24

صفحة
توزع بكندا والشرق األوسط

CHINESE
COMMUNITY
AWARDS

ide

S

Engl
ish
On
Re
ver
se

لإلعالن اتصلوا على

416 - 233 - 9927
أو فاكس رقم

(416) 233 - 1610

PAGE 2

�شوال  1435هـ  -اب /اغ�سط�س  2014م ال�سنة الثالثون العدد351

email: info@canadianarabnetwork.com

August, 2014, 30th Year, Issue No. 351

�أمن �أف �أم يف لقاء مع زياد فريحات

دعــوةعــامه

تـت�شرف جمعيـة املغرتبني الأردنييـن الكندييـن بدعوة اجلاليه الأردنيـة والعربيـة يف
تورنتو حل�ضور حفل عيـد الأ�ضـحى املـبـارك ،وذلك يوم االحـد املوافق  5ت�شرين االول/
اكتوبر  2014يف متام ال�ساعه اخلام�سه م�ساءً  ،يف �صالة مطاعم كيلوبرتا احلديثه

�ص 6

تابع �صفحة 7

متديد جديد للهدنة يف غزة

ومناورات �إ�سرائيل تعرقل االتفاق!!

امل��ر��س��ال  -ت��ورون�ت��و -وك��االت:
تو�صل الفل�سطينيون و�إ�سرائيل،
يف ال�شهر احل ��ايل م��ن اال�سبوع
امل��ا� �ض��ي الت �ف��اق يق�ضي بتمديد
وق��ف �إط�لاق النار يف قطاع غزة
ملدة � 24ساعة �إ�ضافية ال�ستكمال
مباحثات غري مبا�شرة ترمي �إىل
التو�صل لهدنة دائ�م��ة ،ح�سب ما
�أعلنه بيان ر�سمي م�صري .و�أكدت
حركة حما�س متديد وقف �إطالق
ال��ن��ار ،لكنها ان �ت �ق��دت "تعنت"
�إ��س��رائ�ي��ل خ�لال امل�ف��او��ض��ات ويف
هذا ال�سياق ،اتهم ع��زام الأحمد
رئي�س الوفد الفل�سطيني املفاو�ض
مع اجلانب الإ�سرائيلي� ،إ�سرائيل
بعرقلة املفاو�ضات يف القاهرة حول
غ��زة ،وق��ال �إن��ه مت االت �ف��اق فقط
على التمديد لأربع وع�شرين �ساعة
�إ��ض��اف�ي��ة ال�ستكمال امل�ف��او��ض��ات
ب�ش�أن وقف لإطالق النار يف غزة.
وعزا احتمال عدم التو�صل التفاق
�إىل امل�ن��اورات الإ�سرائيلي .وقال
الأح �م��د� ،إن��ه ك��ان م��ن امل �ق��رر �أن
تنتهى املفاو�ضات ،م�ساء االثنني،
ع �ق��ب ال��ه��دن��ة ال� �ت ��ي ا� �س �ت �م��رت
خم�سة �أيام ،ولكن مناورات الوفد
الإ�سرائيلي ومماطالته امل�ستمرة
حالت دون ح��دوث �أي تقدم يف
املفاو�ضات .كما �أكد الأحمد �أن
كل ما تردد يف الف�ضائيات حول

التقدم ال �أ�سا�س له من ال�صحة
اً
قائل" :حتى الآن مل يحدث �أي
تقدم يف املطالب الفل�سطينية،
وهناك �أ�صابع خفية حتاول و�ضع
العراقيل �أمام املبادرة امل�صرية،
لذلك وافقنا على متديد الهدنة
يوم ًا واحد ًا (� 24ساعة) ف�إما �أن
نتفق �أو ال نتفق" .وقال �إنه يجب
علينا �أن ن�ستغل كل دقيقة يف الـ24
�ساعة ال�ق��ادم��ة حتى ن�صل �إىل
اتفاق و�إال ا�ستمرت دائرة العنف
وم��ن جهتها ،واف �ق��ت �إ�سرائيل
على متديد وقف �إطالق النار يف
قطاع غزة ملدة � 24ساعة .واعلنت
م�صادر فل�سطينية بالتو�صل �إىل
اتفاق مبدئي بناء على تعديالت
ع�ل��ى امل��ب��ادرة امل���ص��ري��ة قبلتها
القاهرة تت�ضمن فتح املعابر وفق
الآلية التي مت االتفاق عليها قبل
�سيطرة حما�س على القطاع و�إلغاء
العقوبات التي فر�ضتها �إ�سرائيل
على القطاع ،على �أن يتم ت�أجيل
بحث مو�ضوع اجلثامني والأ�سرى
ومو�ضوعي امليناء وامل �ط��ار ملدة
�شهر .غري �أن م�صادر متطابقة
ن �ف��ت ال �ت��و� �ص��ل الت� �ف���اق .ك�م��ا
ذك��رت م�صادر فل�سطينية عن
ت ��أك �ي��ده��ا ال�ت��و��ص��ل �إىل ات�ف��اق
مبدئي يف القاهرة لوقف اطالق
النار ب�شكل دائم يف غزة.

حتت عنوان "ال قوات برية كندية على الأر�ض"

كندا ت�شارك يف احلرب �ضد داع�ش

امل��ر� �س��ال -ت��ورون �ت��و-وك��االت:
حت ��ت ع� �ن ��وان "ال ق � ��وات ب��ر ي��ة
ك �ن��د ي��ة ع �ل��ى ا لأر�ض" ن���ش��رت
��ص�ح�ي�ف��ة ا ل �غ �ل��وب وا مل �ي��ل م�ق��اال
لل�سيد غرانت�شتاين يقول فيه :
�أع� �ل� �ن ��ت احل� �ك ��وم ��ة ال �ك �ن��دي��ة
الأ�سبوع املا�ضي �أنها تعتزم �إر�سال
طائرتني حربيتني لنقل التموين
للمقاتلني الأك���راد ملواجهة تقدم
م�سلحي الدولة الإ�سالمية داع�ش
يف العراق  .كما �أن هناك فرقاطة
تابعة ل�سالح البحرية الكندية متواجدة
�شرقي البحر املتو�سط ملراقبة التحركات
الرو�سية �ضد �أوكرانيا كما للقوات اجلوية
طائرة مقاتلة يف رومانيا حتلق يف �أجواء
املنطقة يف �إط��ار حلف �شمال الأطل�سي ،
ولكن ال قوات برية على الأر�ض.
وم��ن��ذ �أ� �س �ب��وع�ين �أ� � �ص� ��درت ح��رك��ة
الفيديرالية العاملية فرع كندا تقريرا يحث
كندا على املزيد من امل�شاركة يف قوات
حفظ ال�سالم و�أ�شارت �إىل �أن عدد اجلنود
الكنديني امل�شاركني يف مهمات ال�سالم
يبلغ �أربعة وثالثني جنديا فقط ما يعني
�أي�ضا عدم وجود قوات برية على الأر�ض .

مل���اذا ؟ الأ� �س �ب��اب ت �ع��ود �إىل رئي�س
احلكومة �ستيفن هاربر وحكومته  .فعند
ان�ت�خ��اب ه��ارب��ر رئي�سا للحكومة للمرة
الأوىل ع��ام  2006ك��ان من دع��اة تعزيز
القوات الكندية متعهدا بت�سليحها �أكرث
ملواجهة الطالبان يف �أفغان�ستان  .لكن
تزايد عدد ال�ضحايا دفع باحلكومة �إىل
الرتاجع عن تعهداتها  .ف�إنفاق القوات
امل�سلحة ب��ات يف �أدن ��ى م�ستوياته منذ
احلرب العاملية الثانية ويبدو وا�ضحا �أن
دعم ت�سليح اجلي�ش لي�س متوفرا.
ويعتقد امل�ؤرخ غرانت�شتاين �أن احلكومة
احلالية وبدون �شك املقبلة لن تر�سل جنودا
�إىل اخل��ارج ،فقد بتنا نخاف وقوع �ضحايا

وم�شهد و�صول جثث اجلنود يف �أكيا�س لي�س
مربحا على ال�صعيد االنتخابي .
لكن ذل��ك ال يعني متاما �أن كندا لن
تر�سل �أبدا جنودا �إىل اخل��ارج� .إذ لدينا
م�صالح يجب حمايتها يف حال تعر�ضها
ل �ل �خ �ط��ر .وم���ن واج� ��ب ال ��دول ��ة ح�م��اي��ة
مواطنيها وحماية �أرا�ضيها يف مواجهة
�أي اعتداء وعليها �أي�ضا حماية الوحدة
ال�ك�ن��دي��ة واالق �ت �� �ص��اد واحل �ل �ف��اء ال��ذي��ن
تربطنا بهم معاهدات علينا العمل مع
�أ�صدقائنا حلماية الدميوقراطية واحلرية
وتقدمهما وهي درو�س تعلمناها من حروب
القرن املا�ضي ومطلع القرن احلايل فهل
نحن م�ستعدون للقتال حلماية م�صاحلنا

الوطنية ؟ طبعا علينا ذلك بكل
ما لدينا من قوة .
ويتابع امل�ؤرخ غرنت�شتاين :
لدينا واجبات داخلية ودولية
م�ط�ل��وب م��ن اجل�ي����ش حمايتها
نحن �أي�ضا ع�ضو يف حلف �شمال
الأطل�سي ويف حال �أقدمت رو�سيا
�أو �سواها على مهاجمة احللف ،
فعلينا واجب خلقي لرد االعتداء .
نحن ع�ضو يف الأمم املتحدة
وعلينا �ضمن قدراتنا ،امل�شاركة
يف عمليات ال�سالم الدولية .
ب��دون �شك لن يقدم رئي�س احلكومة
ه��ارب��ر ع�ل��ى �إر�� �س ��ال ق ��وات ك�ن��دي��ة �إىل
اخلارج قبل انتخابات العام  2015املقبل
بالرغم م��ن لهجته العنيفة �أحيانا
 .ويختم غرانت�شتاين مقاله :
وه �ك��ذا ال ق ��وات ك�ن��دي��ة ب��ري��ة حاليا
وم�ستقبال على الأر�� ��ض ول�ع��ل الأف�ضل
�إر� � �س� ��ال ب�� ��وارج �أو ط���ا ئ���رات �إىل
املناطق امل�ضطربة م��ا يقل�ص عدد
ا ل���ض�ح��ا ي��ا ا ل�ك�ن��د ي�ين ع�ل��ى �أن يبقى
اجلي�ش الكندي يف ا ل��دا خ��ل يتدرب
ملواجهة امل�ستقبل غري امل�ضمون.
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حرب غزة
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يف املنطقة

زياد مالوي فريحات  -رئي�س التحرير
تئامر املتائمرون وبكي املحرتفون جور ًا وانتهز امل�ستغلون و�أقوى بكثري مما متلكه املقاومة الفل�سطينية ,من حيث
�شعب ًا ابي ًا �صامد ًا ومكافح قد ابى ان ال يبقى حتت اال�ستعمار كمية العتاد الع�سكري والعدة ,واملنظومة التكنولوجية التي
ال�صهيوين حما�صر ًا وحمروم ًا من اب�سط و�سائل العي�ش ت�ستخدمها �إ�سرائيل ,وال ميكن مقارنتها مبا متلكه املقاومة
الكرمي ومتطلبات احلياة من املاء والغذاء والدواء...قطاع من عتاد وعدة ,ومنظومة متطورة من الأ�سلحة ,وبالتايل
غزة ذلك اجلزء ال�صامد الذي ال يتجز�أ من فل�سطني ,ذو ميكن القول �أن املقاومة هي املنت�صر ,لي�س انت�صار معنوي
امل�ساحة املحدودة ,والكثافة ال�سكانية املرتفعة والإمكانيات بل انت�صار ا�سرتاتيجي ي�ؤ�س�س لتغيري منطق التعامل مع
ال�ضئيلة والواقع امل�أزوم على خمتلف اجلوانب ،فهي نقطة املقاومة وقطاع غزة ,فاملقاومة اتبعت منظومة عمل
انطالق االنتفا�ضة الفل�سطينية الأوىل ,ونقطة االنطالق متكاملة متوازنة متجان�سة( ,ع�سكري ًا و�إعالمي ًا ونف�سي ًا),
�صوب اقتالع �آخر الحتالل على �أر�ض الواقع يف العامل ,حققت ما ت�صبو �إليه.
ومنذ �أن مت توقيع اتفاقية �أو�سلو ،وعودة ال�سلطة الوطنية وعليه ,فاحلرب على غزة ,ت�أتي �ضمن متغريات حملية
الفل�سطينية �إىل قطاع غزة و�أريحا ,وامل�ضي يف طريق �إقامة و�إقليمية ودولية ,و�ضمن م�ؤامرة ا�سرائليه ،دوليه عامليه
وعربيه ومت الإعداد لها م�سبق ًا للق�ضاء على حما�س
الدولة الفل�سطينية وعا�صمتها القد�س ال�شريف.
و�شنت ا�سرائيل جرائمها احلروبيه االرهابيه ال�شنيعه وان�صارهم من االخوان امل�سلمني وعلى حلم الدولة
على �شعب قطاع غزة الربئى االعزل يف ال�شهر املا�ضي الفل�سطينية وعلى واقع الوحدة الوطنية الفل�سطينية ,وهذا
تارة اخرى وهي احلرب الثالثة منذ �ستة �سنوات ولرمبا املخطط ب�شكل مب�سط قائم على ف�صل ال�ضفة الغربية عن
ا�سوئها .ولكل حرب جرت كان لها ظروفها و�أ�سبابها ولكن قطاع غزة ,جغرافي ًا كما هو حا�صل منذ زمن ,و�سيا�سي ًا
فيما يبدوا ان هدف ا�سرائيل واحد اىل وهو تدمري حما�س واقت�صادي ًا واجتماعية ,وفيما يتعلق باحلرب الإ�سرائيلية
او ًال وترحيل الفل�سطينيينن وبالتايل وتهويد االرا�ضي على قطاع غزة ,ميكن احلديث ب�أن جمرياتها قد
الفل�سطينيه .فف�شل املفاو�ضات والواقع ال�سيا�سي املت�أزم يف ا�صطدمت بواقع املقاومة الفل�سطينية التي مل تكن �إ�سرائيل
و�أجهزتها اال�ستخباراتية وغريها من الدول على دراية
�إ�سرائيل من ابرزها.
فما �أن انتهت جولة املفاو�ضات الأخرية بني ال�سلطة مبدى القدرات الع�سكرية لدى املقاومة الفل�سطينية ,وبد�أت
الوطنية الفل�سطينية و�إ�سرائيل ,برعاية �أمريكية يف حماولة احلرب ت�أخذ طابع الت�صاعد بوترية مت�سارعة ,وب�شكل
للو�صول �إىل اتفاق �سالم دون التو�صل �إىل �أي تفاهمات ممنهج وهمجي ,من قبل ا�سرائيل لكي حتاول �إخفاء ما مت
وبالتايل تعرثها ب�سبب التعنت والرف�ض الإ�سرائيلي يف ك�شفه من �إخفاق يف جهازها اال�ستخباراتي.
كافة امللفات ,والو�صول �إىل طريق م�سدود بعد �أن رف�ضت �أما فيما يتعلق ب�سيناريو ما بعد احلرب ,فبكل االمل
�إ�سرائيل اطالق الدفعة الرابعة من الأ�سرى ,فقد حمل والت�أكيد فاحلرب �ست�ضع �أوزارها وفق املبادرة امل�صرية
جتميد املفاو�ضات الفل�سطينية الإ�سرائيلية  -وعقب للتهدئة ,والتي �ستكون مبثابة نقطة انطالق نحو التفاو�ض
توقيع اتفاق امل�صاحلة الفل�سطينية بني منظمة التحرير الغري مبا�شر بني الطرف الفل�سطيني ممثل بف�صائل
وحركة حما�س  -يف طياته �إرها�صات التطور احلايل املقاومة والطرف الإ�سرائيلي برعاية م�صرية مدعومة
للو�ضع الع�سكري على ال�ساحة الفل�سطينية – الإ�سرائيلية ،بت�أييد �إقليمي ودويل كبري ,حول ال�شروط التي �صاغها
والذي �أدى �إىل �إطالق اجلي�ش الإ�سرائيلي حربه �ضد قطاع كال الطرفني ,وبالتايل قد ينتج واقع �أف�ضل وملمو�س يف
غزة .من جهة �أخرى بدى امل�شهد ال�سيا�سي الإ�سرائيلي يف قطاع غزة من جانب تخفيف احل�صار ب�شكلتدريجييلم�سه
الداخل يعج بالكثري من اخلالفات ال�سيا�سية والتجاذبات �أهايل قطاع غزة ,وي�ستم فتح معرب رفح وفق �آليات وترتيبات
يف ظل حكومة ميينية مت�شددة برئا�سة نتنياهو ,مما �سيتم �صياغتها بني الطرف الفل�سطيني وامل�صري بنا ًء على
�أعطى م�ؤ�شرات ب�إمكانية انهيار احلكومة ,فما كان من اتفاقية املعابر ل�سنة ,2005مع ادخال بع�ض التعديالت على
احلكومة الإ�سرائيلية �إال �أن جل�أت للهروب للأمام ,يف بع�ض البنود يف االتفاقية� .إىل جانب ذلك �سيتم تعزيز �صمود
ظل ا�ستمرار املقاومة الفل�سطينية اطالق ال�صواريخ حكومةالتوافقالوطني,وحلجميعالق�ضاياالعالقةوفقاتفاقية
جتاه امل�ستوطنات املحاذية لقطاع غزة ,ويف ظل التذمر القاهرةلإنهاءاالنق�سام,و�سيكون�أولهاتوفريالرواتبملوظفي
الغربي من املمار�سات الإ�سرائيلية والإحباط بني �صفوف قطاعغزة.وعلىالبعدالإقليميوالدويل�,ستعملحركةحما�س
املجتمع الإ�سرائيلي .كما ان ا�ستمرار الغارات الإ�سرائيلية على حت�سني العالقات مع م�صر وا�ستغالل لكل الظروف التي
�ضد قطاع غزة وكذلك عمليات العنف من جانب القوات ُخلقت فرتة احلرب ,من ا�ستثمار االت�صاالت واحلوارات يف
الإ�سرائيلية �ضد الفل�سطينيني يف ال�ضفة الغربية والقد�س ,تعزيزوجودهاوقبولهاعلىامل�ستوىالإقليميوالدويل,وحتديد ًا
وتزايد �أعمال العنف من جانب اليهود املتطرفني �ضد معالأمماملتحدة.,
الفل�سطينيني ،وا�ستمرار احل�صار ,واغالق املعابر� ,ضمن �أما على م�ستوى القيادة الفل�سطينية من املتوقع �أن تلج�أ �إىل
ال�سيا�سة الإ�سرائيلية العقابية جتاه قطاع غزة ,ادى اىل بلورة ر�ؤية ووثيقة وطنية �شاملة لكافة الق�ضايا بالتوافق مع
كافة الأطر والف�صائل الفل�سطينية يف الداخل واخلارج,
الثورة ال�شعبيه حلما�س
�إال �أن هذا الأمر ا�صطدم باحلالة الثورية التي انطلقت و�سوف ُتبنى هذه الر�ؤية والوثيقة على ما مت حتقيقه �أو ًال
يف ال�ضفة الغربية والقد�س والداخل الفل�سطيني على �إثر على �أر�ض الواقع يف غزة من �صمود ال�شعب واملقاومة,
اغتيال الفتى حممد �أبو خ�ضري ,حتى و�صلت �إىل قطاع وثاني ًا ما �سيتحقق يف جولة املفاو�ضات ما بعد التهدئة بني
غزة ,وهنا يجب ابراز نقطتني ،او ًال �إذا �أردنا احلديث الطرفني الفل�سطيني والإ�سرائيلي ,لتحديد مالمح املرحلة
بلغة احل�سابات والإمكانيات ومنطق الرابح واخلا�سر ,نقول املقبلة من تاريخ الق�ضية الفل�سطينية ,ومن ثم �ستتحرك
ب�شكل وا�ضح وبدون �أي مزاودة على املقاومة الفل�سطينية القيادة الفل�سطينية �إىل االن�ضمام للمزيد من املعاهدات
و�إمكانياتها وقدراتها الع�سكرية ,فما متلكه �إ�سرائيل �أكرب واالتفاقات الدولية وعلى اهلل التوفيق.
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اعالن �صادر عن جلنة
انتخابات بلدية مي�سي�ساغا
تعلن جلنة انتخابات بلديه مي�سي�ساغا
جلميع ال�سكان ملن لهم حق ا لأنتخاب والت�صويت يف
انتخابات البلديه القادمه ،زيارة املوقع ا لأليكرتوين التايل:

www.voterlookup.ca

 وذلك ال�ضافة �أ�سمائهم �إىل قائمة الناخبيني  ،او لتغيري معلوماتهم
اعتبار من
ال�شخ�صية� ،أو لت�أكيد معلوماتهم احلاليه،
ً
 2اغ�سط�س /اب � 2 -سبتمرب/ايلول 2014
علم ًا بان املوقع االليكرتوين للناخبني �سي�ساعدكم على ا�ضافة
و حتديث معلوماتكم ال�شخ�صيه بطريقة ا�سرع و اكرث دقة وفاعلية ،
وميكنكم ا�ستخدامه على مدار ال�ساعة � 7أيام يف الأ�سبوع.
على من مل تتيح له الفر�صه عن ا�ستخدام اخلدمه الأليكرتونيه بعد
 2ايلول – �سبتمرب  ،ميكنه زيارة مركز االنتخابات على العنوان التايل:
Mississauga Civic Centre, City Clerk’s Office ،
2nd Floor، 300 City Centre Drive, Mississauga، ON
)www.mississaugavotes.ca, PH # 905-615-VOTE (8683
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كندا تتربع بجرعات لقاح لعالج �إيبول
قالت كندا �إنها �ستتربع
ب �ك �م �ي��ة م��ن ل �ق��اح مل��ر���ض
�إي� � � �ب�� � ��وال ط�� � ��ورت�� � ��ه يف
خم � �ت �ب�ره� ��ا احل� �ك ��وم ��ي
ل�صالح منظمة ال�صحة
العاملية ال�ستخدامه يف
�أفريقيا .و�أعلنت ال�شركة
الأم�يرك �ي��ة ال �ت��ي �صنعت
ال ��دواء التجريبي لعالج
فريو�س �إيبوال "زد ماب"
�أن ال�ك�م�ي��ة امل �ت��وف��رة من
ال ��دواء ق��د ن �ف��دت.وق��ال��ت وزي��رة
ال�صحة الكندية رون��ا �أم�بروز �إن
ب�لاده��ا �ستتربع بنحو � 800إىل
�ألف جرعة من لقاح ملر�ض �إيبوال
ط��ورت��ه يف خم �ت�بره��ا احل �ك��وم��ي
ل�صالح منظمة ال�صحة العاملية
ال�ستخدامه يف �أفريقيا .ويختلف
ه � ��ذا ال� �ل� �ق ��اح ع� ��ن ع �ل��اج "زد
ماب" ال��ذي �صنعته �شركة ماب
بيوفارما�سيوتيكالز الأم�يرك�ي��ة.
وجاء قرار التربع باللقاح بعد �أن
قالت منظمة ال�صحة العاملية �إن
تقدمي عقاقري مل تتم جتربتها �إىل
�أ�شخا�ص م�صابني بالفريو�س �أمر
�أخالقي .وال يوجد �أي عقاقري �أو
�أم�صال مرخ�ص بها لإيبوال لكن
ع��ددا من ال�شركات املتخ�ص�صة
يف ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا احل �ي��وي��ة وف��رق
الأبحاث تعكف يف الوقت الراهن
ع�ل��ى ال�ت��و��ص��ل ل �ع�لاج ف �ع��ال .من
جهتها �أعلنت ال�شركة الأمريكية

م��اب بيوفارما�سيوتيكالز التي
�صنعت ال ��دواء التجريبي لعالج
�إي� �ب ��وال "زد ماب" �أن ال�ك�م�ي��ة
امل �ت��وف��رة م��ن ال� ��دواء ق��د ن�ف��دت.
وقالت يف بيان �إنه متت اال�ستجابة
جلميع طلبات احل�صول على دواء
"زد ماب" .ورف �� �ض��ت ال�شركة
حت��دي��د اجل�ه��ة ال�ت��ي �أر� �س��ل �إليها
ال � ��دواء ،ول�ك�ن�ه��ا ذك���رت �أن���ه يف
جميع احل ��االت مت ت��وف�ير ال��دواء
بدون مقابل .ومنعت �ساحل العاج
امل �� �س��اف��ري��ن ال �ق��ادم�ين ج ��وا من
ال��دول ال�ث�لاث ال�ت��ي ينت�شر فيها
امل��ر���ض -وه��ي �سرياليون وغينيا
ول �ي �ب�يري��ا -م ��ن دخ� ��ول ال �ب�ل�اد،
و�أم��رت �شركة ال�ط�يران الوطنية
ب��وق��ف رح�لات �ه��ا م��ن و�إىل ه��ذه
البلدان .ومل ت�سجل �ساحل العاج
�أية حالة �إ�صابة لكن ينظر �إليها
على �أن�ه��ا عر�ضة لظهور ح��االت
�إ� �ص��اب��ة ن �ظ��را مل�ج��اورت�ه��ا لغينيا
وليبرييا.

افتتاح مطعم "�إ�شارات" جديد
بال�صم يف كندا
خا�ص
ُّ

املر�سال  -تورونتو� -إف ُتتِح منذ
�أي��ام مطعم "�ساينز" (الإ���ش��ارات
  )Signsال��ذي �أ�صبح بالفعل"�إ�سم ًا على م�سمى" ،بحيث �أن
��دل ف��ي��ه م��ن ال���ّ��ص��م يف
ج��م��ي��ع ال��� ُن� َ
و�شرع
نوعها.
من
أوىل
ل
بادرة هي ا
ّ
امل��ط��ع��م �أب��واب��ه يف م��دي��ن��ة ت��ورون��ت��و
�أمام زواره ،الذين فوجئوا بت�صميم

ال�صم وفق
يعر�ض جميع �إ���ش��ارات ّ
ال��ط��ري��ق��ة الأم�يرك��ي��ة ع��ل��ى ج��دران
امل��ك��ان .و�سيت�سخدم رواد املطعم
الئ��ح��ات طعام م���زودة �أي�����ض� ًا بهذه
الإ���ش��ارات من �أج��ل طلب الطعام،
�إىل جانب "كتيب للغ�ش" ي�ساعدهم
يف لغة الإ���ش��ارة من �أج��ل التوا�صل
مع الن َُدل.
وق�������ال م����ال����ك امل����ك����ان �أجن�����ان
مانيكومار �إن فكرة �إطالق مطعم من
هذا النوع ،بعدما تعلم لغة الإ�شارة
ال�صم يف مطعم �آخ��ر
للتوا�صل م��ع ّ
�أداره من قبل .و�أ�ضاف على �صفحة
املطعم على موقع "فاي�سبوك"� أنه
ي��ري��د م��ن مطعمه �أن ي��ك��ون مكان ًا
ح��ي��ث "ميكن �أن ي��ع��م��ل ال���ّ��ص��م،
وي��ت��ن��اول��ون ال��ط��ع��ام ب��ا���س��ت��خ��دام
لغتهم ،و�أي�����ض� ًا مكان يتيح معرفة
ال�صم".
املزيد عن جمتمع ّ

رئي�س وزراء كندا يحتل املرتبة
ال�ساد�سة ك�أعلى القادة �أجرا يف العامل

احتفظ رئي�س
ال ��وزراء الكندي،
ا�ستيفن ه��ارب��ر،
باملرتبة ال�ساد�سة
ع�� �ل� ��ى ق ��ائ� �م ��ة
�أع �ل��ى ال�ق�ي��ادات
ال�سيا�سية �أج��ر ًا
يف العامل ،وذل��ك مبرتب �سنوى ق��دره � 327ألف
و 400دوالر بزيادة قدرها � 31ألف دوالر عما كان
عليه مرتبه يف عام ،2010كما �أو�ضح موقع �شركة
 Investopediaوهوموقعخم�ص�صلتعليم
اال�ستثمار،وقدت�أ�س�سيفمدينة�إدمينتونمبقاطعة
�ألبريتاالكنديةيفعام.2007
يف حني احتل الرئي�س الأمريكي ،بارك �أوباما
املرتبة الثالثة ،مبرتب ق��دره  500أ�ل��ف و720
دوالر �سنويا يف  2013ليقفز بذلك درجة ،حيث
كان ي�شغل املرتبة الرابعة يف عام  2010مبرتب
قدره� 400ألف دوالر ،والتى ي�شغلها حاليا رئي�س
�أيرلندا،مايكلهيجينز،مبرتب�سنويقدره404
�ألف و 950دوالر.
وقد جاء يف املرتبة اخلام�سة الرئي�س الكيني،

�آهورو كينياتا ،مبرتب �سنوى قدره � 378ألف و351
دوالر ،و�شغل الرئي�س الفرن�سي ،فران�سوا هوالند،
املرتبةال�سابعةمبرتب�سنوىقدره 291و 680دوالر،
فيما احتل رئي�س وزراء �سنغافورة ،يل �شيان لوجن،
املرتبة الأوىل مبرتب �سنوى ق��دره  2.2مليون
دوالر ،تاله يف املرتبة الثانية ،دونالد ت�ساجن،
الرئي�س التنفيذى لهوجن كوجن ،مبرتب قدره 642
�ألف و 73دوالر .
اجلدير بالذكر �أن رئي�س ال��وزراء الكندي
ا�ستيفن ه��ارب��ر ،يتقا�ض مرتبا �سنويا ق��دره
� 163ألف و 700دوالر على �شغله هذا املن�صب
بالإ�ضافة �إىل املرتب الذي يتقا�ضاه من ع�ضويته
بالربملان الكندى وقدره �أي�ضا � 163ألف و700
دوالر �سنويا ،لي�صل �إجمال ما يتقا�ضاه� 327ألف
و 400دوالر ،كما �أ�ضح موقع الربملان الكندى يف
ميزانيته لعام . 2015 -2014
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا املبلغ ميثل
فقط�أقلمن�سبعة�أ�ضعافمايتقا�ضاهالعاملون
يف كندا ،وذلك ح�سب وكالة �إح�صاءات كندا
التي �أو�ضحت �أن متو�سط �أجر العاملني يف كندا
حاليا هو � 48ألف و 250دوالر �سنويا.
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info@meshwarmedia.com

416-3027664 ,647-931-8640 : لالعالنwww.meshwarmedia.com
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Millions of dollars in settlements
achieved. Don’t settle for anything less.
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Meshwarمشوار
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You don’t pay unless we win.
Let us help. Call today for a free consultation.

Personal Injury Cases
Motor Vehicle Accidents
Traumatic Head Injuries
Catastrophic Injuries
Slip and Fall Injuries
Motorcycle Accidents

We Speak Your Language
Arabic
Cantonese
Croatian
Guajarati
Hindi

Italian
Mandarin
Polish
Punjabi

Romanian
Russian
Spanish
Ukrainian
Urdu

(416) 622-0003 | info@zaylaw.com
www.zaylaw.com
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�إذاعة " �أمن �أف �أم االردنيه "

يف لقاء خا�ص مع اال�ستاذ زياد مالوي فريحات

اعالن
املر�سال -تورونتو� -أجرت املذيعه
االردنية املعروفه امـال املجـالـي
وزميلتها الأن�سه لبنى من خالل
الربنامج الأذاعي " �أمن �أف �أم
"� ،إذاعة الأمن العام الأردنيه يوم
اخلمي�س املوافق  26حزيران -يونيو
 ، 2014لقاء خا�ص مع اال�ستاذ زياد
مالوي فريحات رئي�س جمعية املغرتبني
االردنيني الكنديني متابعة لرتويج
ن�شاطات جمعيه املغرتبني االردنيني
الكنديني من اجلاليه االردنيه يف كندا.
و�شمل اللقاء العديد من اال�سئله
املتعلقة ب�ش�ؤون اجلالية الأردنية
يف كندا  .و�أبتداءت املذيعه امال
بالرتحيب باال�ستاذ زياد وفا�ضت عليه
بالأ�سئلة التالية-:

الذين لهم الف�ضل فيما يتحلى به
الأردن من الأمن والأمان والأ�ستقرار،
ويل ذكريات جميله مع رجال الأمن
العام الذين يتحلون بطيب املعامله يف
اردننا احلبيب.

�س -حدثنا عن الأجواء
الرم�ضانية يف كندا ،وخا�صة
بالن�سبة لأبناء اجلالية الأردنيه

ج -كندا دولة متعددة الأديان
والطوائف ،اما بالن�سبة للجالية
الأردنية يف كندا فهي جالية متحابه
ومتعاطفه ومتعاونه مع بع�ضها
البع�ض ،حيث يجتمع امل�سلمون يف
�شهر رم�ضان املبارك ويقوموا باعداد
االفطار اجلماعي حيث يجتمعوا فيه
مع بع�ضهم البع�ض يف جو رم�ضاين
�س -يف البدايه نرحب با لأ�ستاذ جميل ،وهناك العديد من امل�ساجد
زياد ونقول له ي�سعد م�ساءكم ،يف كندا تقوم ب�أعداد موائد االفطار
بابناء
ونرحب
اجلالية جلميع امل�صليني ،ونبقى يف امل�ساجد
ا لأردنيه يف كندا ونقول لهم من اجل قراءة القران وت�أديت �صالة
كل عام وانتم بخري مبنا�سبة الرتاويح يف جو رم�ضاين جميل ،وابناء
ا لأعياد الوطنية ا لأردنيه.
اجلالية الأردنية يف كندا ت�شارك جميع
ج -اوجه حتياتي و�شكري لك االخت ابناء اجلاليات العربية والأ�سالميه
امال وكذلك اىل الأخت لبنى ،كما هذه املنا�سبات الرم�ضانيه املباركه.
اوجه حتياتي وحمبتي اخلا�صة ومن
�س -ر �أينا احتفاالت االردنيني
خالل برناجمكم اىل �سيدنا جاللة
با لأعياد الوطنية التي اقيمت
امللك عبد اهلل الثاين بن احل�سني
يف 12حزيران  2014ومل�سنا مدى
حفظه اهلل ورعاه ،واىل الأ�سرة
احلب والتعاطف ما بني اجلالية
الها�شمية الكرمية ،واىل الأردن
ا لأردنيه يف كندا ،ولكن لنا
احلبيب �شعب ًا وجي�ش ًا وحكومتا.
�س�ؤال هل لك ا�ستاذ زياد زيارة

�س -من خالل م�شاهدتنا
ملوقع التوا�صل االجتماعي
) ،)Facebookجلمعية املغرتبني
االردنيني الكنديني  ،ر �أينا
مدى فرحة ابناء اجلالية
ا لأردنية يف كندا با لأحتفاالت
التي �أقيمت مبنا�سبة ا لأعياد
الوطنية ،والتي تعك�س مدى
املحبة والتوا�صل ما بني ابناء
اجلالية ا لأردنية الواحدة مع
بع�ضهم البع�ض  ،حدثنا عن
تلك ا لأجتماعات واملنا�سبات.

ج -الأردنيون يف اخلارج بالرغم من
انهم خرجوا من االردن ،ولكن الأردن
مل يخرج من قلوبهم ووجدانهم،
وقلوبنا دائما مع االوطن الأم ومع
مليكنا املفدى والأ�سرة الها�شميه
الكرمية ،ومع الأردن �شعب ًا وجي�ش ًا
وحكومت ًا ،وحتياتنا اىل رجال الأمن
العام ورجال الدرك والقوات امل�سلحة،

اىل ا لأردن يف �شهر رم�ضان،
وخا�صة ان االردن له اجواءه
الرم�ضانيه اخلا�صه.

ج -نت�شرف بزيارة االردن احلبيب
ولكن بوجود الأهل واالوالد هنا يف كندا
يكون من ال�صعب علينا مفارقتهم
خالل هذ ال�شهر الف�ضيل ،والكنني
قمت بزيارة االردن يف �شهرايار –
مايو املا�ضي ،و�شاركت بالأحتفاالت
الوطنيه التي اقيمت يف مدينه احل�سني
الريا�ضيه واملركز الثقايف امللكي
مبنا�سبة قدوم قدا�سة البابا فران�سي�س
اىل الأردن ،وكذلك الأحتفال الذي
اقيم مبنا�سبة عيد ا�ستقالل االردن،
واثناء عودتي اىل كندا اح�ضرت معي
العديد من الأعالم والزين االردنية
والرب�شورات ولب�صور واملنا�ضر
اخلالبه التي متثل املواقع التاريخيه
والأثريه ،احل�ضاريه يف االردن احلبيب .

هذا ولقد �أقامت جمعية املغرتبني
الأردنيني الكنديني بالتعاون مع النادي
االردين الكندي احتفال كبري ،جمع
املنا�سبات الوطنيه كذكرى الثامنه
وال�ستون لأ�ستقالل اململكة الأردنية
الها�شمية ،والذكرى الثامنه والت�سعون
للثورة العربية الكربى ،ويوم اجلي�ش
والعيد اخلام�س ع�شر جللو�س جاللة
امللك عبد اهلل الثاين �إبن احل�سني
املعظم ،والذي �صادف يوم ال�سبت 12
حزيران -مايو  2014املا�ضي  ،وكان
هذا الأحتفال مبثابة عر�س وطني كبري
ح�ضره كافة الأ�سر والعائالت الأردنيه
يف كندا  ،بالأ�ضافة اىل ابناء اجلاليات
العربية والكنديه .
وعقد احلفل على �شرف �سعلدة ال�سفري
الأردين يف �أتاوا ال�سيد ب�شري الزعبي
الذي نقل حتيات جاللة امللك عبد اهلل
الثاين بن احل�سني -حفظه اهلل ورعاه
 لأبناء اجلالية الأردنيه يف كندا،مهنئ ًا لهم بهذه املنا�سبات الوطنيه
العزيزه على قلب كل اردين ،وهذا ان
دل فامنا يدل على مدى اهتمام جاللته
ب�أبنائه املغرتبني يف بالد املهجر ،وحب
الأردن لأبنائه يف اخلارج  ،وكذلك
مدى حبنا نحن كمغرتبني لوطننا الأم
الأردن احلبيب.
�س -نحن نرغب دائما يف �سماع
اخبارالأردنيني يف كندا ،وان
ن�شارككم احتفاالتكم وافراحكم،
ونقول لكم بالتوفيق دائما ،ونوجه
ال�شكر اجلزيل اىل الأ�ستاذ زياد
فريحات رئي�س جمعية املغرتبني
االردنيني الكنديني ورئي�س
ال�شبكة العربية الكنديه ،على هذه
امل�شاركة ونرجو منكم نقل حتياتنا
و�سالمنا اىل جميع ابناء اجلالية
الأردنيه يف كندا.

ج -اود ان اوجه �شكري لك يا �أخت
امل وللأخت لبنى على هذا اللقاء
ال�شيق واىل جميع العاملني يف اذاعتكم
امل�ؤقره ،كما ات�شرف بان اوجه خال�ص
التحيات واملحبهواالحرتام والتقدير
اىل مقام �سيدنا جاللة امللك عبد
اهلل الثاين �إبن احل�سني  -حفظه
اهلل ورعاه -وا�سرته الها�شميه
الكرميه واىل ال�شعب ا لأردين
احلبيب �شعب ًا  ،وجي�ش ًا ،وحكومه،
وكل عام وانتم بالف الف بخري!...

�أول من �أن�ش�أ م�سجداً يف بريطانيا منذ  128عام ًا

املر�سال -تورنتو� ٫شيخ �شيوخ
بريطانيا ع��ب��داهلل ك��وي��ل��ي��ام �أو
ويليام هرني كويليام� ،أول َمن �أن�ش�أ
م�سجد ًا يف بريطانيا ،وذل��ك يف
عام1886م .ويقع امل�سجد يف �شارع
بروم تريا�س يف مدينة ليفربو ويف
التفا�صيلُ ،ولد عبداهلل كويليام يف
عام  1856لأب ﺛري ،ﻌﻣل ﺑ�ﺻﻧﺎﻋﺔ
اﻟ�ﺳﺎﻋﺎت ،وهو من �أ�سرة كاثوليكية
م��ت��دي��ن��ة ،وﻛﺎن ﻣوﻟﻌﺎً ﺑﺎﻟﻌﻠم
واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ،وﺗﺧرج ﻣﺣﺎﻣﺎً ﻣن املعهد
اﻟﻌﺎﻲﻟ ﺑﻠﻔرﺑول يف ع��ام ،1878
وخ��ل�ال عمله حم��ام��ي � ًا تعر�ض
لهبوط عام يف ال�صحة  ،فن�صحه
الأط��ب��اء بال�سفر لال�ست�شفاء يف
�إ�سبانيا �أو فرن�سا ،و�سافر بعد ذلك

�إىل املغرب للراحة حيث ب��د�أ يف
درا�سة الإ�سالم وتراثه ،وكان مولع ًا
بالكتب الرتاثية والفكر والأديان.
ويف الـ  31من العمر �أعلن ويليام
اعتناقه الإ���س�لام ،و�أط��ل��ق على
نف�سه ا�سم عبداهلل بد ًال من ويليام.
عاد ويليام بعد ذلك �إىل بريطانيا،
وبد أ� يف ن�شر الدعوة �إىل اهلل ،وذاع
�صيته ب�ين امل�سلمني ال��دار���س�ين
ه��ن��اك ،فقام بتخ�صي�ص قاعة
الدر�س للمرة الأوىل يف ليلة عيد
امليالد عام 1886م ملوقع لل�صالة
اجل��م��اع��ي��ة ،وك��ان��ت �أول �صالة
جماعية ُتقام يف تلك ال�سنة حتى
حتولت القاعة �إىل م�سجد ر�سمي ًا
ب���ا����س���م 'م�����س��ج��د
عبداهللكويليا'.
وي�ؤكد املقربون
م��ن ع��ب��داهلل �أن��ه
مل ي��ك��ن ي�����ش��رب
اخل�������م�������ر ق���ب���ل
�إ�سالمه �إال نادر ًا،
و�أخ���ذ على نف�سه
ع��ه��د ًا ب��ع��د ذل��ك
بعدم مل�س اخلمر

�إىل �أن �أعلن �إ�سالمه ،وكان مولع ًا
ج��د ًا بن�شر الإ���س�لام والت�سامح،
وك���ان يدعو للتعاي�ش ب�ين جميع
الب�شر ،كما كان يخ�ص�ص جزء ًا
كبري ًا من وقته للأطفال؛ ليعلمهم
بع�ض العلوم املفيدة ،وي�شجعهم
على العلم والتقدم وقراءة الكتب
والتفكر .وم��ع ا�ستمرار هجرة
ع�����ش��رات الآالف م��ن امل�سلمني،
وحت ُّول املئات �سنوي ًا �إىل الإ�سالم،
ارتفع عدد امل�ساجد ب�شكل كبري يف
بريطانيا � ،إذ بلغ حالي ًا �أكرث من
 1500م�سجد ،بينها م�ساجد
كبرية و�شهرية معروفة على
م�ستوى العامل.

تعلن جمعية املغرتبني الأردنيني الكنديني بالتعاون مع �شركة �سي دي �سي
لل�سياحه وال�سفر عن تنظيم رحلة جماعية للجالية الأردنية والعربية اىل الف
جزيرة  ،)Island 1000 (،وذلك -:
يوم الأحد املوافق  24اب -اغ�سط�س  ،2014ال�ساعه ال�سابعه �صباح ًا .
�سعر التذكره 82.00$ :لل�شخ�ص الواحد و  50.00لالطفال دون التا�سعه� ،شامله
املوا�صالت بحافالت �شركة �سي دي �سي  ، CDC Tourووجبة الغداء بوفيه يف مطعم
"راك بورت" ،ورحلة التجول بالقارب ملدة �ساعه ،مع وقت حر للت�سوق والتمتع
م�ساء .
بالطبيعه ،والعوده اىل مدينة تورونتو يف حوايل ال�ساعه الثامنه
ً

اماكن التجمع -:
الساعه  6:30صباحا ً

Square One ( Chapters Books Store), Mississauga ,

الساعة 7:00صباحا
مكاتبالشبكةالعربيةالكندية
17A Kelfield St, Toronto, ON

الساعة  7:15صباحا

York Mills Subway Station, at Yonge St and York Mills

الساعة  7:45صباحا

Pickering Town Center in front of Target Store

للمزيد من املعلومات واحلجز يرجى األتصال على هاتف

416-233-9927
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الأجتماع ال�ساد�س جلمعية املغرتبني الأردنيني-الكنديني
ع���ق���دت ج��م��ع��ي��ة امل��غ�ترب�ين
االردن��ي�ين الكنديني �إجتماعها
اخل���ام�������س يف مت����ام ال�����س��اع��ة
ال���واح���دة م���ن ب��ع��د ظ��ه��ر ي��وم
ال�سبت املا�ضي  12متوز -يوليو
 ، 2014يف ق��اع��ة �إج��ت��م��اع��ات
مكاتب ال�شبكة العربية الكندية
 ،بح�ضور �أع�ضاء الهيئة الإدارية
للجمعية التالية �أ�سمائهم - :
الأ�ستاذ زي��اد م�لاوي فريحات
د� .سحر املجايل  ،ال�سيدة �سناء
املومني  ،الأن�����س��ه مل��ى العقاد،
االن�سه رينا النوباين  ،ال�سيد
حممد البندقجي  ،ال�سيد احمد
ال���ع���زام ،وق����د ن��وق�����ش يف ه��ذا
الأجتماع العديد من الق�ضايا
التي تهم �أبناء اجلالية الأردنية
يف ك��ن��دا ،حيث رح��ب الأ�ستاذ
زي��اد فريحات رئي�س اجلمعية
يف ب��داي��ة الأج��ت��م��اع ب�أع�ضاء
الهيئة الأداري��ة ،و�أطلعهم على
جمريات زيارته اىل البلد الأم
الأردن يف ايار – مايو املا�ضي ،
ولقاءاته مع العديد من رجاالت
الدولة الأردنية لأطالعهم على
اجلهود والن�شاطات التي تبذلها
اجلمعية م��ن اج��ل تعزيز روح
التوا�صل ما بني البلد الأم االردن
احلبيب و�أبناءها يف كندا .كما

حث الأ�ستاذ زياد مالوي �أبناء
اجلالية الأردنية على امل�ساهمة
يف ت�شجيع الإقت�صاد الأردين
من خالل فتح مكاتب �إت�صاالت
كنديه من اجل ت�شغيل الأي��دي
العامله الأردن���ي���ه ال��ت��ي تتمتع
بكفاءات وخربات عاليه وذلك
للحد م��ن البطاله يف االردن
 ،وك��ذل��ك ال�ت�روي���ج لل�سياحة
الدينية والعالجية والرتفيهيه
يف االردن م���ن خ��ل�ال عمل
رح�ل�ات �سياحيه منتظمه ما

بني كال البلدين كندا واالردن
 ،كما ا�شار اىل دور اجلمعيه
يف الرتويج للمنتوجات الأردنيه
كالزيتون وال�صابون ومنتوجات
البحر امليت واجلميد الكركي
م����ن خ���ل���ال ال���ت���وا����ص���ل م��ع
اجل��م��ع��ي��ات ال��ك��ن��دي��ة م��ن اج��ل
�����ش����راء ه������ذه امل���ن���ت���وج���ات
وال���ت���ي ه���ي �أق����ل ���س��ع��ر ًا من
امل��ن��ت��وج��ات ال��ك��ن��دي��ة ولكنها
تتمتع بجودة عالية  ،و �أقرتح
يف ا لأج��ت��م��اع القيام برحلة

ج��م��اع��ي��ه اىل ال���ف ج��زي��ره
 ، Island 1000ي���وم
االح����د  24اب� -أغ�����س��ط�����س
 .2014ك��م��ا اق�ت�رح اع�����ض��اء
ال��ه��ي��ئ��ة ا لأداري������ة للجمعية
بكتابة عري�ضه من اجل فتح
قن�صليه اردن��ي��ه يف ت��ورن��ت��و
 ،ي��ت��م ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ي��ه��ا م��ن
قبل ابناء اجلالية ا لأردنيه
،وذلك خالل احلفل التي �أقامته
اجلمعية ي��وم االح��د املا�ضي 3
اب -اغ�سط�س .2014

ومل ي��ع��د اىل ال���ع���راق �إال بعد
ا�سقاط نظام �صدام ح�سني يف
 .2003ويف بداياته ال�سيا�سية،
ان�������ض���م اىل ح�����زب ال���دع���وة
الإ�سالمية عام  1967بعد نك�سة
ح��زي��ران (ي��ون��ي��و) وك���ان عمره
�آن��ذاك خم�سة ع�شر عام ًا .ويف
ال��ع��ام  1980ت���وىل م�����س��ؤول��ي��ة
مكتب ال�شرق االو�سط للحزب

ح�ي�ن ك����ان م���ق���ره يف ب��ي�روت،
قبل �أن يتم �سحب ج��واز �سفره
ب�أمر من اال�ستخبارات بتهمة
ممار�سة ن�شاط معادي� ،إذ توىل
م�س�ؤولية التحدث با�سم حزب
الدعوة الإ�سالمية يف بريطانيا
واخلارج منذ عام  .1977وكان
والده جواد العبادي مفت�ش عام
وزارة ال�صحة �إىل حني �إحالته

على التقاعد يف � 1979ضمن
قائمة من  42طبيب ًا بقرار من
ال��ن��ظ��ام ل��ع��دم والئ��ه��م للبعث.
وت��وف��ى ودف��ن يف اخل���ارج لعدم
�سماح البعث للمعار�ضني بدفن
م��وت��اه��م يف ب��ل��ده��م .يف ال��ع��ام
 1980اعتقل نظام البعث اثنني
من اخوته ،ومت اعدامهما عام
 1982بتهمة الإن��ت��م��اء حل��زب
ال��دع��وة اال�سالمية .ويف العام
� 1981إع ُتقل اخوه الثالث وق�ضى
يف ال�سجن ع�شر �سنني بالتهمة
نف�سها .وبعد عودته �إىل العراق
ع���ام  ،2003ا���ص��ب��ح ال��ع��ب��ادي
وزي��ر ًا للإت�صاالت ،قبل تعيينه
من�سق ًا ع��ام � ًا ملدينة تلعفر يف
 .2005وانتخب يف  2006ع�ضو ًا
يف اول جمل�س نواب د�ستوري عن
مدينة بغداد ،و�شغل رئا�سة جلنة
الإقت�صاد والإ�ستثمار والإعمار
ح��ت��ى  ،2010وجل���ن���ة امل��ال��ي��ة
النيابية بني  2011و.2014

زوجة "خليفة الدولة الأ�سالمية"...؟

امل��ر���س��ال -ت��ورن��ت��و ٫بينما
تعرف العامل �أجمع �إىل هوية
ّ
اخل���ل���ي���ف���ة اجل����دي����د ل���ل���دول���ة
الإ�سالمية� ،أبو بكر البغدادي،
قلة قليلة تعرف زوجته �أو �إحدى
زوجاته.ويتعلق الأم���ر بحرمه
�سجى حميد ال��دل��ي��م��ي ،التي
انت�شرت �صورتها يف الإنرتنت،
وهي ترتدي لبا�سا �أ�سود .و�أكرث
�شيء اتفقت عليه الكتابات التي
تناولت �سرية �سجى الدليمي،
زوجة خليفة الدولة الإ�سالمية،
هو �أنها ح�صلت على حريتها يف
�إطار �صفقة الإفراج عن راهبات
معلوال ال�سورية مقابل جمموعة

التنمية ال�سيا�سية بني
املوروث احل�ضاري
والتن�شئة الوطنية!!!
د� .سحرعبداملجيد املجايل

حيدر العبادي :رئي�س احلكومة العراقية اجلديدة...؟

امل���ر����س���ال -ت��ورن��ت��و ٫ك � ّل��ف
الرئي�س العراقي ف�ؤاد مع�صوم
ر�سمي ًا القيادي يف حزب الدعوة
الإ�سالمي حيدر العبادي ت�شكيل
احلكومة اجلديدة خلف ًا لرئي�س
ال����وزراء املنتهية والي��ت��ه ن��وري
املالكي ال��ذي رف�ض تر�شيحه
كونه رئي�س ًا لكتلة "ائتالف دولة
القانون" .وحيدر جواد العبادي
م���ن م���وال���ي���د ب���غ���داد ،1952
ح�صل على البكالوريو�س من
اجلامعة التكنولوجية يف بغداد
ع��ام  ،1975حيث عمل معيد ًا
يف ق�سم الهند�سة الكهربائية.
وم���ن �أه���م �إجن���ازات���ه العلمية
�أن���ه �سجل ع���ام  2001ب���راءة
�إخرتاع يف لندن لعمله يف جمال
النقل ال�سريع "�سنكروريل"
با�ستخدام تكنولوجيا حديثة،
ب��اع��ت��م��اد اط��روح��ت��ه ل�شهادة
الدكتوراه يف جامعة مان�ش�سرت
اللندنية عام  1980حيث بقي
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�أ�سماء قدمتها "جبهة الن�صرة"
لل�سلطات ال�سورية .وحتى يف
هذه العملية ،يرتدد �أن قيادات
من "جبهة الن�صرة" التي توجد
على خ�صام اليوم مع داع�ش �أو
ال��دول��ة الإ�سالمية ،ال ينفكون
ي�����رددون لأم��ي�ر داع�����ش �أن��ه��م
حرروا زوجته من قب�ضة النظام
ال�سوري ،فرد اجلميل باحلرب
عليهم .وب��ال��ع��ودة �إىل �سرية
زوج���ة اخلليفة ال��داع�����ش��ي �أب��و
بكر البغدادي� ،سجى الدليمي،
تقول املعلومات املن�شورة عنها،
�إن هويتها انك�شفت حني فجر
�أح�����د ق�����ادة اجل��ب��ه��ة امل��دع��و

�أب���و م��ع��ن ال�����س��وري ،م��ف��اج��أة،
ب�إعالنه هوية �سجى التي كانت
من �ضمن الأ�سرى ممن كانوا
يف �سجون ب�شار الأ���س��د .وقال
�أب���و معن �إن �سجى ه��ي زوج��ة
�أم�ير تنظيم "داع�ش" �أب��و بكر
ال��ب��غ��دادي وق��ت��ئ��ذ ،وبرفقتها
ول��داه��ا و�شقيقتها ال�صغرى.
واعتمد �أب��و معن على تغريدة
�سبق �أن ن�شرها القيادي الآخر
يف اجلبهة امل��دع��و "�أبو ع��زام
املهاجر" الذي كان امل�س�ؤول عن
�صفقة تبادل راهبات معلوال.
وج���اء يف تغريدة �أب���و ع��زام
ر�سالة �إىل عنا�صر "داع�ش"
ي��ق��ول فيها" :لو كنت تعلم يا
�أخ���ي ب��ال��دول��ة م��ن خ��رج بهذه
امل��ف��او���ض��ات ���ص��ف��ق��ة ال��ت��ب��ادل
لبكيت قليال و�ضحكت كثريا،
دون �أن ي�����ص��رح "�أبو عزام"
ح��ي��ن��ه��ا ع����ن م���ق�������ص���ده م��ن
التغريدة ،والتي ق��ال �أب��و معن
عنها �إن "�أبو عزام" كان يلمح
لقيام "الن�صرة" بفك �أ�سر
زوج���ة ال��ب��غ��دادي .وح�����س��ب ما
هو مكتوب عن �سجى الدليمي،
فعائلتها كلها تتبنى فكر داع�ش،

ب���داي���ة م���ن وال���ده���ا حميد
�إب��راه��ي��م الدليمي ،وه��و �أح��د
�أمراء "داع�ش" يف �سوريا ،التي
دخلها مع �أخيه للجهاد ،ومع �أبي
حممد اجلوالين ،منذ اللحظات
الأوىل للقتال يف �سوريا .وقتل
ال��دل��ي��م��ي ،ال����ذي ي��ع��د مم��وال
وم�ؤ�س�سا لـ"داع�ش" ،يف عملية
ع�سكرية للجي�ش ال�سوري يف دير
عطية يف � 30سبتمرب 2013 .ومل
يتم الت�أكد من م�صدر حمايد
ع��ن معلومات �أخ���رى تقول �إن
زوجة اخلليفة البغدادي كانت
ت�شتغل "حالقة" ،ويف بع�ض
الأحيانخياطةيفالأنباروعامرية
بغداد .ومما ن�شر عنها �أنها كانت
متزوجة م��ن رج��ل ع��راق��ي قبل
زواجها بالبغدادي ،ا�سمه فالح
�إ�سماعيل جا�سم ،وهو �أحد قادة
"جي�ش الرا�شدين" ،والذي قتله
اجلي�ش العراقي خ�لال معارك
الأنبار يف العام .2010
ول�����دى ���س��ج��ى ال��دل��ي��م��ي،
�شقيقة ا�سمها دع���اء ،يقال
�إن��ه��ا االنتحارية الأوىل التي
�أخ��ف��ق��ت يف ت��ف��ج�ير نف�سها
بتجمع كردي يف �أربيل.

ت�سهم التن�شئة الوطنية ال�صحيحة
يف التنمية ال�سيا�سية واالجتماعية و
االقت�صادية والعلمية والتقنية ،مما
ي�ساهم يف تدعيم قاعدة اال�ستقرار والأمن
االجتماعي وال�سيا�سي ،الذي يعد القاعدة
الأ�سا�سية للأمن و اال�ستقرار الوطني،
ف�أ�ساليب و �آليات التن�شئة االجتماعية
وال�سيا�سية بقيمها و�أخالقياتها ومياديئها
املختلفةواملتالئمةمعم�صالحالدولةت�سمى
"التن�شئة الوطنية" .فالتن�شئة الوطنية يجب
تدعيمها وتقويتها مب�شاعر الوالء و االنتماء
الوطني ،و�إذا كانت تعترب �أحد جماالت
العلومال�سيا�سيةواالجتماعيةب�صفةعامة،
ف�إنها تعترب املحور الأ�سا�سي الهتمام الكثري
من القيادات ال�سيا�سية ب�صفة خا�صة.
كما ت�سهم التنمية الوطنية امل�ستقرة يف
�إعداد املواطن الواعي املنتج �إعداد ًا يو�صله
للم�شاركةال�صحيحةوالفاعلةيفاملتغريات
التنموية �سواء ال�سيا�سية �أم االجتماعية
�أم االقت�صادية .فعملية الرتبوية الوطنية
هي التي تتوىل ت�شكيل �شخ�صية الفرد يف
مراحل حياته املختلفة :بد ًء بالأ�سرة ،و
املدر�سة وانتهاء باجلامعات و النقابات
و الأندية و اجلمعيات .و تتدخل هذه
امل�ستويات االجتماعية املختلفة يف حتديد
مدى ا�ستجابته و �صياغة مواقف الفرد
لإعداده فكر ًا و �سلوكا وممار�سة ً خلدمة
وطنه و �أمته ،كما تنمي فيه م�شاعر الوالء
و االنتماء و الرتكيز على احلفاظ على هذه
القيم االجتماعية واملوروث احل�ضاري و
الإميان بهما و الدفاع عنهما ،مما ي�سهم يف
تعزيز دور الهوية الوطنية ومن ثم القومية
للمجتمع ب�أ�سره ،الأمر الذي يقود �إىل
تنمية �سيا�سية �سليمة .ويعترب الوالء للهوية
الوطنية ب�شكل عام والء للأمة وفكرها
وح�ضارتها وقيمها وعقيدتها .لذلك يفهم
العديد من املحللني بان مهمة التن�شئة
الوطنية هو خلق الإح�سا�س العام بالهوية

الوطنية و احلفاظ عليها و على دميومتها،
والتي تعترب نقطة االرتكاز واالنطالق
للتنمية ال�سيا�سية .فالتن�شئة االجتماعية
و ال�سيا�سية تقوم على �إدراك الفرد لقيمته
و معتقداته و املفاهيم االجتماعية املختلفة
التي ي�ؤمن بها ،هذا الفهم ال يدركه الفرد
عند والدته ،و �إمنا من خالل مراحل حياته
املختلفة� ،أي عرب دخوله يف الثقافة ال�سائدة
يف و�سطه العائلي و االجتماعي ،وانتقاله من
منط ثقايف مرحلي معني �إىل منط �آخر،
و�إذا ما تظافرت املكونات االجتماعية
للفردمع الإح�سا�س بالذاتية و ا�ستح�ضار
الإرث احل�ضاري و القيمي ،ف�إنها ت�ؤدي �إىل
تفاعالتهاملجتمعيةاملختلفة�سواءال�سيا�سية
�أوغريها .لذلكتعتربالتن�شئةاالجتماعيةو
ال�سيا�سية هي العملية التي يتمكن الفرد من
خاللها تكوين مداركه ال�سيا�سة والتعرف
على النظام ال�سيا�سي  ،و ت�شكل ردود �أفعاله
املختلفة �إزاء �أي ظاهرة �سيا�سية ،و بالتايل
ت�ؤدي �إىل �إحاطته بالو�سط االقت�صادي
و االجتماعي و الثقايف يف املجتمع الذي
يعي�ش فيه ،والذي بالتايل ي�صيغ مواقفه
وقيمه ال�سيا�سية التي ت�سهم ب�شكل �أو ب�آخر
مب�شروع التنمية ال�سيا�سية .و�إذا كانت
�أهمية التن�شئة الوطنية تكمن يف جتذير
الإح�سا�س باالنتماء و الوالء للوطن و الأمة،
ف�إنها تعد من جانب �آخر �ضرورة اجتماعية
من اجل تنمية املعارف و القدرات و
القيم و االجتاهات و امل�شاركة يف خدمة
املجتمع ،و معرفة احلقوق و الواجبات
التي يتمتع بها الفرد ،من �أجل تنمية
�سيا�سية ناجحة ،ت�ستوعب الظروف و
املتغريات الدولية التي تواجه املجتمع،
خ�صو�ص ًا يف ع�صر العوملة ،التي غدت
ظاهرة نتاج طبيعي لعملية التفاعل
الإن�ساين بني املكونات الداخلية
للمجتمعات و ال�ضغوط اخلارجية،
�سواء ا لإقليمية �أو الدولية.

ق�صة جناح ل�شاب �أردين مغرتب
بقلم اال�ستاذ زياد فريحات  -رئي�س التحرير

املر�سال– تورونتو–كندا -:-من
ال�صعب �أن نعرف من �أين نبد�أ عندما
نتكلم عن �إن�سان لطيف عفيف ب�شو�ش
ذو �إبت�سامة جذابه معديه ،و�شخ�صية
بارزه ،ومنظر جميل والئق ،واخالق
عاليه ،ولكن هذا ما جتده حني جتال�س
هذا ال�شاب االردين الع�صامي املتفائل،
رجل االعمال ال�سيد �أ�شرف مروان
عكا�ش الكردي

اىل الواليات املتحدة الأمريكية بعد �أن
ح�صل على االقامة االمريكية الدائمه
 Green Cardو�إ�ستقر يف والية
نيوجر�سي ،وعمل يف عدة جماالت
و�أعمال حرة لفرته قليله ،ثم �أن�شاء
م�شغل (كراج) خا�ص به ل�صيانة
وت�صليح وبيع و�شراء ال�سيارات .ومل
مت�ضي فرتة وجيزه من الزمن ،حيث
�أحرز ال�شاب �أ�شرف جناح ًا باهر ًا يف
جمال �أعماله ،وذلك خلدمتة املتميزه
واملمتازه ونزاهته و�صدقة باملعامله
وخدمته الباهره التي يقدمها لأبناء
جاليته الأردنية والعربية واالمريكية
الكرميه على حد �سواء ،واىل كل من
يحتاجه ويطلب م�ساعدته ،وذلك
ب�أ�سعار معقولة وخدمة رائعة ومميزه
واحيان ًا بدون مقابل للمحتاجني
و�أن دل ذلك فامنا يدل على �إميانه
البالغ باهلل وتربيته احل�سنه يف ال�صدق
واجلود يف املعامله والكرم والنخوه.

ولد ال�شاب �أ�شرف الكردي لعائله
�أردنيه عريقه ملتزمه ،يف منت�صف
ال�سبعينيات من القرن املا�ضي يف
�إحدى املدن الأردنية التاريخيه الأثرية
العريقه (جر�ش) التي كانت ت�سمى
يف عهد الرومان بـ" جرا�سيا" .و�أكمل
ال�شاب �أ�شرف درا�سته الثانويه يف
العا�صمة الأردنية عمان ،ثم التحق
ب�سالح اجلو امللكي الأردين ،ودخل
عدة دورات لدرا�سه ميكانيك airmaneng@hotmail.com
الطريان ،حيث عمل ب�صيانة وت�صليح نتمى لل�شاب �أ�شرف مزيد ًا من
الطائرات العامودية "الهليكوبرت"
التقدم والأزدهار يف حياته العملية
ويف عام  2010هاجر ال�شاب �أ�شرف والعائلية ،واهلل ويل التوفيق.
علم ًا بان ال�شاب �أ�شرف ال يزال �أعزب ًا،
وذلك لأن�شغاله اليومي يف جمال
عمله ،و�إميانه املتني على �أن تكون
�شريكة حياته م�سلمة من �أ�صل عربي
وذات اخالق عالية و�سلوك ح�سنه
و�سمعة طيبه .ميكنكم االت�صال مع
ال�شاب �أ�شرف على الرقم التايل:
 1-201-580-7531او االمييل التايل
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جناح كبري للمهرجان العربي الكندي الأول
ك�����ان�����ت ج����ن����ب����ات م���ت���ن���زة
م�سي�ساجا ف��ايل (م�سي�ساجا
ف���ايل ب����ارك) ع��ل��ى م��وع��د مع
املهرجان العربي الكندي ،فمنذ
العام املا�ضي وجمل�س الأعمال
العربي الكندي وبالتعاون مع
�شركة جي كيو ملتميديا يعمالن
للرتتيب لفعاليات هذا املهرجان
ليكون االول من نوعه من حيث
�شموله لكافة اف���راد اجلالية
العربية والن�شاطات املتنوعة

كلية  PGICو�شركة موزاييك
وممثلي ال�صحف العربية.
غ�ص بجمهور
كما املهرجان ّ
متميز ك��م � ًا ون���وع���ا ..فاكتمل
امل�شهد ك��ل��م� ًة و���ص��ورة و�شهد
�إقبال مبهر ورائع من العائالت
والأط���ف���ال .وت��خ��ل��ل امل��ه��رج��ان
العديد من الفعاليات والأركان
الفنية والرتفيهية.
ق���دم كلمة االف��ت��ت��اح رئي�س
جمل�س االعمال العربي الكندي

التي يحفل بها .ففي يوم ال�سبت
ال��ث��اين م��ن اب اجل����اري �شرع
�أفراد اجلالية العربية بالتوافد
اىل امل��ت��ن��زة حل�ضور فعاليات
امل��ه��رج��ان .حيث ت��واف��د رع��اة
امل��ه��رج��ان مم��ث��ل�ين بالوكيلني
العقاريني يحيى ابراهيم وخالد
م�ي�رزا وف��ري��ق ال��ع��م��ل لديهم،
وك��ذل��ك م��وظ��ف��ي م��ط��ع��م ج��ود
ال��ذي ت�برع ب��الإع��داد وحت�ضري
امل�����س��ت��ل��زم��ات وامل�������ش���روب���ات
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ملحمة Chop
 Shopوم�����س��ت�����ش��ارة ال��ه��ج��رة
ال�سيدة ليليان �شابا وممثلي
الفريق العربي يف RBC Bank
ووك��ي��ل ال��ت ��أم�ين ال�سيد ح�سن
دوي�����ري Altima Telcom
وال�سيدة ملى عبدالرحمن ممثلة

اال�ستاذ جمال القريوتي منوه ًا
�أن اجلراح تكاثرت على �أوطان
�أمة العرب ،و�صار التوجع ديدن
ال��ت��ج��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة يف ب�لاد
االغ��ت��راب ،و�أن م��ن �أه����داف
املجل�س �أن يقدم الدعم املتفاعل
مع نب�ض الأوطان وق�ضايا الأمة
وجراحاتها ..،الدعم ال��ذي ال
ين�سى �أن يفتح �أب���واب الأم��ل
يف نفو�س النا�س بقرب بزوغ
فجر هذه الأمة.
و�أع��ل��ن ع��ن تخ�صي�ص ريع
هذا املهرجان لدعم وم�ساندة
�ضحايا العدوان ال�صهيوين على
�شعبنا يف ق��ط��اع غ��زة وكذلك
الهلنا يف حلب واملو�صل .وا�شار
الإ���س��ت��اذ جمال القريوتي اىل
ج��ه��ود ال��دك��ت��ور ع��زال��دي��ن اب��و

العي�ش ال�ست�ضافة  100طفل من
�ضحايا ال��ع��دوان لعالجهم يف
كندا .و�أكد ان جمل�س االعمال
�سيعلن جميع التفا�صيل املالية
اخلا�صة بارباح املهرجان و�أليه
اي�صالها اىل م�ستحقيها عن
طريق امل�ؤ�س�سات اخلريية التي
حت��م��ل ال�ترخ��ي�����ص ال��ق��ان��وين
لذلك يف كندا .و�أحيا املهرجان
عدد من جنوم اجلالية الفنان
ن���ور����س ن����ادر وال��ف��ن��ان ج���ورج
عدرة برفقة املاي�سرتو �سلطان
وال��ف��ن��ان ن��ب��ي��ل ���ص��ع��ب .حيث
قدموا و�صالت غنائية من الفن
امللتزم وطنيا وان�سانيا .وبد�أت
فقرات املهرجان با�ستعرا�ض
حما�سي لنبيل �صعب لأغ��اين
وطنية قدمية لطاملا ايقظت
فينا روح امل��ق��اوم��ة ،ف�صدح
�صوت جوليا بطر�س ومار�سيل

خليفة يعلنان بداية املهرجان.
وم����ن ث���م ج����اء دور ال��ف��ن��ان
املت�ألق نور�س نادر الذي غنى
لفل�سطني ول��ل��ع��راق و���س��وري��ا
وبكى الوطن وم�أ�سية.
ثم �صعد الفنان جورج عدرة
املت�ألق �صاحب ال�صوت اجلميل
و�شارك مبواويل �شامية جهادية
رائ����ع����ة .وت�����ض��م��ن امل��ه��رج��ان

اي�ضا ال��ع��دي��د م��ن الفعاليات
الرتفيهية والثقافية املقدمة
للعائالت والأطفال ،منها العاب
بهلوانية وال��ر���س��م على الوجه
للأطفال ،وم�سابقات ثقافية،
و�ألعاب كهربائية ،وبوفيه مقدم
م��ن مطعم ج���ود ،وب��ي��ع �أل��ع��اب
وم�����ش��غ��والت ي���دوي���ة .وك��ذل��ك
ف��ق��رات ت��دري��ب��ات التايكوندو
ال��ت��ي قدمتها Champions
 Martial Artبقيادة املدرب
���س��ام��ر ك��م��ال وامل���درب���ة زه��ا
ال���ت���ل���ه���وين .وك����ذل����ك ال��ق��ت
النا�شطة ال�شابة �أ�سيل البابا
ق�صيدة م�شرتكة مع النا�شط
ب���ي�ت�ر احل�����اي�����ك ب��امل��ح��ك��ي��ة
اللبنانية حت�����ض ع��ل��ى احل��ب
وال�سالم والإخاء .كما قدمت
فرقة يا دار للدبكة ال�شعبية
لوحات �شعبية متميزة.

ال�شعب العربي يف هذه املناطق
امل��ن��ك��وب��ة ،وت��وع��ي��ة �أب��ن��ائ��ن��ا
وب��ن��ات��ن��ا مب��ا ي��ج��ري يف غ��زة
من �أحداث ،حيث نقوم بربط
الرتفيه بالتوعية والتثقيف.
و�أ�شار ال�سيد جمال القريوتي
يف ك��ل��م��ت��ه اىل ان جم��ل�����س

االعمال العربي الكندي قرر
�أن تكون ح�صيلة ه��ذا العام
م��ن امل��ه��رج��ان ل�صالح �أهلنا
يف غزة واملو�صل وحلب� ،سواء
من بيع االطعمة �أو امل�شغوالت
اليدوية �أو من ال�شركات التي
رعت هذا املهرجان.

�إن املهرجان العربي الكندي
االول هذا العام يختلف عن غريه
ب�سبب ما يتعر�ض له �أ�شقا�ؤنا يف
غزة من عدوان همجي من قبل
قوات االحتالل الإ�سرائيلي ويف
امل��و���ص��ل وح��ل��ب م��ن الهجمات
ال��داع�����ش��ي��ة ال��وح�����ش��ي��ة ،ول��ه��ذا
ف ��إن معظم الفعاليات التي مت
تنظيمها تهدف للتعريف بق�ضية

CLASSIFIEDS

Free Personal Non-Commercial Ads For Individuals, Charitable
Organizations and Religious & Community Sevices

وزير كندي " مل تعد م�صر
وفل�سطني يداً واحدة"

To Advertise In This Section Please Call: (416) 233-9927

Graphic Designer

Shuttle Bus Drivers

Graphic designer wanted for an Arabic/English newspaper.
Must be experienced with In-Design, and Photo-Shop
programs on a Mac and PC computers. We offer flexible
hours on a full or part-time basis with a chance to work from
home on piece work. For more information Call Harry at
416-233-9927 or write to: info@canadianaranbetwork.com

Shuttle Bus drivers wanted. Must have valid Ontario
driver’s License class “B” or “C” with “Z” endorsement.
Must be neat, pleasant, reliable and service oriented with
good driving record and physically fit to handle customers
luggage. Flexible hours, with full or part-time including
weekends and evenings. For more information call Jack at
416-233-9927or write to info@cdclimo.com

Handy Person
Building maintenance/ Handy person wanted for home
and garage improvement and general building work. Must
have, own tools, some knowledge in renovations , pluming,
carpentry woodwork, drywall, framing, painting and
landscaping service etc. We offer flexible hours, full or part
time, on the job training and good company benefits. For
more information call Jack at 416-233-9927
or send your resume info@cdclimo.com

Ottawa Jobs

Hwy Coach Drivers
Shuttle Bus drivers wanted. Must have valid Ontario driver’s
License class “B” or “C” with “Z” endorsement and be
experienced on Highway coach driving for daily trips from
Ottawa to Montreal and return. Must be fluent in English
and French Languages. Must be neat, pleasant, reliable and
service oriented with good driving record and physically fit
to handle customers luggage. Flexible hours, with full or
part-time including weekends and evenings.
For more information call Jack at 416-233-9927
or write to info@cdclimo.com

Ottawa Jobs

Bi-Lingual Secretary / Mgr
Bi-lingual Secretary/ dispatcher / area manager is wanted in
the Ottawa area for a shuttle bus company secretary for an
Ottawa Shuttle Bus service. Must be neat, pleasant, service
oriented and occasionally be available to travel to Toronto
or Montreal. Must also have a valid Ontario Drivers License
with good driving record. We offer flexible hours on a full or
part-time with a chance to work from home.
Call Harry at 416-233-9927
or write to hm@cdclimo.com

Be Your Own Boss
Limousine Brokers Drivers wanted. Good potential Income
Good working conditions. Be your own boss Work from
your Home many areas in Ontario to choose from. We can
provide you with vehicles, uniform, training dispatching,
insurance, license and finance. Minimum of $50,000 as a
down payment is required. For more information please
contact Tom at 416-240-7769 or write to hm@cdclimo.com

Investment Opportunity
One of the largest coach and Bus service of its kind in
Ontario is expanding coast to coast and is looking for
partners or silent investors. Good potential income, good
working conditions. Excellent opportunity to invest and
work in Canada. We can assist the right candidates to
immigrate to Canada. Minimum Half (1/2) million dollars
investment. For more information please contact Sam at
416-233-9927 or write to canadianbus@hotmail.com

Gas/Diesel Mechanic
Diesel Mechanic wanted for a coach and Limousine service
garage-shop near Toronto Pearson Airport. Flexible hours,
with full or part-time including weekends and evenings.
For more information call Jack at 416-233-9927 or send your
resume to: info@cdclimo.com

Limo Bus Dispatcher
Limo Bus Dispatcher needed for bus and limo company
near Toronto Pearson Airport. Must be fluent in English,
well mannered, pleasant voice and have good customer
relations and hav some knowledge of basic computer
programs. We offer flexible hours and on the job training.
For more information, call Jack at 416-233-9927 or send
your resume to: hm@cdclimo.com

ق���ال ج���ون ب�ي�رد -وزي���ر
ال�����������ش�����ئ�����ون اخل�����ارج�����ي�����ة
الكندي� -إن عالقة م�صر
ب��ف��ل�����س��ط�ين ت���غ�ي�رت مت��ام�� ًا
ع��م��ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه خ��ا���ص��ة
بعد ا لإطاحة بحكم جماعة
ا لإخ���وان امل�سلمني  ،وت��ويل
امل�شريعبد الفتاح ال�سي�سي
رئا�سة اجلمهورية.
و �أو���������ض��������ح ب����ي���رد -يف
ت�������ص���ري���ح���ات���ه ���ص��ح��ف��ي��ة
�أب�����رزت�����ه�����ا «ج�����ل�����وب �أن�����د
م��ي��ل» ال��ك��ن��دي��ة� -أن���ه يقوم
ح���ال���ي���ا مب����ح����اوالت ج����ادة
لإق���ن���اع اجل���ان���ب امل�����ص��ري
ب���ب���ذل م���زي���د م���ن اجل��ه��د،
ل���وق���ف ال�������ص���راع ال���دائ���ر
ب�ين اجل��ان��ب�ين الفل�سطيني
وا لإ�سرائيلي.
م�����ن ج����ان����ب����ه����ا ،ق���ال���ت

Marshall Sone
Accountant

ال�صحيفة �إن ال��و���ض��ع بني
احلكومة امل�صرية وحما�س
ب���ات م��ت���أزم�� ًا ج����د اً ،فبعد
�أن تدخل الرئي�س املعزول
حم��م��د م��ر���س��ي ب��ق��وة لوقف
�إط��ل�اق ال��ن��ار ب�ين ح��م��ا���س
و �إ����س���رائ���ي���ل ع���ام ، 2012
ب���ع���د ����س���اع���ات ق��ل��ي��ل��ة م��ن
ب���د �أ امل��ع��رك��ة ،ب��ات��ت ال��دور
امل�صري خمتلفا متاما عن
ذي قبل .
و �أ���ش��ارت �إىل �أن عالقة
م�صر مع كندا �أي�ضا �أ�صبحت
متوترة  ،بعد حب�س مرا�سل
اجلزيرة بيرت جري�سته -كندي
اجل��ن�����س��ي��ة -ح��ي��ث ح���اول���ت
كندا التحاور مع اجلانب
امل�����ص��ري ك��ث�يرا م��ن �أج��ل
ا لإف�����راج ع���ن ا ل�����ص��ح��ف��ى
د و ن ف��ا ئ��د ة .
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�إحتفاالت جمعية املغرتبني الأردنيني الكنديني
مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد
�أحيت جمعية املغرتبني الأردنيني
الكنديني �إحتفا ًال كبري ًا مبنا�سبة
عيد الفطر ال�سعيد ،وذلك يوم
الأحد املوافق  3اب– اغ�سط�س
 ،2014ال�ساعة اخلام�سه م�سا ًء،
يف �صالة مطاعم بوفيه القد�س
ال�شهريه ل�صاحبها ال�سيد ميالد
قرب�صي يف مدينة مي�سي�ساغا،
حمققا جناحا بارع ًا.
وح�ضر احلفل عدد كبري من �أبناء

اجلاليه الأردنيه من خمتلف
الع�شائر والعوائل الأردنيه،
بالأ�ضافة اىل العديد من �أبناء
اجلاليات العربية والكندية.
وقد كان الهدف من هذا احلفل
اىل جانب االحتفال بعيد الفطر
ال�سعيد وم�شاركة ابناء اجلاليه
االردنيه خا�صة االطفال ،هو
زيادة التوعيه لالحداث اجلاريه
حاليا يف غزه ،واحلث على
ادارة حمالت جلمع التربعات
مل�ساعدة املت�ضررين من اثار

احلرب ال�شنيعه على املواطنني
الفل�سطنيني االبرياء .ولقد عقد
احلفل على �شرف غزه و فل�سطني
العظيمه ،يف مطعم "القد�س"
كرمز ًا
""Jerusalem
ملنا�صرة اهايل غزه .
وقام ال�سيد "زياد مالوي
فريحات" با�ست�ضافة احلفل على
الطريقه الها�شميه االردنيه،
مرتديا الزي االردين التقليدي
(احلطه والعقال والعبايه)

مقدما خطاباته ال�شيقه لالذان
ال�صاغيه ،م�شيد ًا بالرتحيب
بجميع ال�ضيوف وعدم التفرقه
العن�صريه باالن�سان وغ�ض النظر
عن تعدد العقائد الدينيه او
اجلذور اال�صليه التي ينتمي اليها
ال�ضيوف ،قائ ًال ان امل�ساواة بني
النا�س هو احد واهم تعاليم الدين
اال�سالمي احلنيف الذي يتبعه
ال�سيد "زياد" ،مو�ضحا انها من
اهم العنا�صر لبناء جمتمع منتج
م�سامل ومتحابب وذلك بالرتحيب
باجلميع ومنح الفر�ص من بدون
ا�ستثناء.
هذا وقد �شرف احلفل وزير
البيئه ملحافظة اونتاريو ال�سيد
"جلني موري" ،ورئي�سة بلدية
م�سي�ساغا ال�سيده "هيزل مكالني"
ومدير�شركة مطار تورونتو ال�سيد
"قاري اقدن" (�صديق اال�ستاذ
زياد الذي تطوع م�شكور ُا عريف ًا
للحفل) ،وغبطة االب بولو�ص

مرجي ،واال�ستاذ وائل حداد رئي�س
النادي االردين الكندي ،ومعايل
الدكتور في�صل الرفوع وزير
الثاقفه االردين ال�سابق واال�ستاذ
الزائر يف جامعة مقيل الكنديه،
يف مونرتيال ك�ضيوف �شرف .
وقد �أ�ستهل احلفل بال�سالمني
امللكي الأردين والكندي ،ثم القى
اال�ستاذ زياد مالوي فريحات
رئي�س جمعية املغرتبني الأردنيني
الكنديني كلمة ترحيبيه ،رحب
فيها بال�ضيوف وباحل�ضور،
و�أ�شاد فيها بدور جمعية املغرتبني
الأردنيني الكنديني واجلهود
التطوعيه امل�شكوره للهيئة االداريه
يف التوا�صل مع �أبناء اجلالية
الأردنية وجمع �شملهم من خالل
هذه املنا�سبات والأحتفاالت التي
تقيمها اجلمعية ،كما �أ�شار اىل
التنوع الثقايف والديني والعرقي
للح�ضور من العرب والكنديني،
و�أكد على �أهمية مبد�أ املحبة

وامل�ساواة والت�ألف ما بني الأجنا�س
على اختالف �أديانهم و�أ�صولهم،
وهي من اهم املبادئ التي حتث
عليها جميع الديانات ال�سماويه،
والتي تعد من اهم قواعد البناء
الي جمتمع ع�صري متح�ضر
كاملجتمع الكندي الذي نعي�ش به
وننتمي اليه ،ونكن له كل احلب
واخلري.
ثم القى ك ًال من رئي�سة بلدية
م�سي�ساغا ال�سيده "هيزل مكالني"
ووزير البيئه ملحافظة اونتاريو
ال�سيد "جلني موري" كلمات
�شيقه هنئوا فيها اجلاليه
الأردنيه والعربية
بعيد الفطر
ا ل�سعيد ،

وا�شادوا
د
بجهو
اجلمعيه الأردنيه
خا�صه ،وجهود اجلاليه
االردنيه التطوعي الفعال وامل�ؤثر
يف املجتمع الكندي الواحد الذين
ينتمون اليه ،كما حتدثوا عن
املعاناه التي يعي�شها �أهل غزه
نتيجة العدوان الأ�سرائيلي عليهم،
م�شيدان مبوا�ساتهما ال�شديده عن
معاناة ال�شعب الفل�سطيني العظيم
الناجته من اخلالف اال�سرائيلي
الفل�سطيني امل�ؤ�سف واجلاري يف
غزه .
ثم تناول اجلميع الطعام العربي
ال�شهي واحللويات الفاخره,
يف جوئ من االخوه واملحبه و
التعارف بني املدعوون عن طريق
تبادل اخلربات بينهم وم�شاركتهم
للق�ص�ص اخلا�صه .وكان املدعوون
من جميع و االديان و اجلن�سيات و
االعمار ,العربيه منها واالجنبيه.
من الطفل الر�ضيع اىل ال�شيخ
امل�سن .وقد تخلل احلفل تقدمي
الهدايا للأطفال الذين ابتهجوا
وفرحوا بها كما مت ال�سحب على
عدة جوائز قيمه ،مقدمه من اهل
اخلري ا�صدقاء اجلمعيه االردنيه

االفراد
من
و ا ل�شر كا ت
امل�شكورين والتي
بها،
تربعوا
والتي �ساهم بها
ومت احل�صول
بجهود
عليها
هيئه
اع�ضاء
اجلمعيه االداريه
و مو ظفني
جمموعة �شركات
(�سي دي �سي
)C D C
وموطفي ال�شبكة
العربيه الكنديه
وجريدة املر�سال.
كما مت التوقيع
عري�ضة
على
بها
تقدمت
جمعية املغرتبني
الأردنيني من
قبل جميع ابناء اجلالية الأردنيه
الذين ح�ضروا احلفل ،والتي
تطالب بفتح قن�صلية اردنيه يف
مدينة تورنتو ،من اجل تقدمي
الت�سهيالت املمكنه لإبناء اجلالية
الأردنية والعربيه فيها ،وذلك
لأر�سالها اىل جاللة امللك عبد
اهلل الثاين املعظم ،من خالل
�سفارة اململكة االردنية الها�شميه
يف اوتاوا.
ويف نهاية احلفل �شكر الأ�ستاذ لدعم كيانهم واملحافظة على
زياد مالوي
فر يحا ت م�صاحلهم ،ودعم وتعزيز
اقت�صاد بلدهم الأم االردن
احلبيب يف ظل
قيادة امللك
عبد اهلل

احل�ضور على م�شاركتهم لهذا
احلفل الكبري مبنا�سبه عيد الفطر
ال�سعيد ،هذه املنا�سبه العزيزه
على قلب كل عربي وم�سلم ومتنى
لأبناء اجلالية الأردنيه والعربيه
ا�ستمرارية التوا�صل مع اجلمعية
من اجل دعم الأهداف واجلهود
التي من اجلها �أن�شاء اجلمعية،

ا لثا ين
ملعظم
ا
حفظه اهلل ورعاه
�آمني ،جمددا بالرتحيب
وال�شكر لل�ضيوف واحل�ضور
الكرام ،رمز ًا للكرم واال�صاله
وح�سن ال�ضيافه الأردنيه العربيه
اال�صيله .وغادراجلميع وهم
يف درجه مت�شبعه من البهجه
واالقتناع وال�سرور ،على الرغم
من وجود احلزن واال�سى يف
قلوبهم على ما يحدث يف فل�سطني
احلبيبه� ،شاعرين يف ما يعاين
منه هذا ال�شعب ال�صامد املتمكن.
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