباح اخلميس 8 ،يناير  ،2015وأصدرت بعد املداولة ،قرارا رقم  1لسنة  - ،2015ال تريد الدولة الدخول يف معارك معها
بدعوة الناخبني النتخاب أعضاء مجلس النواب  ،2015على مرحلتني ،وذلك
على الأن  -عن و�ضع الأقباط داخل «م�صر
النحو التالى :املرحلة األولى فى محافظات اجليزة ،الفيوم ،بنى سويف ،املنيا،
أسيوط  ،الوادى اجلديد  ،سوهاج  ،قنا  ،األقصر ،أسوان ،البحر األحمر ،اإلسكندرية ،اجلديدة» وما بعد الثالثني من يوينو ،وها
والبحيرة ومطروح..
هو رئي�س الدولة يذهب �إيل �أكرب كنائ�س
وجترى عملية االنتخابات فى دوائرها خارج مصر يومى السبت واألحد املوافقني الأقباط ليهنئهم وجه ًا لوجه .وكذلك
 21و 22مارس  ،2015وجترى
االنتخابات فى دوائر داخل مصر يومى األحد واالثنني ر�سالة �أخري للخارج عن احلالة الأمنية يف
املوافقني  22و 23مارس .2015
وإجراء املرحلة الثانية النتخابات البرملان فى محافظات القاهرة والقليوبية م�صر و�سط حديث ب�صحف غربية �شهرية
والدقهلية واملنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد  -علي مدي الأيام ال�سابقة لعيد امليالد -
واإلسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ،وجترى عملية االنتخابات عن خماوف وتهديدات يف حميط الكنائ�س
يوم
السبت واألحد املوافقني  25و 26إبريل  2015فى دوائرها خارج جمهورية مصر وقت ال�صلوات ،فها هو رئي�س الدولة يذهب
العربية..
وجترى العملية االنتخابية داخل مصر يوم األحد واالثنني املوافقني  26و 27إبريل �إيل القدا�س بالكني�سة فقط ب�سيارتني وو�سط
 2015وجترى اإلعادة خارج مصر يوم  5و 6مايو  2015وداخل مصر يومى األربعاء الإجراءات الأمنية العادية واملعتادة لهذا
واخلميس املوافقني  6و 7مايو .2015
الإحتفال.
بينما حملت الزيارة للداخل عدة ر�سائل
أنتبه ..وقوف السيارات في األماكن غير
 ..اولها ر�سالة «رد �إعتبار» ،لأقلية م�ساملة
حتملت الكثري علي مدي عقود وحتملت
املسموح بها في تورنتو قد يكلفك  ١٠٠٠دوالر
�أكرث بعد ثورة  30يونيو ،وكانوا يف حاجه �إيل
حتدث عمدة مدينة تورنتو “جون توري” ،عن غضبه من احلافالت التجارية التي تلك «الفرحة» التي �شاهدناها جميع ًا داخل
تتوقف في أماكن غير مشروعة وعن السائقني الذين يعطلون حركة املرور وخارج الكاتدرائية .والثانية ر�سالة بد�أت
بتوقفهم النزال فرد أو ليشتروا كوب قهوة  ،ولهذا بدأت شرطة املرور في
تنفيذ من حديث ال�سي�سي بالأزهر عن ثورة دينية
القانون الذي لن يتسامح ابدأ مع من يعطل حركة املرور حتي ولو كان من املشاة
الذين قد يُ َغرموا  ٥٠دوالر ،والسيارات التي تغلق جانب من الشارع ملدة طويلة متزامنة مع دعوات ترف�ض تهنئة الأقباط
خالل ساعات الذروة الصباحية واملسائية ستسحب بعيدا علي نفقة املالك دون يف عيدهم �أو تهنئتهم مبا ال يخالف العقيدة
استثناء .ولن يُسمح للسائقني بالوقوف في الشوارع ما بني الساعة  ٦صباحا إلي الإ�سالمية بح�سب بيان الأزهر نف�سه،
الساعة  ١٠صباحا وما بني الساعة  ٣بعد الظهر إلي الساعة  ٧مساء،
وسوف لتكون الر�سالة �أن الرئي�س ال�سي�سي قد اختار
ويواجه السائقني غير امللتزمني بالوقوف في األماكن اخملصصة غرامة قد تصل
إلي  ٥٠٠دوالر ولسائقي الشاحنات  ١٠٠٠دوالر .وقد عارض سائقي الشاحنات �أن يكمل طريق الدولة املدنية احلقيقية،
هذه اإلجراءات قائلني إنها تعطل أعمالهم  ،وقال عمدة مدينة تورنتو أن األخالل والذي بدئه بحديثه عن ثورة دينية يف
بالقوانني وعدم تنفيذها علي مر الزمان تسبب في أن تصبح نكتة  ،وأصبحت خطاب االحتفال باملولد النبوي و�إ�ستكمله
حركة املرور كابوس في املدينة .وأضاف االن لن يكون هناك ابدأ تسامح مع
أولئك بزيارة الكاتدرائية وقت ال�صلوات ،تلك
الذين يعرقلون حركة املرور َ ،ونُصر علي جعل األمور افضل بالنسبة لسكان املدينة
PROOFREADINGالر�ؤ�ساء ال�سابقني
الزيارة والتي خ�شي كل
----- CUSTOMER
RESPONSIBILITY
التجارية بها
والعاملني بها ،وكذلك ألصحاب األعمال
�PROOFREADصوتية
YOURبينما الر�سالة الثالثة كانت
 ADVERTISEMENT CAREFULLY. ONCE SIGNED,القيام بها.
ANYبنف�سه ح�سبما قال «مهم
 MISTAKESالرئي�س
وقالها
ARE YOUR
RESPONSIBILITY.
اخملتطفني
قبطي
“داعش” تنشر صور ال 21
جدا �أن الدنيا ت�شوفكم يا م�صريني مينفع�ش

بليبيا وتعلن مسئوليتها عن إختطافهم

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

�سيادة الرئي�س ..
�أنت ُقلت!!
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طوق النجاة!

سليمان جودة

فى بدايات أيام الرئيس األسبق مبارك ،كانت هناك
مطالبات عديدة تُلح عليه بأن يكون عنده ،كحاكم
للبلد ،مشروع قومى كبير ،يلتف الناس من حوله،
وينجزه هو بامتداد سنوات وجوده فى السلطة،
فيقال من بعده ،إن فالنا ً قد حكم مصر فى الفترة
ُ
من كذا إلى كذا ،وإنه قد حقق لها وألهلها الشىء
الفالنى حتديدا ً!
وذات مرة ،فى تلك األيام ،ذهب مبارك الفتتاح
مشروع فى الوادى اجلديد ،وما إن افتتحه ،ثم وقف
يتحدث للصحفيني املرافقني ،حتى قال ــ ما معناه
ــ إنه على الذين يطالبون مبشروع قومى مييز عهده
عن غيره من العهود ،أن يأتوا إلى هنا ليروا هذا
املشروع الذى جرى افتتاحه اليوم فى أقصى جنوب
البالد!
وحني قرأ كثيرون مثل هذا الكالم ،على لسانه ،فى
صحف اليوم التالى ،أدركوا أنه البد كان فى حاجة
إلى أن ينبهه أحد بهدوء وبحكمة ،إلى أن هناك
فارقا ً بني املشروع القومى املقصود ،وبني مشروعه
الذى افتتحه فى الوادى اجلديد ،كالفارق بالضبط
بني السماء واألرض!
واملؤكد أن كثيرين قد فعلوا هذا ،مرة وراء مرة ،على
مدى الثالثني عاما ً التى حكم هو خاللها ،غير أن
احلصيلة التى جندها بني أيدينا ،فى هذه اللحظة من
عام  ،2015تنطق بأن املعنى املراد لم يصل إليه ،وأنه
عاش بقية أيام وسنوات احلكم يعتقد أن مشروع
الوادى اجلديد ،مع أى مشروع آخر من نوعه ،جاء
من بعده ،إمنا هو رده العملى على الذين يطالبونه
مبشروع قومى ينقل البالد من حالة إلى حالة أخرى
متاما ً!
قريب من هذا ما حدث مع الرئيس السيسى خالل
أسابيع مضت ،خصوصا ً عندما كانت الدعوات
تنطلق ما بني يوم وآخر ،فى اجتاه أنه من الضرورى

أن يعلن رؤيته املتكاملة لسنواته األربع ،كفترة أولى
فى احلكم .إذ خرج الرئيس ،ذات يوم من أيام األسبوع
قبل املاضى ،ليقول إنه إذا كان هناك من يطالبه
برؤية ،أو يسأله عن رؤيته فى احلكم ،فإن رؤيته هى
احلفاظ على كيان الدولة.
وأظن أن الرئيس ،فى هذه املرة أيضا ،كان واليزال
فى أشد احلاجة إلى من ينبهه كذلك إلى أن مهمة
احلفاظ على الدولة ،من جانبه ،ليست رؤية ،أو مبعنى
أدق ليست هى الرؤية التى يسأل عنها كثيرون ،منذ
تولى هو احلكم ..فهى هدف عظيم ،وجليل ،ال شك،
غير أنه كهدف ،البد أن يأتى ضمن رؤية أكبر منه
بالضرورة ،وأشمل ،تنقل البالد ،كما كان مطلوبا ً
أيام الرئيس األسبق ،من نقطة نقف فيها هنا ،إلى
نقطة مختلفة كل االختالف هناك ،وفى مدى زمنى
محدد ومعلوم.
وإذا شئنا أن نضرب مثالً عمليا ً ،نقتدى به ونهتدى،
فلن جند أفضل من البرازيل ،حتت حكم «لوال دا
سيلفا» لثمانى سنوات ،ثم حتت حكم الرئيسة
احلالية «ديلما روسيف» ألربع سنوات ،فلقد كان
املشروع القومى األكبر لديهما معا ً ،على طول 12
عاما ً ،هو القضاء على الفقر فى البلد ،وهو ما حدث
بالفعل ،وكأنهما كانا يلمحانه متحققا ً من بعيد،
يوم قررا واحدا ً بعد اآلخر ،أن تكون هذه القضية هى
مشروعهما القومى املتصل ،ضمن رؤيتهما ملا يجب
أن تكون عليه البرازيل فى عاملها املعاصر!
ولذلك ،فعندما وقفت «روسيف» ،اخلميس قبل
املاضى ،تلقى كلمتها فى بدء فترة واليتها الثانية
واألخيرة ،ألربع سنوات قادمة ،بشرت البرازيليني بأن
ما عاش «سيلفا» من أجله ،وما عاشت هى من
بعده من أجله أيضا ً ،كهدف ،قد حتقق ،وأن دليل ذلك
أن  40مليونا من البرازيليني قد جتاوزوا خط الفقر
فى  12عاما ً ،وأنهم قد آن لهم أن ينتقلوا نحو
هدف آخر ،ألربع سنوات مقبلة ،سوف يكون شعاره:
البرازيل وطن للتعليم.
نريد من الرئيس ،بالقياس ،أن يعلن عنوانا ً لسنواته
األربع األولى ،وليكن هكذا :مصر وطن للتعليم..
أو ليكن كما يكون ،فاملهم أن يكون التعليم فى
القلب من املوضوع ،ألنه ال جناة لنا سواه!

Mississauga Central

Innovative Solutions to help you grow your business.
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ايليا مقار

ممثالً عن هيئة اإلغاثة التى أعمل بها ،حضرت لقاءا ً ملنظمات
اإلغاثة التى تكافح فيروس اإليبوال الذى تفشى في غرب
أفريقيا وبالتحديد في دول ليبيريا وغينيا وسيراليون .قضى
املرض حتى األن على ما يقرب من  5000شخص ،ومازال حوالي
 7000شخص يصارعون الفيروس الشرس متشبثني باحلياة.
إستضاف املؤمتر الذي نظمه جتمع للمنظمات األهلية في
العاصمة واشنطن متحدثني من وزارات الدفاع واخلارجية والصحة األمريكية الي جانب ممثل عن
هيئة مكافحة األمراض  ،CDSكان املؤمتر واحد من مؤمترات عديدة جتري في واشنطن منذ عدة
اشهر على قدم وساق وتهدف الي تذليل العقبات قدر اإلمكان أمام منظمات اإلغاثة األمريكية
لإلسراع مبكافحة إنتشار فيروس إيبوال في غرب أفريقيا .وكانت الرسالة واضحة ،على اجلميع
أن يتحرك وبسرعة ،لن يكون هناك طريق سهل وال يجب أن تتوقع منظمات اإلغاثة أن جتيب
احلكومة األمريكية على كل األسئلة قبل أن تتحرك هذه املنظمات للقيام بواجبها إلنقاذ املزيد
من األشخاص في هذه الدول الثالثة من الوقوع فريسة لهذا الفيروس اللعني.
وحتى األسبوع األول من شهر نوفمبر  ،2014كانت حجم املنح التى وجهها العالم ملكافحة إيبوال
قد تخطت املليار ومئة وأربعون مليونا ً ،وكانت الدولة األكثر ضخا ً لألموال ملكافحة هذا املرض
هى الواليات املتحدة األمريكية .والى جانب األموال ،سخرت الواليات املتحدة إمكانيات قواتها
املسلحة ملكافحة املرض ،وقامت قيادة أفريقيا بتشكيل مقرقيادة مشتركة لها في منروفيا بدولة
ليبريا لتوفير وتنسيق العمل بني هيئات اإلغاثة واحلكومة األمريكية.
وقامت الواليات املتحدة بإنشاء عدد من العيادات بكامل أطقمها الطبية ،كما قامت بإنشاء
عيادة ملوظفي اإلغاثة التابعني لدول قد ال ترغب في إستضافة مواطنيها العائدين اليها مصابني
باملرض ،بل أن املتحدث عن وزارة الدفاع أعلن أن الوزارة ستقوم بنقل أي موظف إغاثة مصاب الى
أي من مراكز العالج التى فتحت أبوابها للمرضى في أوربا أو في الواليات املتحدة ،ويبقى أن نعلم
أن شركات التأمني قد قررت مجتمعة أنها لن تتحمل نفقات إعادة املوظفني املرضى ونقلهم الى
مراكز العالج ،ونظرا لإلستعدادات الفائقة التى يتطلبها نقل املرضى ،تتكلف الرحلة اجلوية لنقل
مصاب واحد مابني  150الف الي  200الف دوالر .وهى مخاطرة تتحملها هيئات اإلغاثة برضا بالغ
في مقابل القيام مبهمتها اإلنسانية في إغاثة شركاء فى اإلنسانية.
هذا ما تقوم به الواليات املتحدة التى نلعنها قياما ً وقعودا ً وحتى ونحن واقفون علي أبواب
سفاراتها متأملني السفر اليها ،هذه هى الدولة التى يلومها نصف العرب أنها تتلكأ في القضاء
على داعش ،ويوملها النصف الثاني على أنها تفعل ذلك وأنها بذلك حتارب اإلسالم واملسلمني ،هذه
هي املريكا التى نريدها ان تتركنا في حالنا ،ثم نطالبها بأن تقف الي جانب ثورتنا وتساند مطالبنا
املشروعة .هذه هى أمريكا التى نتهمها بتسليح اإلرهاب ،ثم نطالبها بحقنا في األباتشي.
الواليات املتحدة ليست مالكا ً ولكنها ليست شيطانا ً أيضا ً ،تخيل معى لو كانت اململكة العربية
السعودية أو تركيا أو حتى الصني هى الدولة العظمى ،ماذا سيكون حال العالم؟ ماذا قدمت
دول مثل السعودية واإلمارات وباقي دول اخلليج الغنية ملكافحة فيروس إيبوال؟ ال شىء .الواليات
املتحدة لها أخطاء تصل الي حد اخلطايا ،ولكنها أيضا ً الدولة األكثر إسهاما ً في رخاء اإلنسانية
وشعبها هو الشعب األكثر عطاءا ً للمنظمات اخليرية بني شعوب العالم .حتى وإن صببنا جام
غضبنا على سياستها عن باطل أحيانا ً وعن حق حينا ً.

أكرموا امللك  ....ولكن ال تعبدوه
القس فيلوباتير جميل

أكرموا امللك هي وصية كتابية بدون شك  ...وآيات كثيرة
ومواقف كثيرة كتابية ترسخ وتؤسس لهذه الفكرة وتؤيدها
ويكفي ايضا ما صاغه بولس الرسول في رسالته ألهل رومية
اإلصحاح  ١٣وهذا اجلزء حتديدا هو الذي استخدمه آباؤنا
كثيرا في الفترة االخيرة سواء في رفضهم لثورة  ٢٥يناير او
في رفضهم للمظاهرات التي رتبت في بداية حكم االخوان
لرفض الرئيس مرسي الى ان قبلوا مبواقف الشباب بعد
االعتداء الصارخ على الكاتدرائية وتغير موقفهم من االخوان
وحكمهم رغم وجود هذه اآليات ايضا !!!!! ثم تستخدم االن
وبقوة بعد وصول الرئيس السيسي للحكم بل وهناك من أضاف الكثير لهذه اآليات وقال ان
املسيح ظهر يوم ميالده حينما ظهر السيسي في الكاتدرائية !!! ثم املدافعون عن هذه التشبيه
املرفوض يقولون انه مجرد تشبيه وينسون او يتناسون ان االخوان والسلفيني في وقت من األوقات
كنا نعترض عليهم بسبب مغاالتهم في مدح رئيسهم وزعيمهم مرسي بل وكنا في طليعة
الرافضني حلكمه رغم دفاع نفس االباء عنه مستخدمني نفس اآليات التي تتعلق بإعطاء الكرامة
للحاكم واخلضوع له !!!!
اآليات اخوتي االحباء واضحة نحن يجب ان نكرم احلاكم ونخضع له ولكننا باي حال من األحوال
لن نعبده وحينما نراه يخطئ سننتقده وحينما نراه يصيب منتدحه فهو في النهاية بشر يخطيء
ويصيب ...
امنا التناقض الرهيب في املواقف بني امتداح حكم االخوان ورئيسهم ثم انتقادهم االن فامر مقبول
امنا يجب ان نبتعد عن الكتاب املقدس واياته عن هذا االمر فما متر به مصر االن من وجهة نظري
مرحلة تاريخية هامة وميكن ان تكون في طريقها للنجاح ولكن ملاذا نصر على اقحام آيات الكتاب
وشخصياته في املوضوع ....؟!! السبب الوحيد من وجهة نظري هو تصدر رجال الدين للمشهد في
كل املواقف وهذه هي افكارهم وما متتلىء به قلوبهم ان الكتاب املقدس هو األقرب لهم فيبحثون
عن تشبيهات تخدم فكرتهم وهنا اخللط الذي يؤدي بأب اسقف له كل تقدير واحترام الى هذه
املغاالة واملدح الزائد وال !!! ......احلاجة ملحة االن الى ان يبتعد آباؤنا املوقرين عن صدارة املشهد
حتى ال جند الكنيسة مرة اخرى في صدام مباشر مع املتطرفني من االخوان والسلفيني وهذا
الصدام لن يدفع ثمنه سوى الكنائس البسيطة والشعب املسيحي البسيط في القرى والنجوع
الن هذا األسقف وغيره بالتأكيد لدي كنائسهم احلراسة الشرطية الكافية  ...أرجوكم نحن لسنا
ضد الرئيس واعتبر زيارته للكاتدرائية زيارة رائعة وتاريخية ولكن توقفوا عن عبادته وتشبيهاتكم
املرفوضة فهو إنسان يخطئ ويصيب وكذا الكنيسة حجر الزاوية فيها وخلصها املسيح له اجملد
مجده لم وال ولن يعطيه آلخر ...
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املنهج الال عنفي

يعتذر الكاتب يحيي عواره عن الكتابه هذا العدد

على ان يعاود الكتابه من العدد القادم  ،إنشاءاهلل.

ملاذا ال نريد استقالل القضاء ؟

دوال أندراوس

سامح سمير

سعيد شعيب

أظُ نك مثلي ،من الصعب أن تعتبر الكالم العام اللطيف إجابة عن هذا السؤال .أقصد التعبيرات من نوع «القضاء
الشامخ» و»املكانة الرفيعة لرجال العدل والرسالة السامية التى يحملون أمانتها» .وال حتى تعبيرات من نوع «أن قضاء
مصر مستقل ال سلطان عليه إال سلطان القانون» .فهذا كالم حسن النية ،وال أحد يمُ كنه رفضه وال التقليل من قيمته.
لكن احلقيقة التي يعرفها اجلميع ،وعلى رأسهم رجال القضاء ،أن األمر يحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك .يحتاج إلى
متاما عن
متاما من االطمئنان ،ومتكن القضاة من االطمئنان ،إلى أن القضاء املصري «مستقل» ً
إجراءات وقوانني تمُ كننا ً
السلطة التنفيذية ورئيسها.
سلطات الدولة وعلى رأسها ُ
كل ُ
أيضا ال تُريد الغرق في مستنقع التسجيالت امل ُسربة ،التي تضع الكثير من الشكوك وعالمات االستفهام
وأظنك مثلي ً
حول ما حدث ،وهل حدث فعال؟ وخاصة أن األطراف املعنية بالرد لم تهتم بأن تقول شي ًئا يُطمئن الرأي العام ،ومن رد
جادا ،وزاد هذه الشكوك القاتلة.
منهم ،في احلقيقة لم يكن ً
لكن دعني أنقل األمر إلى األمام ،وأندهش من أننا لم منلُك حتى اآلن اإلرادة الكافية بعد ثورتني لتحقيق هذا االستقالل،
رغم وجود مشاريع جادة من قبل الكثيرين ،وعلى رأسهم منظمات اجملتمع املدني ،ولكن «اتكعبل» ولم يصل إلى ما نريده.
رغم تعدد واختالف توجهات من حكموا البلد بعد ثورة يناير.
لكنه يحتاج
ودعني أنتقل معك خطوة أخرى لألمام وأقول لك إن االستقالل الكامل واحلقيقي للقضاء ،ال يحتاج معجزةّ ،
إلى ما هو معروف:
* نقل تبعية التفتيش القضائي للمجلس األعلى للقضاء ،ألنه لألسف يتبع وزير العدل ووزير العدل يتبع السلطة
التنفيذية ،أي الرئيس واحلكومة .ومن ثم من الصعب أن تطمئن إلى حتقيقاته ،مع كامل االحترام للعاملني فيه .فعلى
ولكنه لم يحرك
سبيل املثال هو يحاكم اآلن قضاة بتهمة أنهم عملوا بالسياسة وأصدروا بيانًا ضد ما حدث بعد ،3-7
ّ
البالغات ولم يحاكم الذين أيدوا كل ما حدث بعد .3-7
* الطب الشرعي يتبع وزارة العدل ،وهو أداة أساسية في حتقيق العدالة .فكما تعرف القاضي يحكم مبا أمامه .ومن ثم
البد أن نمُ كنه من أدوات نزيهة وعادلة .ولعلك تتذكر على سبيل املثال القضية األشهر اخلاصة مبقتل خالد سعيد كان
موقف الطب الشرعي قبل الثورة مختلفا عن بعدها.
تابعا اجمللس األعلى للقضاء حتى نطمئن جميعا ً .ومثله خبراء وزارة العدل ،وهم
واألفضل أن يكون هذا اجلهاز اخلطير ً
الذين يحققون في اجلانب الفني في أي قضية ويضعون رأيهم أمام القاضي ،وهؤالء لألسف أيضا ً يتبعون وزير العدل
مثلهم مثل الطب الشرعي.
* إنهاء سلطة وزير العدل في تعيني رؤساء احملاكم االبتدائية ،وهؤالء يتحكمون في القضاة الذين يعملون حتت رئاستهم
في املكافآت واخلصم والنقل والتأديب.
ليس هناك قضاء بدون تنفيذ أحكام ،البد أن يتأكد أي مواطن أنه سيحصل على حقه .ومن املهم أن تنتقل تبعية إدارات
تنفيذ األحكام من الداخلية إلى اجمللس األعلى للقضاء لضمان نزاهة التنفيذ.
* إنهاء األشكال القضائية التي تقع خارج والية القضاء ومجلسه األعلى ،ومنها جهاز الكسب غير املشروع .ومع كامل
االحترام للعاملني فيه ،فهو تابع لوزارة العدل ،واألفضل أن ننتقل تبعيته إلى اجمللس األعلى للقضاء .وأظنك ال حتتاج إلى
أدلة على أهمية ذلك .لكن على سبيل املثال راجع أسماء من مت التحقيق معهم أو منعهم من السفر منذ ثورة يناير
وحتى اآلن ،فسوف جتد أنهم في األغلب األعم خصوم سياسيني.
* وقف ندب القضاة للعمل كمستشارين في النقابات ومختلف مؤسسات الدولة ،ألن القاضي اجلليل في هذه احلالة
يصبح خصما وحكما .على سبيل املثال جلنة التأديب في نقابة الصحفيني يشارك فيها قاضي ،فماذا لو قررت رفع دعوى
قضائية ووجدت هذا القاضي على املنصة؟!!
* الوقوف بحزم ضد توريث القضاء .ودعني أقول لك اخلبر احلزين ،وهو أن كل التيارات السياسية متورطة في هذا األمر.
فمنهم بعض احملسوبني على اإلخوان وحلفائهم ،ومنهم من هم محسوبون على مؤيدي من يحكمون اآلن .وأرجوك أن
تعود لألرشيف على اإلنترنت حتى تراجع األسماء ،وتراجع تصريحات قضاة أجالء يدافعون عن توريث القضاء ألبنائهم
وأقاربهم.
أيضا على ضرورة أن تكون سلطات القاضي ومن ورائه اجمللس األعلى للقضاء أوسع على من يقومون
أظنك ستوافقني ً
بعمل التحريات وإحضار األدلة في وزارة الداخلية.
وال أعرف هل ميكن أن تكون املباحث اجلنائية تابعة للمجلس األعلى للقضاء أم ال ،لكن األمر يستحق التفكير .فالكثير من
القضايا «باظت» ألن هناك من أفسد األدلة من رجال الداخلية ووزيرها الذي يتبع السلطة التنفيذية «يعني احلكومة».
أبدا أن يكون جمهورية مستقلة ،كما يتخيل بعض القضاة .فهذا االستقالل محكوم
بالطبع استقالل القضاء ال يعني ً
بالقانون والدستور.
ولعلك تتذكر عندما خالف مجلس الدولة الدستور والقوانني ورفض تعيني املرأة ،أو جتاهل أحكام قضائية بتعيني من
لهم احلق .ولذلك يجب أن يكون القضاء مستقالً عن باقي سلطات الدولة ،ولكن ليس عن اجملتمع .هناك العديد من
التجارب في الدول الدميقراطية ميكننا االستفادة منها .فميزانية القضاء تراجعها مثالً جلنة برملانية ممثل فيها كل
األحزاب والتيارات داخل البرملان .منها مثالً أن اجمللس األعلى للقضاء يضم في عضويته ممثلني لكل أطياف اجملتمع ،أو
أيضا أجيال مختلفة من القضاة.
لشخصيات عامة ال خالف سياسي حولها ومبعايير واضحة ،ويضم في عضويته ً
فالهدف في النهاية هو أن تراقب عني اجملتمع القضاة وليس عني الرئيس أو احلكومة .من املؤكد أن هناك أفكارا أخرى
تنقلنا من «الكالم احللو ،اللي ال بيودي وال بيجيب» إلى استقالل حقيقي للقضاء ،لكن هذا يحتاج إلى إرادة سياسية،
ويحتاج إلى إرادة من اجملتمع.
فمتي منتلك هذه اإلرادة؟!

ل�سه يف قلبي حبه دموع
شعر جورج عبد املسيح

ل�سه يف قلبي حبه دموع
�أقوله يا قلبي طفينا ال�شموع
يقويل لكني
هواها �ساكني
وعاي�ش ك�إين
حمبو�س لوحدي بني ال�ضلوع
اقوله �أجمد وبطل خ�ضوع
ع البحر اديني فردت القلوع
عاي�ش انيني
ب�صارع حنيني

كتابات ساخرة

والريح بتبعد
ما بينها وبيني
ان�سي كل اللي ع�شته معاها
فرحها وبكاها و�سنني
هواها
م�صرينا هرن�سي بعيد عن
�سماها
ياريتك تنزل كل الدموع
دي حكايه وخل�صت ومفها�ش
رجوع

كلما سمعت عن دعوات تنادي بالعنف وتبرر
استخدامه ولو من أجل حتقيق غايات يبدو بعضها في
ظاهره عادالً وساميا ً ونبيل املقصد ،تقفز إلى الذهن
على الفور صورة غاندي ،ذلك الرجل الضئيل البنية
الهزيل البدن الضعيف النظر ،الذي لم يكن مييزه عن
غيره من آالف الذين شاركوه حلمه العظيم بتحرير
الوطن سوى خاصية واحدة فقط هي إميانه العميق
باملنهج السلمي .لم يكن غاندي نبيا ً وال فيلسوفا ً
وال رئيس طائفة ،ولم يكن ناشطا ً وال مصلحا ً وال
محلالً ،ولم يكن زعيما ً ،وال مؤسس حركة وال حامل
أي لقب من أي نوع .كان رجالً عاديا ً أحب وطنه بصدق
وأخلص ،حتى املوت ،لقناعته بقدرة املقاومة السلمية
على تغيير العالم .تعرض غاندي في مستهل حياته
حلادثة أثرت على مجراها فيما بعد .حيث كان قد
قبل بالعمل كمحام لدى هيئة ترعى شؤون الهنود
في جنوب أفريقيا .وكان عليه أن يأخذ القطار إلي
البلدة التي بها مقر عمله .فحجز تذكرة في الدرجة
األولى كما يفعل احملامون واستقر في مكانه بالقطار
استعدادا ً للرحلة لكن أمرا ً ما حدث عكر صفوه وقلب
حياته كلها رأسا ً على عقب ..وهو أن أحد املسافرين
البيض اعترض على وجوده في عربات الدرجة االولى..
ومن ثم أمره مفتش التذاكر أن يغادرها .كانت صدمة
قاسية لغاندي الذي رفض بإصرار مغادرة مكانه قائالً
أنه دفع حق التذكرة بالكامل وأن من حقه البقاء...
فقامت مشادة بينهم مت على اثرها إلقائه من القطار
بحقائبه ..وانتهى به األمر إلى قضاء الليلة في البرد
والعراء .كانت تلك هي نقطة التحول التي قرر بعدها
أن يبدأ جهادا ً مستميتا ً من أجل االستقالل مؤسسا ً
حملته على مبادئ املذهب الهندوسي الذي يسمى
أهيسما والذي هو االمتناع عن األذى والرغبة في فعل
اخلير ومقاومة العنف بدون سالح.
وما بني البريطانيني الذين كانوا مييلون إلى رؤية
النضال الهندي من خالل منظور التاريخ االوروبي
متمثالً في الثورات الفرنسية والروسية والصراعات
القومية االيطالية واأليرلندية ،وبني الساسة الهنود
الذين ارتأوا أن القوة ال تفرض إال بالقوة وأنه من احلمق
أن تضحي مبكاسب إستراتيجية من أجل أسباب أكثر
مواءمة لالخالق منها للسياسة ،بني هذين الفريقني
واجه غاندي التحدي االكبر لتغيير تلك الثقافة
ولالحتفاظ بالطبيعة السلمية حلملته .وبالفعل
كانت احلركة الهندية املتحررة التي قادها غاندي من
أهم احلركات التي أدت في نهاية املطاف إلى إنسحاب
البريطانيني وحترير الهند سياسيا ً وحصولها على
استقاللها عن بريطانيا.
لقد آمن غاندي بأن استخدام العنف ملواجهة
العنف ليس عالجا ً منطقيا ً له بل هو منهج مينحه
إستمرارية واستقواء إذ يوجد أشكاالً من ردود الفعل
املتطرفة التي تغذي بنية العنف وتضمن بقاءه
فآثر أن يواجهه بطرق سلمية وهو نهج سليم متاما ً.
فالعنف الذي هو تعد متعمد على اآلخر ونزوع إلى
استخدام القوة الرغامه على إتيان أفعال تتناسب
مع رغبات صاحب القوة وإنتماءاته وأهوائه وتقديراته
الذاتية وتعريفاته للقيم األخالقية هو وسيلة األنذال
واجملرمني والفاشلني لفرض رؤاهم وإجبار الناس على
الرضوخ ملنطقهم والقبول بأمور لوال التخوف من
األذى ملا قبلوا بها .ومحاربة هؤالء بنفس أسلحتهم
تضمنا إلى صفوفهم وجتعلنا مثلهم .ولهذا فإن
مسؤولية نشر ثقافة التسامح تقع على اجلميع
وبخاصة القائمني على مؤسسات الدولة من أجل
إصالح املنظومة الثقافية والقانونية والتركيز
على إعالء قيم التعايش والتشارك لكي نسمو عن
التشبث مبا نختلف فيه إلى الوعي والتمتع مبا نشترك
فيه بحكم االنسانية.

 lمع احترامي للوزير سامح شكري لكن مصر
مكنش يصح تفوت مسيرة فرنسا دي من غير ما
تبعت وفد من الفنانني يوسف شعبان والهام
شاهني واحمد بدير يشاركوا فيها صوتا وصورة
وشخطا ً ،زي ما أوروبا اكتوت بنار االرهاب زينا ،الزم
تكتوي بنار محاربة االرهاب بالفنانني دول زينا
 lبعد ما طلب تفويض  ..عندي احساس ان
“هوالند” ُهيصدر أمر للجيش بهدم االنفاق واقامة
منطقة عازلة ،،،اجلدع شكله حافظ مش فاهم
“من كتر االخبار السلبية والتحذيرات
l
والتخويفات اللي عمالة تنشرها “االرصاد” ،
الواحد قرب يقتنع ان االرصاد جمع “رصد
 lفي  7يناير هذا العام إحتفل األقباط مبرور
 2015عام على ميالد السيد املسيح في بيت
حلم ،ومرور  24ساعة على زيارة الرئيس السيسي
للكاتدرائية بالعباسية
دي مش موجة برد ،دي تسريبات القطب
l
الشمالي ومفبركة كمان
 lأمير الكويت يكرم الرئيس السيسي ومينحه
“وسام” مبارك  ،وكده بقي عندنا جمال وعالء
ووسام
 lأمتنى ان التوقعات اللي بتتقال عن ان حركة
احملافظني القادمة هتبقى كلها لواءات ،تطلع
مجرد شائعات ،احنا ماعملناش ثورتني عظيمتني
عشان يفضل يحكمنا لواءات زي أيام مبارك ،دي
ثورة شباب ،ومن حق العقداء و املقدمني و النقباء
واملالزمني ياخدوا فرصتهم
وزمان اوباما ياولداه هيتجنن وراكبه ميت
l
عفريت بعد هذا التقارب املناخي املفاجيء و غير
املسبوق بني مصر وروسيا
يوم  4يناير قالوا إحتمال ميكونش فيه
l
جاذبية ارضية ،عشان كده محدش فكر ينزل من
البيت ،عشان كان اللي هيتمسك في الشارع
على ارتفاع سنتيمتر واحد فوق سطح األرض
هيتقبض عليه فورا ،إذا كان خرق “قانون التظاهر”
فيها  3سنني ،يبقى خرق “قانون اجلاذبية” بامليت
فيها مؤبد
 lمن املؤشرات االيجابية الدالة على تعافي
االقتصاد بشكل يدعو الى التفاؤل في العام
اجلديد ،ارتفاع تذكرة املترو املصري مبقدار ٪٢٠٠
امام الدوالر االمريكي وبقية العمالت
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سوق العقارات
كل عام وحضراتكم بخير ,ونتمنى من اهلل أن
يكون عام مبارك عليكم.
اعلنت  Toronto Real Estate Boardان
4,446منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام
 MLSخالل شهر ديسمبر  . 2014و متثل هذه
النتيجة زيادة بنسبة  9.5في املائة باملقارنة
مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة
من عام  .2013و على الرغم من إرتفاع عدد
الوحدات املعروضة اليزال مالحظ زيادة فى
املنافسة بني املشترين و أدى ذلك إلى زيادة
أسعار السوق.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت
 39.6في املائة من املعامالت  ،وصل
 574,539دوالر
متوسط سعر املنزل
باملقارنة  542,155دوالرلنفس الشهر من
العام املاضى بزيادة قدرها  5.9في املائة .
و فى باقي ال  )»905«( GTAارتفع متوسط
سعر البيع الي  544,828دوالر باملقارنة
 506,356دوالر لنفس الشهر من العام املاضى
بزيادة قدرها  7.5فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة (Condo
 )Apartmentكانت املعاملة علي 1,292

416-737-3121
416.737.3121

بقلم :مدحت سابا

شقة خالل شهر ديسمبر  .2014استحوزت
تورونتو علي نسبة  71باملائة من اجمالى
املبيعات .وكان متوسط  سعر البيع للشقق
السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام
 362,758دوالر بزيادة قدرها  5.4فى املائة ،و في
مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى
 387,612دوالر بزيادة قدرها  5.4فى املائة .و فى
باقي ال  )»905«( GTAارتفع متوسط سعر
البيع الي  300,352دوالر بزيادة قدرها  2.2فى
املائة.
حصيلة السنة
مع نهاية عام  ,2014كانت احملصلة العامة فى
إرتفاع ,حيث متت املعاملة على  92,867منزل
وهو ثانى اعلى عدد وحدات مباعة منذ سنة
 2007حيث كانت عدد الوحدات املباعة أنذاك
 92,998وحدة.
فى سنة  2014وصل متوسط سعر املنزل
فى ال  GTAالى  566,726دوالر بزيادة قدرها
 8.3فى املائة ,و فى مدىنة تورونتو فقط وصل
متوسط سعر املنزل الى  610,554دوالر بزيادة
قدرها  8.1فى املائة .أما فى االحياء اجملاورة فقد
وصل متوسط السعر الى  540,313دوالر و ذلك
بزيادة قدرها  8.5فى املائة.
عزيزى القارئ ,إذا كنت من مالك إحدى الوحدات
فأنت تسير فى فى اإلجتاه الصحيح ورمبا حان
الوقت للتفكير فى اإلستثمارات العقارية ,أما
إذا لم متتلك بعد وحدة فعليك النظر مرة أُخرى
فى قرارك .على مدى السنوات املاضية إستمر
إرتفاع أسعار املنازل بصفة دائمة وصل الى 10
فى املائة سنة  , 2010حتى فى وقت الركود
سنة  2008كان معدل اإلنخفاض قليل جدا ً
وصل الى  0.2فى املائة.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
 soarin.homes@ gmail.comو سوف اجيب
عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker
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عامل العقارات

كيف تستثمر فى مجال
العقارات ()7

�إعداد� :إدوارد يعقوب

تكلمت فى احللقتني السابقتني عن األستثمار القصير األجل

7

فى الشقق السكنية بقلب مدينة تورونتو وذلك فى املبانى

اجلديدة املشتراه بأسعار منخفضة نسبيا تعرف
بأسعار 7ما يونيــو  - 2014العدد الرابع عشر
السبت

قبل األنشاء و ذكرت مثاال مدعما باألرقام لتنازل مالك الوحده

Professional Real Estate Services

السكنية للغير وذلك قبل األقفال و فيه املستثمر حقق نسبة
ربح سنوية تفوق ال  %80ونبهت الى ان مثل هذا السيناريو

Bus: 905-731-2000
Fax: 905-886-7556
messiha@rogers.com

8854 Yonge St., Richmond Hill, L4C 0T4

Ashraf Messiha
Broker, M. Sc. Arch.

416-846-9450

يحتاج الى بعض احلظ لكى تتضافر فية عوامل عددة وهى:

عامل العقارات

ال

 -1ان ال تطرح فى نفس الوقت عدده وحدات للبيع فى نفس

البيــــت
بيتـــــك

العقار الن هذا يخفض االسعار -2 .سرعة احلصول على

مشترى (املتنازل له) قبل األقفال وهذا ليس بالسهل الن

في فترة الشتاء وفي حالة حدوث
اعداد :ادوارد يعقوب
إنقطاع كهربائي في املنزل ،وهو عادة
الشراء يحظر على املتنازل عرض الوحدة للبيع الكترونيا على
يحدث نتيجة عاصفة ثلجية أو بسبب
الصيفان ال
قدومالشراء-3 .
من فرص
وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكل
نظام ال “ام ال إس” مما يحد كثيرامع
شدة الرياح والتي تتسبب في حدوث
يحدث انخفاض فجائى فى اسعار العقارات فى الفترة التى
فى السقف اخلارجى للبيت جتعل املاء بخترق الطبقة العازلة للماء
عطل بخطوط الكهرباء.
تعرض فيها الوحدة للبيع (هذا يحدث فى بعض االحيان
تشرخ الطالء او وجود بقع فى
الكبيرة ورق احلائط او
الربحتقشر
الحظت
فأذا
على نسبة
نتيجة لعوامل طارئة )  -4للحصول
ونحن نحتاج الكهرباء لتدفئة املنزل
ناجـي جرجـ�س Nagi Girguis
األسعار تساقط قطرات من املاء عبر السقف الداخلى،
الداخلى او
السقف
السنوى فى
هذه ،يجب ان يكون معدل الزيادة
سواء كانت التدفئة داخل املنزل عن
جميع اخلدمات العقارية
املثال الذى
منتظم وقريب من املعدل الذى حدث
املنزلإيجار
سقفإ�ستثمار-ا
طرحته .ألصالحبيع�-رشاء-ا
اخلارجى .و فى أحسن
حاجة األن
فأنتمعفى
سوف اطرح فى احللقة القادمة السيناريو البديل فى حالة
عقارات جتارية و�سكنية خربة  -ثقة  -اف�سل اخلدمات
أسوأها
فقط الى اصالح جزء من السقف ولكن فى
االحوال رمبا حتتاج
Cell: 416.953.9416
عدم التوفيق فى امتام التنازل قبل االقفال.
nagi.girguis@century21.ca
nagigirguis.comان
كل |األحوال يجب
قد تغيركلبالطات السقف ( .)shinglesعلى
تستشير احد املتخصصني فى اصالح األسقف مع العلم بأن:
* أن السقف يحتاج الى تغيير البالطات العازله ( )shinglesكل 20
–  30عاما .
* البحث عن مصدر التسرب و أصالحه رمبا ميثل احيانا حتديا صعبا
8000 Yonge st
Thornhill,تغييره بالكامل يكون اوفر
احلاله فإن
هذهon l4J
حتى للمتخصص وفى 1w3
Office: (905) 889-9330
فى التكلفة.
Fax: (905) 889-5822
* التهوية اجليدة داخل الفراغ املوجود بني السقف اخلارجى و السقف
Guirguis
Guirguis
Azza
الرطوبه
تسببها
تقى من الكثيرمن املشاكل التى
 Abdellnourان
الداخلى ميكن
Direct: (647) 296-4696
Direct: (416) 625-8027
الصيانه الدوريه قد تطيل من عمر السقف.
لذلك فالفحص و
Gguirguis2014@gmail.com
azzaabd2014@gmail.com
شركة البناء املالكة للمشروع غالبا ما تضع شرطا فى عقد

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

Sales Representative

* Independently Owned and Operated

بيع وشراء االعمال التجارية

بيع ،شراء وتأجير العقارات السكنية منازل وشقق

بيع وشراء الصيدليات  ،عيادات األسنان ،والعيادات الطبية

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

www.torontojoyrealty.com

Designed by Good News Journal

Buying or selling Pharmacies, Dental Clinics or Medical Buildings

The Toronto Real Estate Board

Buying, selling or leasing houses or condos

Member of

Buying or selling business
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د .شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

ع�شر فوائد ل�شرب املاء

هل تعلم أن املاء هو مكون اساسي في جسم
األنسان ،فحوالي  55باملائة إلي  78باملائة من
اجلسم هو ماء ،وتعتمد النسبة علي حجم اجلسم:
 -1عدم الشعور بالتعب
فاملاء يساعد علي هذا عن طريق زيادة حجم الدم،
حيث يحث القلب علي ضخ الدم إلي كل أعضاء
اجلسم واألطراف مما يسبب الشعور بالراحة ويقلل
االحساس بالتعب
 -2حتسني املزاج العام
عند عدم احساسك بالتعب يكون املزاج احسن
ويؤدي هذا إلي الشعور بالراحة
 -3حتسن الهضم واالمساك
حيث يقوم القولون بإمتصاص املاء حتي ال يحدث
جفاف فيؤدي إلي االمساك في حالة عدم شرب املاء
الكافي ويقوم املاء بدفع ال  Metapolismوهضم
الطعام ،ويُنصح بشرب املاء الدافئ قبل األكل في
بعض احلاالت
 -4خسارة الوزن
عن طريق تقليل الشهية لألكل وملئ املعدة باملاء،
كما يساعد علي حرق الدهون ،كما أن إستبدال
الكحوليات واملشروبات الغازية يقلل من السعرات

التي حتتويها هذه املشروبات
 -5التخلص من االمالح الذائدة
وخصوصاً في حاالت حصاوي الكلي ،وايضاً في
حاالت الرجيم
 -6التخلص من حاالت الصداع و»الصداع
النصفي»
حيث أن معظم حاالت الصداع تنتج من اجلفاف
 -7تنظيم درجة حرارة اجلسم
يتم التخلص من احلرارة الذائدة عن طريق العرق
 -8التخلص من روائح الفم الكريهة
عن طريق ترطيب الفم وتنظيفه من اجزاء الطعام
املتراكمة والبكتريا
 -9التخلص من االالم العضالت واملفاصل
حيث مينع شرب املاء تقلصات العضالت ،ويقوم
بعملية «تشحيم» املفاصل وبالتالي تقليل االالم
العظام
 -10احلفاظ علي البشرة
من خالل شرب املاء تستطيعني احلصول علي بشرة
نضرة وتقليل التجاعيد
يُنصح للرجال بشرب  13كوب من املاء يومي ًا
والسيدات  10-9اكواب فقط

هذا ما يؤ ّثر على نوم أوالدك

أوضحت دراسة نشرت في اخلامس من كانون الثاني
أن تواجد
 2015في اجمللّة األميركية ّ Pediatrics
يخفف من
تلفاز أو هواتف ذكية أو حاسوب لوحي
ّ
عدد ساعات النوم لدى األطفال .أجريت الدراسة
على  2048ولدا ً تتراوح أعمارهم بني العاشرة والثالث
ذكيا
أن من لديه
ً
عشرة سنة ،وقد تبينّ بالتالي ّ
هاتفا ًّ
لوحيا في غرفته ،ينام  21دقيقة أقل من
أو حاسوبًا
ًّ
أما األوالد الذين
أي منهاّ .
األوالد الذين ليس لديهم ّ
لديهم تلفاز في غرفتهم ،فهم ينامون  18دقيقة
أقلّ  ،مقارنة مع األوالد الذين ليست بحوزتهم آلة
التحكم عن بعد .وبحسب باحثني من جامعة

حتث نتائج هذه
كاليفورنيا األميركية ،يجب أن
ّ
ألي
أوالدهم
استخدام
احلد من
الدراسة األهل إلى ّ
ّ
أنواع الشاشة وهم في غرفة النوم.

ألن الشعر هو تاج جمال املرأة ودليل أنوثتها ،ولهذا
ينصح خبراء التجميل بطرق التعامل مع الشعر
اجملعد لتحصلي على شعر ناعم وصحي وجميل.
 -1مشطيه بعناية
إذا كان شعرك مجعد عليكي أن تكونى حذرة
عندما متشيطيه ،وعليكى أيضا أن تقومي بتجفيف
شعرك وحاولِى أن تختارىِ منشفة فائقة االمتصاص
للتخلص من املياه املوجودة داخل شعرك والضغط
بخفة على شعرك حتى يتم إزالة املاء منها ،وابتعدى
عن األشياء التي قد تتسبب في تلف الشعر ،وال
تفرطى في استخدام صبغات الشعر ألنها جتعده
وتنشفه.
 -2ال متشطى شعرك وهو جاف
عليك أال متشطى شعرك وهو جاف فإن ذلك يعمل
على ضرر البشرة وكسر الشعر ،لكن ميكنك أن
تستخدمى أصابعك الرطبة لتمشيط شعرك اجلاف.
 -3جتنبى اإلفراط في معاجلة شعرك
إذا كنت تستخدمى الكرميات ومركبات التنعيم
بشكل مفرط على شعرك فإن هذا يضعفه ويجعله
كثيفا
هش ويحطم حلمك في أن يصبح شعرك
ً
وبعضا من
ويجعله أكثر تكسرًا مع مرور الوقت،
ً
عالجات الشعر قد تؤثر على الرأس وتؤدي بأمراض
في املخ فيجب عليكي أن تكونى حذرة عند وضع أي
شىء على فروة رأسك.

 -4تذكرى املواد الطبيعة
حاولى دائما أن تستبدلى املواد الكيماوية التي
تضعيها على شعرك مبواد طبيعة كعمل قناع
طبيعى جتددين به حيوية شعرك مثل العسل،
واحلليب ،وجوز الهند ،والليمون،واجلرجير ،وماء الورد.
 -5ترطيب الشعر
أفضل الوسائل التي ميكن التعامل مع جتعيد الشعر
هو محاولة جعله رطبا طول الوقت وبشكل مستدمي
وبشكل صحيح واحلل في ذلك هو استخدام زيوت
طبيعة على الشعر مثل زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت
اخلروع وزيت جوز الهند.

طبق العدد

�إعداد� :أماين

 4وصفات بسيطة لسلطة شهية وصحية

تعتبر السلطات من أطباق املقبالت الرئيسية على
املائدة ،بل إن البعض من الذين يتبعون حميات
غذائية خاصة يعتمدون عليها كوجبة رئيسية،
حتتوي على كافة العناصر الغذائية الالزمة.
وهناك أنواع كثيرة ومتعددة من السلطات،
ويشتهر كل بلد بنوع معني منها ،وتختلف
املكونات من صنف إلى آخر ،وتبقى اخلضروات
املكون األساسي ملعظم أنواع السلطات.
ونقدم لكم مجموعة من الوصفات البسيطة
واملميزة لسلطات شهية وصحية في نفس الوقت
تقدم بأوقات مختلفة من اليوم بحسب ما أوردت
صحيفة « تاميز أوف إنديا».
 -1سلطة البيض املسلوق لوجبة الفطور
يخلط املايونيز مع القليل من صلصة اخلردل،
ويضاف املزيج إلى البيض املسلوق املقطع وحفنة
من الذرة املسلوقة ،وحترك كافة املكونات بشكل
جيد لتختلط فيما بينها مع إضافة امللح والفلفل
حسب الرغبة ،وتعد هذه الوصفة خيارا ً مثاليا ً
لوجبة الفطور متنح الشعور بالشبع طوال النهار.

 -2سلطة الدجاج املشوي لبعد الظهر
تنقع قطع الدجاج باألعشاب اإليطالية وزيت
الزيتون وتشوى على النار ثم تقطع ألجزاء صغيرة،
يضاف بعد ذلك ربع ملعقة من كل من الفلفل
واخلل وزيت الزيتون والثوم املفروم واخلردل وحترك
املكونات جيدا ً في وعاء كبير ،وميكن إضافة اخلس
واجلبنة املبشورة في األعلى للزينة.
 -3سلطة اخليار اليونانية للمساء
تخلط شرائح البصل املنقوعة في اخلل مع قطع
اخليار املفروم واجلبنة وحبات الزيتون وشرائح الفلفل
األخضر ،ويضاف القليل من زيت الزيتون وعصير
الليمون ،ويرش امللح والفلفل حسب النكهة.
احلارة لوجبة العشاء
 -4سطلة املعكرنة ّ
تغلى املعكرونة مع القرنبيط ثم جتففان
وتشطفان باملاء البارد ،ثم توضعان في وعاء كبير
وتضاف قطع الدجاج املسلوقة والطماطم ،وحترك
املكونات مع إضافة زيت الزيتون واخلل والنعناع،
وتترك السلطة لتبرد بعض الوقت في الثالجة
قبل تناولها.

 5خطوات للتخلص من جتعد الشعر

تخفيضات خاصة للجاليات العربية

Medical Aesthetic
Treatments
Facials
Chemical Peels
Microdermabrasion
Mesoglow Mesotherapy
Massage Therapy

•
•
•
•
•

Medical Pedicure
• Using Margaret Dabbs
Products

Skincare Products
Obagi Medical
PCA / ElcaMD
Alyria
Margaret Dabbs

•
•
•
•

Injectables

• Botox Wrinkle Relaxer
• Juvederm Dermal Fillers

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

VISIA
• Skin Analysis

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

•
•
•
•
•
•
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كندا تتعهد باستقبال  ١٠األف
الجئ سوري جديد وتقدمي ٩٠
مليون دوالر مساعدات إنسانية

اعلن وزير الهجرة الكندي «كريس الكسندر» ،عن أن كندا
سوف تستقبل  ١٠األف الجئ سوري علي مدي الثالثة
سنوات القادمة  ،وهذا استجابة لنداء وكالة الالجئني
في األمم املتحدة  ،وقال الوزير أن  %٦٠من هؤالء سوف
تتكفلهم مجموعات خاصة وسوف تتكفل احلكومة بي
 %٤٠منهم  ،وفي تقرير أصدرته وكالة شؤون الالجئني
في األمم املتحدة رحبت الوكالة بالتعهد الكندي السخي
وقالت في التقرير أن عدد الالجئني السوريني اصبح اكثر
من  ٣مليون في يونية  ، ٢٠١٤وان  %٢٣منهم ترعاهم
وكالة الالجئني في جميع أنحاء العالم  ،ويأتي هذا اإلعالن
من احلكومة الكندية بعد أن تعرضت النتقادات شديدة
من جماعة الهجرة التي قالت أن احلكومة ال تفعل ما
يكفي ولم تفي بالتزاماتها السابقة بأخذ  ١٣٠٠الجئ
سوري بنهاية عام  ، ٢٠١٤وقال وزير الهجرة انه اعتبار
من اليوم فان  ١٢٨٥الجئ سوري قد متت املوافقة لهم
علي القدوم إلي كندا وان منهم  ١١٠٠تقريبا موجودين
بالفعل في كندا ومنهم  ٣٦٠فرد ترعاهم احلكومة وهذا
اكثر بي  ١٦٠فرد عن التزامها املعلن  ،بي  ٢٠٠فرد ويتوقع
أن يصل بقية الالجئني في مارس  ، ٢٠١٥وكانت حكومة
كندا حتت انتقادات بسبب قولها أنها ستمنح األولويات
لألقليات العرقية والدينية من الالجئني السوريني  ،وعن
هذا قال متحدث باسم وزير الهجرة لوكالة أنباء سي بي
سي أن كندا تركز علي األفراد املعرضني للخطر والذين
يواجهون االضطهاد ولن نعتذر وستظل أولوية قبول
املهاجرين مركزة علي هؤالء الذين هم في خطر بسبب
انهم اقليه دينية أو النهم نساء وضحايا االغتصاب .
وأعلن وزير الهجرة أيضا عن قبول ٣٠٠٠الجئ عراقي
بنهاية عام  ٢٠١٥باإلضافة إلي  ٢٠الف الجئ عراقي مت
استقبالهم بالفعل في كندا وتعهدت كندا أيضا بتقدمي
 ٩٠مليون دوالر للمساعدات اإلنسانية في املنطقة منها
 ٥٠مليون دوالر ملساعدة السكان املتضررين داخل سوريا
والبالد اجملاورة مبا فيها األردن ولبنان وتركيا ،و ٤٠مليون دوالر
أخري ملساعدة هؤالء املتأثرين باألزمة احلالية في العراق .

وكالة الصحة العامة في كندا

حتذر من وجود بكتريا الليستريا
القاتلة في بعض أنواع التفاح

حذر مسؤولو الصحة الفيدرالية الكندية،
الكنديني من اكل تفاح الكرمل« ،هابي ابل» الذي
يباع في عبوات جاهزة ومستورد من الواليات
املتحدة وكذا أنواع التفاح «جراني سميث» و
«جاال ابل» والتي ميكن أن تباع حتت أسماء أخري
وهي قد تباع باجلملة أو بالقطاعي بعد أن أصيب
 ٣١فرد ببكتريا الليستريا وتوفي ستة منهم في
الواليات املتحدة .وقد مت استدعاء هذه املنتجات
في كندا وال تزال وكالة الصحة العامة ووكالة
فحص الغذاء حتقق في املوضوع بعد إصابة اثنني
كنديني بالبكتريا ،وتقترح الوكالة إعادة املنتج
إلي املتجر أو التخلص منه واذا لم يكن الفرد
متأكدا فيجب أن يتصل باملتجر الذي اشتري
منه التفاح
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رجل من تورنتو ينشئ بنك للطعام النباتي في املدينة

يعتزم «ماثيو نوبل» أن يحضر طعام نباتي  %١٠٠وطازج
إلي مدينة تورنتو في بنك للطعام النباتي  ،وقال ماثيو
أن الطعام النباتي ال تستطيع بنوك الطعام احلالية أن
تقدمه ألنه صعب التخزين والنقل  ،ويقول ماثيو أن
هدفه الذي يتمني حتقيقه هو أن تتوفر للناس خضروات
وفواكه بنسبة  % ٥٠من األغذية  ،وقال أن هناك بعض
الناس النباتيون والذين يعتمدون علي بنوك الطعام
الحتياجاتهم مضطرون ألكل اللحم ألنه ليس لديهم
اختيار أخر وأن الناس النباتيون يختارون هذا أما حلاالتهم
الصحية أو النهم ضد القسوة علي احليوان أو النهم
اختاروا أن يساهموا في احلفاظ علي البيئة التي تتضرر بسبب تربية املاشية علي نطاق واسع .وسوف
يبدا ماثيو برنامجه بتقدمي خدمة واحدة أو اثنني في الشهر  ،وسيتم افتتاح هذا القسم ويسمي بنك
الطعام النباتي في  ٣١يناير في مساحة من املركز املسمى «يوجن ستريت ميشن» .ويخطط ماثيو
لالعتماد علي الشركات الكفيلة واجملتمعات التي ستشارك في تدفق املنتجات الغذائية الطازجة
لبنك الطعام النباتي.

مقاطعة البرتا تواجه عجز مالي قدره  ٥٠٠مليون دوالر
لهبوط أسعار النفط

ادمنتون  :صرح رئيس وزراء مقاطعة البرتا «جيم
برنتيس» بأن هبوط أسعار النفط بشكل سريع
سيؤدي إلي عجز مقداره  ٥٠٠مليون دوالر في
امليزانية املتوقعة لهذا العام  ،وقال أن مستشاريه
يتوقعون أن تنتعش أسعار النفط ببطيء علي
مدي السنوات املقبلة وان تظل امليزانية في
عجز حتي عام  ٢٠١٨وقال لقد انتقلنا من فائض
في امليزانية مقداره  ١٫٥بليون دوالر في نوفمبر
املاضي إلي ما يشبه العجز بي  ٥٠٠مليون دوالر
استنادا علي توقعات أسعار النفط احلالية ،
وأن أسعار النفط هي شريان احلياة بالنسبة
لالقتصاد في البرتا وهبوط األسعار من  ١٠٠دوالر
للبرميل إلي اقل من  ٥٠دوالر للبرميل جعل لنا
القليل مما ميكن القيام به إزاء هذا فال نستطيع
أن نخفض النفقات أو نزيد اإليرادات ونحن في

الشهرين األخيرين من السنة املالية  ،وتتوقع
املقاطعة أن يزيد سعر برميل النفط لغرب
تكساس إلي  ٨٩دوالر بنهاية العام املالي في ٣١
مارس القادم وكل دوالر ينقص في متوسط سعر
النفط علي مدي سنة سوف يكلف املقاطعة
 ٢١٥مليون دوالر  ،وقال رئيس وزراء املقاطعة أن
ميزانية العام املقبل وضعت علي أساس  ٦٥دوالر
لبرميل النفط وهذا يعني انخفاض في إيرادات
املقاطعة بي  ٦٫٧بليون دوالر وستكون املشكلة
في استمرار أسعار النفط باقل من  ٥٠دوالر ملدة
طويلة حيث لن يكون لدي املقاطعة أية إيرادات ،
وانهم األن يبحثون في ثالثة خيرات وهي احلد من
األنفاق وزيادة اإليرادات واستخدام  ٥بليون دوالر
من صندوق املدخرات للطوارئ لتغطية العجز
في امليزانية لهذا العام .

كندا تندد بجلد الناشط
السعودي رائف بدوي

اصدر «اندرو بينيت» سفير كندا للحريات الدينية بيان
قال فيه  :ساورني القلق الشديد عندما علمت بأن
الناشط السعودي في مجال حقوق األنسان «رائف
بدوي» يواجه عقوبة اجللد ١٠٠٠ ،جلدة واحلكم بالسجن
ملدة  ١٠سنوات ملمارسة حقه في احلرية الدينية
وحرية التعبير  ،وذلك باجللد العلني  ٥٠جلدة خارج
املسجد في جده كل أسبوع ملدة  ٢٠أسبوع  ،والذي
ميثل إنتهاك صارخ لكرامة األنسان وانا ادين هذا بقوة
 ،وكندا تتمسك بشدة باحلريات األساسية ومنها حرية
الدين وحرية التعبير وحرية تكوين جمعيات وغيرها
من حقوق األنسان التي هي أساس تكوين مجتمعات
مزدهرة ومتطورة  ،وأن العقوبة التي حلقت بالسيد
رائف بدوي غير إنسانية وال تليق مبجتمع يسعي ألي
النهوض بنفسة وسط األسرة الدولية  ،وقد اعتقل
رائف بدوي في يونية عام  ٢٠١٢بسبب إنشاؤه ملوقع
إلكتروني« ،السعوديني األحرار الليبراليني» للمناقشات
حول املوضوعات الدينية واالجتماعية والسياسية
التي ليست مفتوحة للنقاش في وسائل األعالم
السعودية التقليدية  ،وتضمن موقعة مقاالت تنتقد
كبار الشخصيات الدينية في السعودية وغيرهم في
التاريخ اإلسالمي  ،وطلب االدعاء باحلكم عليه بالردة
والذي قد ينطوي علي عقوبة اإلعدام ولكن القاضي
رفض هذا االتهام  ،وحكمت عليه احملكمة باجللد ١٠٠٠
جلدة والسجن  ١٠سنوات وغرامة مقدارها مليون ريال
سعودي إلهانة اإلسالم  ،وقد مت جلد رائف أول  ٥٠جلدة
بعد صالة الفجر يوم  ٩يناير ٢٠١٥علني أمام الناس خارج
مسجد اجلفالي في جدة وقال فيليب لوثر مدير قسم
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو
الدولية أن رائف غير مذنب ولم يفعل شيء اكثر من انه
أنشاء منتدي عام للمناقشة واملمارسة السلمية للحق
في التعبير ،ودعت املنظمة إلي األفراج عنه فورا ً وتعيش
زوجة رائف وأوالده الثالثة كالجئني في مدينة شيربروك
بكبيك في كندا بعد أن فروا إليها من السعودية

حوافز مالية دراسية جديدة لألطباء املستعدين
للعمل في مقاطعة نوفا سكوشيا

هاليفاكس :قدمت حكومة نوفا سكوشيا برنامج
جديد لألطباء حديثي التخرج واملمارسني اجلدد
واالختصاصني من كل أنحاء كندا والواليات املتحدة
يهدف إلي تشجيعهم للعمل في اجملتمعات التي
بها نقص للخدمات الصحية في املقاطعة ،وقد
يحصل  ٢٥من خريجي كلية الطبيب الذين وافقوا
علي العمل ملدة خمسة سنوات في املناطق احملرومة
من اخلدمات الصحية علي ما يقرب من  ١٢٠الف دوالر
حوافز دراسية ستدفعها حكومة املقاطعة  ،وقال
وزير الصحة «ليوجالفيني» أن هذا البرنامج متاح
لألربعة سنوات القادمة لطالب الطب حتت التمرين أو
لألطباء الذين هم في السبعة سنني األولي ملمارسة
الطب في أي جزء من كندا أو الواليات املتحدة هذا
باإلضافة إلي دفع مبلغ  ٣٠الف دوالر ألطباء األسرة
الذين هم علي استعداد للعمل في مجتمعات ليس
لديها مستشفى إقليمي واألطباء املتخصصني الذين
هم علي استعداد للعمل خارج نطاق حدود سلطة
الهيئة الصحية في العاصمة  ،وقال أن هناك بعض
اجملتمعات احمللية املتاحة فقط للعمل فيها ضمن هذا
البرنامج ،وسوف تعمل احلكومة للتوصل إلي اتفاق
معهم ،وقد اقترح هذا البرنامج مجموعة من اخلبراء
للمساعدة علي جذب األطباء وإبقاؤهم للعمل في
نوفا سكوشيا  ،وسيساعد هذا البرنامج األطباء علي
دفع ديون رسوم التعليم املرتفعة وسيكون له تأثير
إيجابي علي الصحة في املقاطعة.
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اضطرت السلطات التونسية
إلنهاء االحتفال الرسمي
بالذكرى الرابعة لـثورة احلرية
والكرامة قبل أوانه بسبب
احتجاجات قامت بها أسر
ضحايا الثورة وجرحاها .وحني
أنهى الرئيس الباجي قائد
السبسي خطابه باملناسبة
وبدأ بتقليد املكرمني أوسمة،
ارتفعت أصوات االحتجاج
في القاعة .وهتف أفراد أسر
«شهداء» الثورة وجرحاها
احلاضرين “أين العدالة ألبنائنا؟”
و»أوفياء أوفياء لدماء الشهداء”
وقالت محجوبة نصري التي
قتل زوجها في كانون الثاني/
يناير “ 2011هذه مسخرة .نحن
لم نأت من أجل سماع خطب
رنانة ،جئنا ألجل تكرمي رمزي على
األقل ملن فقدنا” .وحاول قائد
السبسي الذي بدا منزعجا من
اجللبة التي أحدثها احملتجون،
مواصلة احلفل وخاطب اجلمع
احملتج قائال “لو كان الشهداء
أحياء ملا وافقوكم على ما
تفعلون” .وحني استمر األمر
عاد من جديد بعد دقائق

ال�سبت  17يناير  - 2015العدد التا�سع والع�رشون

احتجاجات أسر ضحايا الثورة التونسية تتخلل
االحتفاالت الرسمية للذكرى الرابعة

وخاطب اجلمع بلهجة ال تخلو
من بعض العتب قبل أن يغادر
القاعة قائال “كل الشهداء
في بالنا وسيتم توسيمهم.
ما تفعلون ليس ضروريا .هيا
ليساعدكم اهلل” .ويؤكد احلادث
أن هذا امللف املؤلم لضحايا
الثورة التونسية وجرحاها لم
يغلق بعد مرور أربع سنوات
على “ثورة احلرية والكرامة”.
وبحسب حصيلة رسمية
فإن قمع الثورة التي أطاحت
بالرئيس زين العابدين بن علي
( 17كانون األول/ديسمبر
 14 -2010كانون الثاني/يناير
 )2011أدى إلى سقوط أكثر
من  300قتيل ومئات اجلرحى

فرانس  / 24أ ف ب

مبن فيهم أشخاص قتلوا أو
جرحوا في األيام التي تلت فرار
الرئيس السابق.وقالت منظمة
هيومن رايتس ووتش االثنني
“أن جهود تونس إلقرار العدل
بحق مرتكبي عمليات القتل
خارج إطار القضاء ،أثناء فترة
االنتفاضة قبل أربع سنوات،
قد مت القضاء عليها من خالل
مشاكل قضائية أو ذات صلة
بإجراءات التحقيق وهو ما لم
يؤد إلى إنصاف الضحايا”.وأقام
حزب النهضة اإلسالمي ثاني
أكبر أحزاب البالد بعد حزب نداء
تونس ،منصة وشاشة عمالقة
وسط الشارع إلحياء املناسبة
باألناشيد واخلطب.

السلطات األمريكية
حتبط خطة لتفجير مبنى الكونغرس

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي رجال في والية
أوهايو «خطط» لتنفيذ اعتداءات في العاصمة االمريكية
واشنطن وتفجير مبنى الكونغرس وقتل موظفيه.
ووجهت إلى كريستوفر كورنل تهمة محاولة قتل ضابط
أمريكي بحسب وثائق احملكمة.
وأظهرت الوثائق أن كورنل نشر تغريدة على موقع تويتر يؤكد
دعمه لتنظيم الدولة اإلسالمية.
وكان ينشر تغريداته باسم مستعار وهو من حساب باسم
رحيل محروس عبيدة.
وقال جون باريوس ،عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي “اف بي اي” املسؤول عن اعتقال كورنل إن «
املواطنني األمريكيني لم يكونوا في خطر خالل فترة التحقيقات”.
وكان كورنل حتت مراقبة “اف بي آي” لفترة طويلة قبل اعتقاله األربعاء بعد شرائه أسلحة نارية.
وقال مصدر متعاون مع “اف بي آي” إن كورنل “أبلغه بأنه غير مكلف رسميا ً من قبل قادة تنظيم الدولة
االسالمية بتنفيذ أي اعتداءات ،إال أنه يريد رفع راية اجلهاد”.
وأضاف املصدر أن كورنل “أبلغه خالل لقائه في اكتوبر  /تشرين األول عن حاجته إلى اسلحة ،إال أنه
رفض االفصاح عن تفاصيل احلصول عليها”.
وأكد كورنل في لقاء آخر مع املصدر أنه يريد الذهاب إلى واشنطن ويفجر قنابل أنبوبية في مبنى
الكونغرس ويطلق النار على املوظفني واملسؤولني داخله.
وألقي القبض على كورنل بعد شرائه بندقيتني (نصف آلي) من طراز “ام  »15و 600طلقة ذخيرة في
أوهايو.

BBC

نافذة على �صحافة العامل
إمرأة ترفع قضية بنوة على ملك
إسبانيا السابق

وافقت احملكمة االسبانية العليا على بحث مزاعم امرأة بلجيكية
بأنها االبنة غير الشرعية للملك االسباني السابق خوان كارلوس،
الذي تخلى عن العرش الصيف املاضي.
وتقول إنغريد سارتاو إن والدتها كانت على عالقة بامللك في
الستينيات بينما كان وليا للعهد ومتزوجا.
وقال مسؤولون في البالط امللكي إنهم يحترمون استقالل احملكمة
ولكنهم رفضوا التعليق على االمر.
وميكن للمحكمة النظر في القضية بعد أن فقد امللك
السابق احلصانة بتخليه عن العرش البنه فيليبي الرابع في يونيو
املاضي ،قائال أن الوقت قد حان “حلقبة جديدة”..وبينما وافق البرملان على منح امللك درجة معينة
من احلصانة بعد تنازله عن العرش ،إال أنه اعطى احملكمة العليا حق مقاضاته .هذا وميكن أن يطلب
من امللك السابق إجراء اختبار أبوة وميكن للقضية أن تصل إلى جلسة علنية .وقد كان امللك خوان
كارلوس يتمتع بالشعبية معظم فترة توليه العرش التي دامت  39عاما ويعزى اليه الفضل حتول
البالد الى الدميقراطية بعد وفاة اجلنرال فرانكو عام  .1975ولكن شعبيته وصحته تدهورتا في
االعوام االخيرة بينما تعرضت االسرة املالكة لسلسلة من الفضائح.

BBC

بريطانيا تطلق أكبر بعثة جتارية ملصر منذ  10سنوات

وصلت بعثة جتارية بريطانية إلى
مصر ،تضم أكثر من  40ممثل لكبرى
الشركات اإلستثمارية ،حسب وكالة
األنباء األمريكية “اسوشيتد برس”.
وصرح وزير الدولة البريطاني للشرق األوسط توبياس إلوود أن
البعثة تظهر التزام لندن بزيادة االستثمار الدولي في مصر،
وتهدف لزيادة حجم التجارة الثنائية بني البلدين.
وقال إلوود خالل لقائه برئيس الوزراء املصري إبراهيم محلب ”:إن
ذلك جزءا من برنامج جاري للتعاون االقتصادي ،سيتضمن زيارات
جتارية أكثر ومشاركة بريطانيا في مؤمتر مارس االقتصادي”.
وركز لقاء إلوود ومحلب على تطوير قطاع الطاقة والعقارات
واإلنشاءات ،كما ركز على بحث تعاون أجنبي في مشروع قناة السويس اجلديد.
ومن جانبه ،قال رئيس شركة االستشارات التجارية في الشرق األوسط  ،Signetأجنوس بلير :إن قطاعات
عديدة في مصر مثل اإلنشاءات والبنية التحتية والطاقة واملياه وجتارة التجزئة واخلدمات املالية جتذب
اإلستثمارات األجنبية ،مضيفا أن التغلب على البيروقراطية سيساعد على التغلب على العقبات ،وأن
تطوير منطقة قناة السويس يعد واحدا من أهم عوامل التغيير.

info@ashamalla.ca
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السيسي :لو تأخرت  30يونيو لقامت
عاما
حرب أهلية استمرت 50
ً

قال سيد عبدالعال ،رئيس حزب التجمع ،إن الرئيس السيسي قال في
لقائه برؤساء االحزاب أنه إذا ما تأخرت ثورة  30يونيو شهرين أو ثالثة
لنشبت حرب أهلية في املنطقة وليست مصر فقط وكانت ستدوم
عاما ونفي السيسي أن يكون له ظهير سياسي قائال« :ال
قرابة ً 50
أؤسس لنظام الفرد بل لنظام املؤسسات ،وأن أظل مع الشعب حلماية
الوطن».
وأشار عبدالعال إلى أن السيسي قال إن «املشكالت املعقدة واملتراكمة
التي عانت منها مصر طوال  30سنة ال ميكن حلها في شهور ،وإمنا
هناك برنامج متفائل للخروج من هذا املأزق خالل عامني ،موضحا أن
مشكلة الكهرباء مت التعاقد مع الصني مبا يقرب من  35-30مليار حلل
اﻷزمة خالل  5سنوات».
وأضاف رئيس حزب التجمع إلى أن الرئيس السيسي دعا إلى التوحد
من أجل الوطن ،كما دعا األحزاب الختيار اﻷكفأ ،مؤكد أن الشعب خرج
في  30يونيو إلزاحة اإلخوان وسيخرج على البرملان أيضا إذا ما رأى أنه
ال يعبر عنه.
« الشيخ أحمد كرمية» يطالب بإلغاء األوقاف وإنشاء وزارة شؤون دينية
يديرها مسلم ويهودي ومسيحي
طالب أحمد كرمية ،أستاذ الشريعة بجامعة األزهر ،إن املؤسسات
الدينية ال تقوم بدورها كما ينبغي في مواجهة فكر التشدد والتعصب
واإلرهاب ،مطالبا ً بعودة رؤوس املؤسسات الدينية سواء مسلمني أو
أقباط إلى ثكناتهم ،مقترحا ً بإلغاء وزارة األوقاف وإنشاء وزارة للشئون
الدينية .
وأضاف «كرمية» ،خالل حواره مع اإلعالمي محمود الورواري ،ببرنامج
«احلدث املصري» امل ُذاع عبر شاشة «العربية احلدث» ،مساء األحد ،أن
اقتراح إنشاء وزارة للشؤون الدينية حتت إشراف الدولة تضم األطياف
الدينية في مصر من مسلمني ومسيحيني ويهود ،يرأسها وزير مسلم
ويكون للمسيحيني وكيل أول وزارة ،ولليهود وكيل ثاني ،موضحا ً أن هذا
االقتراح لم يجد استجابة من مسؤولني في الدولة.
وطالب «كرمية» بضم مال الوقف التابع لوزارة األوقاف لوزارة املالية،
ألنها مترهلة ومشتتة ما بني العمل الدعوي وبني مال الوقف ،مشيرا ً
إلى أن إنشاء وزارة للشؤون الدينية يجعل في حالة حدوث أية مشكلة
ال يذهب املواطن املصري إلى شيخ األزهر أو الكنيسة بل يذهب إلى
الدولة ،وبالتالي مينع أي فتنة طائفية يتم استغاللها واختالقها إلحداث
بلبلة واحتقان في الشارع.
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حـــــــوارات

رئيس الوزراء املصري «إبراهيم محلب» يتحدث ل «جود نيوز»

بعد زيارة السيسي للكاتدرائية ،مصر ستشهد حالة جديدة من التسامح
املصريني باخلارج سفراء لنا ويجب اإلستفادة من خبراتهم
مصر في طريقها أن تكون دولة دميقراطية حقيقية

في تصريحات خاصة جلريدة «جود نيوز» الكندية ،قال
املهندس «إبراهيم محلب» ،رئيس الوزراء املصري ،إن مصر
في طريقها الي أن تكون دولة دميقراطية حقيقية ،وأن يتم
دمج كل فئات وتيارات اجملتمع طاملا آمنت مبصريتها ،واحترام
حقوق اإلنسان واملواطنة وعدم الزج بالدين والسياسة،
وتقوية دور املؤسسات واجملتمع املدني  ،الفتا ً الي ان مصر
سوف تُبني بسواعد ابنائها دون تفرقه بني مسلم او
مسيحي « ،والبلد حتتاج مجهود كل مصري أيا ً كان دينه -
علي حد و صفه  ، -وشدد رئيس الوزراء علي أن زيارة الرئيس
«عبدالفتاح السيسي» للكاتدرائية املرقسية الكبري
بالعباسية ،ومشاركته بصالة القداس في ليلة عيدامليالد
اجمليد ،هو اكبر دليل علي أن مصر سوف تشهد حالة جديدة
من التسامح و التفاهم والتقارب بني كل املصريني.
وعن دور املصريني في كندا واخلارج في تلك املرحلة ،قال
«محلب» في تصريحات هاتفية ملراسل «جود نيوز»
بالقاهرة جرجس ابراهيم  ،أنه من الضروري في الفترة
املقبلة ،اإلستفادة من طاقات املصريني باخلارج واالستعانة
بجهودهم في خطط التنمية والنهوض االقتصادي ،والذي
يُعتبر أمر غاية في األهمية للنهوض مبصر وحتقيق النهضة
والتنمية و العدالة االجتماعية التي يحلم بها كل املصريني
،مشيرا ً إلي أن هناك كفاءات وشخصيات وطنية متميزة من
املصريني املهاجرين برعت في العديد من اجملاالت بالدول االوربية وفي
أمريكا وكندا  ،بل واستطاعت تلك الكفاءات املصرية ترك بصمات
متميزة في كل املواقع التي تولوها.
و شدد رئيس الوزراء «إبراهيم محلب» علي أن املصريني باخلارج عليهم
دور مهم في تدعيم العالقات العربية وإعادة أواصر الروابط بني

الشعوب ،باعتبارهم سفراء ملصر بالدول التي يعيشون فيها  ،كما
أن حتويالت املصريني العاملني باخلارج ،لها دور هام في دعم االقتصاد
املصري ،باعتبارها احد أهم املصادر لتوفير العملة الصعبة للبالد
خاصة بعد تراجع عدة مصادر هامة أخرى في هذا الشأن كالسياحة
على سبيل املثال ،السيما بعد ثورة  25يناير و ثورة  30يونيو .حيث
تعرض االقتصاد املصري لبعض الهزات نتجيه لالوضاع السياسية و
االمنية التي مرت بها البالد في اعقاب الثورة
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«شارلي ايبدو» ،األكثر
دموية في فرنسا منذ عقود
احلادث وما قبله وما بعده؟؟

جود نيوز :حادث خطير دموي كبير ،سيتوقف عنده العالم ،حادث
مرعب في عدد قتاله وطريقة القتل وهوية املقتلوين وهم معظمهم
من الصحفيني الذين ال ميلكون إال قلمهم وريشتهم فكان الرد علي
الكلمات واحلروف واخلطوط والرسوم ،هو تلك الطريقة الوحشية،
القصة اشبة بفيلم من افالم هوليود ولكنه لالسف لم يكن فيلما ً
بل كان حقيقة  ...حاولنا كجريدة «جود نيوز» أن ننقل لقرائنا احلادث
وكأنك تراه...

الساعات األولي قبل احلادث

حسب مصادر أمنية فأن اجلزائر حذرت فرنسا من وقوع اعتداءات
إرهابية في العاصمة باريس قبل  24ساعة من وقوع الهجوم على
اجمللة األسبوعية الفرنسية «شارلي إيبدو» .وأفادت تقارير فرنسية بأن
منظمة مكافحة اإلرهاب الفرنسية تلقت من نظيرتها اجلزائرية قبل
يوم واحد من الهجوم على «شارلي إيبدو» ،حتذيرات من وقوع هجمات
إرهابية .وأشارت املصادر إلى أن «املعطيات السرية توقعت جلوء إرهابيني
لتنفيذ هجمات في أوروبا ،خاصة فرنسا.

الدقائق األولي قبل احلادث

كان يوم األربعاء السابع من يناير ،وكعادة كل يوم أربعاء ،كانت الطاولة
الكبيرة التي حتتل كل غرفة اجتماع هيئة التحرير ،بالطابق الثاني حتفل
باحللويات وبالعجائن .في اليسار الصحفي الرسام «شارب» مدير النشر.
في هذا األربعاء األسود ،كان يجلس بجوار»شارب» الصحفيون «كابو»
و «فوالنسكي» و «تينيوس» و «هونوري» و «ريس» ،واحملرر «لوران ليجي» و
«فابريس نيكولينو» و «فيليب النسون» ثم االقتصادي «بيرنار ماريس»

باإلضافة إلى كتاب األعمدة« ،سيغولني فانسون» و «إلزا كايا» .وفي
جدران غرفة اإلجتماع بعض األغلفة الشهيرة للجريدة وعلم فرنسي
وصورة لساركوزي وهو غير راض على الوضع .
اجتماع هيئة التحرير يبدأ عادة في العاشرة والنصف وينطلق في
حماسه مع النكت التي يتبادلها احلاضرون .واالجتماع ينتهي عندما
يأتي وقت انتهائه أو حني يستبد اجلوع باحلاضرين ،ويكونون ُمضطرين
للذهاب للغذاء

كيف حدثت املذبحة

هذا األربعاء لم يذهب أحد إلى الغذاء بعد االجتماع .وهذا األخير انتهى
مع دخول رجلني ملثمني استطاعا أن يسكتا الضحكات املرتفعة وسط
القاعة ،رجالن لديهما أسلحة ثقيلة أحدهما كان مصرا ً على السؤال
لكي يتأكد من إسم ضحيته “شارب؟” قبل أن يطلق النار عليه .وبعد
ذلك امتد إطالق النار إلى البقية الباقية ،وحسب شهود العيان كانا
معا ً يصرخان مثل اجملانني “اهلل أكبر” و”ستؤدون الثمن ألنكم شتمتم
رسول اهلل” وللصحفية «سيجولني فانسون» ،قاال وهما يضعان على
رأسها الرشاش “أنت لن نقتلك ألننا النقتل النساء لكنك ستقرئني
القرآن”.
سبعة محررين ورسامني ماتوا في ظرف ثوان معدودة :كابو ،شارب،
تينيوس ،فوالنسكي ،بيرنار ماريس ،هونوري  ،باإلضافة إلي الطبيبة
والكاتبة املتميزة« ،إلزا كايا» ،رغم أنها امرأة ورغم أنهما قاال بأنهم ال
يقتلون النساء ،وكذلك« ،مصطفى وراد» املصحح املنحدر من القبائل
اجلزائرية والذي حصل على اجلنسية الفرنسية شهرا ً واحدا ً فقط قبل
أن يقتله اإلرهابيان ،ثم «فرانك برينسوالرو» أحد رجال الشرطة املكلفني
بحراسة «شارب» و «ميشيل رونو» الذي كان فقط يزور اجلريدة إبان حلظة
القتل  .وحدها «سيجولني فانسون» بقيت حية بعد أن اختبأت حتت
الطاولة الكبيرة لالجتماع .خمس دقائق من إطالق الرصاص وانتهى
كل شيء ،لكن قبل الدخول قتل اإلرهابيان فردريك بواسو قبل أن يختما
مجزرتهما بقتل أحمد املرابط الشرطي الذي شاهد العالم مقتله

On behalf of
A personal
message from
the City of Mississauga
Mayor
Mississauga Bonnie Crombie
and Members of
Council, I would
like to offer
best wishes to
Coptic Orthodox
Christians for
a very Merry
Christmas.

ببرودة دم مرعبة في الشارع ،ثم انصرفا وهما يصرخان “لقد انتقمنا
للنبي محمد”“ ،لقد قتلنا شارلي إيبدو”…

بعد احلادث

تقدم رؤساء العالم تظاهرة لتكرمي ذكرى الضحايا ،وشارك في املسيرة
هوالند وأسر الضحايا ورؤساء ثماني دول افريقية واهم القادة االوروبيني
من املستشارة االملانية اجنيال ميركل الى رئيسي الوزراء البريطاني
واالسباني ديفيد كاميرون وماريانو راخوي .باإلضافة إلي ملك األردن
عبد اهلل الثاني وزوجته امللكة رانيا ،ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتنياهو ،والرئيس الفلسطيني محمود عباس ،ووزير اخلارجية الروسي
سيرجي الفروف .ومن مصر وزير اخلارجية سامح شكري.

الكنديون يدينون الهجوم

بعد احلادث بساعات ،أصدر رئيس وزراء كندا« ،ستيفن هاربر» بيانا ً  ،قال
فيه :أننا نقدم التعازي ألسر وأصدقاء الضحايا ،وأن كندا تقف مع
فرنسا في هذا اليوم املظلم  ،وربط بني هذا العمل الوحشي والهجمات
التي وقعت مؤخرا في سيدني بأستراليا والتي حدثت في أوتاوا  ،وهذا
يذكرنا دائما انه ال يوجد بلد محصن ضد الهجمات اإلرهابية وان كندا
وحلفائها لن يرهبوا بهذا وسوف يستمرون في الوقوف بحزم معا ضد
اإلرهاب الذي يهدد السالم واحلرية والدميقراطية لبالدنا وأضاف أن اجلناة
يجب أن يواجهوا العدالة  ،وقال رئيس احلزب الدميقراطي «توم مالكاير»
علي «تويتر» أنه شعر بالصدمة واالشمئزاز من هذا العنف الذي ال
معني له  ،وقدم «جاستني ترودو» زعيم احلزب الليبرالي تعازيه ألسر
الضحايا ودعمة للشعب الفرنسي .وقد تظاهر املئات في مونتريال
وكيبيك ووينيبج ضد هذا احلادث ودعما ً حلرية الصحافة.
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السيسي :ال ميكن أن نقف ضد حق الشعب
اإلثيوبي في التنمية

لقاء السيسي والبابا تاوضروس والبابا متياس األول بطريرك اثيوبيا

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ،األب متياس األول ،بطريرك إثيوبيا ،على رأس وفد رفيع من
الكنيسة اإلثيوبية ،بحضور البابا تواضروس الثاني ،بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية ،وفايزة
أبوالنجا ،مستشار الرئيس لشؤون األمن القومي.
وقال السفير عالء يوسف ،املتحدث الرئاسي ،إن الرئيس أكد أن مصر تتمنى إلثيوبيا ولشعبها
الصديق كل التوفيق والتنمية واالستقرار ،مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بني البلدين من أجل
اإلعمار والبناء والتغلب على التحديات التي تواجه الشعبني.
وأوضح السيسي أن مصر ال ميكن أن تقف في وجه حق الشعب اإلثيوبي في التنمية ،مضيفا أن
نهر النيل ميثل لإلثيوبيني مصدرًا للتنمية ولكنه مصدر حلياة املصريني ،في ضوء اعتماد مصر عليه
كمصدر رئيسي لتلبية احتياجات شعبها من املياه.
وشدد الرئيس على أهمية اتخاذ إجراءات عملية حتيل التوافقات السياسية إلى مرجعية قانونية
حتفظ حقوق البلدين.
فيما أشار البطريرك اإلثيوبي إلى عمق ومتانة العالقات التاريخية التي تربط بني البلدين ،ومتتد إلى
اجلانب الروحي والديني ،ودعا البطريرك متياس األول إلى استمرار عالقات املودة والوئام بني البلدين
حتى يحل اخلير والسالم على الشعبني.
وحتدث البابا تواضروس عن العالقات التاريخية املمتدة والوثيقة التي جتمع بني الكنيستني املصرية
قرابة  5000شخص غادروا أوروبا للقتال مع املتطرفني
واالثيوبية ،والتي ترجع إلى القرن الرابع امليالدي واتسمت دوما باحملبة والتعاون ،كما استعرض
قال رئيس جهاز الشرطة األوروبية« ،روب وينرايت» إن نحو  5000من مواطني االحتاد األوروبي انضموا املشروعات التي تنفذها الكنيسة القبطية باسم مصر في إثيوبيا ،والتي تهدف إلى دفع عملية
التنمية ،خاصة في مجالي التعليم والصحة.
إلى صفوف املتطرفني.
وقال أمام جلنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم البريطاني ردا ً على سؤال حول عدد املقاتلني
األجانب الذين غادروا أوروبا لاللتحاق باإلرهابيني «نحن نتحدث عن نحو  3000إلى  5000مواطن من
اإلفراج عن مبارك وجنليه فور استالم قرار النقض
االحتاد األوروبي».
يعودوا
أن
ميكن
الشباب،
من
معظمهم
األشخاص،
من
كبيرة
مجموعة
مع
نتعامل
وأضاف« :نحن
كشف مصدر مبصلحة السجون ،بأن مصلحة السجون ستتخذ اإلجراءات القانونية لإلفراج عن
ً».
ا
مؤخر
باريس
في
شهدناها
كالتي
هجمات
شن
على
القدرة
أو
النية
لديهم
وتكون
إلى البالد
الرئيس األسبق مبارك وجنليه فور استالم صورة رسمية من قرار محكمة النقض فى قضية قصور
ودعا وينرايت كذلك إلى مراقبة أكبر الستخدام اجملموعات اجلهادية لشبكات التواصل االجتماعي .الرئاسة .وذلك مالم يصدر قرار آخر من النيابة العامة بالتحفظ عليهم .وكانت محكمة النقض،
وفي هذا السياق ،قال« :يجب أن تكون هناك عالقة أوثق وأفضل بني أجهزة تطبيق القانون وشركات قد قضت بقبول الطعن على األحكام الصادرة ضد مبارك وجنليه عالء وجمال ،فى قضية االستيالء
التكنولوجيا».
على قصور الرئاسة ونقض احلكم وإعادة احملاكمة أمام دائرة آخرى من دوائر اجلنايات مبحكمة استئناف
يتم
التي
الطريقة
احلالي
اإلرهابي
التهديد
في
اآلن
نشهدها
التي
املهمة
التطورات
«أحد
وأضاف أن
القاهرة .وأعلن املصدر ،أن النيابة العامة لم تخطر مصلحة السجون بوزارة الداخلية بأى قرارات بشأن
بها استخدام اإلنترنت ،حيث من الواضح أن هذه الشبكات تستخدمها بشكل أكثر قوة وخياال» .استمرار حبس الرئيس األسبق مبارك وجنليه على ذمة قضايا آخرى .وأحالت محكمة النقض ،خالل
أولى جلسات الطعن ،ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التى ستقوم بدورها بتحديد
جلسة إلعادة احملاكمة أمام دائرة قضائية جديدة .وكانت محكمة جنايات القاهرة ،قد عاقبت مبارك،
فى مايو املاضى ،بالسجن املشدد ملدة  3سنوات ،وعاقبت جنليه عالء وجمال بالسجن املشدد ملدة 4
سنوات لكل منهما ،وألزمتهم جميعا برد مبلغ  21مليونا و 197ألف جنيه ،وتغرميهم متضامنني
 125مليونا و 779ألف جنيه.

رسميا عن جهاز
عصام حجي :اجليش كان عليه االعتذار
ً
«عبدالعاطي»

قال الدكتور عصام حجي ،املستشار العلمي لرئيس اجلمهورية السابق «عدلي منصور» ،إن اللواء
إبراهيم عبدالعاطي ،الذي أدعى اختراع جهاز لعالج فيروس «سي» ،استغل ترحيب الدولة بالباحثني
والعلماء لنشر أبحاثهم ،في إشاعة ما وصفه بـ»اجلهاز الكذبة».
وقال «حجي» ،في حواره الحد البرامج على قناة «سي بي سي « :،»2أن اجليش كان يجب عليه أن يقدم
مؤكدا على
اعتذارا رسميا عن هذا اجلهاز ،نظرًا لتقدميه عن الهيئة الهندسية للقوات املسلحة»،
ً
عدم انتقاص هذا االعتذار من هيبة اجليش ،لكنه سيعكس شفافية املؤسسة.
وتابع :جهازا التشخيص والعالج اللذان قدمهما عبدالعاطي غير مبنيني على أساس علمي ،وأن
عبدالعاطي استغل الثقة املوضوعة فيه من قبل الدولة.
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زيارة مدتها  13دقيقة للكاتدرائية ليلة عيد امليالد وضعت «السيسي» بالتاريخ

جود نيوز :بعد وصوله الي أرض الوطن ،بعد انتهاء
زيارته الي الكويت ،في نحو الساعه الرابعه عصر
يوم السادس من يناير  ،وتوجه الي قصر اإلحتادية،
قرر احلضور للكاتدرائية  ،رغبه منه في تهنئه
االقباط بنفسه بعيد امليالد ،ومت ترتيب حضور
الرئيس في الساعات االخيره ،ودخل الرئيس بعد
وصول اللواء محمد ابراهيم ،وزير الداخليه ،بنحو
ساعه ،من البوابه رقم  ،1املقابله لباب الكنيسه
الرئيسي ،والذي كان مغلقا ً طوال اليوم ،ولم

يسمح الحد بالدخول او االقتراب منه ،زيارة مدتها
 13دقيقة ،وحتدث فيها  5دقائق ،قال فيها «عاوز
أقولكم على حاجة ..مصر على مدى آالف السنني
علمت اإلنسانية واحلضارة ،والعالم منتظر من
مصر برضو فى العام اللى احنا فيه واحنا كمان
بنحبكم» .وأضاف السيسي «مهم جدا أن الدنيا
تشوفكم يا مصريني مينفعش حد يقول غير كده
احنا املصريني  ،احنا بنتكلم كالم بنسطر للعالم
دلوقتى وبنفتح طاقة أمل على آالف السنني علمت

نعم

نحن

أصل اإلرهاب
إن القتل والقتال باسم اهلل أمر لم تبتدعه أمريكا أو إسرائيل بل نحن من ابتدعناه وجعلناه مناهج
دراسية قمنا بتدريسها ،وكلما جاءت إجابتك على ورقة اإلجابة مطابقة ملعنى العدوان الذي أطلقنا
عليه لقب [اجلهاد] كلما كنت متفوقا ،وصرت شيخا طمطما يشار إليك بالبنان.
بل عندنا علم من أعالم التكفير منحناه لقب شيخ اإلسالم واسمه ابن تيمية ،وآخر اشتهر بفتاوى
القتل اسمه محمد بن عبد الوهاب صاحب الوهابية وزعيم السلفية.....كل ذلك قبل مولد اختراع
يسمى أمريكا وربيبتها إسرائيل .
واإلسالم السياسي ما هو إال برعم صغير مستنبت من فهم األئمة عن اجلهاد وما يسمى بالفتوحات
اإلسالمية التي استبحنا بها أراضي الدول ،ومنحنا أنفسنا حق وطء نساء الدول املفتوحة ،وبيع
أطفالها بأسواق النخاسة ،وقمنا فيها بسلب الدور والقصور باسم كنوز كسرى وقيصر التي جعلناها
حالال بالال جليوشنا التي كانت تعتدي بهمجية حتت راية ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل ،تارة بزعم إنقاذ
الشعوب من ظلم احلكام ،وتارة أخرى بزعم نشر اإلسالم.
وابن الدن قبل أن تقولوا بأنه من صنع أمريكا ،قولوا لنا أوال من هي أمه التي قامت بوالدته....لم تلده
أمريكا ،لكنه متت والدته وإرضاعه ببالدنا ،ومن طينة أرضنا الفقهية التي يقوم األزهر برعايتها عبر
القرون لتستنبت بن الدن والظواهري وكل التكفيريني وتنظيمات اجلهاد املسمى زورا بأنه إسالمي.
فأمريكا وإسرائيل لم يقتال أنور السادات ،بل قتله كان صناعة مصرية خالصة ،والشيخ الذهبي
واملفكر فرج فودة لم تقتلهما أمريكا وإسرائيل ،بل قتلهما الفقه اإلسالمي وقتل غيرهم.....فحني
تستغل أمريكا أمثال بن الدن والزرقاوي لتحقيق مآربها فال يكون العيب أبدا في أمريكا...بل نحن
أصحاب صكوك استباحة القتل إسالميا ...بل نحن أول من قاموا بتفخيخ البشر إلعالن ذلك اجلهاد
الفقهي البغيض.
نحن من جعلنا قتل النفس للوصول للحور العني ودخول اجلنة هدفا وغرضا لالنتحار باسم ال إله إال
اهلل ،وباسم اجلهاد اإلسالمي...لم تكن املفخخات البشرية أبدا فكرة من املوساد اإلسرائيلي وال السي
آي إيه األمريكية ،بل هي فكرة فقهية إسالمية خالصة صدرت عن مشايخ نبعت عقولهم عن موائد
اإلرهاب الفقهي القدمي.
و قبل أن تولد إسرائيل بعديد من السنوات قام اإلخوان املسلمون بإنشاء التنظيم السري لإلخوان الذي
كان بني أغراضه التخلص من بعض الشخصيات السياسية والتنفيذية...فما بالنا نتهم إسرائيل
باستغالل البعض حملاولة اغتيال حسني مبارك إلسناد بطولة حلسني مبارك.
إن محاوالت إسناد دور للشيطان الغربي في أعمال اإلرهاب يعني بأن شيطاننا قد أسلم وآمن باهلل،
رغم أن شياطني املصريني هي من تزعمت اغتيال اخلليفة الراشد عثمان بن عفان في عصور صدر
اإلسالم.
لم تكن أمريكا وإسرائيل هما من قامتا بتدمير برجي التجارة العاملي بنيويورك ،ولم يكن من
تخطيطهما محاولة تدمير وزارة الدفاع األمريكية بطائرة سقطت على بعد أمتار من أسوار وزارة
الدفاع األمريكية.
لست هنا مدافعا عن سياسات الغرب لكني أحاول تأصيل قواعد اإلرهاب في العالم ومنح كل ذي
حق حقه ،فأمريكا ال تستخدم رجال مشلوال إلثارة اإلرهاب بالعالم وإلصاقه باإلسالم....لكنها ــ وإن
افترضنا بأنها ضالعة ــ فإنها تستخدم بلطجية الفقه اإلسالمي املتجذر في هذه األمة باسم وحتت
راية ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل.
إننا نحن من أيقظنا العمالق األمريكي بعملية تدمير برجي التجارة العاملي...ويومها فرح أصحاب
العقول اخلربة من املسلمني وهم الغالبية العظمى من العالم اإلسالمي ،فال تلوموا أمريكا لتدمير
العراق ،وال الستغاللها اململكة العربية السعودية ،وال لتقسيمها السودان وال إشعالها سوريا وليبيا
وغيرهم....لكن لوموا عصابات الفقه اإلسالمي.....ولوموا مشايخنا الكسالى عن تطوير أي حرف من
ذلك الفهم الكئود عن دين سماوي نزل طاهرا نقيا بالقرءان فقمنا بتلويثه وحتريفه من خالل تعظيمنا
لفقه صدر عن رجال ضعاف اإلدراك والعلم ،وعن طريق كتب ومراجع ال مخطوطات صحيحة لها
بالعالم ملن ن ُسبت إليهم من األئمة ...لكننا قمنا بتقدمي ذلك كله على صحيح الفهم في كتاب اهلل...
بل وقمنا بتفخيم مشايخنا الكسالى.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض ومحكم دولي وكاتب إسالمي

احلضارة للعالم واحلضارة انطلقت للعالم كله والزم
نقول احنا املصريني» .وتابع الرئيس« :وعاوز أقولكم
إن احنا إن شاء اهلل هنبنى بلدنا مع بعض وهنحب
بعض كويس  ،عاوز أقولكم عام سعيد عليكم
وعلى املصريني كلهم وكل سنة وأنتوا طيبني « ،وردد
الرئيس خالل كلمته بالكاتدرائية ،كلمة «املصريني»
 15مرة دومنا أن يذكر كلمتى «مسلم أو مسيحى»
ولو ملرة واحدة ،ليؤكد بذلك وحدة الشعب املصرى،
وجتاوب مع هتافات احلضور ،متوقفا ً  14مرة بسبب
هتافات وترحيب احلضور بالكاتدرائية ،كما عبر عن
حبه وتقديره لألقباط ،مرددا ً كلمة «احلب»  6مرات،
واحلضارة املصرية ثالثة مرات .وأقتصر موكب
الرئيس علي سيارتني فقط ،وكان في وداعه االنبا
موسي اسقف الشباب واالنبا ارميا والقمص
اجنليوس ،سكرتير البابا.
وتأتي تلك الزيارة بعد مرور خمسون عاما ً علي وضع
حجر اساس الكاتدرائية عام 1965م بيد «جمال عبد
الناصر» ،وقت رئاسة البابا كيرلس السادس .وحضر
معه وقتها اإلمبراطور هيال سالسى إمبراطور
إثيوبيا .وشارك عبد الناصر ايضا ً في افتتاح
الكاتدرائية ،عام 1968م .ئية .بينما «السادات» قام
بزيارة واحدة للكاتدرائية وأدى فيها صالة الظهر
ونائبه وقتها حسنى مبارك ،وممدوح سالم ،رئيس
الوزراء آنذاك ،تزامنا ً مع صالة البابا شنودة .ولم يزر
السادات الكاتدرائية مرة أخرى حتى جاءت قرارات
سبتمبر التى حدد فيها السادات إقامة البابا
وسحب التصديق على قرار تعيينه كبابا للكنيسة
األرثوذكسية عام . 1981
أما عن مبارك فقد زار الكاتدرائية مرتني حلضور
جنازتان بالكاتدرائية ألداء واجبا العزاء وكانت املرة
األولى فى يناير عام  ،٢٠٠٠لتأدية واجب العزاء فى
الفريق فؤاد عزيز غالى قائد اجليش الثانى امليدانى

فى حرب أكتوبر ،والثانية كانت حلضور القداس
الذى أقيم جلنازة املستشار «حنا ناشد» عضو
املكتب السياسى للحزب الوطنى املنحل  ،وذلك
مبقر الكنيسة البطرسية بالكاتدرائية املرقسية
بالعباسية .بينما مرسي  ..لم يزر الكاتدرائية
وقت رئاسته رغم توجيه الكنيسة الدعوة ملرسى
للحضور إال أنه لم يحضر وأوفد بدالً منه السفير
رفاعة الطهطاوى ،رئيس ديوان رئيس اجلمهورية
السابق .بينما زار املستشار عدلى منصور املقر
البابوى فى عيد امليالد العام املاضى ،لتقدمي التهنئة
والكاتدرائية املرقسية للكنيسة القبطية
األرثوذكسية ،بُنيت على أرض األنبا رويس بجوار
الكنيسة البطرسية ،التى بناها بطرس باشا
غالى ،حيث تبرع الرئيس جمال عبد الناصر لبناء
الكاتدرائية بعدة آالف من اجلنيهات وحضر حفل
افتتاحها ومعه اإلمبراطور هيال سالسى إمبراطور
إثيوبيا .وتعتبر كاتدرائية القديس مرقس القبطية
األرثوذكسية هى مقر بابا اإلسكندرية فى القاهرة
بعد بنائها لتكون بديال للمرقسية القدمية املوجودة
بشارع كلوت بك مبنطقة رمسيس.

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

«البدايات» احللقة السادسة

و بعدها بشهر و نص (طبعا كان حا يطق لي عرق
) وصلت لي تذاكر سفر لكاليفورنيا علي الساحل
الغربي ..و روحت واخدت العربية اللي اجروها لي..
و سوقت لغاية مبني امياچينيرجن ..و عملت خمس
انترڤيوهات مع ناس مصممني هناك..و كل واحد
يعصرني في اجتاه عشان يعرفوا انا بافكر ازاي ..و باحل
مشاكل ازاي ..و مدي ثقافتي قد ايه ..و معلوماتي
عاملة ازاي وآخر لقاء كان مع “تيري” فسألتني “ :عاوز
تاخد كام ؟” فقولت لها اني عاوز اشتغل معاكم..
و اني مش طامع اال في اللي يسمح لي اعيش زي
ما كنت عايش في مصر ..يعني حوالي خمسني الف
في السنة… و اني عارف اني مع الوقت و ملا تشوفوا
امكانياتي ..حاخد مكاني اللي استحقه في الهرم
الهيراركي ..فابتسمت و قالت “ :ده رد ديبلوماسي
جدا ..جميل!” فقلت لها اني تعبت من االنتظار ..و
عاوز اعرف امتي حا تقرروا ..فردت ان يوم االتنني عندنا
اجتماع للقرار النهائي ..فقولت لها“ :طيب ارجوكي
تكلميني فورا بعد االجتماع !” فوعدتني .و سافرت
نيوچيرسي تاني يوم الصبح ..يوم اجلمعة.
و يوم االتنني  ..كنت حاموت من القلق ..و الساعه
بقت  ٨بالليل ..و مافيش حاجة ..و افتكرت ان فيه فرق
توقيت بني الساحل الشرقي و الغربي ٣ ..ساعات ..و
رن التليفون الساعة  ٨:١٥مساء ..و كانت “تيري”..
“آلو ..هاني ..؟ ..مبروك ..انت اتعينت في والت ديزني
إمياچينيرجن .
من الناس اللي قابلتهم في “سكوتش بلينز” فنان
كوميكس امريكي مشهور جدا اسمه “فرانك ثورن”
 Frank Thorneقابلته “صدفة”  -مافيش حاجة
اسمها صدفة  -في محل ادوات الرسم علي حدود
املدينة مع املدينة اللي جنبنا “ ..بلني فيلدز ” �Plain
 fieldsو اللي كانت اكبر كتير… يومها كنت باشتري
شوية ادوات ..عشان كان بقي لي سنتني معتمد

علي العدة اللي جايبها من مصر و كانت ابتدت
تخسع ..و روحت اسأل الكاشير “االقي فني سنون
صلب للحبر الصيني” و كان بيتكلم مع راجل معدي
الستني ..شعره و دقنه طوال و بيض زي القطن…
بس البس ببساطة لبس شبابي ..چينز و تيشيرت و
سويتر  ..فسألني اذا كنت فنان ..فرديت اني “باحاول”
فضحك و قال “ :كلنا بنحاول ..بس انت باين عليك
مش من هنا ”!..فقولت له اني من مصر ..فانبسط
قوي و قعد ميدح في احلضارة و التاريخ ..و بان عليه
انه مثقف و فاهم  ..و عزمني عنده في البيت ..و
اتعرفت علي مراته و اوالده ..و كان لينا مناقشات
كتير في مرسمه ..املهم ..بقينا اصحاب خالص ..و
كنت داميا آخد رأيه في شغلي ..واتفرج علي مراحل
شغله ..بصراحة ..رسام ال يشق له غبار ! ما هو “اللي
مالوش كبير ..يشتريله كبير !” و حيث اني كنت بعيد
عن الكبار بتوعي ..يبقي الزم العناية اإللهية تبعت
لي كبير ...باملناسبة ..فرانك هو اللي خلق شخصية
“سونيا احلمراء”  Red Sonjaاللي اتعمل عليها
فيلم بنفس االسم ( )١٩٨٥و لعبت دورها املمثلة
النوريجية “بريچيت نيلسن”  Brigitte Nielsenمع
“ارنولد شوارتزنيجار”… ممكن تدوروا عليه في جوجل!..
فرح فرانك جدا ملا عرف اني حاروح أشتغل في
“امياچينيرجن” ..زي ما فرحت البلد كلها ..و بقوا الناس
يهنوني في الشارع ..يعني واحد من البلد الصغيرة
دي رايح يشتغل في ديزني !!..و كأني مولود و متربي
بينهم  ..و انا اصال بقي لي كلهم تالت سنني معاهم
بس… و اصر فرانك انه يعمل حفلة وداع علي شرفي..
في بيته ..و عزم ناس من البلد و الناس اللي يعرفوني..
و كانت شغالنه جامده جدا… و فضلت علي اتصال
بفرانك سنني طويلة  ..و قبل ما ارجع مصر سنه
 .. ٢٠٠٥بعت لي آخر كتبه و عليه اهداء جميل..
كهدية وداع
(البقية العدد القادم)
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الزمالك «األول» فى  2014بعد تفوقه على
األهلى محلياً وعاملياً

كواليس اجتماع الوزير
باألهلي والزمالك

يحررها سمير اسكندر

فريق الهوكي الكندي يفوز
بامليدالية الذهبية في
بطولة العالم للناشئني

فاز فريق الهوكي الكندي
للناشئني علي الفريق الروسي
 ٤–٥في املباراة النهائية التي
عقدت في مركز «اير كندا»
ليلة االثنني اخلامس من يناير
احلالي ،وحصل الفريق الروسي
علي امليدالية الفضية  ،وفريق
سلوفاكيا علي البرونزية  ،وهذه
املرة األولي التي تفوز فيها كندا
منذ عام ٢٠٠٧وقد حصلت كندا
علي  ١٦ميدالية منذ بداية
املسابقات عام . ١٩٧٧

احتفل عشاق ومحبى نادى الزمالك بتفوق فريقهم فى تصنيف
األندية عن عام  2014والذى يصدره االحتاد الدولى للتأريخ واإلحصاء
وذلك بعد تفوقهم على املنافس التقليدى النادى األهلى .
وجاء املارد األبيض فى املركز األول مصريا ً بعد أن حل فى املرتبة
 126عامليا ً واملركز اخلامس أفريقيا ً ليتفوق على النادى األهلى
 ،للمرة األولى منذ عام  2002بعد تراجع القلعة احلمراء لتحتل
املرتبة  130عامليا ً والسادس على املستوى األفريقى .
وعلى املستوى العاملى إنفرد ريال مدريد بالصدارة بفارق كبير عن
أقرب منافسيه حيث حصل على ( 381نقطة) في املركز األول،
وجاء في املركز الثاني نادي بايرن ميونيخ األملاني برصيد (276
نقطة) ،وفي املركز الثالث جاء فريق العاصمة اإلسبانية اآلخر
أتلتيكو مدريد  ،وفي املركز الرابع برشلونة اإلسباني).
وكان نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي أفضل فرق قارة أمريكا
اجلنوبية ترتيبا ً ،وأكملت أندية يوفنتوس ونابولي اإليطاليني،
وأرسنال اإلجنليزي ،وريفير بليت األرجنتيني ،وسالزبورج النمساوي
قائمة أفضل عشرة أندية في العالم لعام .2014

حرص املهندس خالد عبد العزيز وزير
الشباب والرياضة على االجتماع
مبجلس إدارة النادي األهلي والزمالك
على حدة حلل األزمة التي نشبت بني
الناديني في الفترة األخيرة.
وتوترت عالقة القطبني مؤخرا ً عقب
تعاقد النادي األحمر مع «مؤمن
زكريا» العب الزمالك وإنبي السابق
عقب انتهاء إعارته من النادي
البترولي للقلعة البيضاء األمر الذى
استلزم تقدمي األهلي لشكوى ضد
الثنائي معروف يوسف وخالد قمر
العبا الزمالك.
وطالب الوزير من مجلس القطبني
التحلي بالروح الرياضية ونبذ اخلالفات
بينهما منعا ً إلثارة اجلماهير خاصة
بعد أحداث مجزرة استاد بورسعيد
التي وقعت في فبراير من عام .2012
ووعد مجلسي األهلي والزمالك الوزير
بحل األزمة القائمة بينهما حاليا ً في
قضية الثالثي املهدد باإليقاف

في إستفتاء الفيفا لعام 2014

رونالدو أفضل العب و األملاني «لوف» أفضل مدرب

في إختيارات اإلحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا»،خالل حفله
السنوي في زيورخ االثنني ،الثاني عشر من يناير احلالي ،حصل
البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد متصدر الدوري
االسباني لكرة القدم االثنني على جائزة الكرة الذهبية الفضل
العب في  2014للمرة الثالثة بعد  2008و .2013وا ُختير رونالدو
افضل العب على حساب االرجنيتني ليونيل ميسي جنم برشلونة
االسباني الفائز باجلائزة  4مرات متتالية (من  2009الى ، )2012
وحارس مرمى منتخب املانيا وبايرن ميونيخ مانويل نوير.
وعادل رونالدو الهولندي يوهان كرويف والفرنسي ميشال بالتيني
والهولندي االخر ماركو فان باسنت .وحصل رونالدو على 66ر37
في املئة من االصوات مقابل 76ر 15في املئة مليسي و72ر15
في املئة لنوير .وأختار االحتاد الدولي ايضا ً املنتخب املثالي لعام
 2014وضمت االرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه انخل دي ماريا
والبرتغالي كريستيانو رونالدو و 3العبني املان وبرازليان واسبانيان
وهولندي واحد .وهي املرة الثامنة على التوالي التي يتواجد فيها
ميسي ورونالدو ضمن التشكيلة املثالية وهو اجناز غير مسبوق.
وفضالً عن حارس املرمى العمالق االملاني مانويل نوير املرشح الى
جانب رونالدو وميسي جلائزة الكرة الذهبية الفضل العب في
العالم ،ضمت التشكيلة  3العبني املان اخرين ساهموا بتتويج
منتخب بالدهم باللقب العاملي الصيف املاضي ،القائد املدافع
فيليب الم والعب الوسط طوني كروس .واختير ايضا قطبا دفاع
البرازيلي تياغو سيلفا ودافيد لويز وقطب دفاع اسبانيا سيرخيو
راموس ،ومهاجما االرجنتني انخل دي ماريا وهولندا اريني روبن.
وأختار االحتاد الدولي لكرة القدم ومجلة فرانس فوتبول الفرنسية،
املدرب االملاني «يواكيم لوف» افضل مدرب في العالم عام . 2014
وتقدم لوف الذي قاد منتخب بالده الى احراز كأس العالم الصيف
املاضي في البرازيل ،على مدربي قطبي العاصمة االسباني
مدريد ،ريال وأتلتيكو ،االيطالي كارلو انشيلوتي واالرجنتيني
دييغو سيميوني على التوالي .وفى الكرة النسائية  ،ا ُختيرت
«رالف كيليرمان» افضل مدرب لقيادته فريقه فولفسبورغ الى
لقب مسابقة دوري ابطال اوروبا ،متقدما على مواطنته مارين
مينيرت والياباني نوريو ساساكي

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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كن مستعداً،
التقاعد يتطلب االدخار:

تشير التقارير األخيرة إلي أن
وضع خطة عملية و واقعية من
الكثير من الكنديني لم يدخروا ما
أجل التوفير واالستثمار األمثل،
يكفيهم ملواجهة سنوات التقاعد
كما أنه يوفر النصيحة واملرونة
(*)  ،علي الرغم من أنهم يعيشون
حتى تكون اخلطة املالية مناسبة
حياة أطول و بصحة أفضل من أى
لكل شخص حسب ظروفه
وقت مضى ،وسيحتاجون إلى دخل
ورغباته.
يكفيهم خالل سنوات تقاعدهم
اآلن هو الوقت األمثل من السنة
والتي قد متتد إلى أكثر من ثالثني
لتبدأ في وضع خطتك املالية
عاما.
بقلم /السعيد يونس لإلدخار و اإلستثمار ،فعلي سبيل
ولذلك أصبح إيجاد خطة واضحة
املثال ال احلصر ،فإن خطة املدخرات
للتقاعد مبساعدة مستشار مالي
ُسجلة  RRSPهي
التقاعدية امل َّ
متخصص مسألة في غاية األهمية ،وقد أثبتت ُعنصر أساسي في معظم اخلطط املالية
الدراسات أن املستثمرين الذين يستعينون
للتقاعد و مع الوضع في اإلعتبار أن املوعد
ُ
مبستشار مالي متخصص يتمتعون مبعدل إدخار النهائي للمساهمة فيها هو  2مارس (لضريبة
قد يصل إلي مرتني أكثر أعلى من أولئك الذين الدخل عن )2014
يضعون خطط للتوفير و اإلستثمار بأنفسهم اآلن هو الوقت املثالي لتبدأ أو لتراجع اخلطة
و دون مشورة املتخصصني (**)
املالية اخلاصة بك .حتدث ملستشارك املالي وقريبا
وعلى سبيل املثال:
ستكون قادرا ً على القول بكل ثقة“ :نعم ،أنا
قد يكون لدينا طموح ونية صادقة في التنظيم مستعد للتقاعد”
والتوفير إستعدادا ً لسنوات التقاعد ،ولكن (*) 2012 McKinsey & Company
هناك حتديات كثيرة تواجهنا لنحافظ و نلتزم (**) & Boosting retirement readiness
بخطتنا للتوفير و اإلستثمار .املستشار املالي the economy through financial advice,
املتخصص في شئون التقاعد يساعدنا على 2012 Montmarquette and Viennot-Briot

Pet Corner

Dr. Ihab Messiha DVM

ماذا تفعل عند امتالكك كلب او قط جديد؟؟
اذا كنت من احملظوظني القادرين علي امتالك اصحاب اوفياء من ذوات االربع
فدعني ارشدك الي ما عليك فعله لكي ما تتطمئن ان كالكما في امان
 _1البد ان تتجه الي الطبيب البيطري فورا لفحص ال  petو التاكد من
خلوة من العيوب اخللقيه حيث ان معظم ال  breedersمينحون ضمان ضد
العيوب اخللقيه مع استرجاع مادفعت اذا اكتشف اي عيب خلقي و لذلك
ينصح بعمل الفحص في اسرع وقت قبل ان تبدأ انت او اوﻻدك في االلتصاق
بال  petو يصبح االمر اكثر صعوبه
 -2تطعيمات ال  petتبدأ عند عمر  8اسابيع و  12اسبوع و  16اسبوع يوجد
انواع عديده من التطعيمات متاحه لل  petsبعضها اجباري و ضرورية لكل  petو بعضها حتدد و تختار
بنا ًء علي طبيعه حياة االسرة و ال  petطبيبك سوف يساعدك علي اختيار اخلطه االنسب
 -3فحص البراز حيث انه من الشائع ان يصاب احليوانات حديثى الوالده بالطفيليات و الديدان من االم
عن طريق الرضاعه و التي ينتقل بعضها الي االنسان و يعتبر االطفال و العجائز من اكثر الفئات عرضة
لالصابه و انتقال العدوي من ال  petو بالتاكيد سوف ينصح ال طبيب باستخدام طارد للديدان مناسب
حلاله صديقك اجلديد .متنياتي لك بامتالك  petفي صحة جيدة دائما ً

اعرتافات �إمر�أه «�إ�ستثنائية»!
قصيدة  :أميرة الوصيف
و لأنك ت�ؤمن بكونى �إمر�أة «�إ�ستثنائية
«!
؛ �أعد ُت َلك طوقاً من اليا�سمني
َكهدية
ابت�سم الآن يا فار�س الكون
ف�أنا �أكتب َ
فيك مائة ق�صيدة
وخم�سون �أغنية !
اهرب حلي ُث املنطق امل�شلول
ا�صفعه على وجهه !
واح�ضر يل من جيب معطفك
« �أمنية «
�أُقَبلها

ت ُ َقبلني
�أو نعزف معاً َلك �سيمفونية
اهرب حلي ُث تكتب ال�شم�س ِ�شعر ًا
وامنحنى من دفئها
تلك ال�شاعرية
اقفز على �أرقى الق�صائد كلها
وار�سمنى فوق الن�ص
«دنيا «
َمزق خطابات انتحاري كلها
واكتبنى منذ اليوم
«حيه « ...
َ
ولأنك ت�ؤمن بكوين �إمر�أة «�إ�ستثنائية»

انرث عبريك حول خ�صري فى �إنفعال
امدح يل َطل َعتي البَهية !
�سامرين فى امل�ساءات كالقمر القريب
كُن يل �إماماً �أو نبيا
َم�شط يل �صربي ب�إعتدال
ا�سكن ق�صيدتى النَقية
«.
ولأنك ت�ؤمن بكوين �إمر�أة «�إ�ستثنائية»
�صافح ُت قلبك فى حَ َت ضُ�ر
�أحرق ُت مكاتيبي الغبية !
ونق�شتك «وجهاً» ال يُن�سى
فى لوح ِة ع� ِشق فَنية « .

خـــــدمـــات

دكتور  ....أشعر بورم في الثدي  ،فماذا أفعل؟؟؟ ()2

د .ياسر بطرس

نستكمل في هذا العدد ما ذكرناه في العدد السابق عن اورام الثدي  ..في هذا العدد
سنتكلم عن انواع الفحوصات واالشعات املستخدمة لتشخيص اورام الثدي
:Basic ultra sound
فيها ينام املريض علي السرير ،ويقوم «الفني» بأخذ االشاعات والصور والفيديو
ويرسلها للطبيب الذي يكتب التقرير بعد ذلك
:Physician targeted ultra sound
وجتري في حالة ظهور شئ اثناء ال  ultra soundالعادية فيتدخل طبيب األشعة
إلجراء هذه األشعة بنفسه
ال  ultra soundدقيقة جدا ً النها تعطي تكبير لصورة الورم علي الشاشة وهذا
يساعد عند أخذ العينة نظرا ً الننا نراها باحلجم املُكبر علي الشاشة اهم شئ في
ال  ultra soundأنه يوضح الفرق بني ما إذا كان الورم مجرد ( Cystكيس به ماء فقط)
أو ( Solidخاليا حلمية)
ال  ultra soundتبني الورم ان كان من النوع احلميد (املس و محدد الشكل) أو له
خصائص سرطانية مثل أن يكون غير محدد الشكل وبه الكثير من األوعية الدموية
أو جتذب ما حولها من خاليا ،فتُسبب تغيير في شكل خاليا الثدي احمليطة به ،وفي
هذه احلالة ينتقل طبيب األشعة للخطوة التالية وهي أخذ عينة ()Biopsy
انواع العينات ()Biopsy
Fine Needle Aspiration Biopsy - FNA
عن طريق أبرة دقيقة ناخد خاليا من خاللها نستطيع معرفة هل الورم حميد او غير حميد
Core Biopsy
وهي عينة أكبر تُؤخذ من الورم بإبرة أكبر في احلجم ،ألن معرفة أنه ورم سرطاني فقط ليس كافياً ،بل يجب معرفة
معلومات أكثر لتحديد نوعية هذا الورم السرطاني وما إذا كان متشعب ( )Invasive Cancerأو ()Insitue Cancer
ففي حالة الورم السرطاني املتشعب ( )Invasive Cancerفأن اخلاليا السرطانية ميكنها اإلنتشار إلي باقي أعضاء
اجلسم أو العظام أما في حالة ال ( )Insitue Cancerفأن الورم يبقي في مكانه داخل الثدي ،وإحتماالت إنتشاره
ضعيفة
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أفقي

 1عام  -من الشهور الهجرية
 2من أعرق الفرق االنجليزية لكرة القدم
 3أفضل العب لكرة قدم في العالم 2008
 4يدعو إلى األلم والحزن  -ثلثا شام
 5والية يابانية جنوبية فيها ولد فن الكاراتي
 6نصف تواق  -يرسل من ينوب عنه
 7العب كرة قدم األكثر شعبية في الوطن العربي
 8دار  -إذا تعدى اثنين شاع
 9دواء شاف ضد السم أو المرض  oغجري
 10موسيقى اميركية افريقية  oقروض مستحقة
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حل العدد السابق

رأسي

 1نصف يحطم  4 -متشابهة  -قوام
 2في السلم الموسيقي  oفصيلة من النباتات تضم الفول (معكوسة).
 3االسم األول للمغني االسباني ايغليسياس  -كثير
 4مذكرات يومية  oنصف راهب
 5حارس مرمى فريق النس الفرنسي  oأجرة موظف
 6وكالة فضاء اميركية
 7ثروة  oآخر االسبوع (باالنجليزية)
 8موقع المرجان الطبيعي في البحر  -صوت األلم العميق  -نعم (بالفرنسية)
 9تعديالت طفيفة على عمل فني  – -أشجار رفيعة وعالية لحماية المزارع من
الريح
 10من حاالت البحر  -الدولة العربية التي اخرجت السعودية من كأس العالم
2010

حظك مع جود نيوز

البوصلة
برج احل ََمل :سوف تنجح مبشيئة اهلل فى إزالة التشويش ألمور تخص العمل وإعادة ُ
إلجتاهها الصحيح،
برج الثور :أرباح فى الطريق وليست من املكان املتوقع،أى إستثمار فى العقارات واألراضى من
بيع وشراء تكون مربح ًة .
برج اجلوزاء :مشوار قصير خارج الضواحى خاص بالعمل يُؤتى ثماره الفورية بإذن اهلل
السرطان :أنت اجلواب النهائى ملهمة مستعصية بعد فشل آخرين ممِ ّن سبقوك
برج
ّ
فيها،هذا من شأنه تقوية عزميتك لطلب عالوة أو أرباح
برج األسد :على جبهة العاطفة أنت مشوش بني ما يتوقعه منك احلبيب وبني ما تشعر أنك
قادر على تقدميه فعالً ،التقطع وعودا ً لست قادرا ً على الوفاء بها ال اآلن وال الغد،
تصر على أن تشعر باإلحباط فورعلمك أن النتائج ليست فى حجم ما كنت
برج العذراء:
ّ
تتوقعه،اإلصرار والتصميم هما الوسيلة لتحقيق سقف توقعاتك املنشود. ،
لذة
فى
فكر
برج امليزان :هل تشعرأنك ترس فى ماكينة تعمل وال يبدو نهاية لهذا العمل؟ ّ
ّ
عائد العمل مهما كان قليالً ،
فتش عن احلل مثل احلاوى لتدهش اجلميع بالتوصل حلل ذكى وسهل التطبيق،
برج العقربٌ :
املزاجية و قد تواجه موقفاً موترا ً ألعصابك فى العمل،
برج القوس :لست فى أحسن حاالتك
ّ
الحتمل نفسك فوق طاقتها ،
حتى
إبتعد عن مصدر التوتر
ّ
برج اجلدى :حاول إنهاء أكبر قدر ممكن من العمل لتستمتع بوقتك خالى البال ،تطور إيجابي
مفاجئ مع شخصية تعرفها منذ زمنٍ طويل،
الدلو :ترغب فى عزل نفسك جسدياً ونفسياً عن كل ما ومن حولك بسبب الظروف
برج ّ
السلبية احمليطة ،إقتراحى لك هو أداء فروضك وصلواتك الدينية.
برج احلوت :فصاحتك فى احلديث امل ُستندة على مجهودك الشاق تُخرس ألسنة احلاقدين،
حان الوقت لزيارة أحد افراد العائلة الكبار دون أى تأخير إلنهاء صداع ُمزمن.

لوحة ال�رشف
السانا باتيلي

ال�سانا باتيلي 42 ،عاما ،م�ساعد
متجر م�سلم من �أ�صل مايل ،بغرب
�أفريقيا ،ا�شيد ببطولته �إذ �أخفى جمموعة
من املت�سوقني ،من بينهم �إمر�أة معها طفل
ر�ضيع ،يف غرفة التخزين بالطابق ال�سفلي
يف �سوبر ماركت هايرب كا�شيه وذلك
حلمايتهم من امل�سلحني .وقد اثني عليه النه
خاطر بحياته من �أجل �إنقاذ ه�ؤالء
وتو�صيلهم لرب الأمان .قال ال�سانا للتلفزيون
الفرن�سي :عندما ر�أيتهم يهرولون �إىل الدور ال�سفلي فتحت باب الثالجة و�أدخلتهم ثم �أطف�أت
النور وقمت بف�صل الثالجة وطلبت منهم البقاء هادئني �إىل �أن �أخرج .وقد ظنني البولي�س يف
ً
ً
تف�صيليا
و�صفا
�أول الأمر مع املجرمني لكنني ا�ستطعت �أن �أ�رشح لهم ما حدث و�أعطيتهم
للمكان وملكان املختبئني .جدير بالذكر �أنه قد �صدر قرار مبنح ال�سانا اجلن�سية الفرن�سية بعد
�أن انت�رشت على النت حملة جلمع التوقيعات انتهت بجمع حوايل  000،003توقيع من �أجل
تقديرا لعمله البطويل الذي مينحنا � ً
أمال يف �أن هناك ً
ً
دائما �شعاع من ال�ضوء مهما
منحه اجلن�سية
ا�شتدت العتمة.
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اعــالنـــــــات

مندوب للحكومة الكندية في معظم الكنائس ليلة عيد امليالد

وزير الهجرة :نشكر املصريني علي استضافتهم للعائلة املقدسة
زعيم احلزب الليبرالي :حضور كل االحزاب دليل علي قوة اجلالية في كندا
حزب  :NDPنشارك االقباط قيمهم في العدالة واملساواة

جود نيوز :علي غرار احلضور األعلي مبصر ،وحضور
الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بالكاتدرائية
املرقسية بالعباسية حيث مقر قداسة البابا
تواضروس الثاني ،وعلي بُعد االف األميال كان هناك
حضور رفيع بالكنائس القبطية في كندا .ففي
معظم الكنائس كان هناك مندوبا ً عن احلكومة
الكندية .ففي كاتدرائية مارمرقس ،حيث املقر
البابوي شارك عضو البرملان «بول كالندرا» مندوبا ً
عن رئيس الوزراء «ستيفن هاربر» ،وحضر «جيم
كاريجانس» مستشار مدينة اسكاربوروا وعضو
البرملان السابق .و «كريستني اليوت» عضو برملان
اونتاريو ،عن احلزب احملافظني باملقاطعة ،وشارك
االستاذ «عمرو عمر» مدير عام فرع مصر للطيران

بكندا ،جميعهم حضروا لتهنئة االقباط بعيد
امليالد .وفي كنيسة مارجرجس واالنبا رويس بنورث
يورك حضر عضو البرملان «جو دانيال» مندوبا ً عن
احلكومة ،وكذلك في كنيسة املالك ميخائيل
ببرامتون .وفي كنيسة العذراء والبابا اثناسيوس
مبسيسوجا ،حيث مقر ايبارشية مسيسوجا
وغرب كندا ومقر نيافة االنبا مينا ،كان هناك
حضور للثالث احزاب الكندية الكبري ،فقد حضر
وزير الهجرة واجلنسية« ،كريس الكسندر» ،وقال:
«نشكركم علي استضافتكم للعائلة املقدسة
في بالدكم وحمايتكم لها» ،وأن كندا بدورها ايضا ً
استضافتكم .وشارك باحلضور ايضا ً «جاستني
ترودو» زعيم احلزب الليبرالي ،والذي أكد أنه يسعد

دائما ً بالتواجد مع االقباط في مناسباتهم ،وأنه
يجد دائماً كل ترحاب من االقباط به في كل زيارة
لهم .وأضاف «ترودو» ،أن هذا التجمع من كل االحزاب
يدل علي قوة اجلالية القبطية في كندا .وشاركت
باحلضور حاكمة مقاطعة أونتاريو« ،كاثلني وين”
والتي أعربت عن سعادتها أن أول ايبارشية قبطية
ومقر اسقفها ،كان في مقاطعة أونتاريو ،وهذا وأن
دل  -والكالم لكاثلني  -امنا يدل علي قبول املقاطعة
للتنوع ،وأهمية املقاطعة .كما حضر رئيس احلزب
الليبرالي الكندي “جاستني ترودو” ،والذي أكد علي أن
حضور هذا العدد من قيادات االحزاب بالقداس دليل
علي قوة اجلالية القبطية في كندا .ونقل «أندرو

كاش» تهنئة احلزب الدميقراطي اجلديد وزعيمه
«توماس ملكير» لالقباط .وقال أندروا أنه يشارك
االقباط في قيمهم من جهة العدالة واملساواة.
وشاركت عمدة مدينة مسيسوجا “بوني كرومبي”
باحلضور وقالت :إنها سعيدة مبشاركة االقباط بهذا
اإلحتفال وأن العام املاضي كان عام سعيد لزيارة
قداسة البابا تواضروس الي كندا ،وشكرت االقباط
علي وقوفهم معها وخلفها لتفوز بهذا املنصب
في أكتوبر املاضي .وشارك بصالة القداس ،السيدة
“غادة ملك” املرشحة السابقة مبدينة مسيسوجا ،
و املهندس “شريف سبعاوي” عضو احلزب الليبرالي
وشارك عدد من املصريني املسلمني باحلضور والتهنئة

محالت  Stop & Goمبسيسوجا تهنئ نيافة احلبر اجلليل /

االنبا مينا اسقف مسيسوجا وغرب كندا
وجميع االباء الكهنة والشعب القبطي

بأعياد امليالد اجمليدة وأعياد الغطاس

داعني اهلل أن تكون أيام سعيدة علي عمالئنا الكرام

رؤوف مجلي والعائلة وجميع العاملني مبحالت ستوب اند جو
Stop & Go
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ملـــاذا جـــاء ؟

ملاذا صار اهلل إنسانا ؟
ملاذا يجب أن يأتي اهلل بنفسه ؟ ما
كتب القديس أثناسيوس :
األسباب التى دفعته الفتقادنا؟ البد
“ ماذا كان ميكن أن يكون رد فعل اهلل
وأن هذه األسباب قد كانت في منتهى
إزاء فقدان اجلنس البشرى لصفاته
األهميه حتى تدعو اهلل أن يخلى نفسه
اإلنسانيه؟...
آخذا صوره عبد.ألم يستطيع إرسال
ماذا كان ميكن أن يقوم به اهلل إال
شخص آخر؟ ألم ميكنه أن يأمر مالكا
أن يجدد صورته فى اجلنس البشرى
أو رئيس مالئكه حتى يأتى ؟ ملاذا اضطر
حتى يتسنى لإلنسان من خالل ذلك
رب الكون أن يأتى بنفسه؟
أن يعرفه من جديد؟و كيف كان من
فى العهد القدمي نرى إشاره توضح ملاذا
املمكن أن يكون هذا إال مبجئ الصوره
جاء اهلل إلى األرض أخيرا  ,حيث نسمع
نفسها  ,مخلصنا يسوع املسيح؟...
اهلل يقول في(خر “ )8-7:3إني قد رأيت
لقد جاء كلمة اهلل في أقنومه اخلاص
مذله شعبى الذى فى مصر و سمعت
ألنه كان ميثله شخصيا ,صورة اآلب ,
صراخهم ...إنى علمت أوجاعهم ,
بقلم :مرفت روفائيل الذى استطاع أن يعيد خلق اإلنسان
فنزلت ألنقذهم”  .لقد جاء ألنه كان
يهتم  .جاء لينقذ شعبه من عبوديه اخلطيه و املوت .املصنوع على شبه الصوره “.
فى العهد اجلديد عبر الرسول يوحنا عن السبب +القديس أفرامي السرياني
اجلوهرى جمليئه فى (يو “ )16:3ألنه هكذا أحب اهلل ملاذا صار اهلل أنسانا ؟
العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى ال يهلك كل من كتب القديس أفرامي السرياني :
“من يقيس السموات بكف يديه ,
يؤمن به ,بل تكون له احلياه األبديه .
لنر بعض أقوال آباء الكنيسه األوائل عن األسباب ينام في مذود عرضه كف يد,
ذاك الذي يداه حتويان البحر,
الضروريه التى دفعت اهلل أن يأتي إلينا
يولد في مذود .
+القديس غريغوريوس النيصي
مجده ميأل السموات,
يقول القديس غريغوريوس النيصي :
و املذود ميتلئ ببهائه.
“هل تتساءل ملاذا ولد اهلل بني البشر؟
هذا هو سبب وجود اهلل بني الناس  :كانت طبيعتنا اشتهى موسى أن يعاين مجده ,
مريضه و فى حاجه إلى طبيب  .اإلنسان سقط و لكنه لم يقدر أن يعاينه .
احتاج إلى من يقيمه .اإلنسان الذى توقف عن عمل لنأت اليوم كي نشاهده
الصالح احتاج إلى من يعيده إليه.اإلنسان الذي أغلق مضطجعا مقمطا في املزود .
عليه في الظالم احتاج إلى حضور احلياه .السجني في املاضي لم يكن هناك من يتجرأ
كان يبحث عمن يفديه ,و املأسور عمن ينقذه  ,و أن يري اهلل و يعيش ,
أما اليوم فكل من رآه
املستعبد عمن يحرره.
قد نال اخلالص من املوت الثاني “.
+القديس أثناسيوس

األنبا رافائيل :التصفيق والزغاريد والتصوير
سلبيات تسللت للكنيسة

قال نيافة األنبا رافائيل سكرتير اجملمع املقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية ،أن هناك سلبيات كثيرة
تسللت للحياة الكنسية ،منها التصفيق والزغاريد والهتافات والتصوير واالزياء والكالم والسالمات ورنات
املوبايل.
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يسوع مصاحلا

فى فكر األب كنت منذ األزل
تدبيرا الهيا خلالص البشرية
مبيالدك يا يسوع بزغ األمل
وضمنت لنا احلياة األبدية
حكم املوت كان علينا واجبا
بعد سقوط أدم فى املعصية
و توارثناها جيل بعد جيل بالتبعية
فكان ال بد أن يكون هناك مصاحلا
بال لوم أو دنس أو خطية
فى فكر األب كنت كلمة
كلمة أزلية أبدية
و الكلمة صار جسدا
تركت عرشك ومساءك طوعا
و من بطن العذراء ولدت
ليسحق نسل املرأة رأس احلية

ارتضيت أن تأتى خادما و أنت سيدا
و جلت بني الناس معلما و شافيا
حتملت أهوال الصليب و املوت
لتصير بني اهلل و الناس مصاحلا

الكلمة نيوز

منى لويس

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
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.

نصلي ألجل

خالص العزاء في إنتقال

عماد مكني

عزاء لزوجته ماري واالبناء
واالسرة واالصدقاء
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قصر باكنجهام ينفي ضلوع األمير أندرو في عالقة غير الئقة مع قاصرات

جهاز امريكي يُتيح الدخول علي

الكلمــــات
املتقاطعــــــة

احلسابات البنكية ب «نبضات القلب»

طرحت شركة «نيمي» األمريكية ،خالل مشاركتها في
حاليا في الس
معرض اإللكترونيات االستهالكية  ،واملقام
ً
إلكترونيا يتيح استبدال كلمات
فيجاس األمريكية ،سوارًا
ً
املرور املستخدمة في الدخول إلى احلسابات الشخصية
والتعامالت املصرفية بنبضات القلب.
ويعتمد السوار اإللكترونية على ذبذبات ضربات القلب
لكل مستخدم ،إلدخال كلمة املرور في التطبيقات
اخلاصة مبستخدميه ،ويقوم السوار الذكي في البداية
بعمل تخطيط لنبضات القلب والتعرف على الشخص
الذي يرتديه ومخطط قلب املستخدم أثناء قيامه بأي
عمل.
ومبجرد ارتداء املستخدم للسوار  ،وتفعيله عبر تطبيق
الهاتف اخملصص لذلك يصبح باإلمكان استخدامه
لتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر أو أجهزة الدفع
اإللكتروني أو فتح باب السيارة أو الدخول إلى املكتب.
وقالت الشركة أثناء طرحها هذا السوار اإلليكتروني،
متوافقا مع تطبيقات الدفع اإللكتروني عبر
إنه :سيكون
ً
املستقبل
في
كارد
ماستر
شركتي
روسية تعرضت لكارثة نووية  oحيوان صغير يتحمل العطش
 1مدينة

جنح في احلصول على أسطوانة بوتاجاز

لوحـة الشرف

فمات من الفرحة

باهظا من أجل احلصول على أنابيب
ثمنا
ً
يدفع املواطنون ً
البوتاجاز في بعض احملافظات املصرية،وهذا الثمن قد يودي
بحياتهم مثلما حدث مع «ياسر إبراهيم» الذي مات من
الفرحة العارمة بعد جناحه في احلصول على إسطوانة غاز
عقب انتظار دام  3ساعات.
بدأت احلكاية بتلقي قسم شرطة مصر القدمية بال ًغا
عامل دخل
، 1946
االسكندرية
مواليد
من•من
مقيم
عاما،
إبراهيم25 ،
بوفاة ياسر
األهالي
عام ً
لتوزيع
مستودع
القاهرة
مجلسالبساتني
مبنطقة
الشعبفيشابا ً
األعضاء
داخلأصغر
وكان من
أسطوانات الغاز.
تبني5أنسبتمبر
الواقعة في
محلالسادات
اعتقله
رجال.1976
برملان
في
«إبراهيم»
املباحث إلى
وبانتقال
املستودع
منأسطوانة غاز
لشراء
عامإلى
توجه
الشخصياتمنالوطنية
املستودع1531
 1981مع
حتى يحصل عليها بثمنها األصلي وذلك بسبب استغالل
إلي
بعدها50عاد
السياسية،
القوي
من
جنيها.
األسطوانة إلى
ورفع سعر
جميعالغاز
التجار ألزمة
ً
موقع
وحسب
متواصلة
ساعات
3
انتظاره
وعقب
البرملان مرة أخرى عام  2000مع اإلشراف
«العربية نت» متكن من احلصول على األسطوانة إال أنه
لدائره
القضائي علي االنتخابات كممثل
من شدة الفرحة ،التي انتابته أصيب بهبوط حاد بالدورة
حقوقه الدستورية في
جميع
ومارس
حينها.
احلياة في
كرموز.وفارق
الدموية

أبو العز احلريري

أدم بيندر

افقياً

جــود تاميــز

عامودياً

:

انتقاد السلطة التنفيذية ،وتسلح بحقه في
 1عسكري في سلك تنظيم حركة
أكثر من اجلمل
وطلبات
أسئلة
من
البرملانية
األدوات
استخدام
السيارات في املدينة
ضبط لص نام مبنزل حاول سرقته
الشمس
التقاء
خفيف
سقف
ذو
مكان
o
الدولة
برأس
 2له عالقة
إحاطة واستجوابات كاشفا ً فساد النظام
طائرة شمسية تدور حول العالم بدون وقود
السينما
في
إجرامية
نسائية
شخصية
2
 3دولة في وسط آسيا فيها أطول سد في العالم وأكثر من  %80من
نوم
لص غط
القبض
البريطانية
الشرطة
ألقت
العديدفيمن
علىفي
ودخل
الوطني.
واحلزب
السابق
واصفا هذه االدعاءات بغير الصحيحة .وورد
اخلروف في عالقة غير الئقة مع قاصرات،
األمير أندرو
ضلوع oمن
باكنجهام ،ياسني
نفى قصراملصرية o
ً
عميق فوق أريكة مبنزل عائلة حاول سرقته أثناء الليل.
سكانها مسلمون
اسم األمير البريطاني في محكمة في والية فلوريدا األمريكية بعد أن ادعت امرأة أنه مت اجبارها على ممارسة اجلنس مع
«سكوتفي بداية
أحمد عز
الصباحمع
معهمفياشتبك
املعارك
تينسلي»
اللص
ربة املنزل
ووجدت
عليها
القت
يابانيتني
مدينتني
من
مدينة
3
 4اختالط األمر في موضزع ما
دوق يورك عندما كانت في السابعة عشر من عمرها في لندن ونيويورك وعلى جزيرة خاصة في البحر الكاريبي ميلكها
ستوك اون
مبنزلها في مدينة
على أريكة
بعمق
وهو نائم
االستجوابات
العديد من
فقدم
صعوده،
ابشتاين.
جيفرينووية
األمريكيقنبلة
امللياردير أميركا
ترنت بوسط إجنلترا ،بعد أن نقل بعض األجهزة اإللكترونية
البرملان
وأحيانا
واجلامعة
اجلامع
بناء
في
عادة
 5خصلة حسنة  oتوجد
وفاضحا ً
عليه كاشفا ً
ليصبح
احلكومة
بالتواطؤ
الدخيلة
عليفيشركةإلىحديد
استيالءه
أحمد عز
ويأتي االدعاء كجزء من دعوى قضائية تتعلق بامللياردير األمريكي ،ضد
السجن
شهرًا في
بالسجن ملدة 18
الذي حكم
املنزل
العودة إلى
معثم قرر
املنزل،
وهو يسرق
احلديقة ليال
 6توقف في امليناء  oمادة تدخل في بياض األبنية
غرض ما
قصر أداة
اسلوب أو
اجلارية.
القانونية
اإلجراءات
بداية أنه لن يعلق
القصرoامللكي
لتحقيقوذكر
على البغاء،
عام 42008إلجباره
بعد
عميق فوق
احلزبغط في
الطعام لكنه
في أسعار احلديد .لم لتناول
األريكةوإمنا
احملتكرين
الوطنينومورجاله
يكتف بنقده
ويتحكم
للحديد،
علىاألول
احملتكر
باسم قصر باكنجهام هذا أمر يتعلق بدعوى مدنية طويلة األمد جارية في الواليات املتحدة ،ودوق يورك
 7جتدها في البحر وقد حتتوي على ما يتخذ كمجوهرات
متحدثةالنهار
وقالت ضوء
ًتناوله اخملدرات.
عالقةرافضا أي تنازل عن سياسة احلزب الداعية إلي التغيير،
بوجودإليه،
ينتمي
التجمعأيالذي
حزب
سياسات
ليس طرفا فيها ،مضيفة أنه على هذا النحو فإننا لن نعلق علىانتقد
اقتراح
الشك ،فإن
ولتجنب
التفاصيل،
وشرحت املرأة لقاضي محكمة ستوك اون ترنت كيف
 8ارتفاع في جانب الطريق  oغشيم  oعبودية
كثير  oخاص بي
صغير
غير الئقة5معكتاب
متاما.
غير صحيح
قاصرات
التحالف
وجود حزب
تأسيس
الثورة في
(مبعثرة) ً o
منزلها
اللص في
اكتشفت
بعد عندما
ساهمباخلوف
وانتقد صفقات احلزب مع احلزب الوطني واحلكومة .شعرت
 9ذو مكانة خاصة وذات احترام  oمتشابهان
وأيقظت
نائمني
اثناء كانوا
العسكريالثالثة
السيما أن أوالدها
تستعد الطائرة العاملة بالطاقة الشمسية« ،سوالر
 6ما يتسابق عليه العاملون في صناعة
اإلنتقالية.
الفترة
صباحا،واجمللس
طنطاوي
الشعبي االشتراكي .وكان شديد الهجوم علي
ً
قرص
مارسبرية o
يحويفىحياة
مفتوح
 10مكان
زوجها الذي احتجز اللص حتى جاءت الشرطة.
للمعلوماتوذلك
من «أبوظبى»،
القادم،
لالنطالق
إمبلس»
الفضاء
تصل
اإلعالم
ضخمة ضد
إلىقاد
أيضاثم
اجلمهورية.
التحالف اإلشتراكي علي منصب رئاسة
إلي حزب
مرشح
سلع وهدايا عيد امليالدكأن
تينسلي
معاركعرض له
اخلطر الذي
فى رحلة حول العالم ،دون استخدام نقطة واحدة من
واستمعت احملكمة ً
بعد
سرقته وذلك
ادليالذي حاول
املنزل،
بأكملها
اإلخوان أثناء حكمهم وتعرض لألعتداء علي ايدي العائلة
الوقود ،بحسب ما أعلنته شركة «مصدر» اإلماراتية
سياسية
بتصريحات
داخلقد
وكان
مليشياتهم،
اإلمداداقعد
معاتبة o
وصلت 7
«دراجون» ،التابعة لشركة «سبيس إكس» ،إلى املدار «محطة الفضاء الدولية» ،بعد يومني من
سفينة
أن ترك موقد الغاز يعمل لتسخني الطعام لنفسه قبل
الشريكة فى املشروع« .سوالر إمبلس» وصلت من
قليلةتدمير
واملؤن منذ
«جودفى
لصحيفةنقص
هامة يعانون من
إقالعها ،محملة بالسلع وهدايا عيد امليالد .وكان رواد احملطة الدولية
ديباجة الدستور وعبارة «دولة مدنية»
انتقد فيها تعديل
اإلمداداتاشهر
نيوز» منذ
أن ينام فوق األريكة.
سويسرا على منت طائرة شحن ،ويقوم فريق يضم 80
معرفة
في
العادية
غير
احلواس
من
حاسة
8
سفينة اإلمداد السابقة -التى متلكها شركة أخرى  -فور انطالقها فى أكتوبر املاضى ،وسارعت إدارة الطيران والفضاء
 40وثورة
االخوان
تينسليجماعة
الثورة ضد
«احلريري» في
شهرًا،
بالسجن ملدة
القاضي على
واعتبرها جاءت إرضا ًء حلزب النور السلفي .وشارك وحكم
مهندسا ً وتقنيا ً بتركيبها استعدادا ً النطالقها فى الرحلة
األشياء
الظاهرة بديلة على منت «دراجون» .وتدفع ناسا أمواالً لـ«سبيس إكس» و«أوروبيتال ساينسز
توفير شحنة
خلف إلى
األمريكية،ما«ناسا»
التاريخ.
صحيةللشفقة»
لص مثير
«أكثر
ووصفه
املنتظرة حول العالم .ويسعى املشروع إلى إثبات إمكانية
أيام
إستمرتفيعدة
أزمة
احلاليبأنهبعد
الثالثني من يونيو ،ووافته املنية في الثالث من سبتمبر
كورب» لتوصيل الشحنات.
القيام برحالت جوية باستخدام الطاقة الشمسية..
 9للسؤال  oمسحوق متفجر استخدمه
في األصل الصينيون

حــــــــل
مســـا بقة
العــــــدد
ابــــق
الس
شركة «أبل» بالكذب في إعالناتها
اتهام

 10ذات حركة خفيفة وجمال  oفعل مبعنى
جتعله قويا

اتهم مستخدمو شركات التكنولوجيا األمريكية «أبل»

بالكذب في إعالناتها ،التي تقوم بتخزينها على أجهزة
تنضم لكتاب جريدة «جود نيوز»
األديبة «أمرية الوصيف»
الهواتف الذكية والتابليت حيث أنها تدعى أن لديها قدرة

على التخزين على أجهزتها تصل إلى  16جيجا على منوذجها
ذات األسعار الرخيصة.
وأشار مستخدمو أجهزة ابل األخيرة والتى طرحتها مؤخرا
في التابليت إلى أن نظام تخزينها يصل إلى  8جيجا فقط
مما يعتبر غشا جتاريا.

عزيزتي نوبل  ..أذكريين !!
قصة قصرية

كتبتها  /أمرية الوصيف

قلبه « بوصلة الفرح
 8عادات ميكنها تغيير حياتك إلي األفضل
ُحقبآ
عادلت أعوامآ أو

« للحظات
بأكملها !!

رصد موقع «بيزنس إنسايدر» 8 ،عادات يومية ميكنها أن تغير حياة األفراد إلى األفضل ،وهي:
 -1االستيقاظ مبكرًا.
 -2القراءة.
 -3ممارسة الرياضة.
بهج
 -4حتسني سلوكياتك.
؛ قفزت عبارته تلك الي ذهنه كبهلوان ُم ِ
 -5رتب أولويات يومك قبل أن يبدأ.
أراد اعادة السعادة في نفسه بعد أن أنسته اياها
 -6التركيز على االنتهاء من املهام الصعبة أولاً .
كلمات املوظف الهدامة اململؤة بروائح ال َع َفن !
 -7العمل بشكل أفضل من اليوم املنقضي.
 -8ركز على تطوير أجزاء من شخصياتك بالتوالي.
« ال توجد أرض محايدة بني « اإلفتعال « و « اإلبداع

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

« 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 ُ َ
بحمية إنتقادية صرخ موظف الدولة الكبير في
وجه الروائي املُشاغب ؛ ُمص ِدرآ قراره اجلائر بنفي
روايته عن « سموات نوبل األدبية « !
وبلهجة تقترب من الشجار عن احلوار أكمل
َعجبآ  « :ألشد ما
املوظف األثري صراخه ُمت ِ
يُدهشني أن تغيب عن أديب مثلك أبجديات
اللعبة األكثر جدآل بعوالم األدب « !
صفير املفاجأة أذنيه !
بلغ َ
بدمع يَنُم عن مرارة داخلية  ,وفقد
وملعت عيناه
ِ

ُ
« ؛ 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
ت َبصق في آذان املُستمعني نفاقآ و عبثآ «
سك بتالبيب أعمدة
كلماته النورانية تلك تركها متُ ِ
مكتب املوظف األكثر قربآ من احلاكم !
ومضي ثائرآ علي تلك البرودة الشرسة ؛ التي
يتحدث بها كل من يتلك زمام األمور في بالده !
يالها من برودة أذابت كل حرارة إبداعية  ,و أضاعت
كل دفء فكري ُحر !
بل يالها من برودة تفوقت علي تلك الناجمة من «
القطب اجلنوبي «
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A game of Solids & Stripes

Uncle Laban
...was getting grumpy in his old age.
“It’s time for me to go back home,” Jacob said to
him one day.
“You had a few sheep and goats before I got here,
and now you have many, many more because
God has been with me. He has prospered the
work of my hands. So now, let me take my wives,
and my children and go back home.”
“You have served me well,” Uncle Laban said.
“Name your price, and I will pay it.” But I think he
had his fingers crossed behind his back when he
said that!
Jacob said, “I don’t want any of your money. I’ll tell
you what. Let me care for your flocks a little bit longer. I’ll take every black lamb and every spotted,
speckled or striped goat and separate them from
the rest. Let them be my wages.”
“It’s a deal,” said Uncle Laban.
But then that very same day, Uncle Laban had
his sons go through his flocks and take out all
the black lambs and all the spotted and speckled
goats! And then he had his sons take them far
away.
He was trying to cheat Jacob.
Only he must have forgotten that when it came to
cheating, Jacob was a master!
So Jacob stayed with Laban’s flocks, even though
all the black sheep, and all the spotted, speckled
and striped goats were gone.
God was watching over Jacob - Laban didn’t stand
a chance of cheating him!
Where Jacob got this next idea, I don’t know, but
when he took Laban’s flocks down to the watering
place, he set tree branches in front of them that
he had cut with a knife so that they were speckled
and striped.
He faced the flock towards the branches. When
the mother sheep and goats started having babies, all their babies were striped or spotted. How
that worked, I haven’t a clue - except that God
must have had a hand in it!
So Jacob took the spotted and speckled and
striped sheep and set them apart from the rest.
Whenever the strong, healthy sheep were having
babies, Jacob set the striped branches in front of
them. Whenever the weak ones were having babies he took the branches away.
That way, all the strong healthy sheep had spotted
and speckled babies - and they belonged to Jacob. And all the solid babies were puny and weak.

Happy Birthday
Emmy

Those belonged to Laban.
So Jacob’s flock grew and grew.
All the while Uncle Laban kept changing his mind.
First, he said Jacob could have the spotted lambs,
and then, when God made all the lambs come out
spotted, Laban said, “No, I meant all the striped
lambs!” And when all the new lambs were striped,
he said, “No, I meant all the black lambs!” And
then, all the lambs came out black. The old guy
was really getting grumpy! He changed his mind
over and over again, all the while trying to cheat
Jacob out of his flock.
Finally, Jacob said to his wives Rachel and Leah,
“I don’t think your father likes me much these days
- he is so grumpy! And I think he is trying to cheat
me. Quick, get your things together, we are going
back to the land of my fathers.”
And so they packed all their belongings and ran
away from Laban.
It wasn’t until three days later that Laban found out
his daughters were gone. He got his men together
and went after Jacob. But in dream God told him
not to hurt him.
Laban finally caught up with his runaway daughters and nephew.
He said to Jacob, “Why did you steal my daughters away from me! You didn’t even say good-bye,
or let me kiss my grandchildren good-bye. That’s
not fair!”
Look who was talking about being fair!
Jacob said, “I have served you well for the last
twenty years. You have become rich because God
was with me. He has blessed me in everything I
did. But you would have sent me away without
anything! God saw what you were up to! And he
wasn’t going to let you get away with it!”
See what happens when you are on God’s side and he is on yours!
So Uncle Laban said, “These are my daughters,
and all these sheep are mine. But, I can’t keep you
from taking them. Let’s not fight about it anymore.
Let’s make a deal. You can go your way, and I will
go mine. We will make a pile of stones here to
remind us that we agree not to try to cheat each
other any longer.”
And so they made a pile of stones as a reminder
of their agreement.
Laban said, “May God keep an eye on us both
when we are apart, so that we will be true to our
agreement.” And so they called the place Mizpah,
which means “God is watching over us.”
With that, Laban kissed his daughters and grandchildren good bye, and Jacob and his family set
on their way, back to the home of Jacob’s father.
And God was with Jacob, and blessed him in everything he did.
What a wonderful thing that is!

Video Game Facts

· Making video games has become big business and creating
a high quality game often takes the input of a large number of
game developers for the game to be successful. As well as a high
number of graphic designers and programmers, other skills such
as management, writing and music are also important to the final
product.
· With the rise of the Internet gaming has seen a strong growth in
the field of multiplayer games. While this previously was limited to
playing with someone in the same location, it now includes people
interacting with each other who are in different cities, countries or
even living on opposite sides of the globe.
· A popular example of multiplayer gaming can be seen in massively
multiplayer online role-playing games (MMORPG). These games
enable large numbers of players to interact in the same virtual world,
creating fictional characters, living virtual lives and experiencing the
challenges and quests that various MMORPG games offer. A good
example of this type of gaming can be seen in the popularity of World
of Warcraft (WoW), this game has become immensely popular and
currently has over 10 million paying subscribers.
· Depending on your view point, video games can be seen as in both
a positive and negative light. While users can be entertained as they
improve hand eye coordination, problem solving skills and other
abilities there is also research of extended gaming limiting children’s
physical activity and an overexposure to violence at a young age.

Happy Birthday
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Free from slavery
Poem by: Nada Bakhoum

New Year’s Resolutions

Every year coming to a close is a reminder that we were ‘gifted’ with a new
beginning. Many people have lost loved
ones in 2014 and struggled through pain
and personal battles that we cannot see
or understand. In the same year, many
others have reached the pinnacle of
their careers, met their soul mates, married, became pregnant or birthed a child.
Many children found a home whether
with a foster family or through adoption.
As for me… there are many challengessome health related and some familial
while others are professional. Any way
you look at it, a year is a LONG time
for things to happen and much of what
we anticipate and fear can happen at any
moment. So my post today is about gratitude and resilience.
Ever wondered how a person can go on
after being struck by a horrible accident
or injury? Ever wondered how people
can smile through personal storms and
battles? I have and I realized that resiliency is an inherent capacity to withstand
all the bad and anticipate all the good.
I am suddenly aware of all the things
and poeple in my life that are mortal
and transient. Parents ail, children grow,
jobs change, money is gained and lost,
climates shift, friends grow farther away
or closer together, circumstances evolve
and my story is being written each and
every day I breathe. My faith in God and
His love does not fade nor weakens be-

By: Sylvie Martignani

cause in all of this I believe that there is a
higher purpose for our lives and how we
choose to live them.
I want to leave an impact, a legacy when
I cease to exist. I always tell my husband
that I would like to be “remembered
well” when I die. But how does that happen exactly?
Here, I have compiled 10 new resolutions I will endeavour to accomplish in
2015. No matter what happens, I have
nothing to lose and everything to gain.
1) I will pray more, praise more, worship
more. I will realize the frailty of life and
how in a blink of an eye it can all cease
to be. I will recognize my mere existence
on earth and treat it as a journey. I will
be grateful for every breath given to me
and every morning I wake up- I will be
revitalized. I will ensure that my constancy is in the knowledge that nothing
else is constant. I will fill my heart and
soul with gratitude to the point of bursting so that all can see how amazing it is
to be alive.
2) I will love unconditionally. This task
is challenging due to its magnitude. This
one resolution is one of my life’s missions. In order to truly love others you
must forfeit your own self-worth and the
perceptions you constructed based on
your years lived here on earth. You must
release all prejudice and choose to see
people for who they are not what they
are trying to be. To love unconditionally

means to sacrifice criticism for encouragement and deliberately blind yourself
from context and circumstance. Nothing
matters and nothing should affect your
love for others. I aspire to have love as
my new drug to which I will become
hopelessly addicted- no boundaries, no
limits, no reservations. Period.
3) I will see my husband and children
again. I will yell less and smile more. I
will make an effort to enjoy cleaning up
the mess my three-year-old makes instead of chastising her for it. I will let my
infant feed her hair and roll in the playdoh if that is her heart’s desire. I will
listen more to my husband’s whispered
words at night before bed and take a special interest in how he says what he feels
not only what he is saying. I will see my
husband and children for the blessings
they are to me and I will share with them
the wonders of God. I will love them unconditionally.
4) I will see nature. I will make more of
an effort to count the stars and appreciate
the sunshine. I will build snowmen and
sand castles. I will listen for the waves
and the rustle in the trees. I will smell the
flowers and curiously observe the bees
gathering honey. I will enjoy the sensation of being outside, in the outdoors and
truly take in what our world is providing
us. Beautiful blessings of nature. I will
enjoy the silence more and ‘Be Still’.
To Be Continued Next Issue..

Sin has separated us away from
Jesus
Satan is standing there in happiness
Without noticing he controls us
And turns our lives into mess
We find ourselves enslaved and
ashamed
Not capable of getting our own
freedom
But on Jesus’ hands we are
named
All we need is to seek mercy from
His kingdom
He said “nothing you confess
Will make me love you less”
He will tread our iniquities underfoot
And put us again on the right
route

Charity begins at your home
Hany Ghattas, CFP, CIM

Christmas is a time for the exchanging of gifts
– and you always do your best to match each
of your gifts to each of the people who will be
receiving them. At this time of year, you might
also be thinking about another kind of giving –
charitable giving – to help and support worthy
causes you care about. Like your other gifts, you
want your gift to be the best match for the charity of your choice like your Church. Ideally it
will be a gift that helps your Church while minimizing your taxes and other estate fees. Here’s
how you can make the most of your charitable
giving.
Name a charity as a beneficiary:
The simplest option. In your will, simply leave
a bequest of money of gift in kind (such as securities or artwork) to a recognized charity. Your

estate receives a charitable donation tax receipt
that could reduce or eliminate the income tax on
your final tax return and perhaps the immediately preceding return, as well.
Establish a Donor Advised Fund:
As the donor, you receive an immediate tax receipt for all contributions made to the fund and
retain the right to advise the charity on how to
use fund income.
Establish a Charitable Remainder Trust:
This is an irrevocable trust that holds assets
such as cash or mutual funds. The interest and
dividends are paid to you as taxable income and
upon your death, the trust assets – the ‘remainder’ – go to the charity you designated. When
the trust is established, you receive a donation
receipt for the ‘remainder interest’ of the trust.
Donate a life insurance policy while you live:
Your charity will receive the total death benefit
under the policy and you will enjoy certain tax
credits.
Donate publicly funded stocks or securities:

You will receive a tax receipt for their full value
and will not pay tax on the capital gains in the
donated securities.
Establish a Charitable Life Annuity:
You will receive a lifetime income from the
assets you donated for yourself, or for you and
your spouse. Much of the annuity cash flow is
tax-free and you will receive a charitable receipt for a portion of the donations based on the
amount of the annuity income you receive and
your life expectancy.
Establish a Private Foundation:
If you’re making a substantial donation, this option allows your name or your family’s name
to be permanently associated with the causes
you’ve chosen.
Give the gift of your time:
In addition to, or instead of giving donations directly, you can take a more direct and active role
as a volunteer. Indeed you may leverage your
time, educations and talents which can be even
more valuable than monetary donations.
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Writing Goals Down:
The Key to Success?
What is the best way to ensure that your goals will succeed? How do you make yourself believe that you will
accomplish your goals and have success, as well as feel
accomplished? Is there a relationship between goal completion and satisfaction?
There is no doubt that setting goals makes life easier. If
you want to get a promotion, what do you do? You take the
time to think about what steps you must take. Maybe you
need to finish your next assignment on time. Maybe you
need to get to work on time, and be more optimistic. If you
are trying to improve your health, maybe you will drink
more water, eat a variety of foods, enjoy an active lifestyle,
reduce stress, etc. Whatever your goals are, the key is to
make a plan of action. But how do you ‘make’ this plan?
I personally love to write things down. I find that when
I do this, I see an organized plan for what I have to do,
what I need to accomplish, and where I am going. It also
helps me look back and see what I have done, what I still
need to do, and what I have succeeded in. Interestingly,
there appears to be evidence that supports that writing out
goals does indeed have an impact on overall life satisfaction, task completion, and even stress levels. In one
study, writing out goals and accomplishments decreased
people’s negative thinking and low moods. It also reduced
cortisol levels - the ‘stress’ hormone that is released when
we are stressed. This hormone also has negative effects
on our bodies when released in excess, including depressed immunity, irregularities in hormone functioning,
poor concentration, and more. Within just three days of
writing out goals, participants felt happier, more confident, less stressed, and more optimistic about their lives.
What is the lesson here? Writing out goals and accomplishments really does seem to make a difference on our health
and emotions, as well as the perspectives we take about our
lives. Of course, this doesn’t mean that if you don’t write
your goals out, you will be depressed and unsuccessful. It
also does not mean that writing out goals and successes
are the ONLY ways to be happy or satisfied. However, if
you should take something away from this, it should be
that looking at your life with a plan or with optimism can
really change the way you live. Being positive and organized can help you become more successful and relaxed.
Writing things down provides you with a plan, but also

with a reference on what you have to do, as well as what
your next steps are. Then, when you are done, you can
refer back to what you wrote down and see what you have
accomplished - and this helps you feel good about yourself, which can improve your mood and confidence. If
you haven’t completed all you wrote down, looking back
at it will help you see what you can improve the next time
around, or to see whether or not your goals were realistic
and doable. Does this mean you have to start writing everything down now to be successful and happy? No. But
I will ask you one thing: the next time you have a lot of
tasks to do in one day, or when you have a major project
to accomplish, try writing the steps or tasks down on a
piece of paper, on your phone, etc. Then, refer to your
list during the task, as the day goes by and you complete
the things to do, or after you are done what you needed to
do. And let me know how this makes you feel to see what
you have accomplished, or to see your goals achieved. I
guarantee it will make a difference. You will feel better
about yourself, you will feel and become more productive, and you will be more enthusiastic and positive about
life. Try it, and let me know what your thoughts and experiences are!

WORKING FOR YOU!
By Costas Menegakis, MP Richmond Hill
As the Member of Parliament for Richmond
Hill, the past twelve months have been very
productive and eventful.
Our government saw 42 bills make it into
the statute book, breaking our record of 40
new laws, set last year. It is not just the government’s bills which have been successful;
in 2014, another 13 private Members’ bills
became the law of the land, in addition to 12
private Members’ motions being adopted by
the House of Commons. Since the last election, 32 private Members’ bills, sponsored
by MPs from all corners of the House, have
passed and 52, in total, have become law
since 2006, under our government. These
numbers underscore the unprecedented empowerment of regular Members of Parliament to champion ideas and issues important to them and their constituents.
However, as much as I enjoy my work in
Ottawa, my most memorable moments as a
Parliamentarian have been those in the riding. Whether it is helping families reunite,
assisting a constituent receive benefits they
are entitled to, chatting with residents in local shops, or attending the many community
events in our riding, I find the most personal
satisfaction from my ongoing activities here
at home.
That said; much of the legislative work in
Parliament affects us all. In 2014 as a government we were able to deliver on job creation, lower taxes and free trade. We passed
new laws to help to tackle crime, keep Canadians families and workers safe, strengthen
the value of Canadian citizenship, improve
the conduct of elections, honour our international agreements, stimulate the manufacturing sector, get farmers’ products to market
quicker, and add to our national parks system.
We announced measures that will put considerable money back in the pockets of Canadians through the doubling of the Children’s Fitness Tax Credit - effective for the
2014 tax year - and making it refundable, the
Family Tax Cut, the increased and expanded
Universal Child Care Benefit, and the greater Child Care Expense Deduction limits.
Through major infrastructure initiatives we
are committing billions of dollars to support
projects in the GTA and across the nation.
The conclusion of free trade negotiations
with both the European Union and Korea,

together with substantial efforts to boost job
training will also help generate job growth in
Canada for years to come. Indeed since coming to office, our government has had the
best job-creation record in the G7 with over
1.2 million jobs created since the recession
– the overwhelming majority of which are
full-time, private sector jobs in high-wage
industries. Both the International Monetary
Fund and OECD expect Canada to be among
the strongest growing economies in the G7
this year and next.
As a government we continued to live within
our means - staying on course towards eliminating the deficit and promoting efficiencies
so that we are on track, as promised, to balance the budget in 2015.
We also continued to cut taxes. The overall federal tax burden is at its lowest level
in over 50 years and the average family of
four is saving over $3400 a year on federal
taxes. This has been achieved by over 160
tax cuts or reductions that include a nearly
30% reduction in the GST, lowering of personal income taxes and removal of over one
million low-income Canadians completely
from the tax rolls.
A number of significant measures have been
enacted to promote the safety and security
of Canadians at home and abroad. We introduced ground-breaking legislation which
will ensure that innocent victims of crime
have clear rights in our judicial system and
tougher penalties for child predators. In the
aftermath of the deadly attacks on Warrant
Officer Patrice Vincent and Corporal Nathan
Cirillo and on Canada’s Parliament, we began work to ensure the Canadian Security
Intelligence Services has the tools it needs
to thoroughly investigate threats to Canada’s
security.
Going forward, I will continue to work on
your priorities - both in Ottawa and here at
home. Should you ever need assistance with
any federal related issue, or have advice for
myself or the government, please contact me
anytime. I am always ready to assist.
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.

