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ال�سبت 27 �سبتمرب 2014 - العدد  الثاين والع�رشون

عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

بينت فى احللقات السابقة ان هناك نوعني من العالقات 
بني مندوب بيع العقارات والعميل:  األولى هى عالقة متثيل 
)وكالة(  متثيل  دون  خدمات  تقدمي  عالقة  والثانية  )وكالة( 
للعميل وبينت تفصيال مالمح كل عالقة. سوف استطرد 
فى اكمال هذه الدراسة التى تشرح كيفية التعامل مع 

مندوب بيع العقارات.  
من يعمل من أجلك؟

طبيعة  تعى  أن  الضرورى  من 
اخلدمه التى يقدمها لك الوسيط 
ميكن  املشترى  و  البائع  من  فكل 
مما  به  اخلاص  املمثل  له  يكون  أن 
يعنى أن لكل واحد منها  وسيط 
املشترى  رمبا  أو  ميثله.  عقارات  
مبمثل  مباشرة  يتصل  أن  يفضل 
بعقد  معه  يرتبط  ان  دون  البائع 
وسيط  وضع  فيكون  متثيل، 
ملتزم  اى  للبائع   ممثال  العقارات 

التمثيل  واجبات  بكل  البائع  نحو 
كما اوضحناها سابقا ولكنه يقدم  
للمشترى   “ عميل  خدمة   “ فقط 
اى انه غير ملتزم بواجبات التمثيل 
وسيط  كان  إذا  أما  املشترى.   نحو 
واملشترى   للبائع  ممثال  العقارات 
يطلق  ما  فهذا  الوقت  نفس  فى 
 Multiple املتعدد”  “التمثيل  عليه 

representation    ويكون فى هذه احلاله ملتزم بواجبات 
التمثيل لكل من البائع و املشترى. وفى هذه احلالة يكون 
وضع وسيط العقارات حرج ويستلزم مراعاة احلذر الشديد 
األخر  مبصلحة  يضر  قد  بسر  منهما  ألى  يفشى  ال  حتى 

نظرا لتضارب املصالح. 

كيف تتعامل مع مندوب بيع 
العقارات )5(
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�لنظام »�لقوي« و �لدولة »�ل�سعيفة«
 �بر�م مقار

الأمريكية،  باجلامعة  ال�سيا�سي  الإقت�ساد  اأ�ستاذ  كتب   ،  2005 عام  يف 

 44 �سنوات عن عمر  منذ ثالث  عنا  والذي رحل   - �سليمان«  »�سامر 

عامًا فقط - كتابه ال�سهري بعنوان »النظام القوي ، والدولة ال�سعيفة«، 

وال�سعوب  لالنظمة  الأقت�سادي  اجلانب  علي  الكاتب  تركيز  وبرغم 

والدول، اإل اأن حالة »النظام القوي ، والدولة ال�سعيفة«، ُتعترب و�سف 

�سامل ودقيق للمنطقة العربية بالكامل. وعلي مدي العقدين الأخريين 

راأينا اأنه كلما كانت الأنظمة - والتي تعني اأفراد �سلطة - اأقوي واأكرث 

اأ�سعف، فعلي قدر �سدام العراق ، وقذايف  تغوًل، كلما كانت الدولة 

ليبيا، وقوة اأنظمتهم الأمنية وقمعهم التام للمعار�سة واملعار�سني، علي 

الأنظمة.  تلك  �سقوط  بعد  الدول  بتلك  حدثت  التي  »الفو�سي«  قدر 

فاحلاكم العربي يف العموم ينحاز ويعمل ويكد يف تقوية نظامه وحكمه، 

ومعها تتحول اأموال الدولة ، واأموال دافعي ال�سرائب اإيل دعم الأجهزة 

الأمنية واملاكينات الإعالمية ورجالهم واملوالني لهم، يف ظل تراجع اأي 

مبوؤ�س�ساتها  تعتد  اأنظمة ل  اإجتماعية.  اإعانات  اأو  تعليم  اأو  ل�سحة  دعم 

ول ب�سعوبها يف اأية قرارات اأي كانت خطورتها، فحرب العراق وايران 

دولر  مليار   2.7 و  �سدام،  من  فردية  بقرارات  كانت  الكويت  وغزو 

ل�سحايا الطائرة الأمريكية التي �سقطت فوق »لوكربي« الأ�سكتلندية، 

ت�سبب  النا�سر  وعبد   ، للقذايف  فردي  بقرار  ليبيا  خزينة  من  دفعها  مت 

للقومية  الهوجاء  معركته  يف  امل�سريني  من  اللف  ع�سرات  موت  يف 

العربية ، ومبارك الذي جعل موؤ�س�سات الدولة كاملة تدور يف فلكه هو 

اأن تنجح  قبل  الدولة مل�سروع توريث جنله  اإمكانيات  ، بل و�سخر كل 

»اأنا  ال�سهرية،  عبارته  كانت  ولهذا   ،- موقتًا   - تعطيله  يف  يناير  ثورة 

فقط  وي�ستثني  الأ�سا�س.  من  بعده  من  دولة  توجد  فال  الفو�سي«،  اأو 

من هوؤلء، »اأنور ال�سادات« يف قرار خو�س »كامب ديفيد«، وهو قرار 

�ساهم يف تقوية الدولة وجتنب احلرب، ويف نف�س الوقت اأ�سعف كثريًا 

من نظامه وانتهي بالق�ساء علي ال�سادات �سخ�سيًا. 

فقد  احلا�سر  عن  اأما  املا�سي،  عن  هذا 

للراحل،  والعبارة  املقولة  تلك  تذكرت 

تقرير  �سدور  بعد  �سليمان«،  »�سامر 

بناء   2015 لعام  العاملي«  »ال�سعادة 

معهد  اأجراها  للراأي  اإ�ستطالعات  علي 

حتت  ُي�سدر  والذي  ال�سهري،  “جالوب” 
و�سدر  العامل«  يف  الدول  »اأ�سعد  م�سمي 

�سامل  تقييم  اأنه  اإيل  ترجع  التقرير  هذا  واأهمية   ، املا�سي  الأ�سبوع  يف 

لكل دولة يف خمتلف املجالت، مثل الإقت�ساد ، واخلدمات ال�سحية 

الإجتماعي،  التنمية ، والدعم  للدولة ، ومعدل  العامة  وال�سيا�سات   ،

ومتو�سط الأعمار ، وحجم الف�ساد ، ودخل الفرد، واحلريات وغريهم، 

159 دولة،  135 من بني  وجاء ترتيب م�سر يف ذلك التقرير يف املركز 

يليها اليمن و�سوريا. املوؤ�سف اأن م�سر جاءت يف ترتيب متاأخر عن دول 

هذا  بنتيجة  اأهتم  م�سر  يف  احد  ل  اأن  ا�سفًا  الأكرث  والعراق،  ليبيا  مثل 

التقرير الكارثية. ومل يتوقف عنده الإعالم امل�سري، وكاأن ل اأحد يعنيه 

ل  هزلية  وهمية  معارك  بخو�س  فقط  يكتفي  اإعالم   ، و�سعفها  الدولة 

ت�سب يف �سالح ال�سي�سي ورجاله ، اإعالم ُيعلق امل�سانق لأي نقد للرئي�س 

ال�سرطة  لهيبة  وينتف�س   ، به  العامل  دول  اإحتفاء  عن  امل�ساحات  ويفرد 

يف »خناقة« حتدث مثلها املئات يوميًا ، بينما ل يعنيه اأن يكون املواطن 

التقرير الهام ، ومل  امل�سري يف املراكز الأخرية بني دول العامل يف هذا 

اأن �سعف الدولة حالة تدمر »حا�سرها« برتاكم م�سكالتها  اأحد  يدرك 

اليومية، و »م�ستقبلها« بفقدان اأي اأمل يف حلول لتلك امل�سكالت. 

احلل يف اأن يكون لدينا دولة وجمتمع قوي ، احلل يف نظام قوي ولكن 

  »system« مبعني  النظام  ولكن   ، وموالني  ك�سلطة  النظام  لي�س 

اإقت�سادي ، اإئتماين ، اإ�ستثماري ، اإنتخابي ، مروري ، اأمني ، ق�سائي 

و رقابي قوي قادر علي �سبط كل ما �سبق

اقرأ في هذا العدد ايضاً
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التاريخ،  اعماق  في  تدب  جذور  لالرهاب      
ينتهجون  افراد  مجموعة  او  فرد  ان  ومفاده 
لالخرين  ما  ألخذ  او  لالنتقام،  االرهاب 
السيطرة  ولفرض  وقهرهم.  واستعبادهم 
واجلماعات  االفراد  على  واملادية  الفكرية 
االسبابة  وتختلف  والشعوب.  والقبائل 
االرهابية،  االعمال  الى  الداعية  والدوافع 
ولكنها تلتقي جميعا عند مبدأ واحد هو ان 

الغاية تبرر الوسيلة.
امدا  واطولها  االرهاب  انواع     ولكن اخطر 
يظنها  ما  الى  افعاله  يسند  الذي  ذلك  هو 
على  انه  االرهابي  ويعتقد  السماء.  اوامر 
على  البشر،  ارواح  من  ويزهق  يدمر  ما  قدر 
السماء.  رب  لدى  بالزلفى  يحظى  ما  قدر 
بني  وقادتهم  االرهابيون  به  يصرح  ما  وهو 
يذبحوم  وهم  مكبرين  مهللني  واحلني،  احلني 
ما  تفوق  عظمى  اية  اوتوا  كأنهم  االبرياء، 
وجنوده  فرعون  دحرت  ايات  من  موسى  اتاه 
أوَكَل  ضعفه،  فرض  من  وكأنه  وسحرته. 
وكأن  اوامره.  وعن  عنه  الدفاع  مهمة  لهم 
الناس  على  اوامره  فرض  عن  اعيته  احليلة 
من  تلك  او  هذه  عليهم  يؤلب  انه  حتى 
اجلماعات اخملتارة واملرضي عنها حملو وابادة تلك 
اجلماعات العاصية واملغضوب عليها.  تعالى 
!  وهو ما يذكرني باحدى  اهلل عما ينسبون 
االساطير املصرية القدمية التي تقول بأن “ 
رع “ َهرِم وفقد هيبته عند الناس، فتطوعت 
“ سخمت “ بالدفاع عنه، وراحت تصب جام 
غضبها على البشر وترتوى بدمائهم ...الخ. 
االشوري  امللك  رواه  مبا  ايضاً  يذكرني  كما 
من  عليه  يخرج  مبن  ينكل  كان  انه  بفخر 
منهم،  البعض  جلود  فيسلخ  الزعماء 
اجلدران،  ويسمر بعضهم من وسطهم في 
البعض  ويصفف  خنقا،  البعضهم  ويعدم 
ويفتخر  اطرافهم.  ويقطع  اخلوازيق،  على 
ويختم  اسير.  االف  ثالثة  بالنار  احرق  انه 
قولته بتلك املصيبة الكبرى” وبهذه األعمال 
ادخلت السرور على قلوب االلهة العظام “.  
فأي الهة هذه التي تستمتع ويطيب قلبها 

بتلك األعمال االجرامية ؟!. 
قايني  فكان  االنسان،  بقدم  قدمي  واالرهاب 
ادنى  دومنا  هابيل،  البار  اخيه  روح  ازهق  الذي 
قاتل  اول  القاتل،  حق  في  سابقة  اساءة 
االرهاب  اعمال  توالت  ثم   . البشرية  عرفته 

الطغاة  وانتهجه  االن  حتى  تنقطع  ولم 
االجرامية  باالعمال  حافل  طويل  تاريخ  عبر 
ما  الذين  اولئك  واجلماعات،  االفراد  حق  في 
املؤرخني  السنة  على  تتردد  اسمائهم  تزال 
بقمبيز  مرورا  هذا  وقتنا  وحتى  قايني  منذ 
الرومانيني،  وكاليجوال  ونيرون  الفارسي، 
وغيرهم  االملاني،  وهتلر  املغولي،  وهوالكو 
ارتكبها  التي  املذابح  ننسى  وال  الكثير. 
في  واعوانه  الثاني  احلميد  عبد  السلطان 
واليونانية.  االشورية  واالقليات  االرمن  حق 
املليون  عن  ينيف  ما  ضحاياها  راح  والتي 
دون  وشريد،  شهيد  بني  ما  انسان  ونصف 
استثناء لشيخ او طفل او امراءة ! وما قامت 
به – وما تزال - بعض اجلماعات االرهابية ضد 
ومسمع  مرأى  وحتت  الضعيفة،  االقليات 
وتصم  تارة  العني  تغمض  التي  السلطات 
االذان طوراً عن اغاثة الضعفاء، والقصاص 
لالبرياء، حتى باتت هي نفسها هدفا لالسود 

التي قاموا بتربيتها وهي اشبال.  
تاريخهم،  يذهب  ولم  الطغاة  ذهب  لقد 
بهم  املتمثلني  من  مؤيدوهم  ينقطع  ولم 
يزالون  ما  الذين  نهجهم،  على  والسائرين 
لو  ويتمنون  وهناك،  هنا  ارهابهم  ينفثون 
القوة  من  السالفون  اوتي  ما  اتوا  انهم 
ويقهرون  الشعوب  يغزون  حتى  واالمدادات، 
االمم، ويدمرون املزيد من احلضارات. ويبسطون 
يحلمون  واليابس.  االخضر  على  السلطان 
ويشتهون  االسالب،  ويبتغون  بالزعامة 
االيقاع بالسبايا واستعباد الرجال والنساء.     
 وبعد هذا الذي ذكرناه، وهو ما ميثل قطرة في 
انهار الدماء التي جرت على ظهر البسيطة، 
ال  فيما  النظر  نعيد  حتى  االوان  ان  فهل 
البشرية،  الذئاب  تلك  مخلفات  من  الينا 
التي دنست االرض بافعالها النكراء. والذين 
االبطال،  مصاف  الى  املنافقون  رفعهم 
في  وميرقون  حزوهم،  يحزون  اجلهالء  زال  وما 

دروبهم.
    الم يحن الوقت لكي نُْعِمُل العقل فيما 
بحيث  باالضغاث،  ملئ  تاريخ  من  الينا  آل 
كل  نفحص  بل  البلهاء،  قبول  نقبله  ال 
لكي  واحلكماء،  العلماء  فحص  به  جاء  ما 
ال  بحيث  املقبلة  االجيال  امام  الطريق  ننير 
من  تنهل  وهي  املاضي،  معاثر  في  تتخبط 

معني اجلهل، وتقتات من ثمار االتخلف ؟!.

رسالة الى العقالء 
قليني عطية - مونتريال
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من طفل َشاَب قبل اآلوان: 

»رسالة إلي حلمي« ...!
ماجي ماجد الراهب

اترك  حتي  لغوي  تشكيل  دون  هكذا  العنوان  أكتب  أن  أردت  بداية 
مساحة للقارئ أن يقرؤه كما يشاء رسالة إلي ُحلمي أي ما نتمني 

أن يكون أو رسالة إلي ِحلمي أي التأني والصبر الذي يجب أن نتبعة دوماً في كل مرة أشاهد 
أو أستمع أو أقرأ شيء يبعث اآلسي في النفوس وعلي كل األحوال احلُلم واحلِلم ال يختالفان 
كثيراً داخل املضمون اإلنساني فنحن نحلم ونتأني تأني أيوب في صبره حتي يتحقق احللم !

 دعوني أقص عليكم قصة لرمبا أصبحت كاإلسطوانة املشروخة ولكن ما باليد حيلة فنحن 
يتردد في مسامعنا  ونحن نسردها معاً  أيضاً  ورمبا  مجبرون ألن نستمع لسخافة فصولها 
كلمات العبقري الراحل الفنان أحمد ذكي في مرافعتة الشهيرة بفيلم ضد احلكومة » كلنا 

فاسدون، ال أستثنى أحًدا، حتى الصمت العاجز املوافق قليل احليلة “
 نعم يا سادة كلنا عاجزون عن حل تلك املشكلة التي تتفاقم جيالً وراء جيل يكبر و يحلم ثم 
يصطدم بأرض الواقع اجلافية حيث تتبد معظم أحالمه وليس هي فحسب بل وجوده أيضاً 
معها خلف شمس الصباح والتي يستيقظ علي اشعتها الذهبية  تداعب وجهه وصوت 
رمبا لضيق  القماش  املتواضعة املصنوعة من  تناديه حتي يحمل شنطته الصغيرة  والدته 
احلال ورمبا لكثرة األخوة وال يدري أنة يحمل خلف ظهره هموماً تنتظره يوماً ثم يبدأ رحلته 
إليها يسير  والتي يتكبد عناء املشقة للوصول  القاطنة علي أطراف قريته  نحو مدرسته 
ذلك  الذي يسمع عنه ممن حوله  اآلخر  العالم  تساؤالت عن  الصغير  رأسه  يحمل في  وهو 
العالم الذي يقع به البالد التي التنام ثم يصحوا من أثر غفوته علي جرس طابور الصباح 
معلناً عن بداية يوماً دراسي متضي حصة تلو آخري لتدخل مدرسة التربية الفنية وتطلب 
من الصغار أن يخرجوا أي ورقة بيضاء وميارسوا النشاط الفني ويرسم بقلمه املنحول نحول 
جسده مركب مسافرة عبر البحر وعليها صورة شخص رمبا تكون غير واضحة نظراً ألصابعه 
الصغيره وتطل املعلمة برأسها علي ورقته وتتساءل ملا هذه الرسمة بالتحديد ؟ فيرد بكل 
إندفاع أنا من يركب علي ظهر هذا املركب ويسافر ومشاعره مختلطة نظراً لصغر سنة ال 
يعرف ملاذا يرغب في السفر هرباً من واقعة أم رغبة في حياة أفضل وفي املساء أيضاً يذهب 
ليطوي أوراقاً مع رفاقه علي شكل مركب ويطلقها في الترعة الصغيرة التي بجوار داره وهو 
ال يدري أن يوماً أنه سيباع من قبل سماسرة املوت وتنقلب املراكب التي رسمها ولعب بها 
يوماً به هو ومن معه ويبتلعه البحر من أجل حلماً زائف يدعي الهجرة غير الشرعية ويتحول 

وجوده إلي مجرد خبر بجريدة أو عاجل بنشرة أخبار ! .
والكارثة الكبري أنه ال مير بضعة أيام حتي جند آخرين مستعدون للذهاب علي مراكب املوت 

بأي ثمن وهكذا تتوالي املآساة وكأن لسان حالهم يقول مع العبقري صالح جاهني : 
“أنا شاب لكن عمري ألف عام

وحيد لكن بني ضلوعي زحام
خايف و لكن خوفي مني أنا

أخرس و لكن قلبي مليان كالم”
عجبي !

الظروف  هل  الكارثة  تلك  عن  األول  املسؤول  من  نفسه  الصعب  السؤال  يطرح  وهنا 
ابُنك سمكة،  “إذا طلَب منك  تعليمي وبطالة مفجعة وفقر طاحن  اإلقتصادية من عجز 
هل ممكن أن تعطيِه حّية” كقول السيد املسيح فهل من املمكن أن اهالي هؤالء الشباب 
هم املدانون لسعيهم الدائم أن يرسلوا اوالدهم بأي ثمن ألجل احلاجة واحلال الضيق وهذا ما 

يدفعهم للزج بأبنائهم لتلك الطرق ! 
مستعد  يصبح  أن  أجل  من  العيش  لقمة  لكسب  طريق  هذا  يرون  أنفسهم  الشباب  أم 
من  خالفه  وما  وشبكه  مبهر  اإلستعداد  أو  وأخوته  أبويه  حاجات  سد  من  حياته  ملتطلبات 
أصوليات يفرضها عليه مجتمعه أم يرونه وسيلة جملرد الهروب من مشاكل حياتهم وعلي 
الرغم من علمهم أن من سبقوهم منهم من مات غرقاً ومنهم من جنا صدفة ومنهم من 
تتوه بها احلقائق ويبقي  التي  إلي احللقة املفرغة  مت ترحيله من قبل خفر السواحل ونصل 
الفاعل األصلي مجهول وبالطبع هذا ما تعودنا عليه وتبقي الرسالة التي تكتب دوماً أغتيال 
العمر ممن يبدأون العمر وأيا كانت األسباب فالبد من وقفة صريحة واإلقرار باألخطاء وأتخاذ 
يسمع  ال  ومؤمترات  وندوات  تصريحات  كفانا  املشاكل  من  النوع  هذا  حلل  سريعة  خطوات 
الراقية ومؤسسات اجملتمع املدني دون حلوالً جذرية تتم علي أرض  صوتها سوي الطبقات 
الواقع جتاه هذه الكارثة فمما الشك فيه » كلنا فاسدون، ال أستثنى أحًدا، حتى الصمت 

العاجز املوافق قليل احليلة ...! »
Hosanna Bible Study meeting

2 Hour Tusedays 6:30 - 8:30 pm
at the Church of Saint luke
3200 Bayview Ave., N. york, 

finch & Bayview
Pick-up Service available

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

email: hosanna@smsv.ca

إستقالة جماعية ل 224 من طياري شركة مصر للطيران
استقاالت  األربعاء،  للطيران،  مصر  بشركة  يعملون  طيارا   224 قدم 
جماعية، وذلك اعتراضا على الالئحة املالية اجلديدة، التي وصفوها بـغير 
للطيران  مصر  شركة  رئيس  إلى  املقدمة  االستقالة  ونصت  العادلة. 
العمل  بيئة  “سوء  أن  طيارا،   224 أسماء  ضمت  التي  اجلوية،  للخطوط 
باتوا  الذين  الشركة،  طياري  دخل  وتدني  بالطيارين  احمليطة  واألحوال 

أصحاب أقل دخل بني طياري العالم، أوجبت تقدمي استقالة جماعية..”.
وأعلن مصدر في مطار القاهرة أن التأخيرات في إقالع الرحالت لم تتجاوز 

الدقائق في 3 رحالت فقط ألسباب فنية متعلقة بالتشغيل، وال عالقة للطيارين بها. يشار إلى أن إجمالي 
عدد الطيارين بشركة مصر للطيران، يبلغ ما يقرب من 900 طيار. في املقابل، ردت شركة مصر للطيران 
بالقول إنها تدرس اإلجراءات القانونية الالزمة للنظر في قبول االستقاالت اجلماعية، التي تقدم بها الطيارين 
املصريني، خالل املدة املنصوص عليها بالقانون. وأضافت الشركة في بيان: “رابطة الطيارين تقدمت بطلبات 
مالية لم تكن مدرجة على طاولة املفاوضات، ومت هذا التصعيد املفاجئ”. وأشارت الشركة إلى أن تشغيل 

رحالتها منتظم، ولم يحدث أي تعطيل أو تأخيرات في مواعيد الرحالت
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يُعيد  التاريخ  إن  يقولون 
إن  أيًضا  ويقولون  نفسه، 
من  يتعلم  حيوان  اإلنسان 
القاعدتني  أن  إال  جتاربه؛ 
غير  تبدوان  السابقتني 
صاحلتني للتصديق في مصر، 
ملاذا ؟ ألنه ال أحد يتعظ من 
دروس التاريخ، وال أحد يرغب 
من  التعلم  »تفعيل«  في 

التجارب السابقة.
لدفع  محاولة  أن  سرًا  ليس 
الصورة،  إلى  السلفي  التيار 

يرتدي  ذلك  يفعل  ومن  مدة،  منذ  جُترى 
حليٌف  هؤالء  أن  باعتبار  النية،  حسن  قناع 
تغلغل  آثار  من  للتخلص  رمبا  سياسي، 
وتوغل جماعة اإلخوان املسلمني في جنبات 
اجملتمع املصري. هذا التصور الساذج عارضه 
البعض؛ فقد دفعنا جميًعا الثمن غالًيا جراء 
التحالف الطويل بني الدولة وهذه اجلماعة، 
وهو ما مت تتويجه بالسنة السوداء من حياة 
اجلماعة  هذه  أفراد  فيها  جثم  التي  مصر، 
بأنفسهم  مقدمني  املصريني؛  نفوس  على 

أكبر دليل على بشاعة نتائج هذا التحالف.
محالً  األمر  يعد  ولم  األيام،  دارت  املهم.. 
منه  وتخّلصنا  واقًعا  أصبح  بعدما  للنقاش 
مع  املرة  هذه  الكرة  تُعاد  أن  لكن  هلل،  احلمد 
أن  سوى  يعني  ال  فهذا  السلفّي،  التيار 
هذا  على  »التنكيد«  في  قوية  رغبة  هناك 
بشكل  يحيا  أن  له  يحق  ال  وكأنه  الشعب، 
عصري،  بشكل  مجتمعه  ويتطور  طبيعى، 
السياسي،  اجلدل  دهاليز  في  الدخول  ودون 
اآلن  يحدث  واقع  أمر  هذا  أن  نعترف  دعونا 
اجلادة،  املواجهة  من  يستحق  ما  يلقي  كي 
وطننا  البلد..  هذا  مصلحة  تستهدف  التي 

الوحيد مصر.
يلتقي  أن  الذي يعنيه،  املثال ما  على سبيل 
وفد من حزب النور الذراع السياسية للدعوة 
لطرح  والتعليم،  التربية  بوزير  السلفية، 
رئيس  يصرح  ثم  ؟!  التعليم  لتطوير  رؤية 
دور  لها  التعليم  مناهج  أن  »أكدنا  احلزب: 

النسيج  على  احلفاظ  في  كبير 
مجتمعى!  نسيج  اجملتمعي« 

إحنا هنضحك على بعض!.
هل هي مثالً محاولة المتصاص 
حذف  بعد  الغضب«السلفى« 
نافع  بن  بعقبة  متعلقة  مواد 
في  األيوبي،  الدين  صالح  و 
وصفه  ما  املناهج،  تعديل  إطار 
متهيد  بأنه  نفسه  احلزب  رئيس 
القادم  العام  في  الستبداله 
قلب  ريتشارد  »البطل  عن  مبواد 
األسد والفاحت نابليون« ؟. أم هي 
الشارع  نبض  واحدة من محاوالت من جس 
املستمرة طوال الوقت، من خالل نشر أخبار 
السلفية  باجلهود  تتعلق  مشابهة  أمور  عن 
من  الزمن  أفسده  ما  ترميم  فى  العظيمة 

اجملتمع املصري، فى التعليم وغيره؟!
اخلبر  احلصر،  ال  املثال  سبيل  على  منها 
»البريء« عن دعوة حركة تسمى بـ »دافع عن 
محمد  و  حسان،  محمد  الشيوخ  العلماء« 
حسني يعقوب، وأبو إسحاق احلويني، و محمد 
إسماعيل املُقدم بالعودة مرة أخرى إلى إلقاء 
بالتوجه  وذلك  املنابر،  والصعود على  اخلطب 
تصريح  على  للحصول  األوقاف  وزارة  نحو 
اخلطابة، باعتبارهم »أكثر الناس حرصا على 

أمن واستقرار مصر ولديهم علم غزير«.
عايزة أعرف: هي الناس دى ماسكة ذلة 

للبلد؟ 
أو  إخوان  نتحمل  علينا  ينكتب  ليه  يعني 
مصريني  نعيش  ينفعش  ما  هو  سلفيني، 
كده عادي يعني، واملسلم يبقى مسلم عادي 

برضه؟!
لو أن أحًدا تصور أن هذه هي الطريقة املُثلى 
إلدارة البالد عن طريق توجيه البسطاء؛ فهو 
حيث  تتوجه  اجلموع  باملائة،  مئة  ُمخطئ 
فعلْت،وإن  الوعي  نحو  وجهتها  فإذا  تقودها، 
احلالتني  وفي  فعلت،  اجلهل  نحو  وجهتها 
، ولنا في  ..أو آجالً  ستدفع أنت الثمن عاجالً 

تاريخنا القريب ألف عظة ملن يفهم.
 ملن يفهم وحسب.

كل �شئ  وله  اأوان 

 الفرح  ب�أوان

واحلزن  الوان  

ال�ص�حب م� يت�ص�حب

حلد ما يبان

ولو تهت يف الدني� 

وملك�ش عنوان

هتالقي ن��س ي�م� 

ا�شكال واألوان 

النا�ش بقت ق�شره

معدنه� بهت�ن....

اال�شلي من بره 

من جوه تعبان 

الغ�يل  اهو  بريخ�س

وحمد�ش دريان

والدنيا بقت غابه 

�شاع فيها االن�شان ...

شعر جورج عبد املسيح

مليت همومي و�شلتها

إكذب لكي نصدقك 
رمي عمرو الدفراوي  

كندا  في   2011 سنة  أواسط  في  ظهر  شئ  في 
ده  الشئ  وأوروبا.  ألمريكا  أنتشر  وبعدين  بالتحديد 
 Slut اسمها  نسوية/حقوقية  فعالية  عن  عبارة 
مناهضة  الفتات  بيرفعوا  فيه  املشاركات   Walk
لثقافة االغتصاب ولوم الضحية والتأكيد على إن 
اجلنس،  ملمارسة  مفتوحة  دعوة  مش  السّت  لبس 
“فتيات  لبس  البسني  بنات  فيه  وبيبقى  إلخ.  إلخ 
fish-  ييل”: جيبات جلد قصيرة، مكياج شبه اإلميوز،

net stockings، بيرسينجز فوق وحتت، إلخ إلخ. 
وتنويعاتها  بأشكالها  موجودة  كانت  الزي  فكرة 
واضح،  بشكل  البشر.  تطور  مسار  في  اخملتلفة 
اخلاص  الزي  الزرقا،  والياقات  البيضا  الياقات 
باملقاتلني واحملاربني، زي الكهنة قدميا وحديثا، اللباس 
والطبقات  السن  وكبار  والوزرا  القضاة  وزي  امللكي 
الدنيا في مصر القدمية. الستات مكانوش استثناء 
Stratification/لل كطريقة  الزّي  استخدام  من 

لفئة  اإلنتماء  على  التأكيد  أو   Differentiation
أدبيات  في  معينة.  اجتماعية  طبقة  أو  معينة 
والرومان،  واليونان  واآلشوريني  القدماء  املصريني 
ألزياء  الستات  الرتداء  مختلفة  إشارات  هتالقي 
لتغطية  استخدام وشاح  باملناسبة  )منها  معينة 
واخلادمة،  املنزل  سيدة  بني  التفريق  بغرض  الوجه( 
بني الرعايا العاديني وبنات الطبقات النبيلة، وأحيانا 
ده  اخلّط  ومد  الشأن.  ذوات  الستات  هوية  حلجب 
على آخره هتالقي التراث اإلسالمي ومسألة ارتداء 
احلجاب والنقاب للتفريق بني احلرائر واإلماء أو حلجب 
هوية فئة معينة من النساء خوفا عليهن من األذى. 

املسألة معروفة يعني. 
العام  والدميينور  اللبس  ربط  مسألة  كانت  وإذا 
الغرب  في  موجود  لسه  معني  أخالقي  بتصنيف 
بشكل ما بعد ثورة دينية وعدد اتنني موجات تنويرية 
مجتمع  في  فاملشكلة  أهي،  السكة  في  والتالتة 
البطيخ  مية  في  وعامي  البطريركية  في  مفرط 
األصعدة  جميع  على  مستفز  بشكل  ومحافظ 
نشاط  بني  التماس  بسبب  مضاعفة  كداهو  زينا 
السّت اجلنسي )سمعتها( ومفاهيم الشرف. كون 
إن  بحيث  الرجل  وعرض  شرف  محل  هي  السّت 
باإلنحالل هو اعتداء على  االعتداء عليها/وصمها 
دماغ  في  خرم  عملت  دي  وعرضه  وشرفه  رجولته 
اجملتمع كله. وإلن املفهوم ده متفشي جّدا فالرجل 
بيتماهى مع املفهوم ده وبيعمل كل ما ميكن عمله 
إن  يضمن  عشان  وعرضه  شرفه  على  للحفاظ 
البنت هتتجّوز وتتنقل وصمة العار احملتملة دي حلجر 

راجل تاني يشيل الفضيحة املتحّركة دي. 
يعني من ناحية شرف الرجل والسّت اإلتنني موجود 
ومن  األخت(.   - اإلبنة   - )الزوجة  السّت  رجلني  بني 
والتمييز  واإلختالط،  اللبس،  على  التضييق  هنا 
ومن  الزوجية،إلخ.  واخليانة  الزنا  مع  التعامل  في 
للست  التقبل  من  نوع  أي  مفيش  تانية،  ناحية 
بتخّلف  الزواج.  في  رغبة/فرصة  ماعندهاش  اللي 
لنا املعادلة اللطيفة دي أبهات مذعورين من حتمل 
ووصمهم  كله  العمر  اإللهي  االبتالء  مسئولية 
البنات(  )نستر  األساسية  رسالتهم  في  بالفشل 
اللي  التقيل  اجملتمعي  احلمل  من  مذعورات  وبنات 

بييجي مع وصف “عانس”. 
تنازالت  بيقّدموا  البنات  حتديدا  السبب  لهذا 
اللي  العزلة اإلجتماعية  محسوبة جّدا. اخلوف من 
املعايير  مخالفة  بسبب  الزواج  تأخر  هيخّلفها 
دفع  بيدفعهم  احلالل  بنت  للعروسة  املقبولة 
دي..  العفنة  السلوكيات  وكل  والطاعة  لالنقياد 
وخوف الرجل من العزلة اإلجتماعية اللي هيخّلفها 
معايرته بإنه بقرون وفاقد للرجولة بتدفعه دفع بردو 
السلوكيات  وكل  واالستبداد  والقمع  للسيطرة 
من  هنا  اجتماعية  ثورة  اسوأ  جايزة  دي.  العفنة 

فضلك 

كتابات ساخرة
سامح سمير

اسقط  ثورتني،  صنع  ده  الشعب   l
نظامني،ابهر العالم، غير وجه التاريخ، عمل كل 
اللي  ايه  يفهم  انه  غير  تتخيلها  ممكن  حاجة 

بيحصل حواليه

راكبها  البلد  تقول  عمالة  اللي  الناس   l
يستركو،  اهلل  وعته  تخريف  بطلوا  عفريت، 
عن  مستغني  اللي  اجملنونة  ابن  مني  عفريت 

عمره يركب العربة الطائشة دي

l حتى لو وقع احملظور وفاز الزمالك بالدوري 
كما يخشى البعض، فلن يستطيع االحتفاظ 
به اكثر من شهر واحد، مصائر االوطان ليست 

لعبة واحنا عندنا دولة عميقة تاكل الزلط

l لو فضلنا ع احلال ده ال استبعد ان احمد 
عيد  في  مبارك  مع  تاني  حوار  يعمل  موسى 

العمال ، وفي نهايته يقوله ، املنحة يا ريس

الرئيس  تولي  على  عام  مرور  اقتراب  مع   l
يبتدي  فينا  واحد  ريت كل  يا  احلكم،  السيسي 
هو  نفسه  ويسأل  حساب  كشف  يعمل 
خالل  السيسي  للرئيس  قدم  ماذا  كمواطن 
السنة االولى من واليته وما هي اوجه القصور 
في ما قدمه من دعم وتأييد، وهل مايزال لديه 
ما يقدمه له في العام التالي، وال ياخدها من 
قصيرها ويسيب البلد بدل ماهو شاغل مكان 
ع الفاضي، ليفسح اجملال ملن هم اقدر منه على 

دعم الرئيس وتاييده

أنباء غير مؤكدة عن زيارة حبيب العادلي   l
بصحبة أحفاده لدرمي بارك وسط تعتيم إعالمي 

متعمد

او قريب  واحد فينا له صديق  ريت كل  يا   l
ليستة  منه  ويعرف  به  يتصل  يحاول  زملكاوي 
اللي  السنني  عليها  ماشي  كان  اللي  األدوية 
العشرة  هانحتاجها  شكلنا  عشان  فاتت 

خمستاشر سنة اجلايني

l بعد تصاعد الضغوط عليه في بالتيمور 
الشعب  الى  كلمة  يوجه  اوباما  الرئيس   ،
رابعة  منصة  فوق  من  قليل  بعد  االمريكى 

العدوية
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647.447.0455

سلفٌي علي ما تُفرج

فاطمة خير
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 اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 
خالل  من  عليها  املعاملة  مت   منزل   11,303
و   .  2015 ابريل  شهر  خالل    MLS نظام 
متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 17 في املائة 
خالل  عنها  املعلن  املنازل  مببيعات  باملقارنة 
نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت عدد 

الوحدات املباعة  9,660 وحدة.
مثلت  والتي   ، فقط  تورونتو  مدينة  في  و   
، وصل متوسط  املعامالت  املائة من  36 في 
املنفصل  للمنزل  سعر  فى  الزيادة  نسبة 
متوسط  كان  .و  املائة   في    13.8 الى 
  690,261 املنازل  أنواع  كل  شامل  السعر 
املائة. فى   7.3 قدرة  بأرتفاع  وذلك   دوالر 
و فى باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط 
باملقارنة   دوالر    605,349 الي  البيع  سعر 
العام  من  الشهر  لنفس  دوالر   541,302

املاضى بإرتفاع قدره 11.8 فى املائة. 
 Condo( اململوكة  الشقق  مجال  في  و 
  2,451 علي  املعاملة  كانت   )Apartment
استحوزت   .2015 ابريل  شهر  خالل  شقة 
اجمالى  من  باملائة   70 نسبة  علي  تورونتو 
املبيعات.  وكان متوسط   سعر البيع للشقق 
هذا  من  الفترة  هذه  خالل  في  السكنية 
بإرتفاع قدره  380,517 دوالر   GTA العام لل 
5.8 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل 
متوسط السعر الى  407,612 دوالر بأرتفاع 
 )»905«( ال  باقي  فى  و  املائة.  فى   5.8 قدره 
 318,471 الي  البيع  سعر  متوسط  إرتفع 

دوالر بإرتفاع قدره 7.4 فى املائة.
لسنة  األسعار  زيادة  إستمرار  املتوقع  ومن 
على  الطلب  قوة  الى  ذلك  ويرجع   2015
إمتالك عقارات خاصة املنازل. ويتبع ذلك زيادة 
الطلب على الشقق التمليك مما ساهم فى 

زيادة االسعار باعلى من معدل التضخم.
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي 

تفاوتت  فقد  املؤجرة  املكاتب  و  التجاري  و 
  669,497 ان  ذكر  فقد  اجملال,  حسب  األرقام 
قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر ابريل 2015 
من خاللMLS  و ذلك بإرتفاع قدرة 98.0 فى 
املاضي حيث  العام  الفترة في  املائة  لنفس 
املؤجرة 338,076 قدم مربع  كانت املساحة  
قد  االيجار  سعر  كان  و  الصناعى.  اجملال  فى 
إنخفض مبقدار 4.8 فى املائة للصناعي ليصل 
5.11 دوالر للقدم املربع  و إرتفع سعر االيجار 
للتجارى بنسبة 12.3 فى املائة ليصل  21.32 
دوالر باملقارنة 19.00 دوالر للسنة املاضية. اما 
اإليجار  متوسط  وصل  للمكاتب  بالنسبة  
دوالر  دوالر   13.23 باملقارنة  دوالر   13.06 الى 
  1.3 قدره  بإنخفاض  ذلك  و  املاضية  للسنة 

فى املائة.
ففى  التجارى,  اجملال  مبيعات  حيث  من  أما   
اجملال الصناعى إرتفعت املبيعات مبقدار5.00 
ليصل  املربع  القدم  سعر  إرتفع  و  املائة  فى 
الى 115.71  دوالر مقارنة  ب 114.42  دوالر 
لنفس الفترة من العام املاضى و ذلك بإرتفاع 
التجارى  اجملال  فى  أما  املائة.   فى   1.1 قدرة 
فى   12.0 مبقدار  املبيعات  إنخفضت  فقد 
املبيعات  إزيادة فى أسعار  تبعه  و لكن  املائة 
 302.72 الى  ليصل  املائة  فى    26.40 قدرة 
املكاتب  مجال  فى  و  املربع.  للقدم  دوالر 
فى   85.7 مبقدار  املبيعات  زادت  فقد  املباعة 
املائة وتبعه زيادة فى اسعار البيع ليصل الى 
0.8 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من العام 
دوالر   211.50 متوسط  الى  ليصل  املاضى 

للقدم املربع.
الي  ارسال اسألتكم و استفسارتكم  برجاء 
سوف  و    soarin.homes@ gmail.com

اجيب عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker 

سوق العقارات
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بقلم: مدحت سابا

بيع وشراء وتأجير 
العقارات 

السكنية والتجارية

list with me and receive:
free home staging- free professional photos 

- free virtual tour - free youtube
engmaryibrahim@gmail.com

office: 905-731-2000      fax: 905-886-7556

direct: 647.787.5505

 free market
evaluation
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

 %11.1 قدرها  زيادة  تورنتو  فى  الشقق  مبيعات  ارقام  حققت 
فى الربع األول من عام 2015 مقارنتة بنفس الفترة من العام 
املاضى. وطبقا الحصائيات مجلس عقارات تورنتو فان املعروض 
للبيع حاليا حقق زيادة قدرها 6.2% عاما بعد عام. وطبقا لنفس 
املصدر فان 34% من الشقق املباعة هى ذات الغرفتني نوم بينما 
الواحدة  الغرفة  ذات  الشقق  بنسبة %22  الترتيب  تبعتها فى 
فى  زيادة  متوسط  الشقق  حققت  تورنتو  قلب  وفى  والدن.  

اسعار البيع تصل الى 3.6% فى عام. وهذا يؤكد صحة سوق 
العقارات اجليده كما جاء فى تصريحات جاسون ميركر مدير 
حتليالت السوق فى مجلس عقارات تورنتو حيث اشاد بالتوازن 
اجليد لسوق العقارات.  وكانت اكثر املناطق سخونة منطقة 
الغرب  البحيرة من جهة  ون” وهى تشمل خط ساحل  “سى 
حيث  اجلامعة  ومنطقة  فيليج  نياجرا/ليبرتى  الى  باالضافة 
وصل متوسط شعر الشقة الى 432 الف وكان هناك 2229 
عرض للبيع جديد خالل الربع األول من العام. و يتوقع الكثيرين 
املنخفض  الفائدة  سعر  يستمر  ان  األقتصاديون  اخلبراء  من 

على القروض العقارية سيستمر حتى صيف 2016.

Professional Real Estate Services

Ashraf Messiha 
Broker, M. Sc. Arch. 416-846-9450 

SOLD in 7 days @ Markham
Highest Price in the street

FOR SALE - INDUSTRIAL BUILDING & LOTS in BARRIE
Brand New 20,000 SQ/FT Free Standing Building.
10 Acres Land with Excellent Frontage. Min. from Hwy 400 Mapleview Dr. Exit

FOR SALE- North York
Luxury 1Br + Den w/amazing down town view 
in one of the best residential communities 

$349,999
SOLD

Rawson 

$3,800,000

ارتفاع مبيعات الشقق فى تورنتو 
بنسبة %11.1 

Nagi Girguis

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

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

* Independently Owned and Operated

ناجـي جرجـ�س

جميع اخلدمات العقارية

بيع-�رشاء-اإ�ستثمار-اإيجار

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

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

8000 Yonge st 
Thornhill, on l4J 1w3 

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

Azza Abdellnour
Direct: (416) 625-8027

azzaabd2014@gmail.com

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

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

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

Buying، Selling and Leasing
Residential, Commercial & Investment

بيع، شراء وتأجير استثماري جتاري سكني

www.torontojoyrealty.com
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Century 21 Percy Fulton Ltd.

2911 Kennedy rd, Toronto, ont. m1V 1S8

Cell: 416-451-2744
off (416) 298 8200
fax (905) 492 5672

nader_zaky@rogers.com

Nader Zaky, B.Sc.

Sales Associate

20 years of experience
in residential, Commercial and investment.

masters Hall of fame 2014
ranked #67 in Canada Jan-Jun 2014
double Centurion Award winner 2012

Centurion Honor Society Award winner 2011
Centurion Award winner 2007,08,09,10 & 11
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حدوث  حالة  وفي  الشتاء  فترة  في 
عادة  وهو  املنزل،  في  كهربائي  إنقطاع 
يحدث نتيجة عاصفة ثلجية أو بسبب 
حدوث  في  تتسبب  والتي  الرياح  شدة 

عطل بخطوط الكهرباء.

املنزل  لتدفئة  الكهرباء  نحتاج  ونحن 
عن  املنزل  داخل  التدفئة  كانت  سواء 

البيــــت 
بيتـــــك 

عامل العقارات
اعداد: ادوارد يعقوب

الصيف و األسقف املسربه للماء

مع قدوم الصيف وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكل 

فى السقف اخلارجى للبيت جتعل املاء بخترق الطبقة العازلة للماء 

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

السقف الداخلى او تساقط  قطرات من املاء عبر السقف الداخلى، 

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

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

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

تستشير احد املتخصصني فى اصالح األسقف مع العلم بأن: 

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

– 30 عاما .

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

اوفر  يكون  بالكامل  تغييره  فإن  احلاله  وفى  هذه  للمتخصص  حتى 

فى التكلفة.

* التهوية اجليدة داخل الفراغ املوجود بني السقف اخلارجى و السقف 

الداخلى ميكن ان تقى من الكثيرمن املشاكل التى تسببها الرطوبه 

لذلك فالفحص و الصيانه الدوريه قد تطيل من عمر السقف.

                                                                                    

 

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

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

ey@edwardyacoub.com 
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For sale
mccowan / 
lawrence

Delightful 3 
bedroom bungalow on big lot (50x110) 
, washroom , finished basement with 

washroom , hardwood , fresh painted , 
close to hospital ,shopping and ttc

For lease
location location location , for lease  

$1250/mth – 2 Bedrm condo apt., 
located at Kennedy/ellesmere with 
parking spot, close to all amenities

leaseD

solD
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جسم  في  عضو  أكبر  هي  البشرة  تُعد 
من  املعرضة  املساحة  أن  حيث  األنسان 
مثل  أخر  عضو  أي  من  أكبر  هي  البشرة 

األمعاء أو الرئتني أو الكبد.
فوائد البشرة

يُدافع عن  الذي  األول  الدفاع  1- هي خط 
اجلسم 

الشمس  أشعة  بتحويل  البشرة  تقوم   -2
 D إلي فيتامني

اجللد  حتت  الدهنية  الطبقة  تقوم   -3
وهنا  اجلسم،  داخل  السوائل  بحفظ 
للشمس  التعرض  أن  علي  التركيز  يجب 
والتدخني هما أكثر العوامل التي تؤدي إلي 

الضرر بالبشرة
stnadixO itnA ) مضادات األكسدة (

1- فيتامني A ، وأهم أنواع الطعام الغنية 
 otatoP teewS ، hsauqs tun rettuB به

naC ، otamoT ، storraC ، nikpmuP  -
seognaM dna hcanipS ، epuolat

به  الغنية  األطعمة  وأهم   C فيتامني   -2
وعصير   ، فروت  اجلريب  وعصير   ، الفراولة 
البرتقال ، الكيوي ، الفلفل األخضر واألحمر 

، والقرنبيط
 sevilO في  يوجد  وهو   ،  E فيتامني   -3
 ،  slio  elbategeV  ،  stuN  ،  sdeeS  ،

sugarapsA dna hcanipS
laW ، اوميجا 3 ، ويوجد في االسماك ---

stun ، وزيت الكانوال
أثبت  بالذكر هنا أن بعض األبحاث  واجلدير 
األشخاص  بشرة  في  كبير  فرق  هناك  أن 
وال  واخلضار  الفواكه  يتناولون  الذين 
عن  بكثرة  املاء  شرب  مع   sniargitluM
احلمراء  اللحوم  يتناولون  الذين  األشخاص 

والذبدة والبطاطس والسكر

د. شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

املاء يقضي علي »التجاعيد« ويكافح »الشيخوخة«

املقادير
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2/1 كيلو ريش ضأن
4/1 كيلو ورق عنب طازج 

2/1 1 كوب أرز مصري
1 بصل كبير مفروم ناعماً
4/1 كوب بقدونس مفروم

4/1 كوب شبت مفروم
2 طماطم )ُمقطعة مكعبات صغيرة(

4 ملعقة كبيرة صلصة طماطم )معجون(
ملح وفلفل

2/1 ملعقة صغيرة شطة مطحونة )اختياري(
1 ملعقة صغيرة )كمون، نعناع جاف وجوزة الطيب(

4 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 كوب مرق ساخن 

4/1 كوب عصير ليمون
1 بصل ُمقطع حلقات

1 بطاطس ُمقطع حلقات
1 طماطم ُمقطعة حلقات

قطع طماطم وليمون، للتزيني
 ملح وفلفل

الطريقة
توضع  نار متوسطة،  إناء على  الزيت في  يُسخن   -

الريش وحُتمر من اجلهتني.
الورق عنب(  االنتهاء من حتضير  )حلني  تُرفع جانباً   -

وتُتبل بامللح والفلفل.
مغلي  ماء  في  ويُوضع  جيداً،  العنب  ورق  يُغسل   -
ملدة 5 دقائق حتى ينضج، ثم يُصفى ويتم التخلص 

من العروق الغليظة.
- يُغسل األرز، ثم يُصفى من املاء ويُخلط مع البصل 
كمية  ونصف  والطماطم  والشبت  والبقدونس 
وباقي  والفلفل  بامللح  ويُتبل  الطماطم،  صلصة 

التقليب  مع  الزيت  من  كبيرة  ملعقة  و2  البهارات 
اجليد حتى تتجانس مكونات احلشو.

- يُحشى ورق العنب بوضع ورقة على صحن )بحيث 
الناعم للخارج(، وتُوضع كمية مناسبة  يكون اجلزء 
ويُلف  اجلوانب  وتُقفل  الورقة،  من احلشو في وسط 

حول احلشو مع الضغط اخلفيف إلحكام الغلق.
باقي  االنتهاء من حشو  السابق حتى  تكرار  يتم   -

الكمية.
- يُخلط 2 كوب من املرق مع عصير الليمون وباقي 
الزيت وصلصة الطماطم، ويُتبل بامللح والفلفل مع 

التقليب حتى تندمج مكونات الصلصة. 
- تُرص حلقات البصل ثم البطاطس ثم الطماطم 

في أسفل اإلناء.
- تُرص الريش، ثم يُرص ورق العنب حتى االنتهاء من 

الكمية.
ورق  على  الضغط  إحكام  ويتم  الصلصة،  تُصب   -
اإلناء  حجم  من  قليالً  أصغر  طبق  بوضع  العنب 

فوقه.
ويُترك  متوسطة  نار  على  ويُُوضع  اإلناء  يُغطى   -

حتى يبدأ في الغليان.
- تُخفف احلرارة، ويُترك اإلناء ملدة 30 دقيقة أو حتى 

متام النضج.
- يُترك ليبرُد قليالً، ثم يُقلب في طبق التقدمي ويزين 

بقطع الطماطم والليمون

طبق العدد
اإعداد: اأماين

ورق عنب مع ريش ضأن
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البشرة  املاء، على ترطيب  الكثير من  يساعد شرب 
واحلفاظ على ليونتها ونعومتها، كما أنه يخلصها 

من التجاعيد، ويكافح الشيخوخة.

وللماء فوائد صحية عديدة ال ميكن االستغناء عنها، 
لكن يعاني بعض األشخاص من عدم اإلقبال عليها 
بكثرة، وقلة تناولها بالقدر الكافي للجسم يوميا، 
لذلك نقدم لِك بعض الطرق الصحية، لشرب املزيد 

من املاء يوميا ومنها:

مثل  للماء،  الطبيعة  النكهات  بعض  استخدام   .1
شرائح الليمون والبرتقال والبطيخ.

ساعة،  بنصف  األكل  قبل  املاء  من  كوب  تناول   .2
يساعد على حتسني الهضم.

3. استبدال العصائر املعلبة واملياه الغازية باملاء.
حقيبتك  داخل  مياه  زجاجة  وجود  على  حرصي   .4

أثناء التسوق.
5. ضعي الكمية الالزمة من املاء أمامك عند ممارسة 

الرياضة أو االنشغال باألعمال املنزلية.

اأطعمة مفيدة لب�شرتك

مركز دكتوره شهيره بولس للتجميل
متخصصون في جميع مجاالت التجميل

خبرة في الليزر إلزالة التجاعيد 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

لدينا مختلف الطرق لعالج 
التجاعيد واعراض البشرة 

املجهدة.. اتصل اآلن

Injectables
• Botox Wrinkle Relaxer
• Juvederm Dermal Fillers

Medical Aesthetic
Treatments
• Facials
• Chemical Peels
• Microdermabrasion
• Mesoglow Mesotherapy
• Massage Therapy

Skincare Products
• Obagi Medical
• PCA / ElcaMD
• Alyria
• Margaret Dabbs

Medical Pedicure 
• Using Margaret Dabbs
   Products

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

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

VISIA
• Skin Analysis

تخفيضات خاصة 
للجاليات العربية

احلليب العضوي قد يضر منو مخ األجنة خالل فترة احلمل
 

احلمل  فترة  خالل  العضوي  احلليب  يشربون  الذين  »النساء  إن  حديثة،  دراسة  في  بريطانيون  خبراء  قال 
اليود ميثل عنصرا مهما في النمو الصحي ملخ  قد يعرضوا منو مخ أطفالهن للخطر«. ومن املعروف أن 
األطفال، وخاصة في املراحل األولى من احلمل . وأوضحت الدراسة التي أجراها علماء في جامعة ريدينج، 
أن احلليب العضوي يحتوى على كمية يود أقل بنسبة الثلث من احلليب املنتج تقليديا، وهى نفس التي 
. ووجدت الدراسة أنه ال يوجد  مت العثور عليها في األلبان طويلة األجل املعاجلة حتت درجة حرارة عالية 
فرق في محتوى اليود بني أنواع احلليب كامل الدسم، وقليل الدسم ومنزع الدسم. وقال رئيس الدراسة 
البروفيسور إيان جيفنس، إن »الناس يشترون احلليب العضوي واحلليب طويلة األجل بشكل متزايد بسبب 
االنطباع أن هناك فوائد صحية أعلى بهما من احلليب العادي، إال أنه حذر من أن هذا االجتاه ميكن أن يكون 
له تداعيات خطيرة على الصحة العامة«. وأضاف: نقص اليود يجب أن يكون مشكلة صحية، ولكن ما 

لم يتم رصد هذا الوضع بعناية ، فإننا نخاطر بأزمة صحية جديدة في القرن الـ21.

وراء كل »إنترفيو« ناجح مانيكير مناسب
 

في املرة القادمة التي تتقدمني فيها لنيل وظيفة أحالمك، ال تنسي طالء أظافرك 
للكوافير للحصول على تسريحة شعر جذابة. أكدت مديرة  والذهاب  باملانيكير 
حترير مجلة »فوغ« الفرنسية أن اهتمام املرأة بتسريحة شعرها وبوضع مانيكير 

مناسب على أظافرها يؤثر على فرص نيلها للوظيفة.
وأشارت إلى أن اهتمام املراة مبالبسها ال يكفي، فأشياء بسيطة كطالء األظافر أو 
تسريحة الشعر تكمل املظهر وتؤثر على املقابلة بشكل جذري. وأوضحت مديرة 

التحرير أننا نكوِّن وجهة نظرنا عن أي شخص بعد ثواٍن من رؤيته، وفي أي مقابلة عمل أنِت متلكني 30 
انتباه الشخص املوجود أمامك وباقي املقابلة سترتكز على طبيعة هذا االنتباه سواء أكان  ثانية إلثارة 

بالسلب أو اإليجاب.



ال�سبت 9 مايـــو 2015 - العدد  ال�سابع والثالثـون

احلزب  حّقق  البرتا،  مبقاطعة  تاريخية  إنتخابات  في 
االنتخابات  في  ساحقاً  فوزاً  اجلديد  الدميقراطي 
النيابّية التي متت يوم الثالثاء، اخلامس من مايو احلالي. 
في  السلطة  على  املترّبع  احملافظني  حزب  أزاح  وبهذا 

املقاطعة علي مدي 43 عاماً
مقعدا   54 على  اجلديد«  الدميقراطي  »احلزب  وحصل 
من أصل 87 مقعداً، بحكومة أغلبية، وتصبح زعيمة 
املقبلة  احلكومة  رئيسة  هي  نوتلي«  »راشيل  احلزب، 

للمقاطعة.
»راشيل  اجلديدة،  احلكومة  لرئيسة  خطاب  وفي 
أن  قالت  النتيجة،  إعالن  بعد  مؤيديها  أمام  نوتلي«، 

وقت التغيير قد حان في املقاطعة.
الثانية وحصل على  املرتبة  روز«في  وحّل حزب »وايلد 

21 مقعدا ليصبح حزب املعارضة الرسمي.
الثالث بعدد  املركز  بينما حصل حزب احملافظني علي 
10 مقاعد فقط من أصل 70 مقعداً كان يشغلها في 

الدورة السابقة.
واعلن زعيمه حزب احملافظني ورئيس احلكومة السابق، 
ومن  احلزب  زعامة  برنتيس« عن استقالته من  »جيم 
منصبه كنائب عن إحدى دوائر كاجلاري رغم فوزه به 

في االنتخابات.
وأّكد أّنه يتحّمل مسؤولّية النتائج

في  مهمة  األسود  الفرد  »حياة  فريق،  نشطاء  قاد 
تورنتو«، مظاهرة يوم السبت 3 مايو احتجاج علي 
شرطة  متارسها  التي  للجدل  املثيرة  املمارسات 
وانضم  »كاردينج«،  املدينة،  متشيط  في  تورنتو 
مئات الناس إلي املظاهرة التي وقفت بجوار املبني 
الفتات  البعض  وحمل  تورنتو  لشرطة  الرئيسي 
املظاهرة  وكانت  العنصرية«،  للشرطة  »ال  تقول 
مدينة  في  للمتظاهرين  دعمها  عن  أيضا  تعبر 
بالتيمور في أمريكا الذين قاموا بالتظاهر بعد جنازة 
فريدي جراي 25 سنة والذي لقي حتفة بينما كان 
في حجز للشرطة ، واتهم ٦ من الشرطة بالتسبب 
املتظاهرين  وقال   ، مايو   1 اجلمعة  يوم  موته  في 
للتمشيط  انهم كثيرا ما يكونوا هدفا  تورنتو  في 
وكلمة كاردينج   ، »كاردينج«، بشكل غير مناسب 
تعني أن يقوم ضابط الشرطة بإيقاف الناس واخذ 
معلوماتهم الشخصية اخلاصة بهم دون أن يكونوا 
منظمي   احد  وقال   . جرمية  أي  في  بهم  مشتبه 
املظاهرة  رودني ديفيرلوس إننا جئنا إلي دار الشرطة 
هذه  نحو  شعورنا  ويعرفون  يسمعون  لنجعلهم 
تأثروا من  والعديد من أصدقائه قد  وانه  السياسة 
ممارسة التمشيط التي تقوم بها الشرطة ، وانهم 
قد خاب أملهم الن رئيس الشرطة اجلديد ال يخطط 
يعني  رودني  وكان  املمارسات.  لهذه  حد  لوضع 
رئيس شرطة تورنتو، »مارك سوندرز« الذي ُعني في 
منصبه في شهر أبريل والذي حتدث في مؤمتر القمة 
األفريقي الكندي يوم األربعاء 2٩ أبريل في نورث يوك 
، وقال انه لن يوقف ممارسات التمشيط »كاردينج« 
،وقال أيضا الصحفي ديزموند كول  من تورنتو الذي 
كتب عن جتربته الشخصية لكونه أوقف من قبل 
املعلومات الشخصية  الشرطة تضع  ،أن  الشرطة 
املعلومات  قائمة  ضمن  توقفه  الذي  للفرد 
 ، تورنتو  في  احلركة  في  حرا  يجعله  ال  وهذا  لديها 
لون  »أن  الفته حتملها،  علي  أخري  ناشطة  وكتبت 
كبيرة  هذه قضية  أن  وقالت  تهديداً«،  ليس  جلدي 
للمجتمع األفريقي في تورنتو ويجب علي الشرطة 

أن تشعر بتأثير ما يفعلونه.

احلزب الدميقراطي اجلديد يُحقق فوز 
ساحق في البرتا ويُزيح حزب احملافظني 

بعد 43 عاماً 

مسيرة لنشطاء اجملتمع األفريقي 
الكندي لالحتجاج علي ممارسات 
التمشيط »كاردينج« في تورنتو

كندا تعلن عن تقدمي تدريب عسكري ومعونة إنسانية 
لألردن

ملكافحة  جديدة  تدابير  عن  هاربر«،  »ستيفن  كندا  وزراء  رئيس  اعلن 
هذا  وجاء   ، األردن  إلي  اإلرهاب  تسرب  دون  احليلولة  إلي  تهدف  اإلرهاب 

،  وقال مصدر مسئول أن كندا  اإلعالن إثناء استضافة كندا  مللك األردن، »عبد اهلل الثاني«  في أوتاوا 
سوف تقدم لألردن معدات وأجهزة رصد حديثة لكشف الهويات املزورة وتعدد جوازات السفر وستبعث 
، وقوات خاصة أخري لتدريب اجليش  الناسفة  العبوات  كندا بقوات خاصة مدربة علي اكتشاف وجود 
علي احلرب البيولوجية والكيميائية ، ويتوقع أن يقدم هاربر مساعدات إنسانية إضافية خمليمات الالجئني 
السوريني في األردن والذين يصل عددهم إلي ٦25 الف الجئ سوري ، وفي العام املاضي أمضت القوات 
 ، اخلاصة الكندية شهرين لتدعيم القوات األردنية حتسبا من امتداد احلرب األهلية السورية إلي األردن 

وأنفقت كندا أيضا مبلغ 5 مليون دوالر لشراء مركبات مدرعة للقوات األردنية

9
هاربر يقوم بزيارة مفاجئة إلى العراق

مفاجئة  بزيارة  كندا  وزراء  رئيس  هاربر«  »ستيفن  قام 
رئيس  مع  واجتمع  بغداد  إلي  مايو   2 السبت  يوم 
مببلغ  إضافية  مالية  وقدم مساعدات   ، العراقي  الوزراء 
ازمه  تخفيف  في  للمساعدة  وذلك  دوالر.  مليون   13٩
 ، ولبنان  واألردن  وسوريا  العراق  في  املشردين  الالجئني 
اإلسالمية،  بالدولة  يسمي  ما  بسبب  ظهرت  والتي 
»داعش«، هذا باإلضافة إلي ٦7 مليون دوالر خصصتها 
كندا للعراق بالفعل من قبل ، وكان في استقبال هاربر 
املنطقة  رئيس  برزاني«  »مسعود  أربيل،  مدينة  في 
الكردية الشبه مستقلة في العراق، وكان هناك حرس 
البشمركة.  مقاتلي  من  هاربر  استقبال  في  للشرف 
الهواء  علي  الزيارة  الكردية  األعالم  وسائل  نقلت  كما 
العراق  إلي  الكندي  الوزراء  رئيس  زيارة  ،وجاءت  مباشرة 

حتت غطاء امني مشدد.
حي  في  الرئاسي  القصر  في  بهاربر  الترحيب  مت  وقد 
حيدر  الوزراء  رئيس  مع  دقيقة   40 ملدة  وتقابل  اخلضراء 
طرق  ملناقشة  بالطبع  هنا  أننا  هاربر  وقال  العبادي، 

مكافحة »إيزيس« و نحن متأكدين أننا سنستمر معا  
األمنية  املشاكل  حلل   فقط  ليس  قدما  العمل  في 
التي  التنمية  ومشاكل  اإلنسانية  القضايا  حلل  ولكن 
العبادي  حيدر  وأشاد  العراقي  الشعب  منها  يعاني 
بالدولة  يسمي  ما  ضد  الصراع  في  كندا  مبساهمة 
علي  اللوم  من  الكثير  ويعود  هذا  داعش(،   ( اإلسالمية 
)داعش(   في ظهور  املالكي   نوري  السابق  الوزراء  رئيس 
بسبب سياسات القمع الوحشية التي نفرت قطاعات 
واسعة من السكان السنيني. وقد  نشر تقرير في شهر 
إليران  املتزايد  النفوذ  من  مخاوف  هناك  أن  عن  مارس 
في حكومة العبادي وزادت هذه اخملاوف بعد  أن نشرت 
احلكومة  ملساعدة  متقدمة  صواريخ  ايران  حكومة 
عليها  يسيطر  التي  تكريت  استرداد  علي  العراقية 
الذين  اجلنراالت  بعض  العبادي   أقال  .ومؤخرا   السنة 
املستشارين  مبشورة  القبول   واختار  املالكي  عينهم 
الصفقات  من  اثنني  ولغي  األمريكان  العسكريني 

النفطية مع احلكومة الكردية

وضع حجر األساس لبناء أكبر مسجد 
ملركز إسالمي في البرتا

املركز  ملسجد  األساس  حجر  بوضع  االحتفال  مت 
اإلسالمي  الذي سيتكلف 50 مليون دوالر وسيبني 
علي مساحة  10 أفدنة في شمال مدينة ماكموري، 
وسوف يشمل املركز أيضا مدرسة إسالمية ومركز 
الكتب  لبيع  ومحل  ثقافي  ومركز  األطفال  لرعاية 
وسيتم بناؤه علي أربعة مراحل ،  وقال عبد السالم 
عبده رئيس املركز اإلسالمي أن بناء هذا املركز جاء 
الرمال  طفرة  بسبب  املسلمني  عدد  لزيادة  نتيجة 
النفطية في البرتا ، وإلذدحام املسجد األصلي حيث 
الرياضية  األلعاب  تعقد في صالة  الصلوات  كانت 
وقسمت  الثانوية  املقدس  الثالوث  مدرسة  في 
عمدة  وأشادت   ، مناوبات  عدة  علي  الصلوات 
املدينة مليسيا بليك  باجملتمع اإلسالمي في فورت 
شخص  األف   10 تعدادهم  يبلغ  والذين  ماكموري 
قدموها  التي  والعطايا  اخليرية  ألعمالهم  وذلك 
قامت  وقد   ،  2013 عام  البرتا  فيضانات  لضحايا 
األميرة الشيخة اوراد جابر احمد الصباح وأسرتها 
اإلسالمي.  املركز  مشروع  متويل  علي  باملساعدة 
واحدة  جديدتني   كنيستني  بناء  أيضا  يتم  وسوف 
عمدة  وقالت  بروتستانتية  واألخرى  كاثوليكية 
املدينة أن املسيحيني متحمسني ألنهاء وضع حجر 
املوارد لدينا  أن اعظم  األساس لكنائسهم، وقالت 
الدينية  قوةاجلماعات  هي  بل  النفط  هي  ليست 

التي جتعل مجتمعنا افضل واقوي.

مشروع قانون في أونتاريو سيسمح للطالب 
املرضي بالربو بحمل )بخاخ االستنشاق(

سيسمح  أونتاريو  في  جديد  قانون  دراسة  يتم   أونتاريو: 
»بافر«  االستنشاق،  بخاخ  بحمل  بالربو  املصابون  للطالب 
أكتوبر   ٩ في  جيبونز   رايان  الصبي  توفي  أن  بعد  معهم 
2012 بعد أن عاني من ازمه ربو خالل الفسحة املدرسية في 
مدرسة سترافورد فيل بجنوب مدينة لندن في أونتاريو، ولم 
يكن يحمل ) بافر(  لعدم سماح املدرسة له بذلك ، بالرغم 
من اجلهود املتكررة من والدته جلعل املدرسة توافق  له علي 
الطبيب   تنبيهات  من  وبالرغم  معه  بالبخاخ  االحتفاظ 
اإلدارة  حتتفظ  بان  تقضي  املدرسة  سياسة  ولكن    ، بذلك 
مكتب  في  الطبيب  يصفها  التي  األدوية  بجميع  املدرسية 
اإلدارة وقال عضو البرملان جيف يورك عن حزب احملافظني الذي 
الطالب  اسم  علي  سمي  والذي  القانون  هذا  مشروع  قدم 
يكون  بان  يقضي  السليم  األدراك  أن  رايان«  »قانون  املتوفي، 
 ، حياته  ينقذ  الذي  الدواء  علي  احلصول  إمكانية  للطفل 
أونتاريو ستكون هي  أن  كندا  في  الربو  رئيس جمعية  وقال 
املقاطعات  الشكل فهناك بعض  بهذا  قانون  أول من يسن 
تسمح  ال  أخري  ومقاطعات  ريان  قانون  يشبه  قانون  لديها 
العتقادهم  الطبيب  يصفها  التي  األدوية  بحمل  لألطفال  
 ، املدرسة  مدير  مكتب  في  عليها  ويغلق  امنه  غير  إنها 
بخاخ  أن  من  للتأكد  يحتاجون  بالربو  املصابون  األطفال  وأن 
ليس  املدرسة  ساحة  في  لعبهم  أثناء  معهم  االستنشاق 
الرئتني بل أيضا الن القلق الذي  فقط الن البخاخ يؤثر علي 
يصيبهم من عدم وجوده ميكن أن يزيد ازمه الربو، ويجعلها 
تتفاقم وحاملا يتم املوافقة علي القانون سوف يطبق في كل 
بخاخات  للطالب حمل  وذلك سيمكن  أونتاريو،  املدراس في 
االستنشاق بعد احلصول علي األذن من الوالدين أو  الطبيب  
أو الوصي علي الطفل ،  وسوف يطلب  من املدرسة  تطوير 
طرق للتقليل من خطر تعرض األطفال الزمة الربو وعلي كل 
مدير مدرسة أن يضع خطة فردية لكل طالب مصاب بالربو  
لديه باالتفاق مع طبيب األطفال ، وقال »جورج حبيب« رئيس 
األطفال  من  الف   570 حوالي  أن  أونتاريو  في  الرئة  جمعية 
واملراهقني في املقاطعة مصابون بالربو أي واحد من بني كل 
انه  ننسي  أن  يجب  وال  الربو شائع جدا  الن  أطفال  خمسة 

مرض خطير جدا وقد يكون قاتال.
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مصر: احتاد قبائل سيناء وخارطة 
احلرب على اإلرهاب

اجلماعات  على  احلرب  الترابني  قبيلة  أعلنت 
اجليش  لقوات  لتنضم  سيناء  في  اإلرهابية 
ضد  قتالية  عمليات  يقودان  اللذين  والشرطة 
»داعش«،  لتنظيم  مبايعتها  أعلنت  تنظيمات 
فكيف يغير ذلك املشهد في شبه اجلزيرة؟ منذ 
أشهر طويلة بدأت قوات األمن مهمتها للقضاء 
على اإلرهاب في صحراء محافظة شمال سيناء، 
قبل أن تستعني بالقوات املسلحة إلجناز املهمة. 
إال أن احلرب استمرت ألشهر أخرى، لتعلن مؤخرًا 

قبيلة الترابني مشاركتها إلى جانب الدولة في دحر اجلماعات اإلرهابية في محافظة الشمال، 
وعلى رأسها »والية سيناء« التابع لتنظيم »داعش«.

وقبلية الترابني هي أكبر قبائل سيناء، حيث يقدر تعدادها مبا يقارب الـ 70 ألفاً وتنتشر في 
القبيلة  أن  أخرى في شمال مصر، كما  انتشارها في عدة محافظات  بجانب  أنحاء سيناء، 
تنتشر في عدة دول عربية.وقد أعلنت القبيلة اشتراكها في القتال ضد اجلماعات اإلرهابية 
على أرض سيناء بعد مقتل صبي منها على أيدي تلك اجلماعات. وقالت في بيان: »ما نقوم به 
هو فقط مجرد الدفاع عن بيوتنا وشرفنا وعرضنا وحقنا الطبيعى فى احلياة الكرمية الشريفة 

فى أمن، مؤكدين عدم تعارض ذلك مع سيادة الدولة«.
وحسم  شدة  وبكل  نؤيد  »كلنا  قائلة:  األخرى  للقبائل  البيان،  في  رسالة،  القبيلة  ووجهت 
إجراءات السالمة والوقاية، التى تتخذها اجليش والشرطة حلماية أرواح مجندية وأرواحكم، فال 

تكونوا خناجر فى ظهورهم احفظوا أنفسكم«.
وفسر اخلبير األمني، اللواء مجدي البسيوني، في حديث لـDW عربية، قرار القبيلة باالشتراك 
في احلرب على اإلرهاب في هذه اآلونة، رغم استمرار احلرب منذ فترة، قائاًل: “دخول قبائل سيناء 
في احلرب على اإلرهاب اآلن، ألن اإلرهابيني في سيناء كانوا في البداية يستهدفون األكمنة 

والقوات املسلحة، ثم امتدت أياديهم وإجرامهم إلى املواطنني، وبالذبح”.

نتنياهو ينجح في التوصل إلى 
اتفاق لتشكيل حكومة ائتالفية

جنح رئيس الوزراء االسرائيلي، بنيامني نتنياهو في التوصل 
إلى اتفاق بشأن تشكيل ائتالف حكومي جديد وذلك قبل 

ساعتني فقط من انتهاء املهلة احملددة لذلك.
ومتكن نتنياهو من احلصول على دعم حزب البيت اليهودي 
أحزاب  ثالثة  مع  اتفاق  إلى  توصل  أن  بعد  وذلك  اليميني، 
أخرى هي كوالنو من الوسط، وحزبني دينيني متشددين هما 

التوارة املوحدة وشاس.
في  اآلن  وهو  عام 1996،  في  الوزراء  رئاسة  نتنياهو  وتولى 

فترته الرابعة. ويقول مراسل بي بي سي في القدس، كيفن كونولي، إن حكومات إسرائيل 
منذ 67 عاما من الوجود، كانت كلها ائتالفية.

اللحظة  يتم في  ما كان  نادرا  االتفاق  ولكن  املطلقة،  باألغلبية  أي حزب  فاز  أن  فلم يحدث 
األخيرة. ويحوز ائتالف نتنياهو احلكومي على 61 مقعدا في الكنيست.

حلكومة  نوابه  دعم  مقابل  العدل  وزارة  بينات،  نفتالي  اليهودي،  البيت  حزب  زعيم  وطالب 
نتنياهو. ويعترض احلزب على إقامة دولة فلسطينية، ويحظى بدعم املستوطنني اليهود في 

الضفة الغربية، ودعا إلى ضم أجزاء من األراضي احملتلة.
ويرى مراسلون أن دعم البيت اليهودي لتوسيع املستوطنات، قد يعمق هوة اخلالف بني إسرائيل 

وحلفائها في واشنطن وأوروبا.
وقال حليفه السابق، ووزير خارجيته، أفيغدور ليبرمان، إنه لن ينضم إلى االئتالف احلكومي.

ووصف االئتالف اجلديد بأنه ال يتمتع “بوطنية” كافية.
آخر،  حلزب  الفرصة  سيمنح  ريفلني،  روفن  الرئيس،  كان  اتفاق،  إلى  التوصل  عدم  حالة  وفي 

وأغلب الظن أنه االحتاد الصهيوني، ، الذي خسر االنتخابات.
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االمريكي  اخلارجية  وزير  سافر 
للسعي  الرياض  إلى  جون كيري 
اجلوي  القصف  حلملة  وقف  إلى 
ضد  السعودية  تقودها  التي 
اليمن  في  احلوثيني  املتمردين 
إمدادات  تسليم  ميكن  حتى 

االغذية واالدوية إلى احملاصرين في القتال.
وقال كيري الذي كان يتحدث في مؤمتر صحفي 
في جيبوتي- وهو أول وزير خارجية أمريكي يزور 
الدولة الواقعة في القرن االفريقي- إن الواليات 
املتحدة تشعر بقلق بالغ من الوضع االنساني 

املتفاقم. 
وقال كيري قبل أن يطير إلى الرياض إن »الوضع 
قلقون  ونحن  األيام  مبرور  سوءا  أكثر  يصبح 
حيال ذلك. وسنناقش طبيعة الهدنة وكيفية 
تنفيذ  في  برغبتهم  مقتنع  انا  تطبيقها. 
وزير  إلى  حتدث  انه  الى  كيري  وأشار  الهدنة.«  

جواد  محمد  االيراني  اخلارجية 
القناع  االسبوع  هذا  ظريف 
املدعومني  احلوثيني  املقاتلني 
أيضا على  يوافقوا  بأن  ايران  من 

الهدنة. 
مع  أمس  محادثاتي  »في  وقال 
آخر كان هناك مؤشر  بلد  آخر من  وزير خارجية 
مستعدين  يكونون  قد  احلوثيني  أن..  على 
لالشتراك في الهدنة.«  وبدأ حتالف عربي تقوده 
السعودية ضربات جوية في اليمن في 26 مارس 
ايران  مع  املتحالفني  احلوثيني  املقاتلني  ضد  آذار 
واستولوا على اجزاء من البالد منها العاصمة 
صنعاء.  وتقول السعودية إن احلملة اجلوية في 
اليمن تهدف إلى إعادة تثبيت حكومة الرئيس 
عبد ربه منصور هادي. bynmaa يقول احلوثيون 
إن حملتهم تهدف إلى محاربة مقاتلي تنظيم 

القاعدة ومكافحة الفساد

كيري: امريكا ستبحث 
مع السعوديني وقفا للقتال في اليمن رويترز

أوضح تقرير جديد أن نحو 38 مليون شخص أصبحوا بال مأوى داخل أوطانهم نتيجة الصراعات 
املسلحة وهو ما يعتبر رقما قياسيا. وحسب التقرير فإن ثلث هذا العدد هجروا منازلهم العام 
الالجئني  شؤون  مجلس  ووصف   .2014 خالل  يوميا  نازح  ألف   30 نحو  مبعدل  فقط  املنصرم 

النرويجي الذي أعد التقرير أن أعداد املشردين تعبر عن معاناة لم يرها العالم خالل أجيال.
وجاءت دول مثل سوريا وجنوب السودان والكونغو الدميقراطية ونيجيريا على رأس الدول التى 

شهدت حاالت نزوح جماعي للسكان عن منازلهم نتيجة الصراعات املسلحة.
أنحاء  في  الساسة  توقظ  أن  يجب  األرقام  هذه  إن  للمجلس  العام  األمني  إيغالند  يان  وقال 
العالم ليتخذوا إجراءات مناسبة. وأضاف في بيان “الشجب واالستنكار وقوات حفظ السالم 
القلوب  قساة  مسلحني  رجال  مواجهة  في  املعركة  خسرت  الدولي  األمن  مجلس  وقرارات 

يخوضون املعارك ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية بعيدا عن املباديء اإلنسانية”.
مبا  العالم  األكبر في  العدد  بالدهم في سوريا يشكلون  داخل  املشردين  فإن  التقرير  وحسب 
يتعدى 7 ماليني مشرد أي نحو 35 في املائة من تعداد السكان في البالد التى تشهد حربا 
بسبب  األولى  للمرة  التقرير  في  أوكرانيا  وظهرت  سنوات.   4 من  أكثر  منذ  مستمرة  أهلية 
إلى  املشردين هناك  ووصل عدد  البالد  واالنفصاليني في شرق  احلكومية  القوات  بني  املعارك 
أكثر من 646 ألف شخص. وكانت األمم املتحدة أعلنت العام املاضي أن عدد الالجئني بسبب 
النزاعات العسكرية أو االضطهاد تعدى 50 مليون شخص للمرة األولى منذ احلرب العاملية 

الثانية. 

BBC تقرير نرويجي: 38 مليون مشرد في
أوطانهم بسبب الصراعات املسلحة

24france الطلياني« للتونسي شكري‹
املبخوت تفوز باجلائزة العاملية 

للرواية العربية
منحت اجلائزة العاملية للرواية العربية “بوكر العرب” جائزتها لدورة 2015 إلى التونسي شكري 
التوقعات  اجلائزة عكس معظم  وذهبت  التنوير  دار  الصادرة عن  “الطلياني”  وروايته  املبخوت 
التي رجحت فوز السوداني حمور زيادة عن روايته “شوق الدرويش” الصادرة عن دار العني والتي 
حصدت جائزة “جنيب محفوظ للعام احلالي وكانت توقعات بدرجة أقل قد رجحت فوز اللبنانية 
والتونسي  الفائز شكري  »الطابق 99« عن منشورات ضفاف  روايتها  فواز احلسن عن  جنى 
الطلياني هي  وروايته  منوبة.  رئيسا جلامعة  1962  ويعمل  عام  تونس  من  مواليد  املبخوت 
روايته األولى على اإلطالق،  وتدور حول حياة الطالب اليساري عبد الناصر رالطلياني ومرحلة 

نهاية حكم الرئيس احلبيب بورقيبة وبداية حكم زين العابدين بن علي.
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محاكمة عاجلة لعامل وفتاة مارسا 

الرذيلة داخل »مسجد«
الزاوية احلمراء برئاسة املستشار تامر الدمرداش،  أحالت نيابة 
التهامهما  اجلنح؛  أمام  العاجلة  احملاكمة  إلى  وفتاة،  عامل 
أولى  لنظر  جلسة،  وحتديد  مسجد،  داخل  الرذيلة  مبمارسة 

جلسات محاكمتهما.
فيه  تتهم  فتاة  من  بالغ  ورود  عن  النيابة  حتقيقات  كشفت 
عامال مبسجد »أهل البيت« مبنطقة الزاوية احلمراء، باغتصابها 

داخل املسجد، وبعد تقنني اإلجراءات مت القبض على العامل.
وبينت التحقيقات أن العامل تعرف على الفتاة بحكم عملها 
مبحل بجوار املسجد، الذي يعمل به، واعترف أنه مارس معها 

الرذيلة داخل املسجد مرتني باختيارها.
وتبني أنهما على عالقة غير شرعية منذ ما يقرب من شهر، 
السيدات  مبصلى  إحداهما  مرتني،  الرذيلة  مارسا  وأنهما 

باملسجد واألخرى بدورة املياه.
وقد وجهت النيابة العامة إلى املتهم تهمة معاونة أنثى على 
ممارسة الدعارة، ووجهت النيابة العامة للمتهمة تهمة اعتياد 

ممارسة الدعارة.

العثور على أكبر شحنة كوكايني فى 
صناديق موز بالعاصمة األملانية

قالت شرطة برلني إنها عثرت على حوالى 300 كيلوجرام من 
الكوكايني داخل صناديق موز فى متجر بقالة، وتقول السلطات 
إنها أكبر عملية ضبط خملدرات فى تاريخ العاصمة األملانية ولم 
جتر الشرطة أى اعتقاالت على صلة باحلادث. وتقول الشرطة 
أن الكوكايني كان مغلفا بأكياس بالستيكية، بواقع كيلوجرام 

لكل كيس، ومخبأ بني املوز.
من  مختلفا  فرعا   14 فى  االثنني  اليوم  الكوكايني  وضبط 
احملققون  يزال  وال  وحولها.  برلني  داخل  »ألدي«  سلسلة متاجر 
للمتجر، وسوق  أخرى  بفروع  املوز  املزيد من شحنات  يفتشون 

اجلملة باملدينة.
 15 بنحو  ضبط  الذى  للكوكايني  السوقية  القيمة  وقدرت   
وضع  كيفية  بعد  يتضح  ولم  دوالر.  مليون   16.8( يورو  مليون 

الكوكايني فى صناديق املوز واجلهة التى جاءت منها.

عناصر »العمال الكردستاني« 
يفجرون قنبلة في »دياربكر«

 
العمال  حزب  ملنظمة  تابعة  عناصر  زرعها  قنبلة  انفجرت 
الكردستاني االنفصالية على الطريق البري املستخدم لنقل 
مواد البناء بني قريتني تابعتني لبلدة »سيلوان« في محافظة 

دياربكر بجنوب شرقي تركيا لبناء أحد السدود فى املنطقة .
ووفقا ملا ذكرته قناة أون.تي.في. أن االنفجار أدى إلى وقوع أضرار 
مادية كبيرة على الطريق البري الرابط بني القريتني .. ولكن لم 

يتم اإلبالغ عن وقوع أي أضرار بشرية.
الفور  على  انتقلت  عسكرية  »وحدة  اخلاصة  القناة  وأضافت 
إلى موقع احلادث في محاولة العتقال االنفصاليني املتورطني 

في احلادث«.

مقتل 5 جنود من اجليش املكسيكى 
خالل اشتباكات مع عصابات

اجليش  فى  جنود  خمسة  إن  املكسيكية  السلطات  قالت 
املكسيكى لقوا حتفهم جراء هجوم شنه أعضاء فى عصابة 
قنابل  قاذفة  فيه  واستخدموا  اخملدرات  لتجارة  مكسيكية 
إلسقاط مروحية تابعة للجيش. وقال مفوض األمن الوطنى 
مونتى اليخاندرو للتلفزيون املكسيكى إن الهجوم اظهر قوة 

منظمة خاليسكو نويفا جينيراكشن االجرامية.
وأطلق املشتبه بهم قذيفة على املروحية وهى من طراز كوجار 
خاليسكو  والية  فى  اجلمعة  يوم  راكبا   18 متنها  على  وكان 
بغرب املكسيك. وأصيب احملرك اخللفي، واضطرت الطائرة إلى 

الهبوط اضطراريا.
عداد  فى  جندى  يزال  وال  الهجوم،  فى  جنود  خمسة  وقتل 
فى  رفاته  وجود  احتمال  السلطات  تستبعد  ولم  املفقودين. 

حطام املروحية.

صحيفة أردنية: كشف مخطط جلماعة 
اإلخوان إلغتيال »محمد مرسي«

ذكرت صحيفة »العرب اليوم« األردنية، أن السلطات املصرية، 
املعزول  اإلرهابية، الغتيال  اإلخوان  كشفت مخطًطا جلماعة 

محمد مرسي.
وقالت الصحيفة: »إن اجلماعة كانت تخطط العتراض الطائرة 
الهليكوبتر املستخدمة لنقل مرسي جللسات احملاكمة؛ بهدف 
في  له  يُقدم  الذي  الطعام  تسميم  طريق  عن  أو  اغتياله، 

السجن«.
وأكد مصدر أمني مصري مسؤول بجهة سيادية للصحيفة، 
داخل  املعزول  تستهدف  حتركات  أية  ترصد  الدولة  أجهزة  أن 
احملاكمات،  جلسات  حلضور  تنقالته  أثناء  خارجه  أو  السجن 
وحتى  السجن،  وخارج  داخل  مكثفة  أمنية  تشديدات  وهناك 
تنقالت »مرسي« للمحاكمة تتم بسرية تامة، وال أحد يعلم 
إطار  وفي  املتهم،  حضور  موعد  أو  احملكمة،  إلى  السير  خط 
خطة أمنية محكمة، يتم تنفيذها في اللحظات األخيرة قبل 
أي مسؤول  أمام  تتكشف  ال  احملكمة، حتى  إلى  حترك مرسي 

أمني سوى املكلف بتنفيذها فقط.
وقال املصدر: »إن األجهزة األمنية السيادية، لديها معلومات 
»سرية«  داخل  يدور  ما  قرب  عن  وتتابع  »احلالة«  عن  وتقارير 
في  تتلخص  »خطة«  أوراق  تكشفت  وقد  اإلرهابي،  التنظيم 
جناح  وتقوية  اجلماعة،  أبناء  شتات  جلمع  مبرسي  التضحية 
التنظيم مرة أخرى، ومت إقرار اخلطة مبعرفة خيرت الشاطر، نائب 
املرشد العام، والدكتور محمود عزت، املرشد املؤقت لإلخوان، إال 

أن التشديدات األمنية أفشلت كافة احملاوالت«.
مرسي  الغتيال  سابقة  محاوالت  هناك  »إن  املصدر:  وأضاف 
التي  الطائرة  يستهدف  اخملطط  كان  حيث  السجن؛  خارج 
الطعام  تسميم  أو  جي«،  بي  »أر  بقذيفة  للمحكمة  تقله 
أمام  يعد  لم  ولذلك  محاكمته،  جلسات  أثناء  يتناوله  الذي 
تنظيم اإلخوان إال محاولة اغتياله داخل محبسه، ومن هنا مت 
وضع نظام رقابي مشدد على الطعام الذي يأتي له من خارج 
لفحوص  تخضع  أخرى  أوراق  أية  أو  الرسائل  وحتى  السجن، 
موعد  وحتى  احملكمة  داخل  تتم  نفسها  اإلجراءات  و  دقيقة، 
فيها  يحتاج  لساعات  أحيانًا  تطول  التي  اجللسات،  انتهاء 

»مرسي« لألكل والشرب«.
وعلق املصدر على تلك احملاوالت، قائالً: »من الواضح أن مرسي 
للعب  الدولي  التنظيم  ميتلكها  التي  األخيرة  الورقة  أصبح 
ثم إشاعة  الدولي،  العام  الرأي  املناسب إلثارة  الوقت  بها في 
البالد، وبالتالي تصبح الساحة مفتوحة أمام  الفوضى داخل 

عمليات العنف والدم؛ للسيطرة على مقدرات البلد«.

الشرطة البريطانية تواصل التحقيق 
في وفاة ثري عربي وسط لندن

 

غامضة  وفاة  في  التحقيق  البريطانية  الشرطة  تواصل 
وسط  الشهيرة  الفنادق  أحد  في  جثته  على  عثر  عربي  لثري 

العاصمة لندن.
مبررة،  غير  التزال  األربعيني  الرجل  وفاة  فإن  للشرطة  وطبقا 
غير أن الشرطة ال تستبعد أن الرجل، الذي وصفته صحيفة 
فندق  في  العاملون  عثر  أن  بعد  قتل  قد  بالثري،  صن«  »ذي 
»دورشستر« الشهير في حي »ماي فير« على جثته االسبوع 

املاضي .
وأشارت شرطة العاصمة إلى اعتقال رجلني »31« و«50 » عاما 
في إطار التحقيقات اجلارية، حيث مت اقتيادهما إلى أحد مراكز 
الشرطة في وسط لندن، قبل أن يتم إطالق سراحهما بكفالة 

حتى منتصف يونيو القادم.
 

إف بي آي: »داعش« وراء هجوم 
تكساس

 
)إف  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  وضباط  الشرطة  داهمت 
اثنني  مسلحني  من  واحدا  تخص  أريزونا  في  شقة   ، أي(  بي 
فتحا النار ببندقيتني خارج معرض في تكساس يضم رسوما 

كاريكاتيرية للنبي محمد.
في  حتقق  السلطات  إن  األمريكية  باحلكومة  مصدر  وقال 
الشرطة  قتلتهما  اللذين  املسلحني  بني  صلة  وجود  احتمال 
وبني  داالس  قرب  للمسلمني  مناهض  جتمع  خالل  بالرصاص 

منظمات إرهابية دولية.
وأضاف املصدر أن مكتب التحقيات االحتادي ووكاالت أمريكية 
أخرى تعتقد أن احلادث، قد يكون من حتريض أو توجيه متشددين 
من اخلارج مثل تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش« الذي يعمل 

أساسا في سوريا وأجزاء من العراق.
وذكرت وكالة فرانس برس أن الرجل الذي عرف عن نفسه باسم 
اجلهادي  سايت  موقع  بحسب  وهو  البريطاني«،  حسني  »أبو 
البريطاني اجلنيد حسني، أعلن في سلسلة تغريدات بتاريخ 3 
مايو، أن »اثنني من اخواننا فتحا النار على معرض رسوم للنبي 

محمد في تكساس«.
في  اإلسالمية  الدولة  جنود  عن  مبنأى  أنهم  »ظنوا  وأضاف 

تكساس«.
وكان قبل ذلك أعاد نشر تغريدة بدت أنها مبثابة تنب للعملية، 
إذ وصف فيها املهاجمان نفسيهما بأنهما »مجاهدان«، وكان 
أشار  املهاجمني  أحد  استخدمه  يكون  قد  تويتر  على  حساب 

إلى الهجوم قبل وقوعه.

العثور على 100 جثة في انهيار 
ثلجي سببه زالزال نيبال املدمر

 
عثرت فرق اإلنقاذ على جثث 100 شخص على األقل في انهيار 
ابريل املاضي -  الزلزال الذى ضرب البالد فى 25  ثلجي سببه 

حسبما أفادت سلطات نيبال.
وقال مسؤول نيبالي - إنه من املرجح أن يكون سبعة أجانب 
السلطات  أن  إال  الطبيعية،  الكارثة  ضحايا  بني  األقل  على 

متكنت حتى اآلن من إثبات هوية اثنني منهم فقط.
وكان مسؤولون أمنيون في نيبال قد أعلنوا عن انتشال جثث 
الثلجي،  االنهيار  في  مصرعهم  لقوا  شخصا   50 حوالي 
املفقودين  عداد  في  يزالون  ال  شخص   200 نحو  أن  مضيفني 

في املنطقة.
دولة   34 من  إنقاذ  عامل   4050 من  يقرب  ما  أن  إلى  يشار 
اإلنقاذ  عمليات  في  للمساعدة  نيبال  إلى  توجهوا  مختلفة 
وغيرها  الغذائية  املواد  وتوزيع  الطارئة  الطبية  الرعاية  وتوفير 

من الضروريات.
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أسبوع التصعيد: غياب أالف الطلبة إحتجاجاً علي املناهج اجلنسية حلكومة أونتاريو

عدم  في  األمور  أولياء  دعوة  جنحت  نيوز:  جود 
علي  إحتجاجاً  للمدرسة  أطفالهم  ذهاب 
أيامها  في  أونتاريو  حلكومة  اجلنسية  املناهج 
في  طفل  الف   34 قرابة  تغيب  حيث  األولي، 
اليوم األول ، وبحسب تقرير لقناة “سي بي سي” 
اإلخبارية، أن بعض املدارس كانت تقريباً خاوية 
في اليوم األول للدعوة التي أطلقتها منظمات 
األسبوع.  هذا  مدي  علي  األطفال  لغياب  عدة 
وقال متحدث باسم مجلس املدارس العامة في 
تورنتو أن اكثر من 60% من التالميذ قد تغيبوا 
عن املدارس التي في منطقة ثورن كليف بارك 
والتي يقطنها غالبية مسلمة ، وقال ريان بيرد 
أن 825 طالب من 1300 طالب من الصف األول 
وجتمع  املدرسة،  إلي  يحضروا  لم  اخلامس  إلي 
مبني  خارج  واألمهات  اإلباء  من   100 حوالي 
علي  احملتجني  من  والعديد  لالحتجاج  املدرسة 
يعترضون علي محتوياته  اجلديد  اجلنس  منهج 
التي  الدروس  أن  ويقولون  دينية  أسس  علي 
والهوية اجلنسية ال تتمشي مع  امليول  تشمل 

قيمهم الدينية.
الناشطة السياسية، “غادة  ومن جانبها قالت 
تطورات  شهدت  املاضية  األسابيع  أن  ملك” 
لتصعيد  األمور  أولياء  من  محاولة  في  عده 

اخلالف مع حكومة “كاثلني وين”، وذلك إعتراضاً 
في  تطبيقها  املتوقع  اجلنسية  املناهج  على 
والكاثوليك  املقاطعة احلكومية  جميع مدارس 
بداية من العام الدراسي املقبل. فبعد الصدى 
الواسع الذي حققته تظاهرات 14 إبريل املاضية 
اجملموعات  إستمرت  اآلالف،  فيها  شارك  التي 
األسرة في  املعنية بحماية حقوق  واملؤسسات 
نشر  مع  مشتركة  عمل  خطة  لوضع  التعاون 
املقدمة  في  جاء  األمور.  أولياء  بني  التوعية 
تنظيم تظاهرات في جميع األماكن التي تتردد 
“فاردي”  قاعة  أمام  التظاهر  مثل  “وين”  عليها 
التجارية  الغرفة  وأمام  مسيساجا  مبدينة 
اإلحتفال  أثناء  ثم  برلنجتون،  مبدينة  الكرواتيه 
الهندية  اجلالية  تقيمه  الذي  “خالصة”  الديني 
والذي  عام  كل  من  برامبتون  مبدينة  )السيخ( 

يشارك فيه عشرات اآلالف من أبناء اجلالية.
في  تأثيراً  األمور  أكثر  أن  “ملك”  وأضافت   
عن  الطالب  إضراب  مبادرة  كانت  العام  الرأي 
منطقة  اطلقتها  والتي  املدارس،  إلى  الذهاب 
دائرة  تعتبر  والتي  تورنتو،  مبدينة  كليف”  “ثورن 
مسلمة.  أغلبية  وتقطنها  اإلنتخابية  “وين” 
األمور  أولياء  من  كبيراً  إقباالً  القت  املبادرة  وأن 
للمناهج  املعارضة  الكيانات  جميع  من  ودعماً 

تلك  ممثلي  بعض  لقاء  طلبت  “وين”  إن  حتى 
األمر  لتهدئة  منها  محاولة  في  الكيانات 
إن  بيد  األزمة.  تلك  من  مخرج  على  والتفاوض 
اللقاء لم يسفر عن جديد حيث رفض احلضور 
d Par- مما أتوا .للتفاوض وإنصرفوا اكثر غضباً 

، أن اجملموعة شاركت  “، قالت “غادة ملك”   ent
اجملموعات  طرحتها  التي  الفعاليات  جميع  في 
جانب  إلى  هذا  للتصعيد.  اخملتلفة  واملنظمات 
تقدمي ملف به 23 مقترحاً ل”كاثلني وين” تدعو 
األثار  لتجنب  املنهج  تعديل  إلى  خاللها  من 
كما  الصغيرة.  العمرية  الفئات  على  املدمره 
للعديد من  أدلت اجملموعة بتصريحات متعددة 
الصحف والقنوات اإلعالميه الكندية لتوضيح 
األطفال  ستواجه  التي  واخملاطر  األضرار  نوعية 
املتلقني لتلك املعلومات في اعمار غير مناسبة. 
عن  للدفاع  العمل  في  املنظمة  وستستمر 
سالمة  تعكس  كنواه  األسرة  وسالمة  حقوق 

اجملتمع ككل.
متابعة  باألمر  املعنيني  جميع  “غادة”  ودعت 
على   ،“  Well Informed Parent  “ مجموعة 
ودعم  ملعرفة  اإلجتماعي  التواصل  صفحات 
الفعاليات القادمة مثل التظاهرات ومقاطعة 
إمتحانات EQAO للطالب في الصفني الثالث 

تعقد  أن  املقرر  من  والتي  اإلبتدائي،  والسادس 
والتي   ،2015 يونيو  و5  مايو   25 يومي  بني  ما 
القراءة  في  أونتاريو  مستوى  حتديد  شأنها  من 
كندا  مبقاطعات  مقارنة  والرياضيات  والكتابة 
في  الطالب  تقييم  على  تؤثر  إن  دون  اخملتلفة 

مرحل التعليم اإلبتدائي.
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In Business For 18 Years: Same Location

Specializing In:
Hair Cut • Highlight • Colour

Perm • Hair Treatment • Blowdry
Up-Do • Permanent Straightening System

Safe & Amazing Results with
Professional Keratin Treatment
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Cell: 647.271.2712

1-Flip Extensions 2-Tape Extensions
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Perfect Undetectable Solutions 
Fills In Hair Where Needed.

In Business For 18 Years: Same Location

 FIGHT HAIR LOSS WITH
OUR EFFECTIVE HAIR LOSS

TREATMENTS FOR 
BOTH MEN & WOMEN.

1865 Leslie Street, North York
Second Floor, Above CIBC Bank

Work: 416.443.2690
Cell: 647.271.2712

FREE
CONSULTATION
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قناة »سي بي سي«: غياب 34 الف طالب في اليوم األول ، وبعض املدارس كانت خاوية 

غادة ملك: »وين« طلبت لقاء بعض ممثلي تلك الكيانات في محاولة منها للتهدئــة 
        والتفاوض على مخرج من تلك األزمة
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تصريح مثير للجدل..إمام احلرم املكي: 

يكفي السعودية أننا ال نسمع بها 
أجراس الكنائس

 

ال  أننا  السعودية  يكفي  املكي:  احلرم  للجدل..إمام  مثير  تصريح 
نسمع بها أجراس الكنائس

إمام  الكلباني  عادل  الشيخ  كتب  للجدل  جداً  مثير  تصريح  في 
حسابه  عبر  سابقا  املكي  احلرم  وإمام  بالرياض  احمليسن  مسجد 
الشخصي مبوقع التواصل اإلجتماعي، “تويتر”، أنه يكتفي أنه يعيش 

في اململكة العربية السعودية وال يسمع أجراس الكنائس تدق.
حيث كتب ما نصه الكلباني ما نصه “وطني احلبيب: يكفيني من 

مناقبك أني ال أسمع أجراس الكنائس فيك تدق”.
البعض  أبدى  حيث  متابعيه،  بني  جدالً  الكلباني  تغريدة  وأثارت 
مسيحي  دين  رجل  قال  “لو  مغرد:  وقال  التغريدة،  على  اعتراضه 
في ايطاليا: وطني احلبيب، أطالب بأن ال نسمع صوت األذان فيك، 

ألقمتم الدنيا ولم تقعدوها”.
وقال أخر رداً علي الكلباني: “اذن ما تعليقك على عدم هدم الكنائس 
من قبل الصحابة، وكنيسة القيامة في القدس؟ هل خالف عمر بن 

اخلطاب احلديث؟”.
وطقوسهم  اآلخرين  ديانات  “احترام  بالقول:  متابعيه  أحد  وعلق 
وطني  يا  هنيئا  لديك!!  مستوياتها  أقصى  في  البسيطة  الدينية 

احلبيب!”.
زي  كتب  بالفاتيكان  عايش  مسيحي  :”لو  األشخاص  احد  وتسأل 

تويتك هذي وبدل كلمة مسجد بكنسيه كان قمت عليه”.
بينما رد الكلباني باحلديث الذي يقول: “وجعلت لى األرض مسجدا 

وطهورا”

عمر سليمان أجرى محادثات سرية مع 
أمريكا خلالفة مبارك

 

ذكرت صحيفة واشنطن بوست األمريكية عن محادثات سرية جرت 
بني عمر سليمان رئيس اخملابرات املصرية األسبق، واإلدارة األمريكية 
إبان ثورة اخلامس والعشرين من يناير، لبحث إمكانية خالفة سليمان 

لرئيسه مبارك على حكم مصر.
وكشف نائب مدير اخملابرات األمريكية السابق في كتاب جديد له، 
أنه كان همزة االتصال بني إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما، وبني 

عمر سليمان.
وفي الكتاب يوضح نائب مدير اخملابرات األمريكية أن عمر سليمان، 
تواصل سرا، مع اخملابرات األمريكية، دون علم مبارك، خالل ثورة يناير، 
على  احملافظة  كيفية  حول  أمريكية،  نصيحة  لطلب  محاولة  في 
على  مبارك  يخلف  أن  إمكانية  وبحث  الثورة،  انتهاء  بعد  مكانته 

حكم مصر.
، أن عمر سليمان سعى حلث وإقناع مبارك، بعرض  واضاف الكتاب 
أمريكي، بإلقاء خطاب ينتحى فيه عن منصبه على أن يتم تعيينه 

عبر مجلس انتقالي.
الفتا  إلى أن ذلك العرض، متت املوافقة عليه من قبل كبار املسؤولني 
في فريق الرئيس أوباما لألمن القومي، مشيرا إلى أن مبارك لم ينفذ 
الرسالة وحاول التمسك بالسلطة، لكن بعد ذلك اضطر لالستقالة 
وسط ضغوط من القيادة العسكرية للبالد، وبعدها اضطر سليمان 

للتنحي أيضا ثم توفي في عام 2012.

شارلوت إليزابيث ديانا... اسم أصغر 
أميرة بريطانية

الذي  االسم  ملعرفة  انتظارًا  الترقب،  من  ساعات  بريطانيا  عاشت 
سيطلقه دوق ودوقة كامبريدج األمير ويليام وزوجته كايت ميدلتون 
كان  حتى  بريطانيا،  في  امللكية  لألسرة  ولدت  أميرة  اصغر  على 

االعالن املنتظر: شارلوت إليزابيث ديانا.
وسيكون اللقب الرسمي لألميرة، التي يأتي ترتيبها الرابع للوصول 
إلى العرش، صاحبة السمو امللكي األميرة شارلوت، أميرة كامبريدج.

واالسم الذي اطلق على األميرة يختصر حقبة طويلة من تاريخ قصر 
وزوجته  ويليام  اختاره  شارلز،  أو  شارل  مؤنث  فشارلوت  باكينغهام. 
ووريث  املتحدة  اململكة  ولي عهد  األمير تشارلز،  والده  باسم  تيمًنا 

العرش البريطاني، وإليزابيث اسم جدتها امللكة احلاكمة اليوم.
وتستعيد كايت ميدلتون ذكرى األميرة ديانا سبنسر بإطالق اسمها 
إلى  االسم  فيها  يعود  التي  األولى  املرة  هذه  لتكون  ابنتها،  على 
صفوف العائلة املالكة، منذ لقيت الراحلة ديانا، والدة األمير ويليام، 

مصرعها في حادث سيارة في العام 1997.
بعد  وزوجته  وليام  األمير  به  يرزق  الذي  الثاني  الطفل  واألميرة هي 

ابنهما األمير جورج.

بناء علي طلب رئاسة اجلمهورية: فتوى 
مجلس الدولة متنح أسرة »مبارك« 

التمتع مبزايا الرؤساء السابقني
سوزان  بتمتع  اخلاصة  الفتوى  أن  مطلعة،  قضائية  مصادر  قالت 
املقررة  باملزايا  مبارك،  حسني  محمد  األسبق  الرئيس  حرم  مبارك، 
قانونا ألسر الرؤساء السابقني، أصدرتها إدارة فتوى رئاسة اجلمهورية 
االسبوع  املنعقدة  الدولة، في جلستها  التابعة جمللس  وملحقاتها، 
مجلس  رئيس  نائب  سعد،  عبدالرحمن  املستشار  برئاسة   ، املاضي 
القانون  قررها  التي  املزايا  بني  أنه من  إلى  املصادر،  وأشارت  الدولة.  
من  املقتنيات  بعض  استمرار  أيًضا  السابقني  الرؤساء  ألسر  أيًضا 

عهدة مخازن الرئاسة مبنزل الرئيس األسبق، لزوم اإلعاشة.
املادة  تنص   ،1990 لسنة   477 رقم  اجلمهوري  القرار  أن  إلى  يشار   
األولى منه، على أن يكون راتب رئيس اجلمهورية 12000 سنويًا، وبدل 
التمثيل 12000 جنيه سنويًا، ويستحق معاًشا يساوي مجموعهما، 
البنني  وألوالده  تتزوج  لم  ما  حياتها  طوال  لزوجته  بعده  من  ويؤول 
والعشرين،  الثامنة  سن  بلوغهم  أو  دراستهم  من  االنتهاء  حتى 

والبنات إلى أن يتزوجن وال يخضع ألي ضرائب أو رسومم.
دون  له  مالئًما  مسكًنا  بكفالة  للدولة  منهة  الثانية  املادة  وتلزم   
مقابل، وتتحمل تكاليف احلراسة واألمن والرعاية، فيما تنص املادة 
بناًء على  إال  املسكن،  تغيير  القرار على عدم جواز  ذلك  الثالثة من 
تقدمت  قد  اجلمهورية،  رئاسة  كانت  األسبق.   الرئيس  أسرة  طلب 
بطلب فتوى للجنة حول مدى جواز متتع حرم الرئيس األسبق محمد 
حسنى السيد مبارك، باملزايا املنصوص عليها بكل من القانون 99 

لسنة 1987، والقرار اجلمهورى رقم 477 لسنة 1990.

االستخبارات األملانية تبرر تخابرها مع 
نظيرتها األمريكية ضد دول أوروبية

 
الدستور  وحماية  األملانية  اخملابرات  رئيس  ماسن،  جيورج  هانز  قال 

األملاني، »إننا بحاجة إلى ترابط على املستوى الدولي«.
 وذكر ماسن، أن »السلطات األمنية يجب أن تعلم ما يحدث في سوريا 
والعراق، ومن يصل إلى هناك من أملانيا، ومن يعود من هناك مجددا؟«.  
وأضاف في تصريحات للقناة األولى في التليفزيون األملاني )إيه آر دي(، 
قبيل اجتماع قادة األجهزة األمنية األملانية لبحث تهديدات اإلرهاب 
اإلسالمي في برلني »لذلك فإن وكاالت االستخبارات األجنبية، وأيضا 
وكالة االستخبارات األملانية، مهمة للغاية بالنسبة لنا في اإلمداد 
وسائل  من  عدد  نشرتها  تصريحات  فى  ماسن  وقال  باملعلومات«.  
إرهابا  يعتبر  وحاليا  مترابط،  اإلسالمي  »التطرف  إن  اليوم  االعالم 
متشعبا من سوريا والعراق حتى أملانيا«، مضيفا أنه »يتعني مواجهة 

ذلك بترابط بني األجهزة األمنية«.

األنبا يوسف ينفي مع أُشيع عن 
إنفصاله عن الكنيسة القبطية

فيه  قال  يوسف،  االنبا  ونيافة  أمريكا  جنوب  أليبارشية  بيان  في   
قبطية  كنائس  هي  افتتاحها  عن  مؤخرًا  أعلن  التي  الكنائس  إن 
أرثوذكسية، ومتت بتوجيه من البابا تواضروس الثانى، بابا اإلسكندرية 
نشره  بيان  في  يوسف،  االنبا  وأوضح  املرقسية.  الكرازة  وبطريرك 
على  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة  باسم  الرسمي  املتحدث 
صفحته الرسمية مبوقع التواصل االجتماعى »فيس بوك«: »تهدف 
األمريكية  الثقافة  في  يحيون  الذين  أبنائنا  خدمة  إلى  الكنائس 
ويتحدثون اإلجنليزية، إلمكانية التواصل معهم وربطهم بالكنيسة 
الكنائس  هذه  أن  إلى  مشيرًا  وأسرارها«،  وطقوسها  بالهوتها 

مسجلة باسم الكنيسة القبطية األرثوذكسية.
وكانت مواقع وتعليقات ترددت على مواقع التواصل االجتماعي قد 
أشاعت أن أسقف جنوب أمريكا استقل عن الكنيسة األرثوذكسية 
دون  فقط  اإلجنليزية  باللغه  للصالة  كنائس   8 بافتتاحه  القبطية 
األرثوذكسية  الكنيسة  تسميتها  مع  القبطية  أو  العربية  اللغه 

األمريكية.

هشام رامز: احتياطي النقد الدولي بلغ 
20 مليارا و400 مليون دوالر

 

أكد هشام رامز، محافظ البنك املركزي، أن هناك حتسًنا مستمرًا في 
النقد  احتياطي  أن  إلى  النقدي، مشيرا  واالحتياطي  الصرف  سوق 

الدولي يقترب من 20 مليارًا و400 مليون دوالر.
 وقال رامز، أن قيمة 2.5 فائدة الودائع اخلليجية جيدة، وأن الودائع من 
دول أخرى كانت ستكون فائدتها أعلى من ذلك بكثير، الفتا إلى أن 

الدول اخلليجية أودعت من قبل بدون فوائد.
 وأشار إلى ضرورة حتديد أولويات االستيراد من اخلارج، التي بلغت من 

الصني فقط 10.5 مليار دوالر.
رجل األمن يتقدم إلى والية العهد في السعودية 

النمساوية،  شتاندارد«  »دير  جريدة  نشرته  صحفي  تقرير  أشاد 
التقرير  وتضمن  للعهد،  ولياً  نايف،  بن  محمد  األمير  تعيني  بقرار 
تصريحات، وصفتها اجلريدة بـ »اإليجابية للغاية«، جاءت على لسان 
»رجل  بأنه  وصفته  اجلديد،  العهد  ولي  بحق  غربيني،  دبلوماسيني 
دولة جاد ومحترف ميكن العثور عليه حتى وقت متأخر من الليل في 
مكتبه ميارس عمله«، مؤكدة أنه ليس من الذين يهتمون باألضواء 

وال حتوم حول الدوائر القريبة منه شبهات الفساد.
اليومية،  النمسا  صحف  أهم  من  تعد  التي  اجلريدة،  تقرير  ويأتي   
والقرارات  بالتغييرات  النمساوية  اإلعالم  اهتمام وسائل  في سياق 
الهامة، التي أمر بها مؤخراً العاهل السعودي، امللك سلمان بن عبد 
العزيز، وجاء التقرير حتت عنوان »رجل األمن يتقدم إلى والية العهد«، 
نايف،  أن األمير محمد بن  أنه لم يكن خافياً على أحد،  ذكرت فيه 
إلى عرش  الذي سيرتقي  األمير،  هو  اململكة،  ملؤسس  األول  احلفيد 
امللك  وفاة  عقب  األول،  اليوم  إلى  بالذاكرة  التقرير  ورجع  اململكة، 
عبد اهلل بن عبد العزيز، الفتاً إلى مبادرة امللك سلمان بن عبد العزيز 
بتعيني األمير محمد بن نايف، في املركز الثاني لترتيب اخلالفة كولياً 
األمير  إعفاء  مع  األول،  الصف  إلى  به  يدفع  أن  قبل  العهد،  لولي 

مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد السابق من منصبه.
 وفي ذات السياق وصف التقرير ولي العهد، األمير محمد بن نايف، 
مبكافحة  املعنية  األمنية  الهياكل  ومصمم  األمن  مهندس  بأنه 
ولي  قدرة  إلى  لفت  كما  السعودية،  العربية  اململكة  في  اإلرهاب 
في  األمريكية  املتحدة  الواليات  مع  والعمل  التنسيق  على  العهد 
هذا الشأن، وسلط التقرير الضوء على شخصية ولي العهد اجلديد، 
أثناء وجود امللك  أنه كان مرشح قوى، حتى  بشكل إيجابي، مؤكداً 

عبد اهلل بن عبد العزيز، على قيد احلياة.
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جدا  كبير  كم  احلزم  عاصفة  عملية  صاحب 
السعودى  اإلعالم  من  والتضليل  الكذب  من 
واملتسعود، وظهرت قوة املال السعودى فى شراء 
وعاصفة  السعودية،  يشكرون  فاليمنيون  الذمم، 
وسليمان  اجلديد،  اليمن  لبناء  إعادة  هى  احلزم 
العزيز فاق سليمان احلكيم فى حكمته  بن عبد 
الشوارع  فى  يخرجون  نظره،واليمنيون  وبعد 
رؤوسهم….. فوق  تسقط  التى  للقنابل  مهللني 

لم يتبقى من النفاق سوى أن القتلى فى اليمن 
امللك  يشكرون  اآلخر  العالم  من  برقيات  يرسلون 
اجلنة.  بالقنابل وضمن لهم  أنه قتلهم  سليمان 
عشوائية  آخر،ضربات  شئ  فهى  احلقيقة  أما 
املبانى  تدمر  دقيقة  غير  السعودى  بالطيران 
مدنى  قتيل  الف  من  التحتية..أكثر  والبنية 
كمحصلة مبدئية منهم 115 طفل، أما احملصلة 
اللجنة  معروفة…  غير  فهى  للقتلى  النهائية 
الدولية للصليب األحمر تصف الوضع في اليمن 
تعاني  آخر، حيث  بعد  يوما  ويتدهور  “كارثي”  بأنه 
الكهربائي  التيار  انقطاع  من  صنعاء  العاصمة 
التسعة  األيام  طوال  الشرب  ماء  في  وشح 

املاضية.
في  األوسط  الشرق  في  العمليات  مدير  وحتدث 
روبرت  الدولي،  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
رؤيته  عن  اليمن،  من  مؤخرا  عاد  الذي  مارديني، 

لعشرات اجلثث في شوارع العاصمة عدن .
اإلجراءات  كل  باتخاذ  الفرقاء  كل  وطالب 
والرجال  النساء  حلماية  الضرورية  االحترازية 

واألطفال وتسهيل وصول املعونات اإلنسانية.
كانوا  قتيال  خمسني  نحو  معدله  ما  إن  وقال 
يسقطون كل يوم منذ بدء العملية احلربية في 
اليمن آواخر الشهر املاضي، أى وفقا لهذا املصدر 
أكثر من الف قتيل باإلضافة إلى عدد غير معروف 

من اجلثث ميأل شوارع املدن اليمنية الرئيسية.
وشدد مارديني على أن التحدي اللوجستي الكبير 
املساعدات  من  طنا  خمسني  توزيع  في  يتمثل 

اليمن  إلى  نقلت  الطبية، 
جوا األسبوع املاضي.

على  احلرب  كانت  عندما 
العربى  اإلعالم  كان  غزة 
اجلرحى  عدد  لنا  يقدم 
ساعة،  كل  والقتلى 
 300 يصرخ  اإلعالم  وكان 
الصهاينة،  بأيدى  قتيل 
… قتيل  خمسمائة   …301

وإسالماه وإسالماه.
ضعف  من  أكثر  إلى  يصل  القتلى  عدد  هو  ها 
عدد القتلى فى غزة، وبدون سبب منطقى سوى 
باب  أن  لنا  الشيعية…صوروا  السنية  الكراهية 
املندب على وشك الوقوع فى أيدى إيران، رغم أن 
العارفني باألمر يعلمون أن املضيق محمى بالقوة 
وأن  للقتال،  األول  اليوم  من  األمريكية  البحرية 
أمام  متواجد  أيضا  الصينى  البحرى  االسطول 
الدولية،  التجارة  حركة  لتأمني  الصومال  ساحل 
فعندما يتعلق األمر باألقتصاد فأن الدول الكبرى 
ال تترك مصاحلها لكل من هب ودب.. وهم يعلمون 
إيران  بني  النقل  وناقالت  املدن  حرب  خالل  أنه 
والعراق فى ثمانينات القرن املاضى كانت البحرية 
يعبروا  حتى  البترول  ناقالت  تؤمن  األمريكية 
مناطق اخلطر. فى عاصفة اليمن تغنوا بالشرعية 
دون أن يوضحوا لنا ما هى شرعية هادى سوى أنه 
معني من قبل دول اخلليج وبالتحديد السعودية، 
وكأن السعودية هى التى حتدد مفهوم الشرعية 
هى  ما  نفسها  تسأل  أن  عليها  والتى  للدول، 
السلطة على  اغتصاب  آل سعود سوى  شرعية 
كم هائل من اجلماجم. أكثر من 60% من سكان 
يحدد  فمن  الزيدية،  الشيعة  من  هم  اليمن 

شرعية احلكم األغلبية أم 
األقلية؟.

تغنوا باالنتصارات وكأنهم 
الثانية  العاملية  احلرب  فى 
مجموعة  مجرد  وليست 
عشوائية  جوية  ضربات 
وفاشل،  فقير  بلد  على 
ويعيش شعبه فى الفاقة.

إعادة  ثمن  سيدفع  من 
إعمار هذا البلد الفقير؟، من سيعوض أسر ضحايا 
املدنيني األبرياء؟، من سيحاسب السعودية على 
العدوان على بلد عضو فى األمم املتحدة بدون أى 
هذه  تعويضات  سيدفع  من  ذلك؟،  فى  لها  حق 

احلرب؟، وما هى شرعية هذه احلرب أساسا؟.
لقد ظل العراق لعقود يدفع تعويضات للكويت 
على عدوانه عام 1990، فمن سيجبر السعودية 
من  البلد؟،  لهذا  عادلة  تعويضات  دفع  على 
سيتبنى قضية اليمن أمام األمم املتحدة واحملاكم 
القادة  مبحاكمة  يصرخون  كانوا  الذين  الدولية؟، 
ال  ملاذا  اجلنايات،  محكمة  أمام  اإلسرائيليني 

يطالبون بذلك آلل سعود حاليا؟.
من  نصيب  الصغرى  والدول  للفقراء  ليس  فعال 
النظام الدولى، فها هو العالم يخشى االعتراف 
مع  مصاحله  على  خوفا  لألرمن  التركية  باإلبادة 
باإلبادة ضمن 194  أعترفت  تركيا..23 دولة فقط 
دولة ، وليس بينها أمريكا أو بريطانيا أو إسرائيل 
منذ  تركيا  قبل  من  محتل  قبرص  ثلث  لألسف.. 
املوضوع…  هذا  فى  يتكلم  أحد  وال   1974 عام 

ومازال الظلم متفشيا فى العالم وإلى املنتهى.
حقا أنه زمن عجيب…زمن يتغنوا فيه بحكمة بدو 

السعودية وكأننا عدنا لعهد يزيد!!!!

بروباجندا عاصفة احلزم
مجدى خليل

»البدايات« احللقة الرابعة عشر 
بحضارة  ومعرفتي  خلفيتي  عشان  و 
املنطقة .. ُطلب مني اشتغل علي الفكرة 
الشرق  و  بأفريقيا  اجلزء اخلاص  التانية.. في 
فكان  العام  التخطيط  وابتدينا  االوسط.. 
و   .. و شامي   .. و مصري  جزء مغربي..  فيه 
بكل  افريقي..  جنوب  و  كيني..  و   .. إيراني 
انواع العمارة العربية و االفريقية.. و ابتدي 
جميل..  و  رايق  شغل   .. يظهر  الشغل 
عن  معلوماتي  كل  فيه  اطلع  قدرت  و 
تفاصيل احلضارة.. و انواع احملالت.. و التقاليد 
اخليال  بيخلي  للوطن  احلنني  إن  .. خصوصا 
مسنون علي اآلخر و الواحد بيحط فيه كل 
احلاجات اللي واحشاه ! و بسرعة اكتشفنا 
نعمل  ممكن  كانش  ما  عويصة…  مشكلة 
غير  من  االوسط  للشرق  متكامل  وصف 
في  ندخلها  و  “إسرائيل”  عن  نتكلم  ما 
ايام  تالت  قضيت  و   ! جغرافيا   .. املوضوع 
عن  التعبير  كيفية  في  افكر  بلياليهم 
يتسببش  ما  بشكل  االسرائيلي..  التواجد 
اجلزء  في  عرقية  و  سياسية  مشاكل  في 
بتاعنا.. لغاية ما وصلت لفكرة .. فعرضتها 

علي رئيس الفريق…
املعماري أحمد جعفري.. كان شاب صغير ملا 
هاجر مع اهله من ايران ايام ثورة اخلوميني.. 
و كبر في امريكا .. و اتعلم العمارة هناك .. و 
كانت كل معلوماته عن العمارة االسالمية 
شوية ذكريات طفولة و شباب مبكر.. و صور 
زي الكروت البريدية… بدون فهم و ال دراسة.. 
و ما كانش عنده مانع يعك عشان يعجب 
له سنني شغال في  بقي  امنا كان  الزباين… 
سنه  و  املأمور..  عبد  ألنه  و  “امياچينيرينج” 

كبير عني.. اتعني رئيس الفريق.. و انا كنت 
املصمم الرئيسي… و فكرتي كانت بسيطة 
االراضي  هي  إسرائيل  ان  حيث  عملية..  و 
 .. التالتة  السماوية  للديانات  “املقدسة” 
معبد  و  بجامع..  عنها  نعبر  اننا  إقترحت 
يهودي .. و كنيسة..و التالته في جنينة من 
بعقود  ببعض  مربوطني  ..و  الزيتون  شجر 
حجرية بتُمر فوق املمرات اللي بينهم .. زي 
عبادة  دور  يبقوا  و  القدمية..  القدس  شوارع 
يوم  العمل  بيتناوبوا  شغالني..  التالته  هم 
اجلمعة و السبت و االحد.. و مفتوحني طول 
ضيوف  من  يصلي..  يروح  عاوز  للي  الوقت 
املدينة ! أظن عداني العيب… و قزح !! و اال ايه 
؟ و ما رضيش “أحمد جعفري” املوافقة علي 
الفكرة اال ملا ياخد راي باقي الفريق .. و طقم 
.. امنا  ادارة املشرع اللي كان فيه ناس يهود 
ملا كل الناس ابدوا اعجابهم .. وافق اخيرا.. 
ابتدي  و  مزاجي..  علي  اشتغل  سابني  و 
شغلهم  فرق  اخلمس  و   .. يخلص  الشغل 
اجمل  من  انه  بتاعنا  اجلزء  ظهر  و  يبان.. 
بالتفاصيل  العناية  اركان املدينة.. و كمية 
اعلي بكتير من االجزاء التانية.. و انا احنتف 
ان  لدرجة  تفصيلية..  لوح  و   .. مناظير  في 
بعض الزمالء طلبوا مني اني “أخف اللعب 
شوية” عشان ما يبقاش شكلهم وحش !!! 
و اتعمل موديل ضخم للمدينة كلها بكل 
احياءها و شوارعها و مبانيها و مداخلها.. 
presenta- للتقدمي مستعدين  بقينا     

tion لالدارة العليا للشركة… و احتدد يوم ل 
“مايكل آيزنر” عشان ييجي يشوف الشغل.. 

و يقرر…!
(البقية العدد القادم)

مذكرات الرسام العاملي هاني املصري 
ذكريات املغامرة األمريكية 

ملصر .. ال ألرمينيا!
عمرو عبد احلميد

روسيا،  فى  قضيتها  التى  الطويلة  السنوات  رغم 
السابق،  السوفيتى  االحتاد  بلدان  بني  املستمر  وتنقلى 
أزر أرمينيا إال ليوم واحد قبل تسعة أعوام  إال أننى لم 
من باب الترانزيت!.. عشت فى أذربيجان- جارتها اللدود- 
كان  حينها  السوفيتية،  غربتى  بداية  فى  كامالً  عاماً 
أكثر من  املريخ منطقياً  إلى  السفر  التفكير فى  يبدو 
فكرة الوصول إلى العاصمة األرمينية ياريفان، إذ تزامن 
البلدين  بني  للحرب  األولى  الشرارات  اشتعال  مع  ذلك 

بسبب النزاع على إقليم ناغورنوكارباخ!
أخيراً حتققت رغبتى فى زيارٍة مبعنى الكلمة إلى ياريفان، 

التى وصلتها األسبوع املاضى ضمن وفد شعبى مصرى حلضور إحياء الذكرى املئوية إلبادة مليون 
ونصف مليون أرمنى على أيدى العثمانيني!.. كل شىء فى املدينة كان ينصب على االهتمام بهذه 
املناسبة، التى أحسن القادة األرمن توظيفها، فكسبوا نقاطاً سياسية مهمة بتعاطف العديد من 
الدول الكبرى، حتى فى ظل عالمات استفهام حول عدد الضحايا الذى تعتمده أرمينيا!.. الالفت أن 
االهتمام الشعبى بتلك الذكرى جعلنى أشعر كأن اإلبادة جرت أمس، خاصة مع توافد أعداد غفيرة 

من أرمن املهجر الذين قدموا خصيصاً من شتى بلدان العالم!..
التالى لوصولنا التقيت مع إعالمى أرمنى عملنا فترة سوياً فى موسكو.. أشاد الزميل  فى اليوم 
بوجود البابا تواضروس الثانى ضمن الوفد املصرى، الذى ضم إعالميني وصحفيني وأساتذة جامعيني، 
تبادلنا  الذى  السؤال  أتوقع هذا  عنها؟!.. كنت  املصرية ممثالً  احلكومة  ترسل  لم  ملاذا  لكنه تساءل: 

طرحه- نحن أعضاء الوفد- منذ حلظة انطالق الطائرة من القاهرة.
جرح  حكومتنا  تخشى  رمبا  ساخراً:  البعض  علل  اجلميع..  من  استغراب  مثار  النقطة  تلك  كانت 
مشاعر أردوجان؟!.. فتحت هذه السخرية الباب ألسئلة جادة، أهمها: ما الذى مينع مصر من االعتراف 
عدم  هو  السبب  هل  جماعية؟!..  إبادة  هو   1915 عام  فى  العثمانيني  يد  على  لألرمن  جرى  ما  بأن 
الرغبة فى )أو اخلشية من( استفزاز أردوجان، حتسباً إلمكانية عودة املياه إلى مجاريها فى العالقات 
املصرية- التركية يوماً ما؟!.. وهل يستقيم ذلك مع احلرب الدبلوماسية واإلعالمية الشعواء التى 
يشنها الرئيس التركى ضد مصر، ناهيك عن احتضانه قيادات وقنوات إخوانية حترض على إراقة دماء 
املصريني؟!.. الرد على تلك اإلجابة االفتراضية يحيلنا إلى مواقف دول، مثل فرنسا وروسيا والنمسا، 
لم متنعها مصاحلها االقتصادية والتجارية مع أنقرة من االعتراف باإلبادة.. عن نفسى ال أستبعد 

وجود مؤيدين ُكثر لهذا الطرح الغبى!..
ارتكب مجازر  النفاق، ألن عدداً منها  مُتارس  باإلبادة  اعترفت  التى  األوروبية  الدول  إن  قد يقول قائل 
بشعة ضد شعوب أخرى، كما فعلت فرنسا بحق اجلزائريني، وأملانيا بحق اليهود.. صحيح أن فرنسا 
لم  املتعاقبة  اجلزائرية  احلكومات  أن  ذلك  على  يساعدها  جرائمها،  عن  االعتذار  اليوم  حتى  ترفض 
حتسن إدارة املعركة الدبلوماسية والقانونية مع باريس، مقابل رضوخ األملان لليهود وتقدميهم شتى 
التعويضات لذوى ضحايا الهولوكوست!.. املسألة فى تقديرى تعود إلى ضبابية فى الرؤية وارتباك 
لرأينا مندوباً عنها يشارك فى إحياء ذكرى الضحايا األرمن،  التقدير لدى حكومتنا، ولوال ذلك  فى 
حتى من دون أن يلزمها ذلك باعتراف رسمى باإلبادة، أو على أقل تقدير كان عليها فتح الباب أمام 

وزراء سابقني ورؤساء أحزاب وممثل عن األزهر للعب هذا الدور!..
باملناسبة لم أندهش من وجود وزير إماراتى فى املنتدى الدولى الذى ُعقد فى ياريفان ملناقشة قضية 
اإلماراتية،  الدبلوماسية  تتخذها  التى  اجلريئة  اخلطوات  إطار  فى  يأتى  ذلك  ألن  ببساطة  اإلبادة.. 
بقيادة الشيخ عبداهلل بن زايد، الذى يحتفظ له التاريخ مبواقف شجاعة دعمت ثورة 30 يونيو بقوة 
على الساحة الدولية!.. على اجلانب اآلخر، فإن سفيرنا لدى ياريفان، عالء الليثى، لم يكلف نفسه 
باجملىء إلى الفندق للسالم على أعضاء الوفد املصرى، خشية أن يُفسر ذلك باعتراف القاهرة باإلبادة، 
العموم  وزارة اخلارجية!.. على  التى أحرجت رؤساءه فى  اللوذعية  حسب تصريحات سعادة السفير 
فى  التفكير  وطأة  عنا  خفف  أرمينيا،  فى  الشعبى  وفدنا  رسمه  الذى  ذلك  مبهجاً  مشهداً  كان 

البحث عن إجابات ألسئلة جادة!
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صالح،  محمد  املصري،  الدولي  سطر 
فريقه  تتويج  عقب  ذهب،  من  تاريخاً 
تشيلسي بلقب الدوري اإلجنليزي املمتاز 

»البرميييرليج« ملوسم 2015.
بقميص  يلعب  أن  من  الرغم  وعلى 
في  له  أعير  الذي  اإليطالي  فيورنتينا 
الالئحة  تنص  كما  ولكن  املاضي،  يناير 
مع  مباريات   5 يخوض  الذي  الالعب  أن 
التتويج  له  يحق  باملسابقة  الفريق 
مبيدالية واعتباره أحد الالعبني املشاركني 
في التتويج، حيث خاض النفاثة املصرية 
باملسابقة  البلوز  بقميص  مباريات   6

اإلجنليزية للموسم اجلاري.
ويعد صالح أول العب عربي يُتوج بلقب 
الدوري اإلجنليزي املمتاز على مدار تاريخه، 

محققاً إجنازاً فريداً

محمد صالح يُسطر
 أسمه بحروف ذهب في أوربا

يحررها سمير اسكندر 
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االحتاد  باسم  الرسمي  الناطق  اعلن 
االحتاد  موافقة  عن  القدم  لكرة  العراقي 
اقامة  على  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي 
مباراة ودية في العاصمة بغداد للتأكد من 

امكانية رفع احلظر عن املالعب العراقية.
و »ابلغ رئيس ل »فيفا« جوزيف بالتر رئيس 
في  اليوم  لقائهما  خالل  العراقي   االحتاد 
ودية  اقامة مباراة  املوافقة على  سويسرا، 

في بغداد قبل رفع احلظر«.
واضاف زغير »مسؤولو فيفا يريدون معرفة 
ما سيحيط  بهذه املباراة الودية املفترضة 
امكانية  ومعرفة  مشجعة  ظروف  من 
مستقبال  طبيعي  بشكل  املباريات  اقامة 

قبل رفع احلظر«.
والتقى مقر »فيفا« في زيوريخ، وفد عراقي 
االحتاد  ورئيس  والرياضة  الشباب  وزير  ضم 
اطار  في  وذلك   بالتر،  مع  للعبة  العراقي 
احلظر  رفع  ملف  لتحريك  العراق  مساعي 

الذي يفرضه االحتاد الدولي منذ سنوات

فيفا يشترط اقامة مباراة ودية 
في بغداد قبل رفع احلظر عن 

املالعب العراقية

رقم قياسى غير مسبوق لألندية 
اجلزائرية فى دورى أبطال أفريقيا

حققت اجلزائر رقما قياسيا غير مسبوق فى 
بوجود  أفريقيا،  أبطال  دورى  مسابقة  تاريخ 
ثالثة أندية منها فى دور اجملموعات للبطولة.

أندية فى  بثالثة  دولة متثل  أول  اجلزائر  وتعتبر 
النظام  تطبيق  بداية  منذ  اجملموعات،  دور 
 ،1997 عام  فى  أفريقيا  أبطال  لدورى  اجلديد 
فى  املشاركة  للدول  متثيل  أفضل  بأن  علما 
البطولة وبالتحديد فى دور اجملموعات يتمثل 
والكونغو  وتونس  مصر  حيث  ناديني،  فى 

الدميقراطية.
دور  إلى  تأهل  سطيف  وفاق  فريق  وكان   
البيضاوى  الرجاء  حساب  على  اجملموعات 
املغربى، كما تأهل فريق احتاد العاصمة بعد 
املباراتني  مبجموع  الغينى  كالوم  على  فوزه 
العلمة  شباب  مولودية  حقق  فيما   ،2/3
لفريق  بإقصائه  الثقيل  العيار  من  مفاجأة 
بالفوز  البطولة  من  التونسى  الصفاقسى 
بنتيجة 6/7، ليكمل  الترجيح  بركالت  عليه 

املولودية الثالثية اجلزائرية فى دور اجملموعات.

 الزمالك »الكبير« يضرب 
الفتح بثالثية في الكونفدرالية

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  تأهل 
الزمالك إلى دور الـ16 »ب« ببطولة كأس 
بعد  الكونفدرالية«  اإلفريقي«  االحتاد 
الفوز على نظيره الفتح الرباطي املغربي 
جمعت  التي  املباراة  في   ،2-3 بنيجة 
الفريقني ضمن مباريات اإلياب لدور الـ16 

»أ«.
في  للزماللك  مرسي  باسم  تقدم 
أن  فبل  الشوط،  بداية  من   14 الدقيقة 
 44 الدقيقة  في  سعدان  مروان  يتعادل 
لينتهي الشوط األول بالتعادل اإليجابي.

وفي الشوط الثاني أحرز مراد باتنا الهدف 
الثاني ألصحاب األرض في الدقيقة 77، 
الدقيقة  في  جابر  عمر  يتعادل  أن  قبل 
 93 الدقيقة  وفي  اللقاء،  زمن  من   84
للزمالك  الثالث  الهدف  إمام  حازم  أحرز 
عقبة  ميت  أبناء  بتأهل  املباراة  لتنتهي 

لدور الـ16 الثاني من البطولة.

إيقاف هداف »باريس سان جيرمان« بعد تصريح،  
فرنسا »بلد قذرة«

 

زالتان  السويدي  إيقاف  اليوم  القدم  لكرة  الفرنسي  باالحتاد  التأديبية  اللجنة  قررت 
االهانات  بسبب  مباريات  أربع  ملدة  جيرمان  باريس سان  فريق  وهداف  إبراموفيتش جنم 

التي وجهها لدولة فرنسا وألحد احلكام يوم 15 مارس املاضي.
وعقب االجتماع مبحامي زالتان ومندوبني عن النادي الباريسي، قررت اللجنة فرض تلك 

العقوبة على املهاجم اخملضرم بسبب مقطع فيديو مت تداوله بعد مباراة بوردو.
إبرا خالل الفيديو »طوال 15 عاما لم أشاهد حكما مثل هذا، فرنسا بلد قذرة،  وقال 

فرنسا ال تستحق باريس سان جيرمان«.

رئيس برشلونة يتحدى سان جيرمان فى صفقة ألفيس
أشارت تقارير صحفية فرنسية، إلى أن رئيس نادى برشلونة اإلسبانى يسعى لإلبقاء 

على ظهيره البرازيلى دانى ألفيس، الذى ينتهى عقده نهاية املوسم اجلارى.
ووفًقا لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، فإن رئيس النادى الكتالونى يؤمن بالتوصل إلى 
الرغم من الصعوبات التى ظهرت فى  حل مع ممثلى الالعب فى الفترة املقبلة، على 

بداية املفاوضات بني اجلانبني.
مستغالً  البرازيلى،  الالعب  مع  للتعاقد  الفرنسى  جيرمان  سان  باريس  فريق  ويسعى 

Kennedy Road (Progress & Kennedy)  (416) 754 7857 1961انتهاء عقد الالعب وحقه فى التوقيع ألى ناٍد خالل الفترة احلالية.

Bakery and Delicatessen

منتوجات غذائية يونانية، أوروبية وعربية
يتوفر لدينا األجبان والزيتون والمخلالت

جميع أنواع الحلويات 
والبقالوة والكيك

مستعدون لعمل كيك 
األعراس، أعياد الميالد، 

اول منـاولة، عماد
وغيرها

Greek, European and Middle Eastern Grocery
Specialized in Cakes & Pastries for all Occassions



ال�سبت 9 مايـــو 2015 - العدد  ال�سابع والثالثـون �سحــة نيـوز17

pet corner
Dr. ihab messiha DVm

أمراض األسنان عند الكالب
عدد األسنان فى الكالب 42 , مقّسمة كالتالى :

1- ثالث أزواج من القواطع )incisors( فى كل فك
2- زوج من األنياب )canines( فى كل فك

3- أربعة أزواج من الضروس األمامية )premolars( فى كل فك
4- زوجان من الضروس اخللفية )molars( فى الفك العلوى , وثالثة أزواج فى الفك السفلى

تنتشر أمراض األسنان بني الكالب كما هي أيضا في اإلنسان، و يعتبر تسوس األسنان هو املرض األكثر 
هو  الكالب  في  األكثر شيوعا  فاملرض  الكالب،  في  احلال  هو  ليس هذا  لكن  األسنان،  أمراض  شيوعا من 
ترسب اجلير على األسنان، مما يسبب تهيج و إلتهاب اللثة حول جذور األسنان، فيتسبب في تعرية جذور 
األسنان، و يؤدي هذا إلى العدوى  التي قد تنتقل من الفم الي القلب او الكبد واإللتهاب، األلم، اإلمتناع عن 

الطعام، سيل اللعاب، و أخيرا فقد األسنان.
تنظيف األسنان بالفرشاة هي أفضل طريقة إلزالة البالك قبل أن يتحول إلى اجلير، نحن ننصح بإستخدام 
فرشاة و معجون األسنان املصممة خصيصا من أجل اإلستعمال املنزلي للكالب )ال تستخدم معجون 
رمبا تعض  و  تقترب من فمه  لن يدعك  اآلخر  البعض  و  الكالب هذا،  تتحمل بعض   ، بك(  اخلاص  االسنان 

أصاحبها إن حاولوا عمل هذا.
تنظيف االسنان بواسطة  الطبيب البيطري  تعتبر مبثابه عمليه جراحيه تستلزم  تخدير عام و محاليل 
وريديه وقد تكون مكلفه لبعض الناس لذا  يعتبر اعتماد مبدأ  الوقاية خير من العالج هام و يعود بالنفع 

علي كال من املالك و الكلب في ان واحد.

»سرطان القولون«
د. ياسر بطرس

عن  جديدة  سلسلة  سنبدأ   .. الثدي«  »سرطان  سلسلة  بعد 

»سرطان القولون«
الرجال بعد  بني  ثاني أكثر السرطانات شيوعاً  يُعتبر سرطان »القولون« هو 

سرطان الرئة، وبني النساء بعد سرطان الثدي
كل  في  العائلي  الطبيب  يقوم  العمر  من  اخلمسني  سن  من  بدأً  كندا  في 
عام  بأضافة حتليل براز أثناء املتابعة الصحية، للتأكد من وجود دم في البراز 
أم ال ويسمي »colon screen«، ويتم بأخذ ثالث عينات في أوقات مختلفة 
بالبراز،  دم  لوجود  التحليل  أظهار  حالة  وفي  بالبراز،  دم  وجود  عن  للكشف 

 »colonoscopy« ،فيتم إجراء منظار
كذلك يتم إجراء منظار »colonoscopy« مباشرة في حالة ظهور األعراض 

التالية - حتي ولو لم يظهر دم بالبراز في التحليل - .. وتلك األعراض هي
ألم بالبطن

أنخفاض الوزن
إسهال

نزول دم مع البراز 
حاالت اإلمساك

ال  بإجراء  نقوم  العادية  األحوال  في 
سن  في  مباشرة   »colonoscopy«
اخلمسني والستني والسبعني من العمر ، 
ولكن في حالة وجود املرض في احد أفراد 
خمس  كل  املنظار  بإجراء  فنقوم  العائلة 

سنوات بدالً من عشر سنوات
كذلك يتم حتديد وقت ظهور املرض بأحد 
املنظار  إجراء  يتم  وعليها  العائلة  أفراد 
مبعني  سنوات،  بعشرة  العمر  هذا  قبل 
القولون«  »سرطان  مبرض  األم  أُصيبت  إذا 
في اخلمسني من العمر، يتم إجراء املنظار 

لألبناء في سن األربعني وهكذا

Dental Floss كيف تتعامل مع خيط االسنان
لتسوس  رئيسياً  سبباً  لألسنان  اجلانبية  األسطح  اهمال  يعّد 
وأمراض  األسنان  تسوس  يبدأ  ما  غالباً   . اللثة  وامراض  األسنان 
اللثة بالظهور في منطقة ما بني األسنان إالّ أن شعيرات الفرشاة 
بني  املتراكمة  والبالك  البكتيريا  الى  الوصول  عن  أحياناً  تعجز 
األسنان ومن هنا تبرز ضرورة استخدام خيط األسنان مرة واحدة 

في اليوم قبل النوم و ان لم يكن بعد كل وجبة اذا امكن .
لنمو  اللثة عبارة عن منطقة خصبة  االسنان مع  التقاء  مكان 
البكتيريا في الفم , بقايا الطعام ميكن ان تعلق في هذة املنطقة  
بسبب  جيوب  صورة  فى  للثة  مزمنة  التهابات  تصبح  قد  التي 
حشر قطعه ألياف من احلوم مثال , أو قد يصاب املكان بالتسوس 
فى أحيان أخرى . pockets اخللة التى يستخدمها البعض بكثرة 
او بعنف أحيانا ليست بديل خليط االسنان النا ال تقوم بدور اخليط  

tooth pick  و أنصح بأستبدالها النها تؤذى اللثة كثيرا .
الطريقة الصحيحة إلستخدام خيط األسنان :

لفي  ثم  تقريباً  سم   50 بطول  خيط  استخدمي 
بحيث  يد  كل  من  الوسطى  اإلصبع  حول  معظمه 
يبقى نحو 5 سم ما بني اإلصبعني وحركيه بلطف 
من  بقوة  اللثة  على  الضغط  جتّنب  مع  واياباً  ذهاباً 
عملية  من  األنتهاء  عند  و   , يوميا  دقائف   3 الى   2
من  االسنان  بني  من  اخليط  سحب  يتم  التنظيف 

ناحية اخلد و ليس ألعلى أو ألسفل  يتم سحب  
استخدام  يفضل  و   . تورونتو  فى  هتا  متوفر  وهو 

Waxed Dental Floss

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

فرنسي يصنع كرسياً يقي من السكر وضغط الدم
صورة  البريطانية،  ميل«  »ديلي  صحيفة  نشرت 
»بينوت  الفرنسي  صممه  الذي  اجلديد  لالبتكار 
مالتا«، وهو عبارة عن كرسي يحتوي على رجلني 
التي  طويلة  لفترة  اجللوس  مشكلة  حلل  فقط؛ 
السكر  مثل  املزمنة،  باألمراض  اإلصابة  تسبب 

وضغط الدم.
وتعتمد فكرة الكرسي، على تشجيع املستخدمني 
على حتريك عضالت أجسامهم األساسية بشكل 
وفًقا  الكرسي بشكل مستقيم،  متواصل إلبقاء 

ملا ذكرته الصحيفة.
العالج  في  أطباء  استشارة  بعد  ينجزه،  حتى  شهور   ٩ من  أكثر  الكرسي،  هذا  تصنيع  أخذ 

الطبيعي، وما مييز هذا الكرسي هو حتفيزه أجزاء كثيرة من اجلسم على احلركة بشكل دائم.
اليومية  سلوكيتهم  تغيير  على  الناس  ليحث  خصيًصا  مصمم  الكرسي  هذا  إن  مالتا،  وقال 
أكثر  يكونوا  أن  على  الناس  الكرسي  هذا  يشجع  أن  »أمل  وأضاف  صحتهم،  على  للمحافظة 

نشاًطا«.
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أفقي
1 بسجن كان رمزا للطغيان والظلم كان يوم اقتحامه يوم العيد الوطني تحتفل به 

فرنسا كل عام     
2 فراش )معكوسة( o بمعنى حديث باالنجليزية   

3 احد الوالدين o نابع ع ن الود والمحبة  
4 مزارع البرتقال في فلسطين  

5 بناء تحتي أسفل البناء األساسي o نصف بلبل   
6 من أجل o نتبع نهجا o سقيا األرض  

7 أسم اشارة مثنى o غصن  
8 أعلى o في هذا المكان  

9 ملؤه اإلباء والشرف )معكوسة( o حرف جازم o اليوم السابق  
10 حوار للتسلية o نبات يستخرج منه السكر 

رأسي
1 زخرفة اسالمية o تضاريس بحرية تحتوي على المرجان   

2 دولة افريقية اسسها عبيد أميركيون محررون أرادو العودة إلى أفريقيا o يابسة  
3 حفظ حق الوالدين واحترامهما o نصف رماد o نضوب وانتهاء  

4 لغة وضعت من األمم المتحدة لتكون دولية ولكنها فشلت فشال ذريعا   
5 الخطاط الوزير واضع أسس خط الثلث في الدولة العباسية  

6 تنتهي حياتها o ثلثا هام  
7 عنصر من عناصر مياه البحر تداوى به الجروح o غير ناضج وغير مشذب أو 

مهذب   
8 عنده o وصف يطلق على كل من لديه موهبة يمكن تطبيقها في عمل ما  

9 كلمة أصلها فارسي تطلق على مواد التلفزيون أو الجزء غير المرئي من قدرات 
الكمبيوتر 

10 مادة تفرزها البنكرياس لحرق السكر في الدم o اذا تجاوز اثنين شاع 

حل العدد السابق

ولد في 3  الحواتكى،  يوسف  الصبور  الدين عبد  محمد صالح 
الصبور  أحد أهم  يعد صالح عبد  الزقازيق.  مايو 1931 بمدينة 
المتأثرة  العربية  رواد حركة الشعر الحر العربي ومن رموز الحداثة 
الذين  العرب القالئل  الشعراء  من  واحداً  يعّد  كما  الغربي،  بالفكر 
التنظير  وفي  المسرحي,  التأليف  في  بارزة  مساهمة  أضافوا 
اللغة  قسم  القاهرة   جامعة  اآلداب  بكلية  التحق  الحر.   للشعر 
ضمه  الذي  الخولي  أمين  الشيخ  يد  علي  تتلمذ  العربية وفيها 
إلى جماعة )األمناء( التي كّونها, ثم إلى )الجمعية األدبية( وكان 
للجماعتين تأثير كبير على حركة اإلبداع األدبي والنقدي في مصر.
الشباب  أصدقاء  على  تعرف  الزقازيق  في  الطلبة  مقهى  على 
عبد  منه  طلب  حيث  حافظ،   الحليم  وعبد  عزيز  جميل  مرسي 

الحليم حافظ أغنية ليتقدم بها لإلذاعة على أن يلحنها كمال الطويل فكانت قصيدة لقاء. 
بعد تخرجه من الجامعة عين مدرسا في المعاهد الثانوية ولكنه كان يقوم بعمله عن مضض حيث استغرقته 

هواياته األدبية. 
وقد ترك عبد الصبور آثارا شعرية ومسرحية أثرت في أجيال متعددة من الشعراء في مصر والبلدان العربية، خاصة 
ما يسمى بجيل السبعينيات، وجيل الثمانينيات في مصر، وحازت أعماله الشعرية والمسرحية قدرا كبيرا من 
اهتمام الباحثين والدارسين، ولم تخل أية دراسة نقدية تتناول الشعر الحر من اإلشارة إلى أشعاره ودواوينه، 
بعض  واستخدام  الصوفي،  الموروث  واستلهام  الذكرى  وقراءة  واأللم  والسأم  الحزن  وقد حمل شعره سمات 
الشخصيات التاريخية في إنتاج القصيدة، ومن أبرز أعماله في ذلك: » مذكرات بشر الحافي« و« مأساة الحالج« 
و« ليلى والمجنون«، كما اتسم شعره من جانب آخر باستلهام الحدث الواقعي، كما في ديوانه: الناس في 

بالدي. رحل الشاعر صالح عبد الصبور إثر تعرضه إلى نوبة قلبية حادة أودت بحياته في 13 أغسطس 
 1981

صالح عبد الصبور 

لوحة ال�رشف
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مِمّا يزيد من عمق  برج احلمل: تقّدم عاطفى بسبب مزاجك إلرضاء احلبيبة/الّزوجة دون إعتراضات 
احلّب بينكما ، ليس مبعزل عن هدّية مهما كانت بسيطة.

برج الثور: قد تتمكن من إستخدام قدراتك الكالمية فى إقناع أو إسترضاء أحدهم، خاصة من أفراد 
اجلنس اآلخر ،الكلمة الّزين تقضى الّدْين.

برج اجلوزاء: أنت فى بؤرة الضوء فى إحتفال ما، إستغل التحسن فى اإلتصاالت إلرجاع املودة مع 
قريب أو صديق ضعفت فيها العالقة بينكما فى اآلونة األخيرة.

برج الّسرطان: حاذر من التفاصيل الصغيرة املاكرة خاصًة عند كتابة العقود، راجع كل شيئ عدة 
مرات حتى فى وجود احملامني.

برج األسد: متّسك برباطة اجلأش فى مواجهة أى إنتقادات قد توجه لك فى العمل، حافظ على ثباتك 
اإلنفعالى جتاه أى إستفزازات، وهذا من شأنه ترك من يشعرون ضدك بالغيرة واحلسد فى 

أسوأ حال.
برج العذراء:  يوم إستثنائى للتقدم العلمى للطلبة، إبتعد عن احلساسية الزائدة فى حوارك مع 

اآلخرين وحاول أن تتماشى مع أسلوب البسطاء فى احلوار دون جتاوز.
برج امليزان: فرصة كبيرة إلرتباط عاطفى إن كنت عازباً لكن ليس دون تكاليف الزواج املعروفة، الكثير 
من املتعة والقليل من األلم، من منا ال يرغب فى ذلك؟ لكن سّنة احلياة ،ال ألم المكسب.

برج العقرب: خالف مع احلبيبة والهدف هو إسترجاع رضاها، واثق ومتمكن و بكل سهولة ويُسر، 
واملفتاح إبتسامتك الساحرة.

طلب  من  تخجل  فال  الكثير  عليك  تُسهل  وخبرة  سناً  منك  أكبر  هم  من  إستشارة  القوس:  برج 
املشورة ، لكن إختر الشخص املناسب.

برج اجلدى: إن صادفت عراقيل- وهذا مؤكد- فأنت لست من الصنف الذى يشتكى سوء احلظ ، 
فالعراقيل مبثابة فطورك اليومى.

برج الّدلو: أحدهم أخطأ بحقك بشّدة و اليوم أنت فى مزاج مواتى للصفح والغفران ، هذا األسلوب 
ليس من صفاتك ولكن يبدو أنك تريد شكر اهلل على النعم التى تتقلب فيها وصفحك 

عن املُسيئ قربان تتقرب به هلل .
برج احلُوت: تذكر املثل القائل أن النجاح هو واحد باملائة إلهام و99% عرق وجهد ، دعوة لنبذ الكسل 

واإلسترخاء ، والتأكيد على احلركة املستمرة والّسْعى.
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على طريقة »احلزب الوطني«.. الشرطة 

األمريكية بالتيمور ُتطلق حملة »من أجلك أنت«
ظهور عالء وجمال مبارك

 »زوبعة« جديدة في املجتمع املصري

األمريكية،  بوست«  »هفينجتون  صحيفة  قالت 
»أنا  دعت حلملة  بالتيمور  مدينة  في  الشرطة  إن 
هنا من أجلك أنت«، وذلك للتصالح مع مواطني 
من  األمريكيني  من  أغلبية  يقطنها  التي  املدينة 
شرطة  ضابط  احلملة  ويتبنى  إفريقية،  أصول 
باملدينة بهدف دعوة اجملتمع والشرطة للعمل معا.
جالنفيل  كي  الضابط  إن  الصحيفة،  وأشارت 
في  احتفالية  في مسيرة  شارك حشودا ضخمة 
املدعي  إعالن  بعد  احملتفلون  ابتهج  حيث  املدينة، 
اتهامات  اجلمعة،  موسبي  مارلني  للدولة  العام 
جنائية ضد الضباط الستة املتسببني في واقعة 
الضابط  وخاطب  جراي،  فريدي  الشاب  وفاة 
مع  التواصل  حاول  كما  معكم«،  »قلبي  احلشود 
املتظاهرين وأعطاهم أرقام تليفوناته اخلاصة في 

حالة احتياجهم ألي شيء، وذلك في محاولة منه 
لبناء عالقة اجتماعية جيدة مع املتظاهرين.

إدارة شرطة  الضابط جالنفيل خدم في  أن  يذكر 
بشكوى  أحد  يتقدم  ولم  عاما   19 ملدة  بالتيمور 
ضده طوال تلك املدة، وهو حاصل على شهادة في 
العلوم السياسية، ورد بعض احملتجني إن الشرطة 

واملواطنني في حاجة لبدء معاملتنا كبشر.
وكانت عمدة بالتيمور سيتفاني روليندز، قد قررت 
رفع حظر التجوال في املدينة، الذي كان ساريا ملدة 
 6 تسبب  على  االحتجاجات  تصاعد  بعد  ليال   5
أصول  من  شاب  مقتل  في  الشرطة  عناصر  من 
إفريقية، وأعلنت روليندز عبر حسابها على موقع 
»تويتر« رفع حظر التجوال، كما بدأت قوات احلرس 

الوطني في االنسحاب من املدينة.

الرئيس  جنلي  وعالء  جمال  ظهور  أثار  نيوز:  جود 
، في احلياة العامة زوبعة كبيرة داخل  اخمللوع مبارك 
و  الشبابية  االوساط  و  الثورية  و  السياسية  القوي 
بل انتقل اجلدل الي رجل الشرع العادي ، و بطبيعة 
احلال استغلت انصار اجلماعة االرهابية ظهور جنلي 
مبارك في تقليب الشارع املصري ضد حكم الرئيس 
عبدالفتاح السيسي ، وانه اعطي قبلة حياة لنظام 

مبارك.
الصحفي  والدة  عزاء  في  لهما  ظهور  اول  وكان   

مصطفى بكرى مبسجد عمرمكرم .
وجمال  عالء  زيارة  على  أديب  عمرو  اإلعالمى  علق 
مبارك للمشاركة فى عزاء والدة الكاتب الصحفى 
مصطفى بكرى، قائال »إن زيارة أبناء الرئيس مفاجأة، 

السيما أن ظهورهما فى هذا الوقت غريباً«
. وقال أديب إن ظهور جنلى مبارك أمس فى عزاء والدة »بكرى« يشبه ظهور امللك فاروق بعد الثورة التى 
قامت عليه فى عام 1952، مضيفاً »أظن إنهم هيظهروا بعد كده عادى ووارد إننا نشوف حد فيهم 

يتكلم قريب، ألن اجملتمع املصرى عنده قدرة كبيرة جدا على النسيان والتساهل«
. وأضاف أديب في تصريحات اعالمية ، أن هناك أنباء تقول إن زيارة جنلى مبارك لعزاء والدة مصطفى 
بكرى كان بتعليمات من احملامى فريد الديب، مشيرا إلى أن هذا املشهد يؤكد أن مصر لم يوجد بها 
عداوات دائمة وال حب دائم، وخير دليل على هذا ترحيب الناس داخل العزاء بأبناء الرئيس األسبق حسنى 

مبارك واحتضانهم وتقبيلهم داخل العزاء، ولم يحدث توجيه أى انتقادات لهما.
و كان الظهور الثاني االكثر انتقاد من اجملتمع املصري هو زيارة جمال مبارك ألهرامات اجليزة.

و كشف محمود عفيفي رئيس قطاع اآلثار املصرية ،ان جمال مبارك  زار الهرم ، في غير موعد العمل 
الرسمية، في اخلامسة مساء، وأخبره العاملون أن مواعيد العمل انتهت، فغادر املكان، وعاد للزيارة من 
، في مواعيد العمل بصحبة زوجته وابنته، حيث تفقد األهرامات وأبو الهول،  جديد، اليوم الذي يليه 

وغادر املنطقة دون أي حدث.
وأوضح عفيفي أن الزيارة في املواعيد الرسمية ال تستدعي أخذ أي تصريحات من وزارة اآلثار، مؤكًدا أنه 
الميكن منعهم طاملا التزموا بالقواعد والقوانني، مشيرًا إلى أنه لم يكن متواجد في املنطقة وقت زيارة 
جمال وزوجته، واستفسر عن الزيارة بعد تداول األنباء عن زيارتهم، مؤكًدا لهم أن الزيارة متت في موعدها، 

ولم حتدث أي مشكالت.

with great joy, his holiness Pope Tawadros ii layed down the cornerstone of the St. Anthony Coptic 
orthodox monastery on friday September 26, 2014

daylight Visit 
The monastery’s grounds 

are open to those who wish 
to visit 

from 9:00 am to 6:00 pm 
- evening Prayers - each day

weekly liturgy 
is celebrated 

Sat, sun. 10 am -12
All are welcome to join.

St. Anthony monastery 
welcomes all visitors, 

but through advance 
arrangement for those who 
would like to stay over night

608 miners Point rd., Perth, oN K7H 3C5
+ 1 - 613 - 264 - 8071      www.Abbaanthony.ca

“god loves a cheerful giver” 
2 Corinthians 9:7

The monastery 
gives tax receipt.
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مددت يدى فى الظالم  أتلمس طريقى الى السالم 
و لم أدرك أنه ال ظلمة مع نور وال سالم مع خصام

تسألت كيف اذن أعيش و يعود الى قلبى الوئام
هذا الذى مزقته اخلطية اربا و جعلت منه حطام

هل يقبل اهلل اخلطاة ؟ أم كل أفكارى أوهام فى أوهام
و فى حيرتى رأيت نورا و سمعت صوتا يشبه األنغام

تلفت حولى فى زعر و قلت من دخل حجرتى فى الظالم ؟
قال أنا رب األنام ال تنظر الى الوراء بل الى األمام

ما بالك تهذى هكذا و حتول حياتك الى أحزان
مد يدك فأقودك و أجعل قلبك فى بساطة احلمام

ركعت جاثيا و بكيت ربى انى ال أقوى لسماع هذا الكالم
لقد بعدت عنك بخطيتى و السبيل لى الى التمام 

قال ال تخف يا بنى تعال و أنا أرفع عنك األثام 
تعال معى حيث أنا و ال تظن هذا كحلم فى املنام 

لقد فديتك بدمى على الصليب ألمنحك كامل الغفران
هل قلبك ارتاح األن و أليس هذا خير املرام ؟

قلت يا أبتى أنت طيب حنون سأبقى معك على الدوام
هناك وجدت القديسني جاثيني لرب اجملد باحترام  

فعرفت و أيقنت أنه فى السماء الهروب من األالم

الكلمة نيوز 20

إذا كان يهوذا قد ندم. وبلغ من شدة ندمه أنه شنق نفسه، فهل 
من املمكن أن يقبل اهلل توبته هذه، ويخلص ؟

حديثه  فى  فقال  يهوذا،  بهالك  مرة  من  أكثر  املسيح  السيد  صرح  لقد 
الطويل مع اآلب »الذين أعطيتنى حفظتهم، ولم يهلك منهم أحد إال 
الهالك(.  )ابن  يهوذا  )يو12:17(. وهكذا سّمى  الكتاب«  ليتم  الهالك  ابن 
لذلك  ويل  ولكن  محتوم.  هو  كما  ماٍض  اإلنسان  »ابن  لتالميذه  وقال   *
 .)21:14 )مر  يُولد«  لم  لو  الرجل  لذلك  خيراً  »كان  أيضاً  وأضاف   .)22:22 )لو  يسلمه«  الذى  اإلنسان 
)يو  أعظم«  خطية  له  إليك  أسلمنى  الذى  »لذلك  له  قال  بيالطس،  أمام  املسيح  محاكمة  وفى   *
11:19(. * نالحظ نفس الدينونة اخلاصة بيهوذا واضحة فى كلمة القديس بطرس وقت اختيار بديل 
وليأخذ  فيها ساكن.  يكن  وال  خراباً،  داره  لتصر  املزامير:  »ألنه مكتوب فى سفر  يهوذا  فقال عن  له. 
وظيفته )أسقفيته( آخر« )أع 20:1(. لقد أنذره رب اجملد كثيراً، ولكنه لم يستفيد. بل كان خائناً، ورمزاً 
لكل خيانة، وآلة فى يد الشيطان. وملا أكل الفصح مع السيد، قيل عنه إنه ملا أخذ اللقمة »دخله 

الشيطان« )يو 27:13(.

البابا شنودة.. وسنوات مع اسئلة الناس
نتيجه  تأتي  ما  غالبا  العدوانيه 
أو  بالتهميش  الطفل  لشعور 
أو  الظلم  أو  الضعف  أو  االنزواء 
 . نفسه  عن  التعبير  عن  العجز 
يتم  الذين  األطفال  فإن  كذلك 
ضربهم بشكل مستمر غالبا ما 

ينزعون إلي العدوانيه
ألنهم يحتاجون ألن يستخدموا 
قوتهم أو يفرضوا إرادتهم بصوره 
ما .فاألطفال كثيرا ما ينفسون 
يستطيعون  ال  عما  بدنيا 
 . أخري  بطريقه  عنه  التنفيس 
ولهذا توجد أهميه كبيره لتزويد 
يعبرون  التي  باملفردات  أطفالنا 

بها عن مشاعرهم و إنفعاالتهم .
ما نفعله

1- ينبغي أن نبحث عن جذور املشكله , هل 
أساليبنا في التأديب أكثر صرامه و حزما مما 

ينبغي؟
فلنتأكد إننا مننح أطفالنا خيارات كافيه في 
ليسوا  أطفالنا  أن  من  فلنتأكد   , حياتهم 
في   , آخرين  أشخاص  لعدوانيه  ضحيه 

املدرسه أو في أي مكان آخر .
 , أمرا محرما في األسره  البدني  العنف   -2
إنها قاعده ينبغي أن تكون جزءا من أسلوب 
أي أسره ألنه ليس هناك مكان للعدوانيه أو 
العنف البدني ضد األفراد أو امللكيات في أي 

عالقه صحيه.
3- نتعامل مع املوقف بهدوء و ال نلجأ إلي 
العدوانيه .فمن السهل أن نثار و نغضب , و 
لكن من املهم أن نتذكر أن شيئا ما يسبب 
هذه املشكله و إننا في حاجه ألن نكتشفه .

نستخدم   , إنفعالي  موقف  أي  في   -4

مع  بالعد  نقوم  أو  التحذير 
ال  الهادئ.  بالصوت  األحتفاظ 
يرتكبه  الذي  نشرح سبب اخلطأ 
الوقت  ليس  فهذا  الطفل 
جيدا  خطأه  يعرف  املناسب.هو 
إذا  نزيد  الطفل غضبا  ,و سوف 

أخبرناه مبا يعرفه فعال.
مسرح  من  الطفل  نخرج   -5
األحداث , نخرجه من املوقف , و 

نبحث عن طريقه كي يخرج من
 . االنفعاليه  شحنته  خاللها 
ميكنك   « خيارات  عليه  ونعرض 
و   , اللعبه  كسر  عن  التوقف 
تذهب للرسم  أو قراءه كتاب , أو 
تستمر في هذا السلوك اخلاطئ و لن أسمح 
لك مبشاهده برنامجك املفضل هذا  املساء  

إنفجار  أي  بعد  الطفل  مع  التحدث  إذن   +
عدواني و محاوله التوصل إلي جذور املشكله 
, و تزويده بالكلمات التي تساعده علي وصف 
ما يشعر به , و جنعله يعرف أنه من الطبيعي 
أن يشعر اإلنسان بذلك , لكن أوضح له أنه 
ليس من الصواب أن يظهر اإلنسان عدوانيه 
املمتلكات  التعدي علي  أو  إيذاء اآلخرين  في 
. سيتعلم في نهايه األمر كيفيه التنفيس 

عن الغضب بطرق أخري.
و  املشكله  جذور  إلي  نتوصل  أن  مبجرد   +
بديله  طرق  إيجاد  علي  الطفل  نساعد 

للتعبير عن مشاعره
املسار  علي  أصبحنا  قد  نكون   , إنفعاالته  و 
غير  سلوك  العدواني  فالسلوك   . الصحيح 

مقبول و ليس
له مكان في األسره .

و اجملد هلل دائما أبديا آمني.

العدوانيه

نفرح ألجل

منى لويس

الرجوع الى اهلل

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر

ماذا قال البابا تواضروس لشباب هولندا بخصوص إحتاد موعد 
األعياد مع الكنائس األخري، وشرب الكحوليات؟

بعض  بتلقي  قداسته  قام  بهولندا،  األقباط  بشباب  الثاني  تواضروس  البابا  لقاء  في   ..  
األسئلة منهم حول أمور عدة.

 وفي سؤال حول حتديد موعد أعياد امليالد والقيامة وهل له حلول؟، أجاب البابا: أن كنيستنا 
تفكر وربنا بيختار الصالح، توحيد األعياد مشكلة تاريخية وليست لها عالقة بالعقيدة أو 
اإلميان ولكنها تخص التاريخ، نرى محاولة لتثبيت عيد القيامة، نحن الذين قمنا باملبادرة ، 
واملقترح هو األحد الثالث من أبريل، وهناك كنائس وافقت وأخرى تفكر فى املوضوع، حينما 

نوحد عيد القيامة نبدأ نفكر فى عيد امليالد.
وتساءل أحدهم عن شرب الكحوليات وهل يعد خطأ أم ال؟ فأجاب البابا بوضوح، أن عادة 

شرب الكحوليات ميكن أن تقودك إلى اإلدمان وهذا يؤدي إلى الضياع.

خالص التهنئة 
للمهندس نبيل سالمة ، 
وتاسوني ماري سالمة 

مبناسبة 
عيد زواجهم اخلمسني
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كوستاريكا تعلن حالة الطوارىء بعد غرق 
سفينة محملة بنترات األمونيوم السامة

القصوى  الطوارئ  حالة  كوستاريكا  أعلنت 
شحن  سفينة  غرق  بعد  سواحلها  قبالة 
نترات  من  طنا   180 نحو  تنقل  كانت 

األمونيوم السامة.
ونقلت قناة )روسيا اليوم( عن جلنة الطوارئ 
القومية - فى بيان لها - »إن اللجنة تعلن 
حالة طوارئ قبالة سواحل البالد على احمليط 
الهادئ وحتث املواطنني على تفادى السباحة 
وعدم اصطياد األسماك فى منطقة ميناء 
»بونتاريناس« الواقع نحو 90 كيلومترا غرب 
شمل  كما   ،  « خوسيه  سان  العاصمة 
كالديرا  بورتو  منطقة  كذلك  التحذير 
واملناطق السياحية من باليا تامبور وكوبانو.

عينات  حتليل  بصدد  أنها  إلى  البيان  وأشار 
من املياه للكشف عن مدى خطورة الوضع 
وحتديد حجم الضرر . يذكر أن احلادثة وقعت 
- السبت املاضى - عندما انقلبت السفينة 
فى املياه العميقة ومت إنقاذ املالحني العاملني 

على متنها دون إصابات.
املواد  إلنتاج  األمونيوم  نترات  وتستخدم   
خطرا  تشكل  وقد  واألسمدة،  املتفجرة 
فى  واحليوان  اإلنسان  صحة  على  شديدا 
الكيميائية  املواد  مع  املباشر  اللمس  حالة 
السام،  األمونيا  غاز  إلى  تتحلل  قد  والتى 
علما بأن نترات األمونيوم قابلة للذوبان فى 

املاء بدرجة كبيرة.

العثور على عجوز جتاوز الـ100 عام حيا 
حتت انقاض زلزال نيبال

اخراج  مت  أنه  النيبالية،  الشرطة  أعلنت 
رجل يبلغ من العمر 101 عام حيا، من حتت 
انقاض منزله بعد اسبوع من الزلزال املدمر 

الذي ضرب البالد مؤخرا.
وقال هارون كومار سينغ، املسؤول احمللي في 
الشرطة »عثر على الرجل السبت ومت ايداعه 
ضرب  الذي  الزالزال  أن  يذكر  املستشفى«. 
أنحاء متفرقة من دولة نيبال قد خلف أكثر 

من سبعة آالف قتيل.

روسيا تطور أقوى دبابة فى 
العالم

 ، البريطانية  تاميز  صنداى  صحيفة  قالت 
بوتني، سيقدم  الروسى فيالدميير  الرئيس  إن 
على  باالنتصار  االحتفاالت  خالل  للعالم 
النازية فى 9 مايو احلالى، أقوى دبابة تصنعها 

روسيا منذ انهيار الشيوعية )1991(.
الدبابة  إن  العسكريون  احملللون  ويقول 
الروسية اجلديدة تى 14 أرماتا هى أقوى دبابة 
التاج  الدبابة جوهرة  تلك  ومتثل  العالم.  فى 
فى خطة التمويل العسكرى التى اعتمدها 

بوتني وقيمتها 480 مليار دوالر.

ً رئيس حى املنتزه يقدم استقالته على »واتس آب«..واحملافظ يرد:شكرا
في واقعة هي االولي من نوعها في مصر و الشرق االوسط ، تقدم اللواء فوزى املراسى، رئيس 
حى املنتزه أول، باستقالته إلى هانى املسيرى، محافظ اإلسكندرية، عبر برنامج »واتس آب«، 

على اجلروب اخلاص بقيادات احملافظة، عقب االجتماع الذى عقده احملافظ برؤساء األحياء.
 ورد عليه هانى املسيرى محافظ اإلسكندرية، برسالة على »واتس آب« قال فيها: »شكرًا ملا 

قدمته من خدمات.. متنياتى بالتوفيق«.

  8 أسباب جتعل العمل فى »فيس بوك« أفضل من جوجل
فيس  مثل  الكبرى  الشركات  إحدى  فى  العمل 
اجلميع  يتمناه  أمر  ومايكروسوفت  وجوجل  بوك 
ويأمل فى حتققه، لكن لهذه الشركات الكبرى 
لذا  موظفوها،  منها  يعانى  كبيرة  عيوب  أيًضا 
فهناك شركات تتفوق على األخرى فى معدالت 
رصد  لذا  لشركتهم،  وحبهم  موظفيها  رضاء 
العديد   Businessinsider البريطانى  املوقع 

من األسباب التى جتعل العمل فى فيس بوك أفضل من جوجل
1-    موظفو فيس بوك هم األسعد على اإلطالق، حيث أكد أخر استطالع حصول موظفى 
فيس بوك على نسبة 93% من السعادة، بينما حصل موظفو جوجل على نسبة 84% فقط.

2-    يتمتع موظفو فيس بوك مبساحة أكبر من احلرية
3-    يحصل املوظف الذى يتمتع بخبرة جيدة فى شركة فيس بوك على راتب يصل إلى 135 

ألف دوالر
4-    - ال يعانى موظفو فيس بوك من القلق أو الضغط، فال تنافس شركة »فيس بوك« 

العديد من الشركات األخرى.
5-    يعتقد موظفو فيس بوك أن لعملهم أهمية كبيرة فى تسهيل حياة الناس.

6-    احلصول على وظيفة فى »فيس بوك« ليس باألمر الشاق، فال يفنى الشخص حياته 
محاوالً احلصول على وظيفة بالشركة.

7-    يساهم عدد املوظفني القليل فى اإلبداع وتنمية الشركة.
8-    يتمتع املوظفني بالعديد من االمتيازات مثل احلصول على طعام مجانى ومواصالت 

سهلة.

صورة وتعليق 

»ديلي ميل«: اختفاء شبكة »اإلنترنت« عن العالم خالل 8 سنوات
قالت صحيفة برافد الروسية، نقال عن صحيفة »ديلى 
ميل«، إن خدمة »اإلنترنت« قد تختفى بعد 8 سنوات، 
وذلك لزيادة احلاجة لـ«املعلومات السريعة« التى تتزايد 
يوما بعد يوم، ولن تكون قنوات االتصال فى السنوات 
وأوضحت  األمر.  هذا  مع  التعامل  على  قادرة  املقبلة 
ازياد حجم  مع  أنه  يرون  اخلبراء  أن  الروسية  الصحيفة 

الزيادة،  هذه  الليفية  البصرية  والكبالت  اإلنترنت  شبكة  تتحمل  ال  قد  العالم،  سكان 
فتنهار شبكة اإلنترنت.

وأفادت صحيفة »ديلى ميل« بأن علماء العالم املرموقني وممثلى شركات االتصاالت اتفقوا 
على عقد اجتماع فى لندن ملناقشة خيارات منع هالك شبكة اإلنترنت التى ميكن أن تنهار 

بعد 8 أعوام فى نظرهم.

داعش يتوعد أوروبا بعد إصابة »أبو 
بكر البغدادي«

بالثأر  »داعش«  تنظيم  أعضاء  توعد 
بجروح  البغدادى  بكر  أبو  قائده  إلصابة 

خطيرة فى غارة أمريكية.
البغدادى  أن  اعالمية  وسائل  قالت  و   
قوات  من  هجوم  فى  بجروح  أُصيب 
املتحدة  الواليات  تقودها  التى  التحالف 
ثالث  من  قافلة  فى  مسافرا  كان  بينما 
نينوى فى  إلى  املاضى  سيارات فى مارس 
العراق. ويقال إنه لم يعد قادرا على قيادة 
أن  البعض  ويزعم  اإلرهابية،  اجملموعة 

داعش يخطط لـ«الرد على أوروبا«.
إصابته  إثر  عاجزا  البغدادى  يزال  وال   
يتمكن  ولن  الفقرى  العمود  فى  احملتملة 

من استئناف قيادة التنظيم
فى  مصادر  قالت  ذاته،  السياق  وفى   .
تصريح لصحيفة »الديلى ميل« إن جروحه 
قيادة  على  قادرا  يكون  لن  أنه  تعنى  قد 
التنظيم  قيادة  ويتم  مجددا،  »داعش« 
ونائب  املسئولني  كبار  جانب  من  حاليا 
املرشد العام، أبو عالء العفري، الفتة إلى 
أنه من املعتقد أن البغدادى كان يستقل 
السيارة الثانية التى لم تصب فى الغارة.

ونقلت عن أحد أعضاء التنظيم اإلرهابي، 
أوروبا  على  للرد  »يخططون   : إنهم  قوله 

وأنهم سيثأرون للبغدادى«.

ميركل حتيى الذكرى الـ ٧0 للحرب 
العاملية الثانية

ميركل،  أجنيال  األملانية  املستشارة  وجهت 
الشكر للناجني من معسكر اعتقال »داخاو« 
عيان  كشهود  رواياتهم  سرد  فى  لدورهم 
إبان  املعسكر  فى  عاشوها  التى  للفظائع 
النازية، وذلك مبناسبة مرور 70 عاما  احلقبة 

على حترير املعسكر.
ذكرى  تخليد  مراسم  خالل  ميركل،  وقالت   
أن  سرورنا  دواعى  من  »إنه  املعسكر:  حترير 
مستعدون  مثلكم  أشخاص  هناك  يكون 

لسرد قصص حياتهم لنا«.
النازيون  استخدم  فيال«  »دويتش  وحسب 
معسكر االعتقاالت النازى فى داخاو شمال 
فى  خارجيا  معسكرا  و140  ميونيخ  مدينة 
اعتقال ما يزيد على 200 ألف شخص وقتل 
العاملية  احلرب  انتهاء  حتى  اآلالف  عشرات 

الثانية فى عام 1945.
حترير  عملية  األميركية  القوات  وتولت 
اليوم من عام  داخاو فى مثل هذا  معسكر 

.1945
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Joseph was Jacob’s little baby, and 
Jacob loved him very much. That was a 
good thing.
But then, Joseph’s older brothers got 
jealous and were mean to him. That was 
a bad thing.
Jacob gave Joseph a wonderful new 
coat. A good thing.
But that made Joseph’s brothers 
REALLY jealous. A bad thing again. 
Joseph’s brothers were so jealous, they 
decided to kill him. A really bad thing! 
But, at the last minute they decide NOT 
to kill him - a good thing - but to throw 
him into a pit instead. 
Bad again!
But then Joseph’s brothers decide to 
drag Joseph OUT of the pit, a good 
thing - and sell him to some traveling 
merchants, so he would never see his 
family again.
Joseph had to be wondering WHAT was 
going on!

But life is like that.
Sometimes there are good times and 
sometimes there are bad times. But 
ALL the time, God is with us. But even 
more than that, sometimes God uses 
what seem like the worst times to do 
something wonderful. THAT’S what was 
going on!
Meanwhile, the caravan of traveling 
merchants arrived in Egypt. Now, I 
suppose they could have sold Joseph to 
just any old Egyptian, who lived in some 
out of the way part of town, and we would 
have never heard of him again.
But that’s not what God had in mind.
Instead, they sold Joseph to a man 
named Potiphar. And Potiphar just 
happened to be an officer in the court of 
the Pharaoh, the king of all Egypt. 

Well, of course it didn’t just happen that 
way. God planned it that way!
But Potiphar wasn’t just any officer in the 
Pharaoh’s court, he was the captain of 
the Palace guard. He was a big cheese 
in Egypt, and Joseph was in an important 
place.
So Joseph went from a pit in the 
wilderness to live in the beautiful house 
of a very rich and powerful man in the 
land of Egypt. A bad thing turned into a 
good thing again!
God was with Joseph, and he blessed 
him.
Everything Joseph did for his master 
turned out well. Really well. His master 
Potiphar saw this, and he was no 
dummy. He said to himself, “Why don’t I 
just let Joseph run everything, and then 
EVERYTHING will turn out well!”
And that’s just what he did.
Potiphar made Joseph his personal 
servant, and he put him in charge of all 
that Potiphar owned.
And God was with Joseph. God blessed 
Potiphar’s house and all the crops in his 
fields and everything he owned. 
All Potiphar had to worry about was what 
was for dinner!
But, even then, trouble was just around 
the corner. Again!
Okay, Joseph was a hunk. He was 
handsome and strong, and if he was 
alive today, you would probably see his 
picture on People magazine while you 
were waiting in line at the grocery store 
to buy a Milky Way candy bar.
The trouble hiding around the corner was 
Potiphar’s wife. She saw how strong and 
handsome Joseph was. And she wanted 
him.
“Kiss me!” she said to Joseph one day 
while no one was looking.

R I D D L E  T I M E
•	 What three numbers have the same answer when 

added together and multiplied together? 

•	 Where	do	fish	keep	their	money?	

•	 From	what	heavy	seven-letter	word	can	you	take	

away two letters and have eight left?

22
Sports Science Facts

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 The fastest recorded tennis serves are over 155 mph (250 kph).
•	 Regulation Major League baseballs feature exactly 108 stitches.
•	 Snowboarders and ice skaters glide on a thin layer of water as their 

skates and boards heat the snow beneath them.
•	 Modern swimwear has developed to the point where the fabric and designs 

are actually faster through the water than human skin. Controversial 
neck to ankle suits have been one of the reasons behind the consistent 
breaking of world record times since they were introduced around the 
year 2000.

•	 Curling stones used in the Olympic sport of curling are made from granite.
•	 Astronaut Alan Shepard played golf on the Moon after he smuggled a 

golf ball and club on to the NASA Apollo 14 mission to the Moon in 1971.
•	 The diameter of a full sized basketball is half the diameter of a basketball 

hoop.

1

Happy 
Birthday 
Marina

Happy Birthday 
Mira

Happy Birthday 
Maria
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You have been dili-
gently paying your in-
come taxes for many 
years and perhaps, in 
most years, you have 

enjoyed a tax refund. Then you retire – and in 
your first year of retirement you get a (perhaps 
expensive) surprise: no tax refund. Instead, 
you take a ‘tax payable’ hit. 
When you enter retirement, the sources of in-
come you receive change. Your employment 
income is typically replaced by the Canada 
Pension Plan (CCP), Old Age Security (OAS), 
other pension income and withdrawals from 
personal savings. Often not enough tax is with-
held from each of these sources in the first year 
– and you will end up with an amount of tax 
payable on April 30. 
You can avoid that tax shock by using these 
strategies: 
· Know your tax obligation and all the deduc-
tions and credits available to you 
o Be aware of your potential tax obligation by 
completing a pro-forma tax calculation and set 
aside money to cover your tax liability. 
o If you were 65 or older on December 31, 
2014, you may be eligible for the non-refund-
able age amount tax credit. 
o You may be eligible for the non-refundable 
disability tax credit if you, your spouse or an 
eligible dependent qualify due to a severe and 
prolonged impairment. 

o You can claim eligible medical expenses paid 
in any 12-month period ending in that taxation 
year for which you have not been reimbursed. 
Keep your receipts. 
o You may qualify to jointly elect and split up 
to half of your eligible pension income with 
your lower-income spouse. . 
· Watch for installment payments 
o In the second year of your retirement, you 
may receive a notice from CRA indicating you 
are required to make installment tax payments. 
You’ll receive this notice if the tax owing on 
your last return was greater than $3,000. If the 
installments are not made on time, interest will 
be charged and penalties may be applied. 
· Reduce or eliminate the amount of install-
ment payments by having more tax withheld 
from CPP, OAS or pension income 
o To increase tax withheld from CPP and OAS 
benefits, send completed CRA Form ISP 3520, 
Request for Income Deductions to your Ser-
vice Canada Office. 
o To increase tax withheld from pension in-
come, send completed CRA Form TD1 2015 
Personal Tax Credits Return to the pension 
plan administrator. If you live in Quebec, com-
plete both the TD1 Form and Form TP1015.3-
V Source Deductions Return. 
To be sure you completely avoid tax shock 
and preserve your retirement income at its best 
level, talk to your tax professional and profes-
sional advisor. 

 Tax shocks for retirees 
Hany Ghattas, CFP, CIM

Time 
heals 

No matter how hard it is 

One day you’ll forget this 

No matter how deep the hurt is 

One day you’ll get over this .

People often say 

“ Time heals “

Not knowing how 

it actually feels 

But surely God knows 

As His love always shows 

A scar might still be there 

Showing how strong you were 

The pain will go away

 And you’ll forget yesterday .

poem by: nada Bakhoum

Some parents are left wondering if 
they can through it all again. There are 
couples who are just content to have 
gone through the process of having 
a baby that they are not considering 
doing it all over again! Some of the 
reasons many contemporary couples 
stop at one child are:
Children are very expensive
Mothers are the breadwinners and 
higher income earners 
Lacking Maternity Leave and benefits
Lack of family support in taking care 
of the child
Inability to move or travel or reconnect 
as a married couple
Fear of taking attention off the first and 
no time for the second child
These are all valid reasons and for 
some couples; they make sense. 
However, if you are on the fence about 
whether or not to have a second, I am 
here to tell you- you should! If you can, 
then you should. There are so many 
people out there that are struggling to 
conceive and studies show that chil-
dren thrive better when they have sib-
lings. There are many lessons taught 
inherently as you live your life as the 
“older” sibling or “younger” one. If you 
adopted one child, I would also urge 
you to adopt a second. Same deal. 
Children who are raised together as 
siblings are more open to relation-
ships and there is less pressure on 
them to succeed as they grow older. 

There is also the sharing 
of the burden of taking 
care of elderly parents as 
they age and the infinite 
and boundless love that 
siblings naturally have for 
each other due to being 
“family”. I never thought 
I would be ready to have a second 
when I had my first but two years and 
two months later- TA DA- a new baby 
joined our family and our team. My 
first-born was only 2 years old and 
did not understand the magnitude of 
what just happened. In fact, when the 
baby was 6 months old, her older sis-
ter asked if we can just bring her back 
because she is too noisy!
Now, I see them together and I am 
amazed at how awesome it is. They 
are sisters. The older one freaks out 
when her baby sister is not around 
her. She is always asking about her 
and always near her. She yells at her, 
admonishes her for touching things, 
baby-talking at her to make her laugh 
and tickling her. When her baby sis-
ter giggles as a result of her efforts, 
she struts around like she just won 
the Oscar for Lifetime Achievement 
in Comedy! There is nothing sweeter 
than watching the baby (now 2 and 
her sister 4) watching everything her 
sister does and just imitating it. If her 
sister is dancing, two minutes later, so 
is the baby. If she is singing, yup- you 

guessed it- the baby is 
humming, clapping and 
shaking her head. She 
is her sister’s biggest 
fan and I wouldn’t have 
it any other way.
You truly don’t under-
stand the joy of hav-

ing a second until you do. They hold 
hands in the car across their car seats. 
They cry together when one is hurt out 
of sympathy. They make each other 
laugh and even when they fight, they 
make up quickly and move on. The 
joy on their face when we take them 
somewhere new is incredible. Those 
candid moments when they hug, whis-
per or kiss are irreplaceable. I have 
not regretted once having a second 
child.
Yes, children are expensive but they 
make you feel so wealthy with their 
love and joy. The rewards you receive 
from them are triplicate of any return 
on investment. Make time if you can to 
have them now because your career 
can wait but as years pass, having 
children can’t.
As my husband and I expect our third 
now, we are grateful for the blessing 
of Our Lord and the many gifts He has 
given us. There is nothing more beau-
tiful than being able to bear a child 
or raise him. May God bless you and 
your family.
Until Next Time.

F
am

ily
Corner

A second child… By: sylvie martignani

I have been given a gift, from the 
point of conception, to open up 
my eyes and guide my percep-
tion. God gave me his voice, so 
I could make the right choice. 
There have been people, the me-
dia, distractions, and temptations 
that have messed with my mind. 
Now the right path I’m struggling 
to find.
God gave me my map and my 
compass when I was born, and set 
my compass at baptism in the di-
rection I need to go. He also gave 
me freewill and sent me out, down the path to 
find happiness.
I’m on my way but I’m struggling now, I keep 
shooting my arrow but missing the mark. Sin 
after sin, one degree, two degrees… seven 
degrees off, magnets interfering with my 
compass and I know I’m getting lost. There 
are two roads in front of me, only one can 
be right, my compass is a little broken, its 
pointing in the middle! Now what do I do? 
I’ve done this to myself, all the lies, the false 
things I heard that I believed to be right. 
Those small little times where I shut out my 
conscience, I knew what I was doing!... I was 
my own person… but I didn’t know, not un-
til now, what I was doing to myself, what I 
was getting myself into, strangling my con-
science to get rid of the guilt. Only now am I 
aware of what I have done, I can see now that 

I can’t get where I need to go, I 
can’t find happiness on my own, I 
need Christ’s help. All those times 
where I didn’t listen to his voice, 
it was all just for momentary hap-
piness, and now, this is where my 
foolishness has left me. I need to 
find Christ, I need his help. Going 
to confession, repenting my sins, 
my merciful God has forgiven 
me, fixed my compass and put me 
back on track. I’ve gotten back 
my arrow and shot it straight into 
the target… No. I didn’t do it, it 

wasn’t me. It was Christ. He held my hand 
and showed me how. He guided my path, now 
I am going the right way, trying not to fall 
into anymore temptation, doing the right, true 
things. Now I am fixed, Christ re-calibrated 
my compass, redirected my way. I’ve noticed 
where I went wrong, multiple times a day. 
Christ has saved me from getting destroyed. 
I should be thrown out by now, completely 
discarded, but Christ loves me, he wants me 
to be saved. He wants me to find happiness 
and ultimately be united with him, he has not 
given up on me, and I have not given up on 
myself. I am human, I’m broken, confused, 
completely useless, but even me Christ loves. 
He will fix me, and I’ll break again, but he 
won’t stop loving me, he will never leave me, 
I will find happiness but only if I open my 
eyes, listen to his voice and accept his love.

fixing my Compass
mary farag
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All around the world, Christians are called 
to be instruments of God – to demonstrate 
the love of God in a world where barriers 
separate us. In our daily lives, we must 
persevere through various struggles, and 
we often forget that we are not expected to 
overcome these problems alone – we were 
created for each other from the beginning, 
just as the Bible says, “Then the Lord God 
said, “It is not good that the man should be 
alone; I will make him a helper fit for him” 
(Genesis 2:18). Thus, it is evident that hu-
mans were created to help one another cope 
with the troubles of life, as well as to share 
in the joy of each other. In Ezekiel 37:17, 
God is reminding us that we are all His peo-
ple – we all belong to Him, and He loves 
and cares for us all. To be one in His hand, 
we must unite to form special relationships 
rooted in God. To truly be considered as 
one, we must devote ourselves to serving 
one another, just as Christ served His dis-
ciples. 
Ezekiel 37:17 is a special vocation for all 
creation: we are called to join together as 
God’s people. But, how does God expect 
millions of people all across the globe 
to be ‘one’ in His hand? This Scripture 
verse provides a profound answer to the 
preceding question – we need to be one. 
As Christians, we become one in Christ 
when we partake of the Eucharist, as we 
all share His divine body. Communion is 
a perfect example of how God is calling 
us to become one in Ezekiel 37:17, as the 
Eucharist provides Christians with a sense 
of belonging and community – we are all 
God’s children. 
In this Scripture verse, God is calling us 
to unite in His Church. To become one in 
His hand, we must train ourselves to attend 

Mass. As Christians, we believe that “when 
two or three are gathered in My name, there 
I will be” (Matthew 18:20). If God prom-
ises to be in the midst of a group of two or 
three individuals, how much more would 
He be present among an entire congrega-
tion at His Church?! An amazing aspect of 
the Church is that it invites all Christians to 
gather together, under one roof, to praise 
God. When Christians go to Church, they 
are able to relate to others who may share 
similar problems, such as guidance with 
prayer. Therefore, gathering in the Church 
not only provides us with an opportunity to 
have Christ in our midst, but also allows us 
to empathize with others.
Overall, it is evident that Ezekiel 37:17 is 
a special vocation for all humankind: we 
must learn to unite with one another, so that 
we may one in God’s hand. God created us 
for one another, “that they all may be one, 
as You, Father, are in Me, and I in You; that 
they also may be one in Us…” (John 17: 
21). Thus, God, through Ezekiel 37:17, is 
encouraging us to not only be one with one 
another, but one in Christ Himself. 

 “That they may be one in 
your hand” 

(ezekiel 37:17)

The earthquake that struck Nepal on April 25 
has had a terrible impact, claiming more than 
7,000 lives and injuring more than 14,000 
people. An estimated 3 million people are in 
need of shelter and food assistance.
Canada has taken swift action on several 
fronts to meet immediate humanitarian 
needs. Within hours of hearing of the disas-
ter, Canada announced a $5 million contri-
bution of humanitarian assistance funding to 
respond to the immediate devastating effects 
of the earthquake and aftershocks. This was 
soon followed with an additional $5 million 
to support the UN’s Flash Appeal.
The Government of Canada also established 
the Nepal Earthquake Relief Fund and is 
matching every eligible dollar contributed by 
individual Canadians to a registered Cana-
dian charity from April 25 to May 25, 2015. 
This matching funds mechanism encourages 
support for the humanitarian response that 
recognizes the compassion and generos-
ity of Canadians. Canadian aid is channeled 
through experienced humanitarian partners 
and coordinated carefully with the Nepalese 
government and other countries contributing 
to the disaster response and includes life-
saving humanitarian assistance and logisti-
cal support so that help can reach people in 
isolated locations.
The Canadian government has placed the 
highest priority on assisting Canadians in 
need in Nepal and is continuing to do ev-
erything it can to locate Canadians in the af-
fected areas and ensure that all are safe and 
receiving appropriate assistance and care. 
Since the earthquake, many affected Canadi-
ans have received consular assistance from 
Government of Canada officials and have 
benefited from two Canadian Armed Forces 
airlift operations from Kathmandu that took 

them safely out of harm’s way.
Canada has deployed the Disaster Assistance 
Response Team (DART) which is a military 
operation that helps us to respond to natural 
disasters abroad. It can be deployed quickly 
to conduct emergency relief operations any-
where in the world. Hundreds of replacement 
travel documents were included on Canada’s 
DART contingent and accelerated process-
ing of existing applications in the system out 
of the effected region has been authorized 
and extensions to visitor, student and work 
visas from people currently in Canada from 
Nepal are being processed on an expedited 
basis.
We are also working with our partners and 
allies to ensure the safe evacuation of Cana-
dians to neighbouring countries by helping 
to identify commercial flights and using De-
partment of National Defence flights.
Canadians in the affected region requiring 
emergency consular assistance should con-
tact the High Commission of Canada in New 
Delhi, India, by calling +91 11 4178 2000, or 
contact Foreign Affairs, Trade and Develop-
ment Canada’s 24/7 Emergency Watch and 
Response Centre at +1 613 996 8885 (col-
lect calls are accepted where available). An 
email can also be sent to sos@international.
gc.ca.
The UCCB – Are you eligible?
Under our Conservative Government’s en-
hancements to the Universal Child Care 
Benefit, families will receive almost $2,000 
per year for each child under 6 and $720 per 
year for each child aged 6 through 17. The 
new benefit amounts would be retroactive 
to January 1, 2015 and reflected in monthly 
payments to recipients in July 2015.
The majority of families with children are 
known and will automatically receive the 
enhanced UCCB or be contacted by the 
Government of Canada to confirm their in-
formation. However, a small percentage is 
not currently captured by the Government’s 
UCCB system and may miss out on the ben-
efit unless they apply. 
If you are not currently receiving the UCCB, 
never applied for the Canada Child Tax Ben-
efit and still have children under 18 in your 
care, please go to www.canada.ca/taxsav-
ings in order to find out how you can apply.
Costas Menegakis is the Member of Parlia-
ment 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. 
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