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!MERRY CHRISTMAS...
كندا تغلق �سفارتها يف القاهرة لأ�سباب �أمنية....اىل �إ�شعار �
آخر جمزره ترتكبها " حركة طالبان"
الأمنية يف م�صر ،من �أجل تطوير وزي��ادة اخلدمات
امل��ر��س��ال -ت��ورن�ت��و ،بعد �إغ�ل�اق �سفارتي كندا
اجلزئي
التعليق
أن
�
أردف
�
و
بال�سفارة.
اخلا�صة
أمنية
ل
ا
وبريطانيا يف م�صر ل� ��دوا ٍع �أم�ن�ي��ة� ،أك ��دت وزارة
خلدماتال�سفارةلي�سلأجلغريم�سمى،ولكنهموقت يف مدر�سة ع�سكرية يف الباك�ستان
اخلارجية امل�صرية �أنها توفر االحتياطات الأمنية
كافة لكل ال�سفارات الأجنبية العاملة على الأرا�ضي
امل�صرية .و�أكد الناطق الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية
امل�صرية بدر عبدالعاطي �أن "م�صر توفر االحتياطات
الأمنية لكافة ال�سفارات الأجنبية يف م�صر ،وال ت�ألو
جهد ًا حلماية ال�سفارات على �أرا�ضيها"
و�أ��ض��اف �أن "�إغالق �سفارتي بريطانيا وكندا
يعترب �ش�أن ًا داخلي ًا لهاتني ال�سفارتني وفق ًا لأ�سبابهما
اخلا�صة ،من دون �أن يكون هناك �أي تق�صري من
اجلانب الأمني" .وكانت �سفارة كندا يف القاهرة
قد ع ّلقت بع�ض �أن�شطتها وخدماتها القن�صلية ،لأجل

ق�صري لدوا ٍع �أمنية ،يف �إجراء يعترب الثاين من نوعه ،
بعدقيامال�سفارةالربيطانيةبتعليقخدماتها.
وق��ال م�س�ؤول يف ال�سفارة الكندية� ،إن ال�سفارة
�أغلقت حتى �إ�شعار �آخر ب�سبب خماوف �أمنية .و�أو�ضح
م�صدر م�س�ؤول يف ال�سفارة الكندية يف ت�صريحات
لوكالة "�أنباء ال�شرق الأو��س��ط الر�سمية"� ،أن هذا
التعليق يعد �إجراء احرتازي ًا حلماية موظفي ال�سفارة،
م��ؤك��د ًا �أن ال�سفارة الكندية تتوا�صل مع الأجهزة

حلني التباحث مع الأجهزة الأمنية يف م�صر ،لتوفري
مزيد من احلماية الأمنية.
وجاء يف ر�سالة ن�شرت على موقع ال�سفارة على
الإنرتنت" :القدرة على تقدمي خدمات قن�صلية رمبا
تكونحمدودة�أحيان ًاولفرتاتق�صريةب�سببالظروف
الأمنيةغريامل�ستقرة".
وقالت وزارة اخلارجية امل�صرية �إن "القرار �إجراء
�أمني اح�ترازي اتخذته ال�سفارة" ،م�ضيف ًا �أن "لكل
دولة احلق يف اتخاذ الإجراءات الأمنية الالزمة لت�أمني
مقار بعثاتها والأفراد العاملني فيها".
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املر�سال -تورنتو � ،أك��دت ال�شرطة
ال �ب��اك �� �س �ت��ان �ي��ة م �ق �ت��ل ج �م �ي��ع م�ن�ف��ذي
ال �ه �ج��وم و �� 141ش�خ���ص� ًا ع�ل��ى الأق��ل
بينهم  90من الطلبة يف عملية نفذها
م�سلحون من حركة "طالبان باك�ستان"
على مدر�سة ع�سكرية يف بي�شاور �شمال
غربي ال�ب�لاد .وذك��رت م�صادر �أمنية
باك�ستانية �أن امل�سلحني ،وعددهم ،9
اح�ت�ج��زوا �أك�ث�ر م��ن � 500شخ�ص بني
ط�ل�اب وم�ع�ل�م�ين وم��وظ�ف�ين ب��امل��در��س��ة
ال �ت��ي ي��دي��ره��ا اجل �ي ����ش ال�ب��اك���س�ت��اين
 .و �أع �ل��ن اجل�ي����ش ال�ب��اك���س�ت��اين حالة
ال �ط��وارئ يف املنطقة وا��س�ت��دع��ى ق��وة
ك��وم �ن��دو���س خ��ا� �ص��ة ل �ت �ط��وي��ق امل �ك��ان
م�صحوبة بطائرة هليكوبرت ع�سكرية
ل�ل�م��راق�ب��ة .وت�ن��اق�ل��ت وك���االت الأن �ب��اء
خ�بر تبني حركة "طالبان باك�ستان"
املت�شددة م�س�ؤوليتها عن العملية التي

بررتها ب�أنها ت�أتي يف �سياق ردها على
الهجوم الع�سكري امل�ستمر �ضدها يف
معاقلها باملناطق القبلية قرب بي�شاور.
وم��ن ج�ه��ة �أخ ��رى �أك ��د م �� �س ��ؤول يف
ال �� �ش��رط��ة امل �ح �ل �ي��ة م ��ن ارت� �ف ��اع ع��دد
ال���ض�ح��اي��ا  ،خ��ا��ص��ة ب�ع��د ��س�م��اع دوي
انفجارات� ،صادرة عن �أحد املهاجمني
�أو �أك�ث�ر ق��د ف �ج��روا �أح ��زم ��ة نا�سفة
ك��ان��وا ي��رت��دون �ه��ا .وق ��د ج ��رى ت �ب��ادل
لإط�ل�اق ال�ن��ار ب�ين امل�سلحني وال�ق��وات
ال�ب��اك���س�ت��ان�ي��ة ال �ت��ي ط��وق��ت امل�ن�ط�ق��ة
و�أجلت العديد من الطالب واملعلمني.
ويف �أوىل ردود الفعل على العملية دان
الرئي�س الباك�ستاين الهجوم ،و�أع��رب
ع��ن "حزنه العميق �إزاء اخل�سائر يف
الأرواح الربيئة" ،و�شدد على �ضرورة
تقدمي اجلناة �إىل العدالة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ���ص��رح رئ �ي ����س ال� � ��وزراء
الباك�ستاين نواز �شريف فى م�ؤمتر �صحفى،

ب�أن الهجوم كان نتيجة للعملية الع�سكرية
التي نفذتها القوات امل�سلحة الباك�ستانية
يف  15ي��ون�ي��و/ح��زي��ران  2014يف منطقة
وزير�ستان ال�شمالية (بالقرب من احلدود
االف �غ��ان �ي��ة) � �ض��د اجل �م��اع��ات امل �ت �م��ردة
امل�سلحة التابعة لتنظيم القاعدة ،وحركة
طالبان باك�ستان .ويف ت�صريح �سابق لرئي�س
الوزراء الباك�ستاين نواز �شريف قال :طاملا
مل يتم تنظيف البالد من الإره ��اب ،ف�إن
هذه احلرب لن تتوقف ،ال ينبغي لأحد �أن
ي�شك يف ذلك" مثل هذه الهجمات "كانت
متوقعة يف �أعقاب احلرب".
وجت ��در الإ�� �ش ��ارة �إىل �أن ال�ه�ج��وم
وقع يف منطقة بي�شاور التي يبلغ عدد
�سكانها ح ��وايل �أرب �ع��ة م�لاي�ين ن�سمة
وهي كربى مدن �شمال غرب باك�ستان.
و�صعدت "حركة طالبان" من هجماتها
يف ال �� �س �ن��وات الأخ �ي��رة ب��ال �ق��رب من
احلدود مع �أفغان�ستان.
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اخبار متنوعه

كندا ...وم�شكلة نق�ص الأطباء !!!!!

امل��ر���س��ال -ت��ورن��ت��و ،يف ال��ع��ام
املا�ضي � ،2013أطلقت اجلمعية
الطبية الكندية حملة دعائية للفت
النظر �إىل �أن ما يقرب من خم�سة
م�ل�اي�ي�ن ك���ن���دي ل��ي�����س ل��دي��ه��م
ط��ب��ي��ب ل��ل��ع��ائ��ل��ة و �أن ال���ب�ل�اد
���س��وف حت��ت��اج  26،000طبيب
ا���ض��ايف لتلبية ن�سبة ا لأط��ب��اء
التي تفر�ضها  OECDلكل
�أ���س��رة .ويف نف�س ال��وق��ت يفد
ايل كندا �سنويا �أع��داد كبرية
م����ن ا لأط�����ب�����اء امل�����درب��ي��ن يف
اخل��ارج ال��ذي��ن انتقلوا للحياة
يف ك��ن��دا ب�شكل دائ���م ول��ك��ن ال
مي��ك��ن��ه��م ال���ع���ث���ور ع��ل��ى ف��ر���ص
ت���دري���ب���ي���ة يف امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة مل��ن��ح��ه��م االع��ت��م��اد
الذي ي�ؤهلهم ملمار�سة املهنة.
وتو�ضح اح�صائيات من العام
 2012ان  ٪20ف��ق��ط م���ن ع��دد
 1،486ط��ب��ي��ب ك���ن���دي ح��ا���ص��ل
علي التعليم خ��ارج كندا �أو مقيم
دائ����م ق���د ا���س��ت��ط��اع��و احل�����ص��ول
علي فر�ص تدريبية يف امل�ست�شفيات
التعليمية يف كندا .وه��ذا يعني �أن
 1،188مم��ن اج��ت��ازوا امتحانات
الرتخي�ص مل ي�ستطيعو احل�صول
علي تدريب ي�ؤهلهم لي�صبحو �أطباء
عائلة .وتدعي امل�ست�شفيات � أن
ال�سبب هو نق�ص يف ع��دد الأطباء
القدامي القادرين علي منح الأطباء
اجلدد التدريب االزم.

ول���ك���ن ه��ن��ا ت ��أت��ي
مفاج�أة حقيقية :ففي
حني �أن امل�ست�شفيات
اجل���ام���ع���ي���ة ترف�ض
ت�����دري�����ب الأط�����ب�����اء
املقيمن يف كندا ،فقد
مت قبول متدربني من
دول �أجنبية ب��أع��داد
قيا�سية  -ك��ل منهم
ي����أت���ي �إىل ه��ن��ا على
ح�ساب حكومته ومن
ث���م ي��ع��ود �إىل وط��ن��ه
بعد �أن يح�صل علي
ت��دري��ب ك��ام��ل .فقد
ارت����ف����ع����ت �أع���������داد
الأط�����ب�����اء الأج����ان����ب
املتدربني يف كندا ايل �إىل 2،082
ط��ب��ي��ب يف ع���ام  ،07-2006من
�أ���ص��ل  937طبيب قبل عقد من
ال��زم��ن ،وفقا لأح�صائيات �سجل
Canadian post-MD
.Education Registry
وي��ك��م��ن ال�����س��ب��ب يف ق���ب���ول ه��ذه
الأرقام يف �أن احلكومات الأجنبية
(وخ��ا���ص��ة م��ن ال�شرق الأو���س��ط)
تدفع ر�سوما ت�صل ايل 25،000
دوالر �سنويا (يف �أونتاريو علي �سبيل
املثال) للم�ست�شفيات .وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،تدفع احلكومة الأجنبية
للطبيب راتبا يرتاوح بني -47،000
 81،000دوالر وحزمة فوائد ت�صل
ايل حوايل  ٪12من الراتب .وهكذا

ال�سوري حازم �شريف يفوز بلقب
"�أرب �آيدول "Arab Idol

بعد �سباق ماراثوين ح�سم ال�سوري
حازم �شريف لقب'�أرب �آيدولArab
 'Idolللمو�سم الثالث ،الذي عر�ض
عرب�شا�شة''mbcو'م�صر،'mbcبعد
رحلةطويلةو�شاقةمنالتناف�سمعبقية
املت�سابقني ،الذين خرجوا تباع ًا على
مداراحللقاتاملا�ضية،وكان قد و�صل
�إىل احللقة النهائية ال�سوري حازم
�شريف ،وال�سعودي ماجد امل��دين،
والفل�سطينيهيثمخاليلي.

وب���ه���ذا ال���ف���وز ي���ك���ون ح���ازم
�شريف هو ثالث مت�سابق يحمل
اللقب بعد ف��وز امل�صرية كارمن
�سليمان يف املو�سم الأول للربنامج،
والفل�سطيني حم��م��د ع�����س��اف يف
املو�سمالثاين.
وقد القى الربنامج ،ال��ذي عر�ض
عرب �شا�شة ' 'mbcو'م�صر،'mbc
�إقبا ًال كبري ًا ون�سبة م�شاهدة عالية ملا
ت�ضمنه من مفاج�آت عديدة ومواهب
ج��دي��دة وم�����ش��ارك��ات لفنانني كبار،
كان �آخرهم الفنان الإماراتي ح�سني
اجل�سميالذي�شاركباحلفلاخلتامي
بعدة�أغنيات�ألهبتحما�ساجلمهور.
و�ضمت جلنة حتكيم '�أرب �آيدول
 'Arab Idolك��ل م��ن الفنانة
الإماراتية �أحالم والفنانة اللبنانبة
نان�سي عجرم والفنان اللبناين وائل
كفوري وامل���وزع املو�سيقي امل�صري
ح�سنال�شافعي.

مب�صاريف ت�صل ايل 115،000
دوالر ���س��ن��وي��ا،ت�����ض��م��ن احل��ك��وم��ة
الأجنبية طبيب م�ؤهل يعود ايل
وطنه يف غ�ضون خم�س �سنوات.
علي اجلانب الأخر �أ�شارت كلية
الطب بجامعة �أوتاوا بعد عناء ايل
�أن نظام القبول يف الكلية يعطي
الأولوية خلريجي املدار�س الطبية
ال��ك��ن��دي��ة ،ث���م للمتعلمني خ���ارج
كندا ،والذين قد يقيمون يف كندا
ب�شكل دائ���م ،و�أخ��ي�را للمتدربني
الأج����ان����ب .ول��ك��ن ال���واق���ع ي�شري
ايل خ�لاف ذل��ك وحالة جو�شوا
ث����ام��ب�راج ه���ي خ�ي�ر م���ث���ال علي
ذل����ك .ف��ق��د ت��خ��رج ج��و���ش��وا ع��ام
 1978وكان طبيب مقيم ملدة �ستة
�سنوات يف جراحة العظام� ،آخر

اثنني منهما يف جامعة برمنجهام
يف انكلرتا وح�صل علي خربة 20
عاما يف جمال ا�ستبدال املفا�صل.
وبعد ال��ق��راءة عن نق�ص الأطباء
يف ك���ن���دا ،ق���رر م��وا���ص��ل��ة مهنته
هنا.واجتاز �أربعة جمموعات من
االم��ت��ح��ان��ات ،مب��ا يف ذل��ك تقييم
م��ه��ارات��ه اجل��راح��ي��ة .وم��ع ذل��ك،
مل ي�ستطع يف النهاية اي��ج��اد �أي
فر�صة يف التدريب .علي اجلانب
الأخ���ر هناك �صف انتظار طويل
جلراحات ا�ستبدال مفا�صل الركبة
واحلو�ض يف كندا .وي�شعر جو�شوا
الأن بالعجز �أمام عدم قدرته علي
امل�ساهمة يف تخفيف �أالم املر�ضي.
ولكن جو�شوا حمظوظ ن�سبيا فهو
قادر علي ال�سفر ثالثة مرات �سنويا
لبلدان يف �أ�سيا و�أفريقيا الج��راء
اجلراحات بف�ضل رخ�صته املعرتف
ب��ه��ا م��ن ج��ام��ع��ة برمنجهام� .أما
الأط��ب��اء الأق���ل حظا فهم يعملون
���س��ائ��ق��ي ل�������س���ي���ارات الأج��������رة �أو
كم�ساعدي الأطباء .يثري هذا الو�ضع
يثري حنق ج��ويل ت���وب ،وه��و حمام
هجرة يف �أوت��اوا علق علي امل�شكلة
قائال "كان من املمكن � أن حت�صل
كندا علي الأقل على ال��ف طبيب
�إ�ضايف �سنوي ًا� ،إن مل تكن منا�صب
الأطباء املقيمني تباع �إىل ال�شرق
الأو�سط لتدريب �أطباء �أخرين من
غري الكنديني واملهاجرين والذين
يرتكو كندا بعد تدريبهم".

بدء ت�صوير الفيلم الكندي العاملي "طريق
هاينا" يف مدينة العقبة جنوب االردن
املر�سال -تورنتو ،ب��د أ� يف مدينة
العقبة جنوب االردن اعمال ت�صوير
الفيلم العاملي "طريق هاينا" ،الذي
يتناول ق�صة ملحمية احل���رب يف
افغان�ستان والعالقة االن�سانية التي
ت��رب��ط اجل��ي�����ش ال��ك��ن��دي وال�شعب
االف����غ����اين .وع��ب�ر خم����رج الفيلم
ب��ول غ��رو���س ع��ن �سعادته بت�صوير
الفيلم يف مدينة العقبة ،م�ضيف ًا

ان االردن���ي�ي�ن م��ت��م��ي��زون بالكرم
وال�����ش��ج��اع��ة وال�������ش���رف ون�����ش��ع��ر
باالمتياز لفر�صة العمل معهم على

هذا الفيلم الذي يركز على اجلانب
االن�ساين الذي ينبغي ان يركز عليه
اي فيلم يتناول ق�صة حرب طويلة
كتلك التي حدثت يف افغان�ستان .من
جانبه ،قال ال�سفري الكندي يف عمان
ب��رون��و �ساكوماين "نحن �سعيدون
باختيار االردن لت�صوير الفيلم،
مبا يجذب االنتباه ل�لاردن كبيئة
منا�سبة ل�صناعة االفالم العاملية
ويقوي العالقات االردنية الكندية
يف جم����ال ���ص��ن��اع��ة االفالم".
واك��د مفو�ض اال�ستثمار والتنمية
االق��ت�����ص��ادي��ة يف �سلطة منطقة
ال��ع��ق��ب��ة االق��ت�����ص��ادي��ة اخل��ا���ص��ة
�شرحبيل ما�ضي ان ت�صوير الفليم
يف العقبة واملناطق املحيطة بها
�سي�سهم يف ترويج املدينة �سياحي ًا،
م�شريا اىل ان فكرة الفيلم ب�شكل عام
تعزز مفهوم ال�سالم واالبتعاد عن
احلروبل�صالحالقيماالن�سانية.

"مـول العـالـم" يف دبي ....الأكرب على كوكب الأر�ض ..؟

املر�سال -تورنتو ،يتميز م�شروع
"مول العامل" اجلديد الذي تنفذه
�شركة "دبي القاب�ضة" مبفهومه
الفريد ،وموقعه املتميز ،ومرافقه
اجلذابة ،يف دفع عجلة منو وازدهار
قطاع ال�سياحة يف دبي .وكانت �إمارة
دبي قد �أعلنت يف �شهر متوز/يوليو
املا�ضي عن امل�شروع ،والذي يعد �أكرب
مركز ت�سوق من نوعه يف العامل� ،أي
عبارة عن مدينة مكيفة بالكامل على
م�ساحة تتجاوز  48مليون قدم مربع.
و�سي�ضم "مول العامل"  8ماليني
ق��دم مربعة من م�ساحات الت�سوق
القابلة للزيادة ،و�أكرب حديقة �ألعاب
داخلية يف العامل تغطيها قبة واحدة
ميكن فتحها خ�لال ف�صل ال�شتاء،
وم��ن��اط��ق ل��ل��م�����س��ارح وال��ف��ع��ال��ي��ات
الثقافية ،وال�سياحة العالجية .وقال
نائب رئي�س التخطيط الإ�سرتاتيجي
يف "دبي القاب�ضة" خلفان بلهول �أن

ا�سم امل��ول يرتبط بحجم امل�شروع
الكبري ،ودجمه للكثري من اخلدمات
يف وق�����ت واح�������د ،م����ن ال���ن���واح���ي
االجتماعية ،والثقافية ،وال�صحية،
واالجتماعية ،ف� ً
ضال عن الت�سوق"،
م�ضيف ًا �أن "مول ال��ع��امل ي�سمح
للأ�شخا�ص بالتنقل من خدمة �إىل
خدمة ب�شكل �سهل".و�أو�ضح كذلك
�أن مول العامل جمهز ال�ستقبال 180
مليون زائ��ر �سنوي ًا� ،إذ يعد مدينة
متكاملة ميكن ل��ل��زائ��ر �أن يق�ضي
فيها �أ�سبوع ًا كام ً
ال بدون مغادرتها

�أو احل��اج��ة ال���س��ت��خ��دام �سيارته.
و�سيتم تغطية وتكييف كافة ممرات
امل�شاة التي تت�صل باملول والتي يبلغ
طولها �أكرث من  7كيلومرتا ،وميكن
فتحها خالل ف�صل ال�شتاء ،وتربط
املمرات املربدة كافة املرافق املت�صلة
باملول من فنادق و�أم��اك��ن للت�سوق،
ومنتجعات �صحية .و�سي�ضم مول
العامل �أكرب م�ساحات للتجزئة على
م�ستوى العامل� ،إذ �سريتبط مع �أكرث
من مائة من�ش�أة فندقية ت�ضم 20
�أل��ف غرفة فندقية .و�أ���ش��ار بلهول

�إىل �أن "هدفنا من خالل مول العامل
حتويل دبي �إىل وجهة �سياحية على
م��دار ال�سنة "،و�أ���ض��اف بلهول �أن
"مول العامل مكيف بالكامل ،ولكن
يعتمد �أحيان ًا على �أ�ساليب تكييف
مثل التظليل ،وال��ت��ي تختلف عن
التكييف الإلكرتوين "،م�شري ًا �إىل �أن
"املول يرتبط ببمرات مكيفة تربطه
ب�أكرب حديقة �ألعاب عاملية ومنتجع
�صحي وباملركز التجاري نف�سه".
وبالإجابة عن احتمال ت�أثري املول
على مراكز الت�سوق الأخرى يف دبي،
قال بلهول �إن "املول �سيواكب التطور
وزي���ادة ع��دد ال�سياح يف املنطقة"،
م�ضيف ًا �أن "املول ميكن �إطالق عليه
ا�سم مدينة ،وه��ذا ما �سيميزه عن
امل��والت الأخرى "،وم��ؤك��د ًا �أن "كل
الأفكار واملعامل يف دبي فريدة من
نوعها ،وهذه ن�سخة جديدة من هذه
الأفكار".
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وفاة ال�شاعر اللبناين
�سعيد عقل �صاحب ق�صيدة
"عمان يف القلب"

امل���ر����س���ال -ت��ورن��ت��و  ،رح��ل
ال�����ش��اع��ر وا لأدي�����ب ال��ل��ب��ن��اين
�سعيد ع��ق��ل ،ع��ن عمر يناهز
م��ئ��ة و���س��ن��ت�ين ،ت���ارك��� ًا م��ئ��ات
ال��ق�����ص��ائ��د وا لأع��م��ال ا لأدب��ي��ة
ال��ت��ي �ستخلد ذك��راه ع��ل��ى م� ّر
ا لأج��ي��ال .ول��د اب��ن البقاع يف
الرابع من متوز (يوليو) العام
 1912يف مدينة زح��ل��ة ،وك��ان
من �أهم ال�شعراء املعا�صرين
وق��د ل��ق��ب ب��ال�����ش��اع��ر ال�صغري
ن�����س��ب��ة �إىل �أن���ه ك���ان ���ش��اع��ر ًا
منذ طفولته وقد مت ّيز �شعره
ب���ال���ت���ج���دي���د .يف اخل���ام�������س���ة
ع�شرة م��ن ع��م��ره ا�ضطر �إىل
ت��غ��ي�ير خم��ط��ط ح��ي��ات��ه ،وت��رك
حلمه يف التخ�ص�ص يف جمال
الهند�سة ليمار�س ال�صحافة
وال���ت���ع���ل���ي���م يف زح���ل���ة ن��ت��ي��ج��ة
�ضائقة مالية �أ�صابت عائلته.
وم����ن����ذ م���ط���ل���ع ال���ث�ل�اث���ي���ن���ات
ا���س��ت��ق��ر يف ب�ي�روت ،وك��ت��ب يف
م��ط��ب��وع��ات ع���دة م��ن �أب��رزه��ا
ج��رائ��د «ال��ب�رق» و»امل��ع��ر���ض»
و»ل�����س��ان احل���ال» و»اجل��ري��دة»
ويف جم������ َّل������ة «ال�����������ص�����ي�����اد
».ود ّر ���������س ع���ق���ل يف م��در���س��ة
ا لآداب ال��ع��ل��ي��ا ،ويف م��در���س��ة
ا لآداب ال��ت��اب��ع��ة ل�ل�أك��ادمي��ي��ة
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ل��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة،
ويف دار امل��ع��ل��م�ين ،واجل��ام��ع��ة
ال��ل��ب��ن��ان � ّي��ة ،ب���ا لإ����ض���اف���ة �إىل
تدري�س تاريخ الفكر اللُّبناين
يف ج��ام��ع��ة «ال����روح ال��ق��د���س»
و �أل���ق���ى درو�����س���� ًا اله���وت��� ّي���ة يف
«م��ع��ه��د ال�ل ّ
ا ه��وت» يف ب�يروت،
ح���ي���ث ت���ع��� ّم���ق ال�������ش���اع���ر يف
ال��ل��اه�����وت امل�������س���ي���ح���ي ح��ت��ى
�أ���ص��ب��ح فيه م��رج��ع� ًا  .ك � ُّل ذلك
ب���دِ ّق���ة و �إت���ق���ان وت��ر�� ُّ�س��ل ب��ادع
���ح ف���ي���ه ق����و ُل����ه ع��ن
ح��� َّت���ى ��َ���ص� َّ
�اب ال��كَ � ْو ن
َ����ر � َأت كِ ��ت� َ
امل��ع � ّل��م :ق َ
��َ�س��ط��ر ًا محَ َ ���ا ��َ�س��طْ ��را ُم � َع � ّل� ُ�م ،
ُع� ْ��د ف��آ ْك��ت��ب��ه �أج��م��ل م��ا ُي � ْق��را.
ويف ع���ام  1935ق���دم ���س��ع��ي��د
عقل امل��أ���س��اة ال�شَّ عرية «بنت
يفتاح» ،ونالت حينها جائزة
«اجل���ام���ع���ة ا لأدب�����ي�����ة» .ع���ام
� 1937أ�صدر «املجدلية» .ويف
ع���ام � 1944أط��ل��ت م�����س��رح� ّي��ة
ق��دم��و���س ،وم��ن بعدها �أ���ص��در
دي���وان «رن���دىل» ع��ام .1950
وع���ام ��� 1954ص��در ل��ه ُك��ت� ّي��ب
«م�شكلة النخ ّبة» ال��ذي
ن�ثري ُ
ي��ط��ال��ب ف��ي��ه ال�����ش��اع��ر ب ��إع��ادة
ال���� ّن����ظ����ر يف ك�����لّ �����ش����يء م��ن
ال�سيا�سة �إىل ال��ف��ك��ر وال��ف��ن.
وع������ام ���� 1960ص���در ك���ت���اب
«ل��ب��ن��ان �إن ح��ك��ى» ،ن�����ش��ر من
خالله �أجم��اد لبنان ب�أ�سلوب
ق�����ص�����ص��ي .ك��م��ا ���ص��در �أي�����ض � ًا

ك��ت��اب « �أج��م��ل منك؟
ال .»...ع���ام 1961
���ص��در ك��ت��اب «ي����ارا»
����ب
وه��������و �����ش����ع����ر ح� ّ
ب��ال��ل��ه��ج��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،
وع�����ام ��� 1971ص��در
ل���ه ك���ت���اب « �أج���را����س
ال���ي���ا����س���م�ي�ن» ،وه���و
�شعر يغني الطبيعة.
ع�����ام ���� 1972ص���در
«ك���ت���اب ال�����ورد» وه��و
نرث �شعري.
عا م ��� 1 9 7 3ص��د ر
ل��ه ك��ت��ا ب « ق�����ص��ا ئ��د
��ب ،
م���ن د ف��ت�ر ه����ا » ����ش���ع���ر ح� ّ
و يف ا ل����ع����ا م ن���ف�������س���ه ����ص���د ر
ل��ه ك��ت��ا ب « ُد ل����ز ى » ق�����ص��ا ئ��د
�����ب ل��� ُي���ك���م���ل م����ن خ�ل�ا ل���ه
ُح� ّ
ن�����ه�����ج « ر ن�����������������د ىل »  .ع�����ا م
� 1 9 7 4أ ����ص���د ر ك���ت���ا ب « ك��م��ا
ا لأ ع�����م�����د ة » ا ل�����ذ ي ي��ت��ح��د ث
ع��ن م��د ي��ن��ة ب��ع��ل��ب��ك .
ً
و م���ن ك��ت��ب��ه �أ ي�������ض���ا ك��ت��ا ب
« خ��م��ا ���س� َّي��ا ت » و ه��و جم��م��و ع��ة
�أ ����ش���ع���ا ر ب��ا ل��ل��غ��ة ا ل��ل��ب��ن��ا ن��ي��ة
و ا حل�������ر ف ا ل���ل���ب���ن���ا ين و ق���د
���ص��د ر ع��ا م .1 9 7 8
وع��ام ��� 1981ص��در ل�سعيد
ع���ق���ل دي������وان ����ش���ع���ر ب��ال � ّل��غ��ة
ال��ف��رن�����س � ّي��ة ا���س��م��ه «ال���ذَّ ه���ب
ق���������ص����ائ����د» .وه������و م����ن ق���ال
��وم���ا «يف ���ش��ع��ري ���ش��يء م��ن
ي� ً
الرمزية لكن �شعري �أكرب من
ذل��ك ،ي�ضم ك��ل ان��واع ال�شعر
يف ال����ع����امل ،ه��������ؤالء ال���ذي���ن
ي�صدقون انهم رواد مدر�سة
م��ن امل��دار���س ل��ي�����س��وا ���ش��ع��راء
ك��ب��ا ًر ا ،ال�����ش��ع��راء ال��ك��ب��ار هم
ال���ذي���ن ي��ج��ع��ل��ون ك���ل ان����واع
ال�����ش��ع��ر ت�����ص��ف��ق ل��ه��م  ،ك��ان
م�����ن ان���������ص����ار «ال����ق����وم����ي����ة
ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة» وي����داف����ع ب��ق��وة
ع���ن «اخل��ا���ص��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة»
وي�����دع�����و اىل ا�����س����ت����خ����دام
ال��ل��ه��ج��ة ال��ع��ام��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة،
وقد �أعطى �سعيد عقل ذاته
ال��ت��ط �لُّ��ب ال��طَّ ��ام��ح ،وال��ر �ؤي��ا
ال��ك��ب�يرة ،وال� َّت��ع��ب ع��ل��ى �شغل
���ش��خ�����ص� َّي��ت��ه و َر � ْ��ص��فِ ��ه��ا م��ث��ل��م��ا
ُيريدها �أن تكون كما �شُ غِف
ب��ال � َّن��زع��ة امل��ث��ال � ّي��ة وال���� ُّر وح
ال�ت�ر�� ّ��س���ل���ي وان����ت����دب ن��ف�����س��ه
�����ش�����أن ال���ك���ب���ار يف ال���دن���ي���ا
��ام ُج��� ّل���ى ،ف����أن����� َ��ش����أ ���س��ن��ة
مل��� ّه� َّ
 1962ج���ائ���زة ���ش��ع��ر ّي��ة م��ن
��ف
م��ال��ه اخل��ا���ص َق� ْ��د ُر ه���ا �أل� ُ
ل�ي�رة ل��ب��ن��ان��ي��ة مت��ن��ح لأف�����ض��ل
����ص���اح���ب �أث�����ر ي���زي���د ل��ب��ن��ان
والعامل ُح ّب ًا وجما ًال .
ومن �أ�شهر ق�صائده غنيت
م���ك���ة ال����ت����ي ت��غ��ي��ن��ه��ا ف��ي�روز
وم���ن���ه���ا :غ��ن��ي��ت م��ك��ة �أه��ل��ه��ا
ال�صيدا والعيد مي�ل�أ �أ�ضلعي
عيدا ...يا قارئ القر �آن �صل
له� ،أهلي هناك وطيب البيدا
وه���و ال����ذي ت��غ��ن��ى ب��ع��م��ان:
ع��ـ� ّم��ان يف ال��ق��ل��ب �أن��ت اجلمر
واجل������اه ب���ب���ايل ع�����ودي م���ري
مثلما ا لآه
لو تعرفني وهل �إالك عارفة
ه���م���وم ق��ل��ب��ي مب���ن ب����روا وم��ا
ب��اه��وا ���...س��ك��ن��ت ع��ي��ن��ي��ك ي��ا
عمان فالتفتت �إيل من عط�ش
ال�صحراء �أمواه
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اخبار عاملية

�أجمل التهاين بحلول ال�سنه اجلديده 2015
وكل عام وانتم بخري!!!
بقلم اال�ستاذ زياد مالوي فريحات  -رئي�س التحرير

ع��ام مي���ض��ي ....واخ��ر ي��أت��ي،
� �س��ري��ع ه ��و �إن �ق �� �ض��اء االي���ام
وال�سنوات ،عام مي�ضى و يطوي
ب�ين �صفحاته اح��داث � ًا كثرية
حملت معها �أ�سو�أ املراحل التي
مرت بها تاريخ االمه العربية،
فبعد اي��ام قالئل ،يطل علينا
ع��ام اخ��ر ج��دي��د تتجدد معه
م�سرية االيام واالحالم� ،آملني
م��ن اهلل ع��ز وج ��ل ان ت�ك��ون
ايامه ميل�ؤها احلب وال�سعادة،
فحب احلياه بكل معانيها ،هي
�أ��س��ا���س ال��وج��ود ،ح��ب احلياه
 ....هو الذي ب��د�أت به احلياة
الب�شرية ،وهو �أ�سا�س الوجود
الب�شري  ،وذل��ك لأن اهلل عز
وج ��ل ،ق��د خ�ل��ق �آدم وح ��واء،
و�أ�سكنهما اجلنة ،ثم �أهبطهما
الأر�ض من �أجل بقاء الب�شرية
ودمي ��وم� �ت� �ه ��ا ع �ب�ر ال �� �س �ن�ين
والأزم ��ان ،فبعد اي��ام معدودة
�سن�شهد احتفاالت عيد ميالد
�سيدنا عي�سى �،أه ��م الأع�ي��اد
و�أق��د� �س �ه��ا ل��دى �أخ��وان �ن��ا من
الطوائف امل�سيحييه املختلفه،
حيث يعتربعيد امليالد املجيد،
هو يوم ميالد �سيدنا امل�سيح،
او �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم،
ور�أ�س ال�سنة امليالدية.
ف��ال �ن��اظ��ر لأح�� ��وال ال���ش�ع��وب
ال �ع��رب �ي��ة خ �ل�ال ه� ��ذا ال �ع��ام
امل �ن �� �ص��رم  ،ي �ج��د �أن ه�ن��اك
الكثري م��ن الت�شتت وال�ضياع
والدمار وهدر لدماء الأبرياء
من الأطفال وال�شيوخ والن�ساء
من �أبناء الأمة العربية العظيمة
 ،وه��ي ال تتنا�سق وال تتنا�سب
مع ال�صفة التي و�صف اهلل بها
هذه الأمة يف كتابه الكرمي،
�ْي� ُ �أمَّ���� ٍة ُ�أ ْخ���ر َِج���تْ
" ُك ْن ُت ْم َخ رْ َ
ِل��ل�� َّن��ا� ِ��س َت ْ������أمُ����� ُرو َن ِب���المْ َ��� ْع��� ُروفِ
َو َت�� ْن�� َه�� ْو َن ع َِ��ن المْ ُ ْن َك ِر َو ُت���ؤْمِ �� ُن��و َن
ِب هَّ
اللِ" .
�آن الأوان مل��راج �ع��ة الأف �ك��ار
والأ�ساليب التي �أثبتت ف�شلها
ع�بر ال�سنني ،كما �آن الأوان
للخروج من مرحلة ال�شعارات
الرنانه �إىل مرحلة العمل النابع
من املعرفة والعلم ،وللخروج من
هذه امل�ستنقعات ،ال خيار �أمام
ال��دول العربية غ�ير التن�سيق
فيما بينها ،وتوحيد اجلهود
وال�ت�ط�ل�ع��ات م��ن خ�ل�ال ر�سم
ا�سرتاتيجيات جديده م�شرتكة،
وو�ضع اخلطط امل�ستقبليه يف
خمتلف املجاالت االقت�صادية
وال�سيا�سية والتعليمية والثقافية
والإع�ل�ام �ي��ة ،ل�ت�ك��ون �ضمان ًا
للخروج من امل�شاكل احلا�ضرة
ال�ت��ي نعي�ش بها وامل�ستقبلية
التي نت�أمل اخلال�ص مما نحن
نعي�ش فيه من الت�شتت وال�ضياع
ونكران الذات.
�أن بقاء �شعارات املا�ضي من
خملفات اال�ستعمار والتدخل
الأجنبي وامل��ؤام��رات على انها
ال�سبب ال��ذي ادى اىل �إرج��اع
�أوب �ق��اء ال���ش�ع��وب ال�ع��رب�ي��ة يف
ال� ��درك الأ� �س �ف��ل م��ن الأمم،

والتباكي على اجم��اد املا�ضي
التليد وال��رغ�ب��ه والبحث عن
االنتقام مما نحن فيه ....يف
ت�بري��رال��واق��ع احل ��ايل ،ولي�س
الرغبة احلقيقيه يف الإ�صالح
ب �ك��ل اجت��اه��ات��ه و��س�ي��ا��س��ات��ه
ومراجعة الذات ،لت�أ�سي�س لفكر
مبني على ال�سالم والإن�سانية و
التعاي�ش انطالقا م��ن الفكر
احل�ق�ي�ق� ّ�ي لديننا الإ��س�لام��ي
احلنيف .
�إذا �أرادت ال�شعوب العربية،
اخل � � ��روج م� ��ن ال�� � � ��دوران يف
احل � �ل � �ق� ��ات امل � �ف� ��رغ� ��ة ،ف�لا
خ �ي��ار �أم��ام �ه��ا � �س��وى �إي �ج��اد
�إ�سرتاتيجيات م�شرتكة تقوم
على �آليات عملية وعلمية بعيدة
عن امل�صالح الآنيه ال�ض ّيقة ،و
الرتكيز على الثقافة والرتبية
والتعليم ،من �أجل تغيري مفهوم
الأ ّم� � ��ة ووج��دان��ه��ا امل���ش�ترك
وتوظيفه �إيجابي ًا يف الثقافة
الإن�سانية والنف�سية والعقلية
وال �ع �م �ل �ي��ة ،وف �ه��م م��ا ي�ج��ري
حولنا حملي ًا و�إقليمي ًا ودولي ًا
الم�ت�لاك ر�ؤي ��ة �صائبة ،و�أف��ق
فكري ميكننا من و�ضع خطة
للتغيري ال�شامل ،للدخول على
امل�ستقبل الآت��ي من باب العلم
وامل� �ع ��رف ��ه ،ل�ت�ح�ق�ي��ق م�ف�ه��وم
الرتبية يف كافه �أبعادها ،فال
تغلب ال�ترب�ي��ة ال��روح �ي��ة على
ال�ترب �ي��ة ال�ف�ك��ري��ة واحل��رك�ي��ة
والعلميه والوطنيه التي ال غنى
عنها على الإطالق.
اللهم �إين �أ�سالك فى هذا العام
اجلديد ،الذي يطل علينا ،امن ًا
يف اوطاننا ،كي تنعم باالمن
والأم��ان واال�ستقرار ...اللهم
�أين �أ� �س ��أل��ك خ�ير ه��ذا العام
املقبل� ،أمنه و�سالمته ،مينه
وي�سره ،ون��وره وبركاته  ،اللهم
�أح�ف��ظ عل َينا ديننا ال��ذي هو
ع�صمة �أم��رن��ا ودن �ي��ان��ا التي
فيها معا�شنا ،ووفقنا اهلل ملا
فيه �صالح هذا العامل  ،اللهم
انى ا�ستودعك وطني احلبيب
الأردن واه� �ل ��ه ...وام� �ن ��ه...
وار�ضه ...و�سماءه ....وقيادته
الها�شميه احلكيمه  ،ف�أحفظه
رب ��ى ي��ا م��ن ال ت���ض�ي��ع ع�ن��ده
الودائع.
ويف ه ��ذا امل �ق��ام ان �ت �ه��ز ه��ذه
املنا�سبات ال�سعيده عيد ميالد
�سيدنا امل�سيح ور�أ� ��س ال�سنه
امل �ي�لادي��ه اجل ��دي ��ده ،لأه �ن��ئ
و�أوب� ��ارك جلميع اخ��وان�ن��ا من
خمتلف الطوائف امل�سيحيه يف
العامل عامة ويف كندا خا�صة،
وال � ��ذي ي��زي��دن��ا ف� �خ ��ر ًا� ،أن
ن�شاركهم احتفاالتهم الدينيه،
والتي ان دلت ف�أمنا تنم على
م� ��دى ال �ت �ع��اط��ف وال �ت�لاح��م
والتعاي�ش مابني خمتلف �أبناء
الطوائف الدينيه املختلفه يف
املجتمع الكندي ال��واح��د ،من
اج��ل ب�ن��اء غ ��د ًا م���ش��رق ينعم
ب��الأم��ن والأم ��ان والأ�ستقرار.
فكل عام والعامل ووطني الآردن
احلبيب ب�ألف خري.
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الربملان الأوروبي يدعم "مبدئيا"
االعرتاف بدولة فل�سطني

املر�سال -تورنتو� ،صوت الربملان
الأوروب� � � � ��ي الأرب� � �ع � ��اء  17دي���س�م�بر
2014ع�ل��ى وثيقة تدعم عملية ال�سالم
وتعترب االعرتاف " بدولة فل�سطني من
اخ�ت���ص��ا���ص ال�� ��دول .وي��دع��م ال �ن��واب
ا لأورو ب � �ي� ��ون "مبدئي ًا " اال ع�ت�راف
ب��دو ل��ة ف�ل���س�ط�ين ع �ل��ى �أ � �س��ا ���س ح��ل
ا ل ��دو ل� �ت�ي�ن م ��ع � � �ض� ��رورة �أن ي �ك��ون
االعرتاف متوازي ًا مع املفاو�ضات.
وا ع� �ت� �م ��د ا ل �ب�ر مل� ��ان ا لأورو ب � � ��ي
ا ل�ق��رار بغالبية � 498صوتا م��ؤ ي��دا
مقابل معار�ضة .88

وق ��ال ح���س��ام زم�ل��ط -امل �� �س ��ؤول يف
مفو�ضية ال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة حلركة
التحرير الوطني الفل�سطيني" فتح "
�إن �أه �م �ي��ة ال�ت���ص��وي��ت ال �ي��وم تكمن
يف احل���ص��ول ع�ل��ى دع��م �سيا�سي من
ال�برمل��ان الأوروب��ي ل�لاع�تراف بالدولة
الفل�سطينية و�إنهاء االحتالل.
وعملت خمتلف املجموعات ال�سيا�سية
التابعة للربملان الأوروب� ��ي على �إع��داد
م�شروع ق��رار ب�ش�أن اع�ت�راف ال�برمل��ان
بدولة فل�سطني ،لطرحه للت�صويت خالل
جل�سة الربملان العادية يف �سرتا�سبورغ.

وتطرح بع�ض الأحزاب -مثل احلزب
ال�شعبي (م�سيحيون دميقراطيون)-
ت�سا�ؤالت عن جدية االع�تراف يف هذا
ال��وق��ت ،ويف�ضلون �إرج��اء ال�ق��رار �إىل
حني ا�ستئناف مفاو�ضات ال�سالم بني
الفل�سطينيني و�إ�سرائيل.
وك��ان��ت ب��رمل��ان��ات �إ�سبانيا وفرن�سا
وال�سويد و�إي��رل�ن��دا وبريطانيا وع��دد
آ�خ��ر من دول " االحت��اد الأوروبي قد
اعرتفت بالدولة الفل�سطينية ،لكن مل ي�ؤد
هذا �إىل اعرتاف ر�سمي من قبل الدولة
واحلكومة ،با�ستثناء ال�سويد التي اعرتفت
حكومتها �أي�ضا بالدولة الفل�سطينية.
وي� ��أت ��ي ال �ت �� �ص��وي��ت يف ظ ��ل ح ��راك
�إ�سرائيلي للحيلولة دون اعرتاف �أوروبي
ب��دول��ة فل�سطني ،و�أك� ��د �سفريها ل��دى
م�ؤ�س�سات االحت��اد الأوروب��ي يف بروك�سل
داف �ي��د فالت�سري الأ�سبوع امل��ا��ض��ي �أن��ه
يوا�صل ات�صاالته مع خمتلف الكتل يف
ال�برمل��ان الأوروب� ��ي ل�ضمان "�إ�سقاط
هذا امل�شروع �أو تقلي�ص الأغلبية التي
�ستدعمه قدر الإمكان".

“يوني�سيف” :طفل ميوت فى العامل
كل خم�س دقائق نتيجة العنف

امل���ر����س���ال -ت���ورن���ت���و� ،أع��ل��ن��ت
منظمة الأمم امل��ت��ح��دة للطفولة
طفلاً واحدا ميوت
"يوني�سيف"� ،أن
ً
كل خم�س دقائق يف �أنحاء العامل،
نتيجة العنف و�أفادت "يوني�سيف"،
يف ت��ق��ري��ر �أ�����ص����دره م��ك��ت��ب��ه��ا يف
العا�صمة الربيطانية ل��ن��دن� ،أن
املاليني من الأط��ف��ال (حت��ت �سن
ال��ع�����ش��ري��ن) ي��ت��ع��ر���ض��ون للعنف
اجل�سدي ،والنف�سي ،واجلن�سي ،يف
الأماكن البعيدة عن احلروب ،ويف
مدار�سهم ،وبيوتهم ،وجمتمعاتهم.
ول����ف����ت ال���ت���ق���ري���ر ال�������ص���ادر
با�سم"العمل م���ن �أج����ل �إن��ه��اء
العنف �ضد الأطفال"� ،أن �سرعة
ال��ت��ح�����ض��ر ،وال���ب���ط���ال���ة ،وع���دم
امل�ساواة ،عوامل زادت من خماطر
تعر�ض الأطفال للعنف ،مبين ًا �أن
( )345طفلاً ميوتون يوم ًيا نتيجة
ال��ع��ن��ف ،و�أن ( )%75م���ن ه��ذا
ال��ع��دد ال يقيمون يف ال��ب�لاد التي
ت�شهد حرو ًبا .و�أو�ضح التقرير �أن

( )%25م��ن
�أط���ف���ال ال��ع��امل
ي����ت����ع����ر�����ض����ون
للعنف من قبل
عائالتهم ،كما
�أن ط��ف��ل��ة من
ب�ي�ن ك���ل ()10
�أطفال تتعر�ض
ل����ل����ت����ح����ر�����ش
اجل�����ن�����������س�����ي،
الف���ت���ا �إىل� أن
الأطفال الذين
ي���ع���ي�������ش���ون يف
ال���دول الفقرية
�أكرث عر�ضة للعنف .ولفت التقرير
�إىل ت��ن��اق�����ص ع���دد ال��وف��ي��ات يف
���ص��ف��وف الأط���ف���ال ال���ذي���ن تقل
�أعمارهم عن خم�س �سنوات يف
ال�ب�رازي���ل م��ن��ذ ع���ام (،)2000
مبين ًا �أنها (ال�برازي��ل) �شهدت
خ�لال ال�����س��ن��وات الأخ�ي�رة مقتل
(� )15ألف مراهق نتيجة العنف.

كما لفت التقرير �إىل �أن طفلة
م��ن ب�ين ك��ل ثالثة �أط��ف��ال ،وطفل
من بني كل �ستة� أطفال يتعر�ضون
للعنف اجلن�سي يف كينيا.
كما �أكد التقرير �أن العنف �ضد
الأط��ف��ال مم��ن��وع يف ( )41دول��ة
فقط فى العامل ،يف حني �أن الدول
الغنية ،واملتقدمة ال يوجد فيها
حماية كاملة للأطفال.

من هو املهاجر الإيراين لأ�سرتاليا  ..منفذ
عملية احتجاز الرهائن

املر�سال -تورنتو ،ك�شف
م�����ص��در �أم��ن��ي ع��ل��ى اط�لاع
ب��ق�����ض��ي��ة ق��ي��ام م���ان ه���ارون
م����ؤن�������س ب���اح���ت���ج���از ره���ائ���ن
يف م��ق��ه��ى ل��ي��ن��دي��ت مب��دي��ن��ة
�سيدين ا لأ�سرتالية ،مبقتله
بعد عملية مداهمة للقوات
اخلا�صة اال�سرتالية ،وهنا
نقدم لكم نبذه عنه:

م����ه����اج����ر
�إي���������������������راين
و������ص�����ل �إىل
ا�����س��ت�رال����ي����ا
ل����ي����ن���������ص����ب
ن��ف�����س��ه الح��ق��ا
ك����رج����ل دي���ن
�إ �سال مي .
ب���ح�������س���ب
ت��������ق��������اري��������ر
�إع���ل��ام������ي������ة
�أ�����س��ت�رال����ي����ة
ف�����إن ال�����ش��ي��خ
ه����������������������ارون
اع����������ت���������رف
ب����ذن����ب����ه ال�����ع�����ام امل���ا����ض���ي
يف ت���ه���م���ة ت���وج���ي���ه ر����س���ائ���ل
عدائية لعائالت ع�سكريني
ا����س�ت�رال���ي�ي�ن ،ح���ي���ث ُح���ك���م
ع��ل��ي��ه ب���ت����أدي���ة ��� 300س��اع��ة
عمل اجتماعي.
وبح�سب تقارير �إعالمية
منف�صلة ف�إن ال�شيخ هارون

اتهم ب�ضلوعه بجرمية قتل
زوجته ال�سابقة ،وقد خرج
وفقا لأح��ك��ام �إط�لاق �سراح
م�شر و ط .
يف �أب��ري��ل /ني�سان 2013
اعتقلت ال�سلطات ا لأ�سرتالية
ال�����ش��ي��خ ه�����ارون ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة
ق�ضية حت��ر���ش جن�سي بغرب
مدينة �سيدين ،ولفتت تقارير
�إعالمية �أن ال�شيخ هارون كان
ي��دع��ي �أن��ه "معالج جن�سي"،
مطلقا على نف�سه ا�سم حممد
ح�سن مانتاغي.
ب��ح�����س��ب ال�����ش��رط��ة ف ��إن��ه
ي��ظ��ه��ر �إع��ل�ان والء ل��ل��دول��ة
ا لإ�����س��ل�ام����ي����ة يف ال����ع����راق
وال���������ش����ام �أو م�����ا ُي����ع����رف
بـ"داع�ش "،ع���ل���ى م��وق��ع
ع��ل��ى االن�ت�رن���ت ي��ظ��ه��ر �أن���ه
تابع لل�شيخ هارون ،والذي
ُي��ع��رف ف��ي��ه ع��ل��ى �أن���ه رج��ل
دي���ن �إ����س�ل�ام���ي ون��ا���ش��ط يف
مدينة �سيدين.
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قرية الأقزام  ..لغز غام�ض حري العلماء
ا��س��م “قرية الأقزام”� ،إن مر�ض ًا
غريب ًا اج�ت��اح املنطقة منذ �سنوات
عديدة ،حيث عانى الأط�ف��ال الذين
ت�ت�راوح �أع �م��اره��م ب�ين  5و� 7أع��وام
من حالة غام�ضة جعلتهم يتوقفون
عن النمو ،وظلوا بنف�س طولهم لبقية
حياتهم  ،وذكرت و�سائل �إعالم حملية

املر�سال -ت��ورن�ت��و ،ح�يرت قرية
ن��ائ��ي��ة يف ج� �ن ��وب غ � ��رب ال �� �ص�ين
ال �ع �ل �م��اء ل �ع �ق��ود ،ومل ي�ستطيعوا
تف�سري ظ��اه��رة التقزم حل��وايل 40
يف املائة من �سكانها ،الذين ترتاوح
�أط��وال�ه��م ب�ين  63و� 116سنتيمرتا،
ويبلغ ع��دد �سكان قرية يانغ�سي يف

�إن ال�ع�ل�م��اء واخل �ب�راء زاروا قرية
يانغ�سي ،وقاموا بدرا�سة املياه والرتبة،
واملزروعات يف املنطقة ،و�أخذوا �أي�ضا
عينات م��ن الأ��ش�خ��ا���ص امل�صابني.
�إال �أن العلماء ومع ذلك مل يتمكنوا من
حتديد ال�سبب وراء هذه احلالة ،التي
ما زالت غام�ضة منذ  60عام ًا ونيف،

م�ق��اط�ع��ة ��س�ي�ت���ش��وان ال�صينية 80
�شخ�ص ًا ،منهم � 36شخ�صا يعانون
من التقزم ،وه��ي ن�سبة كبرية جدا
ب �ح �ي��ث ي �ت��م ت���ص�ن�ي�ف�ه��ا ع �ل��ى �أن �ه��ا
ح��دوث ع�شوائي ،ولكن حتى الآن مل
يتمكن احد من تقدمي تف�سري �أف�ضل
ويقول �شيوخ القرية ،التي �أطلق عليها

CLASSIFIEDS

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

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



حبوب التخ�سي�س قد تكون متهما جديدا فى جرمية اكت�ساب املزيد من
الوزن بني الكثري من البدناء .فقد �أ�شارت درا�سة طبية جديدة ن�شرت فى جملة
“ال�سيا�سة العامة والت�سوق” �إىل االعتقاد اخلاطىء حول فعالية �أدوية �إنقا�ص
الوزن  ،حيث تت�سبب فى واقع الأمر باكت�ساب املزيد من الوزن بني الأمريكيني.
و�أرجع الباحثون �إىل �أن الكثريين ممن يتناولون حبوب التخ�سي�س  ،ي�ضعون
ثقة كبرية فى قدرتها على
م�ساعدتهم ف��ى التخل�ص
م��ن ال ��وزن ال��زائ��د  ،لذلك
ال ي� �ت� �خ ��ذون اخل� �ط���وات
الهامة امل�ساعدة فى حتقيق
ه��ذا ال�ه��دف م��ن ممار�سة
ال��ري��ا� �ض��ة وت��ن��اول �أغ��ذي��ة
�صحية خالية من الدهون.
وت�ستند النتائج على درا�سة �شارك فيها متطوعون �أعطيت كل حرية الو�صول
�إىل وعاء من ال�شوكوالته “الكوكيز” ،مع ن�صح بع�ض منهم يف وقت مبكر حول
قوة  ،حبوب تخ�سي�س جديدة  ،و�أعتقد امل�شاركون فى قوة هذه احلبوب ف�أفرطوا
فى تناول احللوى  ،لي�صل �إجماىل ما تناول البع�ض نحو  30قطعة كوكيز .

�أكرث � 10شعوب بدانة يف العامل

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

Handy Person

حتذير ..حبوب التخ�سي�س
قد تكون ال�سبب فى بدانتك

املر�سال -تورنتو ،ن�شر موقع "جلوبال بو�ست" الأمريكي تقري ًرا م�صو ًرا عن
�أكرث � 10شعوب يف العامل بدانة ،م�ستندً ا �إىل درا�سة ن�شرتها جملة "الن�سيت"
الطبية ،حيث ارتفعت �أعداد الذين يعانون من البدانة على مدار الثالثني عاما
املا�ضية ،وقفز عددهم من  857مليون �شخ�ص يف عام � 1980إىل مليارين اثنني
عام  ،2013وهو ما يقرب من ثلث �سكان العامل ،وجاء التقرير على النحو التايل:
ت�صدرت الواليات املتحدة الأمريكية قائمة الدرا�سة� ،إذ يبلغ عدد الذين
ي�ع��ان��ون م��ن ال�ب��دان��ة بها  78مليونا ،بن�سبة  %33م��ن ال�سكان البالغني.
وج � ��اءت ال �� �ص�ين يف امل ��رك ��ز ال� �ث ��اين ،ح �ي��ث ي �ب �ل��غ ع���دد ال ��ذي ��ن ي �ع��ان��ون
م� ��ن ال� �ب���دان���ة  46م� �ل� �ي ��ون ن�����س��م��ة ،ب �ن �� �س �ب��ة  %4,4م� ��ن ال��ب��ال��غ�ي�ن.
بينما ج��اءت الهند يف املركز الثالث ،بواقع  30مليون �شخ�ص يعانون من
البدانة ،بن�سبة %3,8
من ال�سكان البالغني.
واحتلت رو�سيا املركز
الرابع بواقع  28مليون
�شخ�ص ي �ع��ان��ون من
ال �ب��دان��ة ،ح�ي��ث تبلغ
ن�سبتهم  %24,1من
ال �� �س �ك��ان ال �ب��ال �غ�ين.
ه� � ��ذا وق� � ��د ج � ��اءت
الربازيل
يف امل � ��رك � ��ز اخل� ��ام � ��� ��س ،ح� �ي ��ث ي� �ب� �ل ��غ ع� � ��دد الأ� � �ش � �خ� ��ا�� ��ص ال ��ذي ��ن
ي� �ع ��ان ��ون م ��ن ال� �ب ��دان ��ة  22م �ل �ي��ون��ا ،ب �ن �� �س �ب��ة  %16,2م ��ن ال �ب��ال �غ�ين.
ب �ي �ن �م��ا �أت� � ��ت امل �ك �� �س �ي��ك يف امل� ��رك� ��ز ال� ��� �س ��اد� ��س ،ب� ��واق� ��ع  20م �ل �ي��ون
��ش�خ����ص ي �ع��ان��ون م��ن ال��ب��دان��ة ،ي���ش�ك�ل��ون ن���س�ب��ة  %26,9م��ن ال�ب��ال�غ�ين.
وج���اءت م�صر يف امل��رك��ز ال���س��اب��ع� ،إذ ب�ل��غ ع��دد ال���س�ك��ان ال��ذي��ن يعانون
م��ن ال �ب��دان��ة ف�ي�ه��ا  18م�ل�ي��ون ��ش�خ����ص ،بن�سبة  % 35,9م��ن ال�ب��ال�غ�ين.
وب �ل��غ ع ��دد ال �� �س �ك��ان ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون م��ن ال �ب��دان��ة يف �أمل��ان �ي��ا  18مليون
�شخ�ص ،بن�سبة  ،%24,3وق��د ج��اءت يف امل��رك��ز ال�ث��ام��ن وف�ق��ا للدرا�سة.
بينما احتلت باك�ستان امل��رك��ز التا�سع ،ب��و��ص��ول ع��دد الأ��ش�خ��ا���ص الذين
ي �ع��ان��ون م��ن ال �ب��دان��ة �إىل  14م �ل �ي��ون��ا ،ب�ن���س�ب��ة  %13,6م��ن ال�ب��ال�غ�ين.
وكان املركز العا�شر من ن�صيب �إندوني�سيا ،التي بلغ عدد ال�سكان الذين يعانون
فيها من البدانة �إىل  11مليونا ،بن�سبة  %6,8من الأ�شخا�ص البالغني.

BE YOUR OWN BOSS



Limo Owners/Investors Wanted

•       
•  $5000.  
•      
•

القمة الفرانكوفونية بال�سنغال تختار”مي�شال جون” الكندية �أمينا عاما جديدا للمنظمة
الرئي�سية ” مي�شال جون “ املحافظة
العامة الكندية ال�سابقة امين ًا عام ًا
جديدً ا للمنظمة الفرانكوفونية خلفا
لعبده �ضيوف ( رئي�س ال�سنغال )
ال�سابق واالمني العام املنتهية واليته.
�أع � �ل� ��ن ذل � ��ك ال��رئ��ي�����س م��اك��ى
��س��ال رئي�س ال�سنغال عقب انتهاء
اجلل�سة وكان ق��د تر�شح للمن�صب
اربعة مر�شحني هم املحافظة العامة
الكندية ال�سابقة ” مي�شال جون” ”
ووزي��ر خارجية موري�شو�س ال�سابق
” جون كلود دولي�سرتاك ” ورئي�س
املر�سال -تورنتو ،انتخبت القمة تعقد فى العا�صمة ال�سنغالية داكار احلكومة الكنغولية ال�سابق ” هرنى
اخلام�سة ع�شر للفرانكوفونية التى ف��ى ي��وم�ه��ا ال�ث��ان��ى وخ �ت��ام جل�ستها لوبي�س” والرئي�س الرواندى ال�سابق



hm@cdclimo.com

واملمثل احلاىل لالحتاد االفريقى فى
ماىل وال�ساحل ” بيار بويويا.
وقد وافقت القمة اخلام�سة ع�شر
ف��ى اجتماعها اخل�ت��ام��ى بال�سنغال
على طلب مدغ�شقر ال�ست�ضافة القمة
ال�ساد�سة ع�شر للمنظمة فى الدورة
ال� �ق ��ادم ��ة .ي��ذك��ر �أن� ��ه ك���ان ق ��د مت
اخ �ت �ي��ار ال��دك �ت��ور ب �ط��ر���س بطر�س
غ��اىل ك��اول �سكرتري ع��ام للمنظمة
العاملية للفرانكوفونية منذ ا�ستحداث
ه��ذا املن�صب ع��ام  1997ف��ى قمة
هانوى اعقبه عبده �ضيوف ( رئي�س
ال�سنغال ال�سابق ) عام  2002واىل
�سيتم اختيار بديال له فى قمة داكار.

كندا ت�ستقبل نحو ثلث عدد الالجئني ال�سوريني خالل عام 2014
امل���ر�� �س���ال -ت ��ورن� �ت ��و   ،ت��واج��ه ردا على �أ�سئلة داخل وخارج جمل�س ل��ن يكن بامكانها ال��وف��اء بوعدها
احلكومة الكندية حتدي ًا �صعب ًا للوفاء العموم .بينما قالت جماعات تعمل نظر ًا للت�أخري يف النظر يف الطلبات.
بالتزامها لإعادة توطني  1،300الجئ مع الالجئني يف كندا �أن هذا الرقم �أم��ا الوثيقة ال�صادرة حديثا فتقول
�سوري بحلول نهاية هذا العام2014
 ،ح�سب مات�شري الأرق ��ام ال�صادرة
ح��دي �ث � ًا ع��ن م�ك�ت��ب وزي� ��ر ال�ه�ج��رة
كري�س الك�سندر  .وت�أتي هذه االنباء
بينما توجه منظمة العفو الدولية
و املجل�س الكندي ال�سوري الدعوة
ايل احلكومة الكندية لبذل املزيد
من اجلهد  ال�ستعياب الفاريني من
�سنوات القتال الدموي يف �سوريا.
وق��د وردت الأرق���ام يف �إج��اب��ات
م�ك�ت��وب��ة ع �ل��ى �أ� �س �ئ �ل��ة مقدمة من
ال �ن��ائ��ب ب� ��ول دي � ��وار م ��ن احل ��زب
ال�ق��وم��ي ال��دمي�ق��راط��ي  NDPيف م���ض�ل��ل لأن� ��ه ي���ش�م��ل ع �ل��ي الأرج� ��ح �أن �أول الالجئني بكفالة خا�صة قد
�شهر �أكتوبراملا�ضي  ،وطرحت يف ال�سوريني ال��ذي��ن و�صلوا �إىل كندا و�صل ايل كندا يف �شهر مار�س من
جم�ل����س ال �ع �م��وم .وت��ق��ول ال��وث�ي�ق��ة من تلقاء �أنف�سهم ثم طلبو اللجوء .ه��ذا ال�ع��ام  . 2014وت�شري الوثيقة
�أنه حتى تاريخ  13نوفمرب  -ت�شرين وح �ث��ت ت�ل��ك امل�ج�م��وع��ات الك�سندر �أي �� �ض � ًا اىل وج� ��ود ع ��دد ك �ب�ير من
الثاين  2014قد جاء اىل كندا  457على ب��ذل املزيد من اجلهد لزيادة ال���س��وري�ين ال��ذي��ن ي��ري��دون ال�ق��دوم
عدد الالجئني الذين �أعيد توطينهم
من الالجئني ال�سوريني يف كندا.
وي� ��� �ش� �م ��ل ه�� ��ذا ال � �ع� ��دد  163يف كندا .وحتى الآن ،ف��إن احلكومة
الج � � ��ئ ب� ��رع� ��اي� ��ة امل� �ج� �م ��وع ��ات ال �ك �ن��دي��ة ق��د ال �ت��زم��ت با�ستقبال
اخل��ا���ص��ة و  294م ��ن ال �ق��ادم�ين ع ��دد   1،300الج ��ئ ���س��وري حتي
ب���راع� �ي���ة احل� �ك���وم���ة ال� �ك� �ن ��دي ��ة .نهاية عام  .2014وج��اء هذا الوعد
وك��ان وزي��ر الهجرة الكندي كري�س يف ي��ول�ي��و  2013م��ن ق�ب��ل جاي�سون
الك�سندر ق��د �صرح م ��رار ًا وت�ك��رار ًا ك �ي �ن��ي ،ال� ��ذي ك� ��ان �آن� � ��ذاك وزي ��ر
�أن ��ه اك�ثر م��ن  1150م��ن الالجئني الهجرة .هذا وق��د ح��ذرت جماعات
ال�سوريني ف��د "تلقو حماية كندا" رعاية الالجئني منذ �شهور ان كندا

�إىل كندا كالجئني .فقد تلقت �إدارة
الهجرة  2،343طلبا من الالجئني
ال�سوريني بكفالة خا�صة منذ �شهر
�أك�ت��وب��ر ع��ام  2013وحتي �سبتمرب
 .2014و�أ�ضافت الوثيقة "من املهم
�أن ن�لاح��ظ �أن حجم ون�ط��اق �أزم��ة
الالجئني ال�سوريني لن يتم حلها عن
طريق �إع��ادة التوطني وحده" وهي
نف�س الت�صريحات التي طاملا رددها
وزير الهجرة الكندي كري�س �ألك�سندر.
وتبعا ل�ل�أمم املتحدة فقد ق��ام �أكرث
م��ن  3.1م�ل�ي��ون � �س��وري بت�سجيل
�أنف�سهم كالجئني منذ بدء احلرب.
ويعي�ش ال�ع��دي��د منهم يف خميمات
يف الأردن وتركيا ولبنان .ويف وقت
�سابق من هذا العام ،طلبت الأمم
املتحدة من كندا � أن ت�ستقبل الآالف
من ال�سوريني .وحتى الآن ،مل تعلن
احلكومة الكندية عن �أية التزامات
�أخرى جتاه الالجئني ال�سوريني.

�آخرابتكارات داع�ش ..م�صاحف مفخخة

املر�سال -تورنتو ،ك�شفت اللجنة
الأم��ن��ي��ة يف حم��اف �ظ��ة دي� ��اىل عن
�ضبط م�صاحف مفخخة و�ضعها
تنظيم الدوله يف اجلوامع ويف بع�ض
املخازن لتوزيعها فيما بعد على القرى
وامل �ن��اط��ق ال �ت��ي حت��ت �سيطرتهم.
وق��ال �سيد �صادق احل�سيني؛ رئي�س
اللجنة الأمنية يف جمل�س املحافظة:
لقد 'عرثنا على هذه امل�صاحف بعد
حتريرنا ملنطقتي ال�سعدية وجلوالء

ومت�شيطنا ال �ط��رق وال �ب �ي��وت خوفا
من كمائن الإرهابيني؛ وكان بع�ضها
مفخخ ًا بالكامل فيما ك��ان البع�ض
الآخر مو�شكا على النهايات'.
ينم
'التفخيخ
و�أ� �ض��اف احل�سيني
ّ
ع��ن روح �إج��رام��ي��ة ت���س�ت�ه�ين بكل
امل�ق��د��س��ات م��ن �أج ��ل ال��و� �ص��ول �إىل
هدفها التدمريي؛ وم��ا فعلوه يعترب
ت� �ط���او ًال ع �ل��ى ك��ت��اب اهلل ال �ك��رمي
وع�ل��ى ال��دي��ن الإ� �س�لام��ي احل�ن�ي�ف'.

و�أ�� � �ش � ��ار �إىل �أن'ف� � � � ��رق م �ع��اجل��ة
املتفجرات يف امل�ؤ�س�سة الأمنية هي
م��ن ع��اجل��ت امل���ص��اح��ف ال�شريفة
ال� �ت ��ي ج � ��رى ت �ف �خ �ي �خ �ه��ا وب��ط��رق
م �ع �ق��دة؛ ف �� �ض�لا ع ��ن و� �ض��ع ك�ت��اب
اهلل يف �أم��اك��ن ال تليق بقد�سيته'.
ودع���ا احل���س�ي�ن��ي 'امل ��راك ��ز الدينية
�إىل �إدان� ��ة ج��رائ��م تنظيم داع����ش ال�شريفة مل ت�سلم من �أذاه��م و�سعوا
التي انتهكت احل��رم��ات وا�ستباحة لتحويلها �إىل قنابل م��وق��وت��ة لقتل
دم� ��اء الأب� ��ري� ��اء ،ح �ت��ى امل���ص��اح��ف الأب��ري��اء وامل�صلني يف دور العبادة'.

احلراك العربي
واحلرث يف البحر…!!!.
د� .سحرعبداملجيد املجايل
تدور هذه الأيام يف �أو�ساط دوائر
العمل ال�سيا�سي يف العامل العربي
�أحاديث وتطرح مقرتحات وتو�ضع
تعديالت تتعلق كلها بطبيعة العمل
العربي امل�شرتك ال��ذي ج��اء على
�صيغة ميثاق جامعة الدول العربية.
وتدل هذه املقاربات والتفاوالت
على �أن العمل وامليثاق يعانيان من
�أزمة يف الن�ص ويف التنظيم ،و�أزمة
يف القرار و�أزمة التنفيذ وااللتزام.
لذا وجدنا �أن كل االجتماعات التي
عقدت حت��ت مظلة جامعة ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة وع�ل��ى ك��ل امل���س�ت��وي��ات مل
ت�ترك �أث��ر ًا ول��و باحلد الأدن��ى على
العمل العربي امل�شرتك ،ال من حيث
الت�أ�سي�س وال م��ن حيث الت�شريع
وال من حيث التنفيذ .ومن الأم��ور
امل�ث�يرة لال�ستغراب �أن ك�ث�ير ًا من
االجتماعات واللقاءات حتى على
م�ستوى القمة كانت ت�ؤدي �إىل مزيد
من االف�ت�راق والتنازع والت�صدع،
ناهيك على �أن معظمها كان ينعقد
بعد جهد دونه "خرط القتاد" ،كما
�أن كثري ًا منها �أي�ض ًا مل يح�ضره كل
القادة وهناك من كان ير�سل وزير
خارجيتة لينوب عنه متنا�سي ًا �أن
هناك م�ستوى يف نظام اجتماعات
جمل�س اجلامعة �أ�سمه "م�ستوى
وزراء اخلارجية" ،ف ��إذا ما انعقد
مثل هذا املجل�س فمن �سيمثل تلك
الدولة حينها؟
�إن م��راج��ع��ة م �ت ��أن �ي��ة مل�ي�ث��اق
اجلامعة ومتابعة دقيقة ملخرجات
اجتماعاتها �سي�ؤديان ،وبالت�أكيد،
�إىل الإحباط ،رغم كل اخلطابات
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،ال �ع��ام��ة ال �ت��ي كانت
ال ت��ن��ادي �إال ب��ال��وح��دة ال�ع��رب�ي��ة
وبالقومية العربية والعمل الواحد
وال�صف الواحد ،كل هذه ال�شعارات
ت��راج�ع��ت و�أ� �ص �ب��ح احل��دي��ث عنها
�ضرب ًا من التوهم �أن مل يكن من
اخليال ومن �أحالم اليقظة.
ومم��ا ي��زي��د م��ن خ �ط��ورة الأم��ر
وح��راج�ت��ه �أن ال�ع��امل مي��ر الآن يف
مرحلة مف�صلية قوامها ون�سيجها
وحلمتها و�سداتها التكتل والتجمع
وال��ت��ع��اون وال��ت��ق��ارب ب�ي�ن الأمم
وال���ش�ع��وب وال� ��دول م��ع جت ��اوز كل
عوائق التفارق يف العرق واجلن�س
والأنظمة ال�سيا�سية ،بل ويف كثري
من الأحيان التباعد يف اجلغرافيا
ن��اه�ي��ك ع��ن ال �ت��اري��خ واحل �� �ض��ارة
واملوروث الفكري ،خا�صة بعد الربيع

العربي . ،فالدول وال�شعوب �أدركت
�أن "الكتلة" هي التي ت�ستطيع �أن
حتتل "حيز ًا" يف ه��ذا العامل و�أن
"الفردية" ت�ضيع يف خ�ضم العمل
اجلماعي .و�أن الت�شرذم على الذات
ال ينتج �إال دول��ة �ضعيفة �سرعان
ما يكون فنا�ؤها وعاج ًال ما يكون
احتوا�ؤها.
�إن م ��ا ي �ج �م��ع الأم � ��ة ال �ع��رب��ي
� �س��واء م��ن حيث ال�ك��م و� �س��واء من
حيث الكيف ه��و �أك�ث�ر بكثري مما
يجمع �أي دولتني يف العامل .خا�صة
�إذا ما �أ�ضفنا �إىل ذل��ك التجربة
اال� �س �ت �ع �م��اري��ة ال �ت��ي ع��ان��ى منها
العرب والتي �أحلقت بهم وببلدانهم
ال�ضرر و�أ�صابتهم بالتخلف والفقر،
و�أدركوا �أن �سبب كل ذلك هو تفرق
ال�ك�ل�م��ة وت���ش�ت��ت ال��ه��دف ومت��زق
ال�صف.
ومع كل هذا مل ت�ستطع الأنظمة
ال�سيا�سية العربية يف جميع الدول
�أن ت�ت�ف��ق ول ��و ع�ل��ى احل ��د الأدن ��ى
املطلوب ،كما �أنها مل تبد حراك ًا،
وه ��ي ت��واج��ه الأزم � ��ة ت �ل��و الأزم� ��ة
واالع�ت��داء تلو االع�ت��داء .و�إال كيف
ميكننا �أن نف�سر ه��ذه اخل�لاف��ات
ال�ع��رب�ي��ة يف م��واج �ه��ة ع ��دو واح��د
م�شرتك وا��ض��ح ال �ع��داء وم�ع��روف
الغاية،وهو يجهر بهما.
و�إال كيف نف�سر �أن كل هزائمنا
العربية كانت رهانات معروفة يف
ذه��ن ال� ��دول ال �ت��ي اع �ت��دت علينا
واحتلت �أر�ضنا و�أخ��ذت خرياتنا،
وتركتنا نبحث ع��ن لقمة العي�ش
على موائد ر�ضاء زعمائها �أو تقبيل
�أيادي حكامها.
ويف اخل �ت��ام ،ويف ع�ه��د الربيع
العربي� ،أود �أن �أهم�س يف �أذن كل
من �ساهم وي�ساهم يف دفع عملية
�إ� �ص�لاح العمل العربي امل�شرتك،
�أن امل �ط �ل��وب ه��و �إرادة �سيا�سية
عربية عامة لإ�صالح العمل العربي
امل�شرتك  ،وعندها ميكن �أن ندعو
اخل �ب��راء وامل �خ �ت �� �ص�ين ل�صياغة
هذه الإرادة يف وثيقة حتدد وت�أطر
وت��ر� �س��م .وم ��ا ع ��دا ذل ��ك ف�م��ا هو
�إال "حرث يف بحر" ،ل�ك��ن ،وكما
يقول الفيل�سوف القومي الأمل��اين
" نيت�شه" " لو و�ضعنا �آلف وثيقة
ووثيقة ال ميكن �أن تولد �إرادة ،ولكن
�إرادة واحد تولد كل الوثائق" ،و�أكرث
من ذلك �إن �إ�صالح النهج القومي
العربي رمبا ال يحتاج �إىل وثيقة.

التعازي
يتقدم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات
رئي�س ال�شبكة العربية الكندية
وجميع العاملني يف ال�شبكة العربية الكنديه،
من الأخوه فايز و�إعتدال املومني وجميع ع�شرية املومني يف االردن واملهجر
ب�أحر و�أ�صدق م�شاعر التعازي واملوا�ساة بوفاة ابنتهم ال�شابه

يتقدم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات رئي�س جمعية الأردنيني الكنديني،
وجميع �أع�ضاء الهيئة الأدارية للجمعية
ونيابة عن جميع ابناء اجلاليه االردنيه يف كندا،
من الأخوه فايز و�إعتدال املومني وجميع ع�شرية املومني يف االردن واملهجر
ب�أحر و�أ�صدق م�شاعر التعازي واملوا�ساة بوفاة ابنتهم ال�شابه

يتقدم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات
رئي�س حترير جريدة املر�سال ،
و�أ�سرة جريدة املر�سال وجميع العاملني فيها،
من الأخوه فايز و�إعتدال املومني وجميع ع�شرية املومني يف االردن واملهجر
ب�أحر و�أ�صدق م�شاعر التعازي واملوا�ساة بوفاة ابنتهم ال�شابه

التي وافتها املنيه يوم ال�سبت املوافق  ١٣دي�سمرب -كانون اول ،٢٠١٤
اثر مر�ض ع�ضال الزمها منذ الطفوله
�سائلني املوىل العلي القدير ،ان يتغمدها بوا�سع رحمته ،وي�سكنها ف�سيح جنانه،
ويلهم �أهلها وذويها جميل ال�صرب وال�سلوان
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التي وافتها املنيه يوم ال�سبت املوافق  ١٣دي�سمرب -كانون اول ،٢٠١٤
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املرحومه ليما فايز املومني
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اخبار كنديه

توقعات ب�شتاء �أق�صر و�أكرث دفئا من العام املا�ضي يف كندا

بعد ف�صل ال�شتاء الوح�شي يف العام
املا�ضي ،والذي اطلق عليه ا�سم "الدوامة
القطبية" يف بع�ض �أجزاء البالد ،حتمل
ت��وق �ع��ات ال�ط�ق����س ل���ش�ت��اء ه ��ذا ال �ع��ام
�أخبار �سعيدة بالن�سبة للكنديني .فقد
�أ���ص��درات هيئة البيئة الكندية بيانا
م ��ؤخ��را ع��ن ت��وق�ع��ات اجل��و يف الأ�شهر
ال�ث�لاث��ة ال �ق��ادم��ة .وق��د ن��اق����ش اخلبري
ديفيد فيليب�س التقرير م��ع CTV
معلق ًا � " :شتاء هذا العام لن يكن طوي ًال
و�شر�س ًا مثل العام املا�ضي ولن ينبغي
علينا االنتقال من �سكننا �أو املكوث يف
املنازل طويال ب�سببه".
وي�ق��ول فيليب�س �أن الكنديني يجب
�أن ي�شكرو ظاهرة ت�سمى النينيو وهي
حتدث عندما ينتقل جتمع دافئ من املاء

بالقرب من خط اال�ستواء �إىل �شواطئ
امل�ح�ي��ط ال �ه��ادئ وامل�ح�ي��ط الأط�ل���س��ي.
وم��ن ث��م ي� ��ؤدي تغري من��ط املحيط ايل
حت��وال يف دوران ال�غ�لاف اجل ��وي ،مما
ي�ؤثر الطق�س يف خمتلف �أنحاء العامل.
وبالن�سبة لأمريكا ال�شمالية ،ف��ان هذا
ي�ع�ن��ي يف ك �ث�ير م��ن الأح� �ي ��ان درج ��ات
احل��رارة �أكرث اعتدا ًال و�أك�ثر جفاف ًا من

الطق�س العادي  .ووفقا لفيليب�س ،فقد
ا�ستغرق الأم��ر بع�ض الوقت حتي ي�صل
ت��أث�ير النينيو ايل كندا ولكنه الـت�أثري
ظهر حاليا.
ونتيجة لظاهرة النينيو ،ف�إن كندا لن
تري نف�س الدوامة القطبية كما فعلت يف
العام املا�ضي تبعا لهيئة البيئة الكندية.
وم��ن الناحية الفنية ،ف��ان "الدوامة

القطبية" ه��ي م�ن�ط�ق��ة م��ن ال�ضغط
املنخف�ض التي تتواجد عادة يف القطب
ال�شمايل .ويف ال�ع��ام امل��ا��ض��ي ،و�صلت
ال��دوام��ة ايل اجل �ن��وب ع�بر ك�ن��دا مما
�أدي �إىل ف�صل ال�شتاء البارد والطويل
يف �أج��زاء من ال�ب�لاد .ويتوقع فيليب�س
�أن ك �ن��دا � �س��وف ت��رى ت �ي��ارات هوائية
�أق��ل من القطب ال�شمايل و�سيبرييا يف
هذا ال�شتاء ،وتيارات �أك�ثر من املحيط
الهادئ.
وتبعا لفيليب�س ف��ان هطول الأمطار
هو �أمر �صعب التنب�ؤ به .ولكنه قال �إنه
ال يتوقع �أي هطول زائد للأمطار بالن�سبة
ملعظم البالد .وانه مع درجات احلرارة
الأكرث دفئا ،ف�سوف تري كندا ثلوجا �أقل
من العام املا�ضي.

احتاجاجات �ضد ت�أخر معاجلة
طلبات الهجرة العائلية يف كندا

اح �ت �ج��ت جم �م��وع��ة م ��ن الأزواج
الغا�ضبني خ��ارج مكتب وزي��ر الهجرة
الكندي ،كري�س الك�سندر ،للتعبري عن
تذمرهم م��ن �أوق ��ات املعاجلة الطويلة
لطلبات ك�ف��ال��ة ع��ائ�لات�ه��م ايل ك�ن��دا.
وقال املحتجون �أن النظر يف طلب كفالة
الزوجة يف كندا من املمكن �أن ي�ستغرق
فت��رة ت�صل اىل ث�ل�اث ��س�ن��وات ب�سبب
تراكمات �سابقة من الطلبات وب�سبب
�إغالق عدة مكاتب ت�أ�شرية يف اخلارج.
وقالت �أنيتا بينالك التي تعي�ش يف تورنتو،

و�أم�� � � � � � ��رت
مب�� � �غ� � ��ادرة
ك� � � �ن � � ��دا يف
اخلام�س من
ي �ن��اي��ر �أن �ه��ا
ان � �ت � �ظ� ��رت
لأكرث من 18
� �ش �ه��ر ل�ي�ت��م
ال� �ن� �ظ���ر يف
كفالة زوجها
ال�ك�ن��دي لها
ل� �ت� �ح� ��� �ص ��ل
علي االقامة
ال � ��دائ� � �م � ��ة
يف ك � �ن� ��دا.
وكانت �أنيتا
قد و�صلت ايل كندا يف  2007كراعية
للم�سنني وت��زوج��ت م��ن الكندي م��ارك
ك��ار ال ��ذي علق ق��ائ�لا "لدينا م�شروع
جتاري �صغري معا ،وهي ت�ساعد يف رعاية
لأم��ي التي تبلغ م��ن العمر  90عاما".
�أم��ا رجل الأعمال من تورنتو ،غابرييل
غوموري ،فهو ينتظر منذ �أك�ثر من 17
�شهرا ال�ستقدام زوجته تريي �سيناكاي
من الفلبني .وقد دعت �سينكاي ملقابلة
يف ال�شهر املقبل يف مانيال ،حيث �سيتم

�سيدة كندية تنقذ كلبا ً
�ضال يف تايالند!!!!!

خ�لال رحلة قامت بها م ��ؤخ��را ايل
تايالند  ,وجدت الكندية ميجان بينمان
ك�ل��ب ��ض��ال ي �ح��اول ال���س�ير علي
ال�شاطئ ج��ارا �أرج �ل��ه اخللفية
حيث كان من الوا�ضح �أنه م�صاب
ب�شلل ن�صفي  .وعندما ات�صلت
ميجان ب�سلطات انقاذ احليوان
يف تايالند مل جتد مكانا يود �أن
ي�ستقبل الكلب امل�صاب ويعاجله
ف�أخذته ايل عيادة خا�صة ،حيث
بينت ا�شاعة �أنه م�صاب بك�سر يف
العمود الفقري .ولأن ميجان مل
يكن لديها الأم��وال الكافية فقد
جل�أت ايل االنرتنت لتمويل نقله
اىل كندا لتلقي العالج.
وو�� �ض� �ع ��ت ق �� �ص��ة ال �ك �ل��ب
ع� �ل���ي ال� �ف� �ي� ��� �س� �ب ��وك وم���وق���ع
ط��ال��ب��ة
gofundme
امل�ساعدة .وبالفعل ا�ستطاعت
ميجان جمع املبلغ املطلوب بل �أن
التربعات تعدت ما حتتاجه مببلغ
 7740دوالر .وبعد و�صول الكلب
ال��ذي �أطلقت ميجان عليه ا�سم
ليو ايل كندا  ،بد�أت ميجان حملة
�أخرى  ،لكي جتد له من يقبل �أن

يتبناه وقد كان .فقد تبنته ال�سيده جامي
بعد و�صوله اىل كندا.

حتديد �إذا ماكانت �ستمنح ت�أ�شرية دخول
لكندا.وقد ق��ال غوموري �أن ع�شرات
الكنديني يعانون م��ن م�شاكل مماثلة.
وتبعا مل�ست�شار الهجرة ،روي كيلوج ،ف�إن
وقت التعامل مع طلب كفالة العائلة يف
كندا قد ي�ستغرق مدة ترتاوح من � 18إىل
� 35شهر .وقال كيلوج �أن بع�ض الت�أخري
ناجت عن قلة املوارد التي �أدت �إىل �إغالق
مكاتب الت�أ�شريات الكندية يف طوكيو
وفنزويال و�أملانيا وماليزيا وبنجالدي�ش.
وت�ت��وق��ف م��دة م�ع��اجل��ة ط�ل��ب كفالة
ال�ع��ائ�ل��ة يف ك �ن��دا ع�ل��ي مكتب التقدمي
ف��الأم��ري���س�ت�غ��رق م�ث�لا �� 27ش�ه��را عند
التقدمي من جامايكا وحوايل � 20شهرا

عند التقدمي من ترينيداد و� 15شهرا
عند التقدمي من مانيال ،وفقا ملوقع وزارة
الهجرة الكندية.
ي��ذك��ر �أن��ه يف وق��ت �سابق م��ن هذا
العام �أعلن وزير الهجرة الكندي خطط
ال�ستقبال ما يقرب من �50،000شخ�ص
ع��ن ط��ري��ق ب��رن��ام��ج الكفالة العائلية،
بينما ق��ال م�س�ؤولو الهجرة يف التقرير
ال�سنوي �أن امل�ستويات امل�ستهدفة يف
العام القادم من الهجرة العائلية هي
 68،000من عدد املهاجرين الكلي وهو
 260،000ويخ�ص�ص عدد  48،000منها
لكفالة الزوج والأطفال و  20،000للآباء
والأجداد.

�أطول زواج يف كندا :ثمانون
عاما من الرباط املقد�س
احتفل ك�ل ًا م��ن كليم وميلي مينتز
بالذكري الثمانون على زواجهم  ،وقد
مت االع �ت��راف ب��زواج �ه �م��ا الأط � ��ول يف
كندا .وكان حفيدهما ،ران��دي هيجنز،
ق��د ر�شحهما ملجموعة ت�ع��رف با�سم
World Wide Marriage

� ،Encounterأطلقت م�شروعا
لتتعرف على الزيجات الأط��ول �أم��د ًا يف
�أمريكا ال�شمالية .وقد ذهب املركز الأول
يف امل�سابقة للواليات املتحدة لهارولد
و�إدن� ��ا �أوي�ن�ج��ز ب��رب��ان��ك ،كاليفورنيا،
الذين تزوجا لأك�ثر من  82عاما� .أما
الكنديان ميلي ،95 ،وكليم 100 ،عاما
فيحتفالن بالذكرى الزفاف الثمانني يف
م�سقط ر�أ�سهما يف باري �ساوند اليوم.
وقد علق حفيدهما هيجنز قائال "يقوم

النا�س بالنظر مرتني �أو ث�لاث م��رات
يف �شهادة الزواج وقرائتها مرة �أخرى
لأنهم الي�صدقون".
وق��د ن�ش�أ الزوجان يف منطقة �شارع
ديني�سون يف تورونتو ، .وقال كليم �أنه عندما
التقي ميلي يف �صغره قال لأف�ضل �صديق
ل��ه "�سوف �أت� ��زوج م��ن تلك
الفتاة ".وبالفعل تزوجا بعد
�سنوات قليلة ،ومبباركة من
عائلة ميلي .ويقول احلفيد
هيجنز �أن والدة جدته كانت
معجبة بجده كثريا لأنه كان
يعمل بجد وب��ارك��ت زواج��ه
بابنتها رغ��م �أن�ه��ا كانت يف
اخلام�سةع�شرحينهافقط.
     وب �ع��د اجن��اب�ه�م��ا اب�ن�ت�ين �سافر
كليم ايل ايطاليا كجندي �أثناء احلرب
العاملية الثانية وع��اد ايل كندا بعد برت
�ساقه .ولكنه ا�ستمر يف العمل يف ق�سم
االطراف ال�صناعية يف م�ست�شفي �صني
ب��روك حتي تقاعده عام   .1974جت��در
اال�شارة ايل �أن ميلي لديها الآن مر�ض
الزهامير ،ولكن كليم اليزال يق�ضي كل
يوم يف التحدث معها وعزف املو�سيقى
يف منزلهما الكائن يف بلديفري هايت�س.
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تعرف على �أكرب عائلة كندية

   مل ي�خ�ط��ط ال �ك �� �س��ان��درو اون ����س
وزوجته �أن يكون لديهما  18طفال يف
 23عاما ولكن هذا بال�ضبط ما حدث.
فقد ا�ستقبلت ال��زوج��ة ليفيا اون�س
ال�ب��ال�غ��ة حينها م��ن ال�ع�م��ر  44عاما
م��ول��ودت�ه��ا الثامنة ع�شر ع��ام 2008
لتجعل عائلة اون�س �أكرب عائلة كندية
م�سجلة حتي الأن.ك ��ان ال��زوج��ان قد
هاجرا �إىل كندا من رومانيا يف عام
 1990ويعي�شان حاليا يف ابوت�سفورد-
بريت�ش كولومبيا حيث ترتاوح �أعمار
�أطفالهما الثمانية ع�شر الأن بني 29
ايل �ستة �سنوات.
وقد قال الزوج يف مقابلة اجرتها
جملة ذا �ستار "نحن مل نخرت �أب��دا
ع ��دد الأط� �ف ��ال ال ��ذي ن��ري��ده ولكننا
ن�سمح هلل �أن يقوم بتوجيه حياتنا،
لأن �ن��ا ن ��ؤم��ن ب�شدة ب ��أن احل �ي��اة ت�أتي
من اهلل " و�أ�ضاف :لدينا الأن ع�شرة
ف�ت�ي��ات و ثمانية �أوالد وك�ن��ا ن��ود �أن

يكون املولود الأخري �صبيا حتى نحقق
التعادل ولكننا ن�شكر اهلل �أنهم جميعا
يتمتعون ب�صحة جيدة و�سعداء.
ي �ع �م��ل �أ ل��ك�����س��ا ن��درو �أو ن� �����س  يف
�صناعة البناء والت�شييد يف املدينة
ا ل �ت��ي ت �ق��ع ع �ل��ي ب �ع��د  60ك�ي�ل��و م�ترا
جنوب �شرق فانكوفر.
وت �� �ش �ك��ل ع��ائ �ل��ة �أون� �� ��س الن�سخة
ال �ك �ن��دي��ة م ��ن ا ل �ع��ا ئ �ل��ة ا لأ م��ر ي �ك �ي��ة
ا مل���ش�ه��ورة دا ج ��ر ا ل �ت��ي �أجنبت 19
طفال وتظهر يف �سل�سلة من برامج
ا ل��وا ق��ع ا ل�ت�ل�ي�ف��ز ي��و ن��ة ,و ل �ك��ن بعك�س
الن�سخة االمريكية فان عائلة �أون�س
غ�ير حمبة للظهور االع�لام��ي وبرغم
تلقيها ات�صاالت من �أملانيا ،ورومانيا،
واجن� � �ل �ت��را ،وع ��ر�� �ض ��ا م� ��ن حم�ط��ة
تلفزيونية للقيام بفيلم وثائقي حول
حياتها فان الأب��وان ن��ادرا مايظهران
يف االع�لام والتتعدي ال�صور املتاحة
عنهم ب�ضعة �صور ترجع ايل عام .2008

كندية حتتفظ بجثة زوجها يف غرفة
نومه � 6أ�شهر �أمال يف بعثه ايل احلياة
اح �ت �ف �ظ��ت ام � � ��ر�أة م �ت��دي �ن��ة م��ن
ه��ام�ي�ل�ت��ون بجثة زوج �ه��ا املتحللة يف
غ��رف��ة ن��وم��ه مل ��دة ��س�ت��ة �أ� �ش �ه��ر لأن�ه��ا
كانت مقتنعة �أنه �سيعود �إىل احلياة.
و قد اعرتفت املر�أة ب�أنها مذنبة لعدم
�إب�ل�اغ ال�سلطات ب��وف��اة زوج�ه��ا ال��ذي
فارق احلياة بعد معاناته من املر�ض.
و كانت الزوجة التي تدعي كالينج والد
قد واجهت يف الأ�صل تهم التق�صري يف
�أداء الواجب جتاه جثة واهانة ج�سد
وال �ت��ي ت�صل عقوبتها � إىل ال�سجن
خم�سة �سنوات .ولكن مت �سحب تلك
التهم الحقا واال�ستعا�ضة عنها بتهمة
ع��دم اب�لاغ ال�سلطات وال�ت��ي ح�صلت
ب�سببها علي عقوبة �سجن مع ايقاف
التنفيذ و و � 18شهرا حتت املراقبة مع
تقدمي امل�شورة.
و�أخربت ال�سيدة ال�شرطة �أن زوجها
ب �ي�ترك��ان ي�ع��ان��ى م��ن م��ر���ض ال�سكري
لكنه رف�ض العالج م�ؤمنا �أن اهلل �سوف
ي�شفيه حتي و�صلت اال�صابة ايل قدمه
 .ولكنه دخ��ل يف غيبوبة يف وق��ت ما يف
�شهر مار�س املا�ضي ثم تويف قبل نهاية
ال�شهر .ووفقا لل�سيدة فانها و�أبنائها
اخلم�سة  -ال��ذي��ن ت�ت�راوح �أع�م��اره��م

بني  11و  22عاما من العمر  -هم من
امل�سيحيني امللتزمني و قد اعتقدت ان
زوجها �سوف يبعث من جديد وبالتايل
�أبقت الباب مقفال وانتظرت �أن يعود
ايل احلياة وكانت ت�صلي يوميا هلل �أن
يبعثه حيا ،بينما � أحكمت اغالق الباب
ب�شريط ال�صق حوله وو�ضعت مرواح يف
البيت للتخل�ص من الرائحة.
ي ��ذك ��ر �أن ال �� �س �ل �ط��ات مل ت�ع�ل��م
ب��وف��اة ال���زوج اال يف �سبتمرب 2014
،ع �ن��دم��ا ج� ��اءت ل �ط��رد ال �ع��ائ �ل��ة من
امل�ن��زل ال��ذي ف�شلت يف دف��ع �أق�ساطه
العقارية .وحينها اكت�شفت ال�شرطة
اجلثة علي ال�سرير يف حالة من التحلل
وه��ي م�غ�ط��اة ب�شر�شف بينما كانت
قدمها الي�سري ملفوفة يف ال�شا�ش.

 14يف املئة من الكنديني يعي�شون حتت خط الفقر
ي �ع �ي ����ش ح� ��واىل  14يف امل��ئ��ة م��ن
ال�ك�ن��دي�ين حت��ت خ��ط ال�ف�ق��ر الن�سبي
بينهم �أك�ثر م��ن مليون طفل ،وتبقى
م �ن��اط��ق � �ش��رق ال �ب�ل�اد الأك �ث�ر ف �ق��ر ًا
م �ق��ارن��ة ب�ب�ق�ي��ة �أن� �ح ��اء ك� �ن ��دا ،وف��ق
�إح�صاءات ر�سمية.
و�أظهرت �أرق��ام "هيئة �إح�صاءات
كندا" امل�ستندة �إىل قيا�س املداخيل
ال�ضعيفة بعد اقتطاع ال�ضرائب ما
ي�ص ّنف يف امل�ع��اي�ير العاملية م�ستوى
ل�ل�ف�ق��ر ال �ن �� �س �ب��ي� ،أن " 4.7م�ل�ي��ون
�شخ�ص ( 13.8يف املئة من ال�سكان)
ك��ان ل��دي�ه��م م��داخ�ي��ل �ضعيفة ال�ع��ام
."2012
كذلك ،ف��إن نحو  1.1مليون طفل
حت��ت �سن ال �ـ  18يعي�شون حت��ت خط

الفقر ،بينهم ما يزيد بقليل عن الربع
يعي�شون مع �أمهاتهم ،ودخلهم ال�سنوي
�أقل من � 13ألف ًا و 650دوالر ًا.
وبالن�سبة �إىل جممل ك�ن��دا ،يبلغ
متو�سط الدخل بعد اقتطاع ال�ضرائب
 71700دوالر ك�ن��دي ( 62500دوالر
�أم�ي�رك ��ي)� ،أي �أن���ه امل �� �س �ت��وى ال��ذي
ي�ت�ق��ا��ض��ى ن���ص��ف ال���س�ك��ان �أق ��ل منه
والن�صف الثاين يتقا�ضى �أك�ثر منه،
وفق �أرقام العام .2012
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�إحتفاالت جمعية الأردنيني الكنديني
بالتعاون مع جمموعة �شركات �سي دي �سي مبنا�سبة عيد امليالد املجيد
امل��ر��س��ال :ت��ورون �ت��و� -:أح�ي��ت جمعية
الأردن�ي�ين الكنديني ،بالتعاون وبرعاية
جمموعة �شركات �سي دي �سي لل�سياحه
وال�سفر واملو�صالت والتجاره واال�ستثمار،
وبرعاية خبري العقارات القدير الأ�ستاذ
خ��ال��د م�ي�رزا م��ن ��ش��رك��ة روي� ��ال البيج
للعقارات� ،إحتفا ًال كبري ًا مبنا�سبة عيد
امليالد املجيد ،وذلك يوم الأحد املوافق
 ، 2014-12-14ال���س��اع��ة اخلام�سه
م �� �س��ا ًء ،يف ق��اع��ة ف �ن��دق ال�تراف��ل الدج
الفخم يف تورونتو.
وح�ضر احلفل عدد من �أبناء اجلالية
الأردنية والعربيه ،بالأ�ضافة اىل العديد
من �أبناء اجلاليات الكندية االخرى .وقد
�شرف احلفل �سعادة النائب الفيدرايل
ال�سيد ب ��راد ب��ت مم�ث�لا ل��دول��ة رئي�س
ال��وزراء الكندي ال�سيد �ستيفن هاربر،
وع �ط��وف��ة ال���س�ي��د ق� ��اري اق� ��دن رئي�س
خدمات طريان تورونتو العظمى ك�ضيوف
�شرف.
وافتتح احلفل بكلمة القاها رئي�س
جمعيه الأردنيني الكنديني اال�ستاذ زياد
م�لاوي فريحات ،رح��ب فيها باحل�ضور
وق��ال :اننا نحتفل اليوم بهذه املنا�سبه

ال�سعيده وامل �ج �ي��ده وه��ي م��ول��د ال�سيد
امل�سيح ل��ه امل �ج��د وع�ل�ي��ه ال �� �س�لام ،مع
اخواننا امل�سيحيني ،ونقف �صف ًا واح��د ًا
وقلب ًا واح��د ًا م�ستذكرين مبادئ وا�صول
ادياننا ال�سماويه ،التي حت�ض على احلب
والت�سامح والتعاون .واذ حتتفل اليوم
�ضمن ظروف كئيبه و�صعبه ،وذلك بوفاه
احدى بنات جاليتنا االردنيه (بنت ع�ضو
الهيئه االداريه ال�سيده اعتدال املومني)
 ال�شابه املرحومه باذن اهلل االن�سه ليمافايز املومني عن عمر يناهز الـ  24عام ًا،
والتي وافتها املنيه يف الليلة املا�ضيه ،بعد
معاناه من مر�ض مزمن منذ الطفوله،
نتذرع اىل اهلل العلي القدير ان يتغمد
الفقيده بوا�سع رحمته ،وي�سكنها ف�سيح
جنانه ويلهم اهلها وذويها جميل ال�صرب
وال�سلوان ،وان هلل وانا اليه راجعون.
ثم قدم اال�ستاذ زياد �ضيف ال�شرف
�سعادة النائب الفيدرايل ال�سيد براد بت،
الذي ا�شاد بجهود اجلمعيه املباركه ،يف
خدمة ابناء اجلاليه االردنيه والعربيه
وتوحيد �صفوفهم واب��راز كلمتهم ،ونقل
حتيات وتهاين دولة رئي�س الوزاء الكندي
ال�سيد �ستيفن هاربر وحكومته الر�شيده

البناء اجلاليه ،قائ ًال :ان حكومتكم يف
اوتاوا تفتخر بجاليتكم وجهود جمعيتكم،
وان��ا على ا�ستعداد ت��ام خلدمتكم ونقل
مطالبكم واحتياجاتكم اىل اجلهات
املعنيه يف اوتاوا.
واع�ق��ب كلمة �سعادة ال�ن��ائ��ب ،كلمة
عطوفه ال�سيد اقدن الذي �أ�شاد بجهود
اال��س�ت��اذ زي��اد م�ل�اوي ق��ائ�ل ًا :ان�ن��ا هنا
يف جم �م��وع��ة خ��دم��ات م �ط��ار ت��ورون �ت��و
والتي ت�ضم اكرث من  100الف �شخ�ص،
ن�شكل عائلة واح��ده ،واال�ستاذ زي��اد هو
ع�ضو فعال يف ه��ذه املجموعه ،ودائم ًا
يقدم خدماته التطوعيه لنا ،والتي ال
تقل اهمية عن خدماته التطوعيه البناء
جاليته االردن�ي��ه والعربيه واىل كل من
يحتاج اىل امل�ساعده.
ث��م ق��دم ال�ع���ش��اء ال�ع��رب��ي وال�ك�ن��دي
الفاخر الذي طلب خ�صي�ص ًا من مطاعم
كليوباترا ل�صاحبها ال�سيد م�صطفى
الطعامنه ،ومن حمالت ادوني�س ،ومن
مطاعم ماريو باربيكيو ،من املاكوالت
وامل�شاوي واملقبالت واحللويات العربية
والغربيه ال�شهيه التي امتازت بطعمها
ال�شهي واللذيذ .

وت � �خ � �ل� ��ل احل� � �ف � ��ل زي� � � � � ��ارة م��ن
امل�� �ه� ��رج ال� �ك� �ب�ي�ر ال� �ب� �ه� �ل ��وان ب� ��ودل
( )Poodle the Clownال��ذي
ا�سعد االطفال والكبار بتهريجه وحركاته
البهلوانيه ،وزيارة خا�صة من البابا نويل
الذي ح�ضر خ�صي�ص ًا لهذه املنا�سبة من
القطب املتجمد ال�شمايل على مزلقته
ال�سحريه الطائره املجروره ب�سبعة من
الرنة ،لتوزيع هدايا العيد على الأطفال
واحل�����ض��ور .ك �م��ا اق �ي �م��ت امل���س��اب�ق��ات
ال�ترف�ي�ه�ي��ه ال �ت��ي ���ش��ارك ف�ي�ه��ا جميع
احل�ضور ،ووزع��ت الهدايا املتنوعه على
الفائزين يف هذه امل�سابقات.
وق ��ام ال�ف�ن��ان ال�ك�ب�ير ال�سيد رع��د
ح �ب �ي��ب ب ��أح �ي��اء احل �ف��ل ح �ي��ث ق��دم
و��ص�لات��ه الغنائيه  ،ب�صوته اجلميل
العذب وبابداع منقطع النظري �أعجب
احل�ضور ،حيث رق�صوا ودبكوا فرحني
بغنائه وعزفه اجلميل املبدع على �آلة
ال �ع��ود ،وا��س�ت�م��ر احل�ف��ل اىل �ساعات
مت�أخره من الليل.
وب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ه ال���س�ع�ي��ده ن��وج��ه
ال�شكر الكبري اىل جمموعة �شركات
� �س��ي.دي� �.س��ي و اىل الأ� �س �ت��اذ خالد

م�ي��رزا ال��وك��ي��ل ال� �ع� �ق ��اري امل��ع��روف
ب �خ��دم��ات��ه امل��م��ي��زه يف ب �ي��ع و���ش��راء
ال�ع�ق��ارات ال�سكنيه والتجاريه ،واىل
ال�سيده ليلى الغزاوي  ،واىل �شركات
 Mondelez Internationalواىل
�شركة ()Columbia Coffee & Tea
و��ش��رك��ة٫ Ital-pasta :واىل االن�سه

م�يرن��ا � �س��رال��دي��ن م �ق��دم��ة ب��رن��ام��ج
"�أ�سال مرينا " لدعمهم وم�شاركتهم
وتربعاتهم اخلريه.
ك�م��ا ن��ود ان ن��وج��ه ج��زي��ل ال�شكر
واالم� �ت� �ن���ان اىل ج �م �ي��ع امل��دع��وي�ي�ن
الذين �شرفونا بح�ضورهم ،وامتعونا
مب �� �ش��ارك��ات �ه��م اجل �م �ي �ل��ه وال��رائ��ع��ه،
لفعاليات هذا احلفل اخل�ير ،ونخ�ص
بالذكر كل م��ن :ال�سيد خليل قاقي�ش
(اب� ��و ع �ي �� �س��ى) وع��ائ �ل �ت��ه ال �ك��رمي��ه،
وال�سيده ليلي الغزاوي ،وال�سيد حممد
البندقجي وزوج �ت��ه ال�سيده اح�سان
�سعيد وعائلتهم ال�ك��رمي��ه ،وال�سيده
ماجده القي�سي وزوجها ال�سيد �صادق
ال �ع��زاوي٫وال �� �س �ي��د �صبحي وزوج �ت��ه
ال�سيده غاده ٫وال�سيد عرفان وزوجته
ال���س�ي��ده ه �ن��ي ،وال���س�ي��د وائ ��ل جن��ار،

مل�شاركتهم الدائمه يف جميع احتفاالت
ومنا�سبات اجلمعيه.
مع خال�ص ال�شكر والتقدير اىل امني
ال�سر واملدير االداري جلمعية االردنيني
ال �ك �ن��دي�ين ال ��دك� �ت ��وره � �س �ح��ر امل �ج��ايل
لتطوعها وجهودها اجل�ب��اره يف تن�سيق
وتنظيم ذلك احلفل الرائع والناجح بكل
املعاين.
ومبنا�سبة "عيد امليالد املجيد ور�أ�س
ال���س�ن��ه امل �ي�لادي��ه اجلديده" ي�سعدنا
وي �� �ش��رف �ن��ا ان ن �ت �ق��دم ب��اح��ر وا� �ص��دق
م�شاعرالتهاين والتربيكات اىل جميع
ابناء اجلاليه االردنيه والعربيه والكنديه
واىل مليكنا امل�ف��دى جاللة امللك عبد
اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم (حفظه
اهلل ورعاه �أمني) واىل عائلته الها�شميه
الكرميه ،واىل االردن احلبيب� ،شعب ًا
وجي�ش ُا وحكومه� ،سائلني العلي القدير
ان يدمي نعمة االمن واالمان على اردننا
احلبيب ،ويعيدهم على العامل اجمع ًني
وعلى كندا العزيزه خا�صة باخلري والعز
وال���س�ع��اده وال�ه�ن��اء وال�برك��ه ،وك��ل عام
وانتم بالف خري ،متمنني للجميع �شعوب
العامل اخلري والربكه وال�سالم.
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جزيل ال�شكر والعرفان لداعمي
حفل عيد امليالد املجيد جلمعية االردنيني الكنديني
بالتعاون مع جمموعة �شركات �سي.دي�.سي
جمموعة �شركات

�سي.دي�.سي
لل�سياحة وال�سفر واملوا�صالت
والتجاره واال�ستثمار
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ترقبوا هذا اال�سبوع ختام عام  2014حلقه جديدة
ومميزة  من الربنامج العربي
�آ�سك مرينا Ask Mirna -
على قنوات روجرز التلفزيونيه

والذي �سيبث يوم ال�سبت املوافق يف  27دي�سمرب ال�ساعة
العا�شرة �صباحا على قنوات (.)510HD& 59 ,10
و�سيعاد بثه �صباح ال�سبت يف  30دي�سمربال�ساعة
اخلام�سة والن�صف م�ساء�آ ,و �صباح ال�سبت يف  3كانون
الثاين ال�ساعة الرابعة �صباحا(.بث الإعادات ملنطقة تورنتو
و �سكاربورو فقط).
ملعرفة كل ما يجري من ن�شاطات يف اجلالية العربية
يف تورونتو ،تابعوا "�آ�سك مرينا "AskMirnaعلى الفي�سبوك.
ت�ستطيعون �أن ت�شاركوا يف الربنامج يف �أي مو�ضوع ترغبونه
 و�إذا كنتم جتدون �أية موهبة للكبار �أو ال�صغار� -إبعثوا� أراءكمو �إقرتاحاتكم.
�إذا لديكم ن�شاطات ترغبون �أن تبث على قناة روجرز
التلفزيونية و للإعالنات يف الربنامج ,يرجى بعث �إمييل على
املوقعwww.askmirna.com
�أي�ضا ت�ستطيعون �أن ت�شاهدوا جميع احللقات على موقع
.AskMirna.com under Rogers TV Section
ملزيد من املعلومات ،زوروا املوقع التايل:
www.rogerstv.com/askmirna
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منوعــــه
نكـــت
ٌ
واح��د عايز يقتل مراته ق��ال الزم
يف ب�ل��د �آخ ��ر ع���ش��ان ل��و قتلتها يف
ب �ل��دي ه��اي�ق�ب���ض��وا ع�ل�ي��ا  ..امل�ه��م
�سافر ال��رج��ال و�أخ ��ذ زوج �ت��ه معه
اىل �أم��ري�ك��ا  ..ف�سكن يف �شقه يف
ن �ي��وي��ورك  .وه �ن��اك ق�ت��ل ال��زوج��ه
وبلغ ال�شرطه ب�أن زوجته انقتلت يف
جرميه  ..فقامت ال�شرطه ون�سبت
اجلرميه �إىل جمهول  ..ففرح الغبي
ورج��ع ل�ب�لاده  ..وي��وم و�صل مطار
ب �ل��ده م�سكته امل �ب��اح��ث وال���ش��رط��ه
واتهموه بقتل زوجته !! طبع ًا راح
تت�س�ألون كيف عرفوا انه القاتل ؟
يوم �سافر هو وزوجته كان حاجز
لنف�سه ذه��اب وع ��وده �أم��ا زوجته
فذهاب فقط
dddccc

�أراد دك �ت��ور اخ �ت �ب��ار جم��ان�ين.
ف���ر�� �س���م ل� �ه���م ب � ��اب� � � ًا وق � ��ال
ل �ه��م ” :اف �ت �ح��وا ال��ب��اب ! ”.
ف��ذه�ب��وا ليفتحوه �إال واح ��د .
ف�ق��ال ال��دك �ت��ور ” :مل��ا التفتحه
معهم ؟ ”  .ق��ال امل�ج�ن��ون ” :
لأن املفتاح معي .
dddccc

واحد �سكران بي�س�أل واحد حم�ش�ش 
�أ�سماء �إخواتك ايه قال كلهم حممد
اال خالد ا�سمه في�صل .
dddccc

ذه ��ب رج ��ل �إىل ال �ب �ح��ر ف��وج��د
فتاة تغرق وتطلب النجدة …
فقال لها  :اعطيني يديك فقالت
اطلبها من �أبي
dddccc

dddccc

فيه قراوى يتعلمون على ربط الكرفته
اربعه منهم توفو و�سته يف حاله خطره
dddccc

ب��دوي راح لبنان و��ش��اف بنت �س�أل
�صاحبو  :هاي بنت ؟ قالوا  :اه قال:
باهلل عليك هاي بنت ؟؟ قاللو :واهلل
بنت قال :اهلل يخرب بيتو عمي �شكلو
جموزين واحد من والدوه
dddccc

�صعيدي راح عالكويت ورجع �س�ألوه
كيف الكويت قالهم :دي كلها �أنبياء
 ...نبي نروح ،نبي نيجي ،نبي ناخذك
dddccc

مرةوحدةقالتجلوزهابكرةعيدزواجنا
�شو بدنا نعمل فيه؟؟ قالها من اول ما
ن�صحىال�صبحبنوقفدقيقة�صمت
dddccc

كذبة رباعية طالب جامعه غابوا عن
امتحان ،واتفقوا على كذبة ع�شان
يحكوها ل�ل��دك�ت��ور تبعهم .ق��ال��وا..
دك� �ت ��ور ،م��ب��ارح رح �ن��ا ع �ل��ى ع��ر���س
�صاحبنا ،وانفجر معنا عجل ال�سيارة
ا�ضطرينا ندفع ال�سيارة طول الطريق
وتعبنا وما كان معنا وقت ندر�س..
الدكتور وافق واعطاهم  3ايام حلتى
يدر�سوا وباالمتحان ،حط كل طالب
بقاعة حلالو!! واالمتحان كان عبارة
عن الأ�سئلة التالية ....
�“ -1أي عجل اللي انفجر”؟ -
امامي ميني  -امامي �شمال  -خلفي
ميني  -خلفي �شمال .
 -2يف �أي �شارع �صار احلادث؟
 -3اي �ساعة انفجر العجل؟ وكتب
مالحظة :اذا مل تكن االجوبة مطابقة،
بدي اف�ضح عر�ضكو...

واح� ��د ج��دت��ه ع �ي��ان��ة و راف���ض��ه
االك� ��ل ف���س��أل�ه��ا ت��اك �ل��ى مهلبية
واال اج��وزك ..قالت له لأ يابنى
dddccc
املهلبية نا�شفة على �سناين .
واح ��د اب ��وه م��ات  .ق��ال��وا ل��ة اعطي
dddccc
ال�شيخ ايل غ�سل اب��وك  10دنانري..
�دام
�
ع
ا
فيه اثنني انحكم عليهم
قال ول لي�ش غا�سل B.M.W

�سالو االول و���ش اخ��ر امنيه لك
قال اين ا�شوف امي و�سالو الثاين
وك��ان نذل قال اخر امنيه يل ان لو خريوين بني  20مليون دينار وبني
�شوفة عيونك . .
هذا ماي�شوف امه
dddccc

�صدقني لآ �آخ��ذ الع�شرين � ..أم�سح
dddccc
�أح��ول ي�سوق قاله �صاحبه انتبه من رقمك .... ..و�أحذفك من الوات�س .....
العمود قاله ما عليك بدخل من بينهم و�أ�شرتي بيتكم و�أط��ردك منه ....و�إذا
�شفتك بال�شارع ا�صدمك و�أرجع �أدع�سك
dddccc
احول �س�ألوه  :و�ش امنيتك بالدنيا ؟ ....و�أت�أكد �أنك مت ....وادفع الدية.
قال �شو  ،قال �شوفة عيونك قااال
قال :ا�شوف الواحد مي�شي حلاله
dddccc

dddccc

غ �ب��ي ح �ل��ق حل �ي �ت��ه و� �ش��ارب��ه دخ��ل �سالوا �سائق مني املطربني املف�ضلني
على �أ�صحابه يف اال��س�تراح��ة قال عندك ؟؟؟ ق��ال  :مايكل دات�سون ،
مازدا الرومي  ،ا�سكودا ال�شمايل
ت�صدقون ما عرفتكم·

�صينية تدخل مو�سوعة غيني�س
بامتالكها �شعر بطول "  5.632مرت "

ك�شفت هيئة م�ؤ�س�سة "غيني�س" للأرقام القيا�سية عن ال�شخ�ص �صاحب �أطول �شعر
يف العامل .ويتعلق الأمر ب�سيدة �صينية من مواليد  1960د�أبت على �إطالة �شعرها منذ
عام  1973عندما كانت يف الثالثة ع�شرة من العمر .وبلغ طول ال�شعر  5.632مرتا.
وحر�صت م�ؤ�س�سة "غيني�س" على التنويه �إىل �أنّ طول ال�شعر هو نف�س طول الزرافة.

للت�سليه
ق�ص�ص طريفه

" كيد الن�ساء "

�سمع رجل عن كيد الن�ساء
ويف ط��ري�ق��ه �أل�ت�ق��ى ب� ��أم ��ر�أة واق�ف��ة
بجانب بئر ....فاقرتب منها وهي خائفه
....و�س�ألها " ما هو كيد الن�ساء ؟ "
فبد�أت تبكي ب�صوت مرتفع ....حتى
ي�سمعها �أهل القرية  ...ف�س�ألها خائف ًا :
ملاذا ؟
ق��ال��ت  :ح �ت��ى ي���أت��ي �أه� ��ل ال�ق��ري��ه
فيقتلوك !
فقال لها � :أنا مل � ِآت �إىل هنا لإيذائك
ولكني تو�سمت فيك الذكاء ف�س�ألتك ؟
ومل تكن رغبتي يف احلديث اليك لنية
�سيئه كونك امر�أة جميلة
فقامت و�أم�سكت دل��و امل��اء و�سكبته
على نف�سها !..فتعجب الرجل منها
و�س�ألها ملاذا فعلتِ هذا ؟
وبينما هو يتكلم �أتى النا�س
فقالت امل��ر�أة  :ه��ذا الرجل �أنقذين
عندما �سقطت يف البئر !..
فقام النا�س �إليه ي�شكرونه
ف�س�ألها ما احلكمة من فعلتك هذه
فقالت  :هكذا املر�أه ؟ �إذا �أذيتها ....
�آذتك! و�إذا ر�ضيت عنك �أ�سعدتك !
الدر�س الأول:
الكيد �شيء موجود يف الن�ساء!!!
ولكن هذا ال يعنى �أنه لي�س موجود ًا
يف الرجال
غ�ي�ر �أن ال ��رج ��ال ي �ع �ت �ق��دون �أن �ه��م
ُمعافون منه لن�ص الآي��ة ( �إن كيدكن
عظيم ).
والآية �إن �أثبتت ب�شكل قاطع الكيد يف
النف�سي ،فهذا ال يعني �أنها
بناء امل��ر�أة
ّ
براءة للرجال ،ولكنها دليل دامغ على �أن
ن�سبة تركيزه يف الن�ساء �أكرث مما يف
الرجال!!!..
الدر�س الثاين :
خلق اهلل امل��ر�أة � ّ
أرق من الرجل يف
امل�شاعر و�أ�ضعف منه يف البنية اجل�سدية
وو�ضع فيها الكيد �سالح ًا تداري فيه
رقتها وتع ّو�ض ف��ارق القوة بينها وبني
الرجل
وك � ��ل م� ��ن ي �ح �م��ل �� �س�ل�اح� � ًا ل�ي����س
بال�ضرورة �أن ي�ستخدمه ولكنه ال �شك
�سي�ستخدمه �إذا احتاجه
ف��ال��رج��ل ال ��ذي يحمل م�سد�سا لن
يطلق النار على كل من يلقاه !!!..
الدر�س الثالث :
ً
الكيد لي�س اختيارا ن�سائيا تُذم عليه
الن�ساء لي�س م�ستح�ضر جتميل ي�شرتينه
مبلء �إرادتهن
ولي�س ُحليا ي�ضعنه برغبتهن �إمنا هو
فطرة اهلل التي فطر عليها النا�س
واهلل ال ُيذ ُّم ب�شيء خلقه لأنه �سبحانه

ال يخلق �شيئا �إال حلكمة
ويبقى خلقه حكمة حتى �إن عجزنا
عن ادراكها!!!..
الدر�س الرابع :
الكيد مرتبط بح�سن التدبري ب�شكل
عام ولي�س مرتبط ًا بال�شر ب�شكل خا�ص
فالقادرة على �أن تكيد عليك قادرة
على �أن تكيد َ
لك
هي �سيف بيدك وب�إمكانك �أن حتارب
ب��ه ال��دن �ي��ا وب ��إم �ك��ان��ك �أن ت�غ��ر��س��ه يف
�صدرك!!!..
خديجة امر�أة فلماذا مل ن�سمع �شيئا
عن كيدها هذا لأنها وجدت رج ًال ح ّول
طاقة التدبري فيها نحو اخلري
فكانت تكيد له يف وجه الدنيا كانت
�أمه التي فقدها �صغري ًا و�أخته التي مل
تنجبها �أ ّم��ه و�صديقته التي وهبها اهلل
�إياها
وحبيبته التي يوم نزل عليه الوحي
ذهب �إليها وتدثر بحنانها وزوجته التي
�أجنبت له الزهراء �أم �سيدا �شباب �أهل
اجلنة
الدر�س اخلام�س :
احل ّية ملم�سها ناعم ج ّرب �أن ت�ؤذيها
�ستُظهر ل� َ�ك ��ُ�س �م � ًا ُي�ن���س�ي� َ�ك نعومتها
والن�ساء ك��ذل��ك !!!..والأمثلة باملعنى ال
باللفظ !!!..
ج��اءت ع�ج��وز �إىل ه ��ارون الر�شيد
ت�س�أله حاجة ،ف�أمر �أن تُق�ضى حاجتها
فرفعت يديها �إىل ال�سماء وقالت :
�أ�س�أل اهلل �أن يجعل كيدك يف �أعدائك
كيد ام ��ر�أة يف �ضرتها ف�ه� ّ�م م��ن حوله
ليطردوها فابت�سم الر�شيد وقال لهم :
دعوها فقد �أخذت مبجامع الدعاء! .
حني ت��رى امل��ر�أة زوجها عند �أخ��رى
�ست�شعر باالهانة بغ�ض النظر �أن تعدد
الزوجات لي�س حمط نقا�ش فال نقا�ش
مبا فيه ن�ص
ول�ك��ن الإن �� �س��ان ه��و الإن �� �س��ان وحني
ت�شعر �أن �ه��ا �أث��اث��ا يف ال�ب�ي��ت ال زوج��ة
�ست�شعر باالهانة وحني تُ�ضرب وتُنتق�ص
ان�سانيتها �ست�شعر باالهانة عندها
�ستكيد .
ام � ��ر�أة ي�ح�ب�ه��ا زوج �ه��ا وي�ح�ترم�ه��ا
بر�أيكم �ستكيد له �أم �ستتم�سك به .....
ام ��ر�أة رب��اه��ا �أب��وه��ا كما يجب �ستكيد
له �أم �ست�ضعه تاج ًا على ر�أ��س�ه��ا......
ام ��ر�أة مل يحرمها �أخ م��ن م�ي�راث ومل
يبادرها بقطيعة �ستكيد له �أم �ستعتربه
ثروتها ....امر�أة تعاملها حماتها كبنت
لها �ستكيد لها �أم �ستتخذها �أما
نحن ن�ستخرج �أجمل ما يف النا�س
........ونحن نطلق �أ�سو�أ ما فيهم!!!..

و�صلت �إىل نهائيات م�سابقة
جمال واكت�شفوا �أنها رجل
ذكرت �صحيفة 'مريور' الربيطانية �أنّ
ال�شابة بامي روز البالغة من العمر 22
عام ًا ،ا�ستطاعت الو�صول �إىل نهائيات
م�سابقة ج �م��ال م��ن دون �أن يكت�شف
امل�شرفون عليها �أنها ولدت ذكر ًا.
فكيف حت � ّول��ت ب��ام��ي م��ن رج��ل �إىل
�أنثى؟ ففي الرابعة من عمرها �أخربت
حتب ج�سمها
والدتها للم ّرة الأوىل �أنها ال ّ
الذكوري ،لكنها مل تعلن عن هذه الرغبة
�إ ّال ح�ين �أ��ص�ب�ح��ت يف ال�سنة ال��راب�ع��ة
ع�شرة من عمرها .عندها� ،صبغت بامي
�شعرها �إىل الأ�شقر الفاحت وبد�أت ت�ضع
املاكياج وترتدي املالب�س الن�سائية ويف
ال�ساد�سة ع�شرة من عمرها� ،أخذتها
والدتها �إىل الأطباء حيث بد�أت تخ�ضع
جتميل لتغيري جن�سها و�أ�صبح
لعمليات
ٍ
ا�سمها بامي روز بعدها ب�سنتني� .أ ّم��ا

يف �سنّ الع�شرين ف �ب��د�أت ب��ام��ي ،التي
ك��ان��ت يف ال���س��اب��ق ب ��ول وي�ت�ن ،بتناول
حبوب الهرمونات الن�سائية و�شاركت
�صديق لها يف م�سابقة جمال نادي
عرب
ٍ
ّ
� �س �ن��درالن��د الإجن �ل �ي��زي ومت �ك �ن��ت من
الو�صول �إىل النهائيات.
وق��ال��ت ب��ام��ي 'مل يكت�شف منظمو
امل���س��اب�ق��ة �أن �ن��ي ول ��دت ��ش��اب� ًا �إال حني
�أخ�برت �ه��م ب��ذل �ك' ،م�ضيفة '�أخ�برت�ه��م
لأنني �أريد ت�شجيع املتحولني جن�سي ًا على
امل�شاركة يف امل�سابقة'
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عنرتة بن �شداد  ..خان عبلة مع
 30امر�أة وتزوج عليها  8مرات
 -1مهرية

امل�شهد االول

عنرتة بن �شداد �أوعنرتة بن �شداد بن
عمرو بن معاوية بن ق��راد بن خمزوم
بن ربيعه ،كما ذك��ره �صاحب الأغ��اين
�أبو الفرج اال�صفهانى فى كتابه ،يعود
ن�سبه �إىل قبيلة عب�س العربية ،حيث �إن
وال��ده هو �شداد بن مالك الذى رف�ض
االعرتاف به يف البداية الن �أمه جارية
تدعى «زب�ي�ب��ة» ،وه��ى ف��ى احلقيقة مت
�أ� �س��ره��ا يف �إح���دى احل� ��روب ،وك��ان��ت
تدعى «تانه بن ميجو» .ويرجع امل�ؤرخون
مولد عنرته بن �شداد �إىل عام  530م
وذلك لأن العديد من الن�صو�ص حكت
اجتماع عنرته بال�شاعر عروه بن الورد
وه��و م��ن ��ش�ع��راء ه��ذه ال �ف�ترة .عا�ش
عنرته بن �شداد عبد فى قومه لفرته
طويلة حتى بلوغ ال�شباب ،ولكنه كان
يعرف من �أمه �أنه بن �شداد بن مالك،
ومل توافق قبيله عب�س اكرب القبائل فى
هذا الوقت االعرتاف بعنرته و�إعطائه
ح��ري�ت��ه ،وف��ى ذل��ك ك�ثرت الأ��س��اط�ير،
ويقال �إن �شدادا اعرتف به بعد �إحدى
احل � ��روب وذل� ��ك ل ��دف ��اع ع��ن�ت�ره ع��ن
القبيلة.
امل�شهد الثاين

عنرته الفار�س املغوار مل تخلو حياته
من الع�شق والهوى ،فاحب ابنه عمه
ع�ب�ل��ه ب�ن��ت م��ال��ك ال �ت��ى ك��ان��ت ي�شيع
عنها جمالها وح�سنها وقال فى حبها
ا لأ�شعار.
�واك َقد ج��ا َز ا َمل��دى َ �أَنا
«يا َع َبل ِ�إنَّ هَ � ِ
فيك ِمن دونِ ال َورى
املُ َع ّنى ِ
يا َع َبل ُح ُّب ِك يف ِعظامي َمع َدم��ي َ ّما
َج َرت روحي ِب ِج�سمي َقد َجرى
ب�س
ه
�
ب
ِ
ِ
َو َلقَد َعلِقتُ ِب َذ ِيل َمن َف َخ َرت َ ٌ
َو َ�س ُ
يف �أَبي ِه َ�أفنى ِحميرَ ا»
خا�ض عنرته الكثري م��ن امل �ع��ارك ولكن
معركة الفوز بعبله وال ��زواج منها كانت
الأ�شر�س والأق��وى ،فت�أمر عليه �أخ��و عبله
وزوج اختها م��روة للق�ضاء عليه و�إبعاده
عنها ،لكنه خا�ض كل احلروب من �أجلها
وباتكلحماوالتهمبالف�شل،وعندماف�شلوا
يف �إبعاده عن عبلة ،فطلب �أبيها مالك مهر
ظن �أن عنرته لن يح�ضره وهو �أل��ف ناقه
من «النوق الع�صافري» املوجود عند ملك
العراق النعمان بن املنذر ،وا�ستطاع عنرته
اح�ضارهم ووافق مالك على الزواج.
امل�شهد الثالث

«الإماء بني �أيديهم ي�ضربن بالدفوف
وامل��زاه��ر ،وب�ين �أيديهم عبلة البهيه
ك ��أن �ه��ا ال���ش�م����س امل���ض�ي�ئ��ة ب�ح��واج��ب
ك ��أن �ه��ا ع �ي��ون ال� �غ ��زالن ،وف ��م ك�خ��امت
�سليمان و�أ�سنان ك�أنها الل�ؤل�ؤ فى �سلك
مرجان ووجه ك�أنه القمر وقد �أ�سعده
مواله و�أفخاذ ك�أنها و�سائد قد ح�شيت
ب��ري����ش ن �ع��ام» ..ه �ك��ذا و� �ص��ف زف��اف
عنرت وعبلة يف م�شهد �أق��رب مل�شاهد
النهاية ال�سعيدة يف الأفالم امل�صرية
ال �ق��دمي��ة ،ليعي�ش ع �ن�ترة وحمبوبته
ال��ت��ي �أ� �ص �ب �ح��ت زوج� �ت ��ه «يف ت �ب��ات
ونبات» ،لكن الق�صة مل تنتهي هنا.
امل�شهد الرابع

بعد زواج عنرتة من عبلة ب�سته �أ�شهر
مل ت �ظ �ه��ر ع�ل�ي�ه��ا �أع ��را� ��ض احل �م��ل،
وخ��ا���ض ع�ن�ترة ال�ك�ث�ير م��ن ال �غ��زوات
واحل ��روب ،وت��زوج على عبلة ثمانية
ن���س��اء ،وه��ذا م��ا ذك��ره ك�ت��اب «�سرية
عنرته بن �شداد».

�أوىل زوج ��ات ع�ن�ترة ت��دع��ي «م�ه��ري��ة»،
والتقاها فى �أر�ض بنى دارم عندما �سرق
منه ح�صانه الأبجر ،ف�أعجب بها وبات
عندها الليلة ،ثم تركها دون �أن يعلم �أنها
حملت منها .وربت مهريه ابنها «مي�سرة»
بعيد ًا عن قومها ،ومل تخرب �أحد احلقيقه
حتى ك�بر وت�ب��ارز م��ع ع�ن�تره ،ف�أخربته
احلقيقه و�أكرمها ب�أن جعل لها �سراجق
خا�ض بها فى منزلها.
� -2سروة

«��س��روة» هي �أم�يرة وقعت عني عنرته
عليها يف �إح ��دى ال� �غ ��زوات ،ب�ع��د �أن
وج��ده��ا نائمة ف��ى هودجها ،وقيل له
�أن �أبوها قد ذهب لإح�ضارعالج لها
م��ن اجل��ن ،فعاجلها ع�ن�تره بتعويذه
وطلب من �أبيها �أن يتزوجها ،فوافق
حتت �ضغط .ومكث عنرته معها ثالث
ليايل ثم تركها ليفاج�أ �أبيها بحملها،
وق ��د ت��رك �ه��ا ع �ن�ترة �أي �� �ض � ًا دون �أن
يعرف بحملها وو�ضعت «�سروة» ابنها
«الغ�ضبان» ،ال��ذي تبارز معه عنرتة
�أي�ض ًا دون �أن يعلم �أنه ابنه.

 -3الهيفاء

عرفت بقنا�صة الرجال وذلك لأنها كانت
فار�سة وحم��ارب��ة ،وك��ان عنرته �صديق
لأخيها ربيعة ب��ن امل�ق��دم ال��ذى �أعجب
بفرو�سيته وطلب منه �أن يتزوج �أخته
الهيفاء ،ليتزوجها عنرته وينجب منها
«عنيرتة» .وكانت الهيفاء �صديقه مقربة
من زوجة عنرتة وحمبوبته «عبلة» ،ومل
يتغري الو�ضع بعد زواج ع�ن�ترة منها،
�إذ ك��ان��ت «ع�ب�ل��ة» حت�ن��و ع�ل��ى �أوالده ��ا
وا�ستمرت �صداقتهما.
 -4غمرة

كانت فار�سة وحماربة ظلت حتارب عنرتة،
ومل تي�أ�س وهو يحاربها دون �أن يعلم �أنها
امر�أة ،وبعد �أن عرف ونظر �إليها �أغرم بها
ون�سى كل حبه لعبلة ،و�أوقعها عن فر�سها
واغت�صبها عنوة وق�سوة ثم تركها وهو ال
يعلم �أنها حتمل يف �أح�شائها ابنه «غ�صوب»،
لكن «غمرة» مل تعرتف بهذا االبن ،وربته
على �أنه عبد من املقربني �إليها.
 -5مرمي

هي �أمرية من بالد الروم �أعجبت بعنرتة
وحدثت �أخيها «الأمري بلقان» عنه ،وفذهب
�إىل عنرتة وطلب منه �أن يتزوجها ،فتزوجها
«عنرتة» ،وعندما �أراد العودة �إىل بني عب�س
طلبت منه الذهاب معه ،ولكنه خ�شى على
عبله والهيفاء فرتكها عند �أخيها.

 -6مرميان

�أثناء وجود عنرتة فى بالط القي�صر
وجد الأمرية مرميان �أمامه تطلب منه
�أن يحرر �أح��د فر�سان ال��روم ،فوافق
عنرته وتزوجها وهو الذي كان قد قتل
�أبيها قبل ذلك وقاتل �أخيها .و�أجنبت
الأمرية مرميان لـ«عنرتة» ولدين هما
«الغ�ضنفر» و«اجلوفران».
 -7در ملك

ه ��ى ف �ت��اة م ��ن ق�ب�ي�ل��ه «ب �ن��ى ك �ن��ان��ة»
تزوجها عنرتة و�أجن�ب��ت ل��ه �صبيان،
هما «جاراملعلم» و«زيدان».
امل�شهد اخلام�س

و ب��ال��رغ��م م��ن �أن ع�ن�ترة ت��زوج على
عبلة �أك�ثر من م��رة� ،إال �أن��ه كان يعود
�إليها يف النهاية ،فقد ذكرت ال�سرية
�أن��ه مل يحب زوج��ه له �أك�ثر من عبلة.
�أم ��ا ع�ب�ل��ة نف�سها ف�ل��م ت �ك��ره ع�ن�ترة
ب�سبب ت �ع��دد زوج��ات��ه ،ع�ل��ي العك�س
كانت تقول« :لو ملك عنرت مائه امر�أة
ما يريد �سواي ،ولو �شئت رددت��ه �إىل
رع��ى اجل �م��ال وح��ق ذم��ه ال �ع��رب �أن��ه
يبقى ل�شهر وال�شهرين مل �أخليه يدنو
منى حتى يقبل يدى ورجلي ،و�إنى معه
هذا الزمان ما رزقت منه بولد».
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MERRY CHRISTMAS... HAPPY NEW YEAR...!

TORYONTO TIME

John Tory
Takes Toronto
Al Mersal-Toronto: More
than a month ago John
Tory was elected The
City of Toronto’s 65th
mayor, along with 44
newly elected city councilors, took the oath of
office for their prospective positions. Mr. Harry
Malawi president of the
Canadian Arab Network
and the Editor- in - Chief
of “Al Mersal,” along with
his staff were among the
many invited guests who
attended the ceremony.
In his acceptance speech,
Mayor Tory singled out
public transit, employment, and poverty as top
priorities.
Tory said he hopes council comes together to
"achieve uncommon results" by building Smart
Track, extending the
Bloor - Danforth Line
deeper into Scarborough,
and improving existing
TTC service. And Reduce
citywide poverty and find
ways to tackle the youth
unemployment rate.
He said, as your mayor I
bring a sense of urgency
and a sense of perspective to getting Toronto
back on track. “Torontonians are not asking us
for miracles, they don't
expect miracles of their
elected representatives.
What they want is visible
progress. He said.
Transit and gridlock tops
his priority.

“We will get Smart-Track
up and running in seven
years. We will build the
Scarborough subway, and
we will work with the
TTC to improve existing
service for its 1.5 million
daily riders.” Tory took
the opportunity to thank
former Toronto Mayor
Rob Ford, who returned
to city hall as councilor
for Ward 2 and called for
a round of applause for
Ford’s, “Continued public
service" and "a complete
and speedy recovery and
a return to this place as
soon as possible."
AL-Mersal is pleased to
bring you the list of your
municipal elected officials with names, wards
and pictures. Remember
your elected representative are there for all your
service needs and care
and they are willing and
eager to help you whenever possible…. but it is
everyone concerns and
responsibilities to keep
our cities alive, vibrant,
clean, safe, well managed
and on budget. We must
work together to help our
elected officials do their
jobs to the best of their
ability. Good Luck Mayor
Tory and all other Mayors
and elected officials, Have
a very merry Christmas
and a Happy; Healthy,
Safe and Prosperous New
Year and May God Bless
us all…!
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FLIGHTS FROM FREEDOM

By: Harry Ziad Malawi

I had the honour and pleasure of knowing Haze lMcCallion for over forty years. Her
distinguished and politial
achievements are enormous
and her love and devotion
to her people is enormous
and genuine. She made all
her """ feel important, each
and everyone one of them
as they are the only oes in he
rlife. that is what she has always made me feel ike She attended my events, receptions
even visit me at home also,
congratulated me on my childrens birthdays , graduations
and weddings.
She has been a long time
friend and a mentor. When
she finally announced that
she would not seek another
term for the city of Mississauga "Top Job" people from
Missisauga, toronto and all
over th world, paid a tribute
and honour to her achievements. She even wrote a
book name appropriately
titled, "Hurricane Hazel".
Recently, I had the honour
and pleasure of attending
and acquiring one of the
most talked about books at
one of her Book Launching
events, at the LaSalle Pavillion in Burlington.
The event was sponsored by
the owner of "A Different
Drummer Bookstore", Ian
Elliot and was well attended

yby many of Hazel McCallion's admirers and supporters.
The event included a oneon-one interview by former
Burlington Mayor, Walter
Mulkewich.
Madam Mayor responded
very well to all questions and
to the delight of her audience. When asked about her
politics, she said, " I have a
conservative mind with liberal views and a social conscious, who cares for nature
and the environment."
What delights me the most
was the fact that Madam
Mayor never forgets her
friends. I was thrilled to see
that she had mentioned me
in kindness on page 234 of
her book and I seized the opportunity to have her autograph not only o nthe book
but also on page 234.
Good luck Madam Mayor in
all your endeavours, we will
surely miss you as our mayor, but knowing your energy,
compassion and love for
people, i know that you will
be fully active in many many
other ventures and in helping your community, your
city and your fellow man.
Have a blessed holiday season for a very Merry Christmas and a happy, healthy,
safe and prosperous new
year and may God bless you.

OP-ED

By: Eva Hoffman

Among the most chilling
developments in the rise
of the Islamic State is that
so many citizens of Western countries have joined
the group’s ranks, becoming suicide bombers and
beheading hostages. Why
do hundreds of Muslims,
many of them educated
and from middle-class
backgrounds, leave comfortable Western democracies to join a brutally
barbaric
movement?
What makes young men
and women susceptible
to the extremist Islamist
message?
As he watched the rise of
the Nazis in the 1930s,
Sigmund Freud described
the dangerous appeal
of authoritarian leaders and the satisfying
self-aggrandizement that
their followers experience when they subsume
their personalities in an
ideology or group. For
those acolytes, freedom
is a psychologically burdensome condition. As
one of Freud’s disciples,
Erich Fromm, famously
argued, the urge to escape the demands of free
choice – by adopting
rigid beliefs or norms of
conformity – can be especially compelling for
those whose sense of a
strong autonomous identity or a capacity to think
for themselves is not fully
developed.
The contemporary democracies from which
Western jihadis defect
offer an unprecedented
degree of freedom. It is
hard to think of a form
of political community
that requires so little allegiance from its members,
proposes so few shared
norms, and enforces so
few behavioral guidelines. In nearly every aspect of our lives – morals,
manners,
sexuality,
family structure, careers,
and religious beliefs – we
Westerners are essentially
free to do as we like.
This may seem like a
highly desirable state of
affairs, conducive to the
cultivation of a good life.
But in the last few decades, Western democra-

cies have been undergoing a marked identity
crisis, manifested in an
unwillingness to articulate organizing ethical
principles or to project
democratic values onto
the international stage.
Internally, there is widespread
disengagement
from the political system and a growing sense
of radical disaffection
among some citizens, especially the young. There
also appears to be a widespread increase in psychological dysfunction, ranging from anorexia and
obesity to attention deficit hyperactivity disorder
and widespread depression, all of which have
led to a massive increase
in the consumption of
psychoactive drugs.
Such symptoms and syndromes cannot be under-

as right or wrong, serious
or spurious?
In a sense, Westerners who choose to embrace fanatical Islamist
ideology are an extreme
manifestation of a much
wider phenomenon. The
Islamic State’s ruthlessly
rigid creed relieves its followers of the disorienting
burden of autonomous
thought or choice. Fromm
remains relevant: The
flight into the embrace of
a virulent movement like
the Islamic State is also an
escape from freedom by
its discontents.
Some of the jihadis’ statements make the connection explicitly: “The cure
for depression is jihad,”
one Western recruit declares in an Islamic State
video. “Feel the honor
we are feeling. Feel the
happiness we are feel-

stood in purely economic
terms, if only because
they are as prevalent
among the middle class
as they are among the
poor. What is possible,
however, is that the Western ethos of unhampered
freedom and permissive
tolerance fails to provide
some people with the
psychological scaffolding needed to construct
an identity that can cope
with the demands and
pressures of constant individual choice.
We develop our identities
in relation to others. The
incorporation of cultural
assumptions, ideas, and
aspirations structures our
perception of the world
and provides us with
psychological and moral
orientation. In today’s
open, multicultural societies, the need to choose
is ever-present, whether
the issue is banal (Which
toothpaste should I buy?)
or essential (Where do I
find sources of purpose
or meaning in my life?).
But, with no shared cultural norms on which to
base decisions regarding,
say, how to achieve wellbeing or to direct one’s
life, how can one distinguish between good and
bad choices? What counts

ing.” Another one simply
states: “No to democracy.” Democratic ennui
creates the conditions for
radicalization, and the
extreme Islamist movements know very well
how to exploit it.
The seductive call of
extremism will not be
silenced with pleas to
fundamentalist imams
in European mosques
to stop indoctrinating
young Muslim men. Initiation into Islamist ideology needs to be countered by a much stronger
initiation into the culture
of democracy and its fundamental values – and by
a much stronger affirmation of these values within our political discourse.
It is through increased
confidence and conviction, rather than bland
tolerance, that democratic societies can counter
the appeal of fanatical
causes and their charismatic leaders. Only renewed commitment to
the idea of democracy
can address the widespread disaffection and
disengagement plaguing
Western societies, of
which the Islamic State
jihadis are just the most
disturbing and dangerous
symptom.
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The Arab World’s

VANISHING CHRISTIANS
By: Christian C. Sahner

At a time when the
Middle East is aflame
with sectarian strife,
the observance of the
Christian holiday is
a sad reminder that
the region’s distinctive
religious, ethnic, and
cultural
diversity
is
rapidly
disappearing.
At the beginning of
the twentieth century,
Christians made up
roughly 20% of the Arab
world. In certain areas
– including southern
Egypt, the mountains
of
Lebanon,
and
southeastern Anatolia –
they formed an absolute
majority. Today, just
5% of the Arab world is
Christian, and many of
those who remain are
leaving, forced out by
persecution and war.
Jews, too – once a vital
presence in cities like Cairo,
Damascus, and Baghdad –
have all but disappeared
from the predominantly
Muslim parts of the
Middle East, relocating to
Israel, Europe, and North
America. Even in Muslim
communities, diversity has
been dwindling. In cities
like Beirut and Baghdad,
mixed
neighborhoods
have been homogenized, as
Sunni and Shia seek shelter
from sectarian attacks and
civil war.
The waning of diversity
in the Middle East goes
back more than a century,
to the bouts of ethnic
and religious cleansing
that took place during
the Ottoman Empire,
including the murder
and displacement of
1.5 million Armenian
and Syriac Christians in
eastern Anatolia. After
the empire’s collapse in
1918, the rise of Arab
nationalism
placed
Arabic language and
culture at the center of
political identity, thereby
disenfranchising many
non-Arab ethnic groups,
including Kurds, Jews,
and Syriacs. Many Greeks
who had been living in
Egypt for generations,
for example, lost their
livelihoods in the 1950s,
when President Gamal
Abdel Nasser, the great
standard-bearer of panArabism,
nationalized
privately
owned
businesses and industries.
Others were forced to flee
the country altogether.
The rise of political
Islam following the Arab-

Israeli Six-Day
War in 1967
dealt
another
blow to religious
minorities.
By promoting
Islamic revival
as a solution
to the region’s
ills,
Islamism
led
to
the
marginalization
of non-Muslims,
including groups
that had played
outsize roles in the region’s
economic, cultural, and
political life for centuries.
As a result, in places
like Egypt, Christians
have faced harsh social
discrimination
and
violence,
sometimes
at the hands of the
nominally secular state.
The
Arab
Spring
upheavals have given rise
to grave new challenges
to cultural and religious
diversity in the Middle
East. Many of the
authoritarian
regimes
now under threat of
collapse cultivated the
support of minorities.
This
was
especially
true in Syria, where
the Alawite-dominated
Baath Party fostered ties
to Christians and other
small communities by
presenting itself as a
bulwark of secularism
and stability in the face of
a supposedly threatening
Sunni majority. Now that
Syria’s Sunnis have risen
up against their Alawite
rulers,
Christians’
loyalty to the regime
has become a liability,
even a danger. In some
corners, Christians are
regarded as complicit in
the government’s brutal
crackdown, making them
targets for attack.
The rise of the Islamic
State over the last
year has sparked even
more violence against
minorities. Powered by a
fundamentalist Wahhabi
ideology and a boundless
appetite for bloodshed,
the Islamic State seeks
a return to an imagined
pre-modern
caliphate
that subjugates Shia and
treats non-Muslims as
second-class
citizens.
When an Islamic State
is captured, the fighters
give Christians the choice
of paying a medieval
tax known as the jizya,
converting to Islam, or
being killed. In the end
many simply flee.
The Yazidis of northern

Dan Zelazol/flickr

Iraq – whose plight on
Mount Sinjar was much
publicized this past
summer – are less lucky.
The Islamic State regards
them as pagans, and
therefore, undeserving
of
the
protections
traditionally
accorded
to Christians or Jews
under Islamic law. As a
result, many Yazidis are
murdered or enslaved.
In
addition
to
persecuting minorities,
the Islamic State has set
about erasing all physical
traces
of
religious
diversity.
Its
forces
have demolished Sufi
shrines, Shia mosques,
Christian churches, and
ancient monuments they
consider to be remnants
of a corrupt and profane
past.
Western governments’
protection of ethnic and
religious minorities in
the region has been a
controversial matter for
more than a century, and
it remains so today. Many
Sunnis, for example, accuse
America of favoritism: the
United States intervenes
to protect Kurds, Yazidis,
and Christians in northern
Iraq, they say, but does
little to stop the slaughter
of hundreds of thousands
of Sunnis in Syria. In fact,
America’s
complicated
history of church-state
relations at home has made
it reluctant to intervene on
the part of any religious
groups abroad, especially
when the population is
small.
The end of diversity
in the Middle East is
a tragedy not only for
those who have died,
fled, or suffered. The
region as a whole will be
worse off as a result of
their absence. Minorities
have historically served
as brokers between the
Middle East and the
outside world, and if they
disappear, the region will
lose an important class of
cultural, economic, and
intellectual leaders.

PRICE DISCRIMINATION THE U.S. NEWEST ALLY
The federal government manufacturers and retailers.

By: Lana Richards.

There’s a festive feeling in
the air around this time.
Everywhere you go it’s
beginning to look a lot like
Christmas.
Houses and yards
decorated with Christmas
lights and other decorations.
Public spaces deck their
halls with wreaths, bells and
trees, while stores stock- up
with yuletide ornaments

and their window displayed
with decorations. Christmas
music is everywhere.
Shoppers throng through
stores and streets in search of
the perfect gifts.
And for some the holidays
brings back many wonderful
memories; nostalgia in a
song or the twinkle in a
child’s eyes.
Christmas season was
considered
synonymous
with Christmastide, a term
derived from Yuletide, or the
12 days of Christmas which
runs from December 25 to

Epiphany on January 6th.
Then around the 19th
and 20th centuries, the term
"Christmas season" began
to become synonymous
with the Advent which is
the fourth Sunday before
Christmas Day.
The magic of Christmas is
to remind us about; Natalis
Invicti, feast
Of the Sun’s (Son) birth
and its divinity
 That is the celebration of
his birth in The Crèche - the
cave and the manger.
The holidays are pretty
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much about generosity and
sharing. And we all get
caught up in the volume
and worth of our gifts. Of
which the share scale can be
daunting and stressful.
“According,
to
the
American novelist and
playwright Edna Ferber
“Christmas isn’t a season, it’s
a feeling.”
“Either we’ve got or we

haven’t.”
And while it’s beginning
to look and feel a lot like
Christmas, it’s the magic of
a season that impacts the
feeling.
And if Christmas is not a
time nor a season but a state
of mind of which, “To be
plenteous in mercy, is to have
the real spirit of Christmas.”
as author Calvin Coolidge
stress.
Then we stand to lose the
essence of the story;
That began with the
Franciscans
Monks
of

Greccio in 1223 under the
leadership of Francis of Assisi
who framed the Nativity that
we associate today with the
birth of Jesus Christ.
With the permission of
the Pope, Francis of Assisi
sets up a manager next to the
altar, filled it with straw and
placed a donkey and an ox
next to it.
The time and place of
birth of the savior is what
puts the magic of Christmas
in our hearts that spreads the
celebration in the air.

introduced a new legislation
to try and curb prices that
are higher in Canada than in
the U.S. In a move that will
affect the cost of hundreds
of household goods. But
does that mean
Canadians could still
be paying more for
those same goods?
Statistics
Canada estimates
for
2011 revealed
that
Canadian
prices were about
25 percent
more
than U.S. prices for
many goods. .
The new Price
Transparency Act will help
tackle
geographic
price
discrimination.
The bill will amend the
Competition Act to empower
the
Commissioner
of
Competition to use formal
investigative
powers
to
expose cross-border price
discrimination that is not
justified by higher costs in
Canada.
The changes will authorize
the Commissioner to seek
court orders to compel the
production of confidential
evidence
relevant
to
differential pricing between
Canada and the U.S.
The Commissioner will be
empowered, for the purposes
of such inquiries, to seek court
orders to compel witnesses for
examination, the production
of records and written returns
Economist Mike Moffatt,
an assistant professor at
Western
University's Ivey
Business School in London,
Ont., says there are a number
of reasons Canadians pay
more than Americans. Aside
from the practice of country
pricing, Moffatt listed, Tariffs,
Energy costs, Taxes, Payroll
taxes and Minimum wages.
He added, it's likely the cost
of those tariffs will be covered
by consumers rather than

the bill will enhance the
Commissioner's investigative
powers through amendments
to
section
11 of
the
Competition Act.
With changes that will help

ensure Canadians are not
charged higher prices than
Americans simply because of
where they live.
There's a lot the federal
government can do to lower
prices aside from having the
Competition Bureau probe
them, Moffatt said.
Firstly, reverse the tariff
increases planned for Jan.
1, which will affect many
products like toothbrushes
and bicycles.
Moffatt believes the reason
why tariffs are not reduced, is
because they are a huge cost to
the federal government.
Federal Industry Minister
James Moore said the
government wants to lower
tariffs, but has to react to world
markets and world pressures.
His newly introduced bill
is designed to tackle country
pricing — the act of attaching
different prices to goods
depending on where they'll be
sold.
"Of course we believe in
lower taxes, lower tariffs, and
more markets for Canadian
goods internationally, and
we're working to lower tariffs
as best we can," Moore said
As International companies
charge Canadians higher
prices in order to cover higher
taxes and shipping costs.

A Very Low Russian Ruble

The Russian ruble suffered a mini-crash, despite
efforts by Russia’s central bank to prop up the national
currency.This precipitous drop means it has fallen even
further than the Ukrainian Hryvnya, which has dropped
47.9 percent since January, according to Canadianbased foreign exchange firm XE.com.

Al
Mersal
Toronto:
President Barack Obama has
inverted U.S. policy on Cuba
by adopting the proposals
of those who have spent a
half-century arguing for a
rethinking of Cuba policy.
The president recognized
Washington’s failure to achieve
its goal of bringing political
and economic openness to
Cuba.
Rather than continue its
quarantine, Washington is
seeking more exchanges with
the island nation, more trade,
more communication, and
more cooperation. Though,
the embargo’s legal framework,

ZUMA wire

including the Helms-Burton
Act, remains a roadblock. The
president has ample authority
to diminish and bypass its
restrictions when it clearly
serve U.S. interests.
Years before this major
announcement,
Obama
had already lifted some
restrictions, making it easier
for Cubans living in the
United States to send money
and communicate with their
families back home.
There will be powerful
opponents to the president’s
action, including all three
Cuban-American
U.S.
senators and a handful of
Cuban-American
House
members, though it is
unlikely they will have much
success at mobilizing strong
public opposition. Polls show
that most Americans and a
significant number of CubanAmericans — especially
second- and third-generation
—
support
increasing
normalization. The elected
officials, however, may have
sufficient influence to secure
a congressional resolution
condemning the president’s
action — though this would
have little actual impact.
The
more
Cuba
demonstrates a genuine
willingness to permit freedom
of expression, end its harsh
punishment of dissent, avoid
overt violations of human
rights and expand economic
opportunities, the easier it will
be for Obama — or any other
U.S. president — to continue a
policy of normalization.
The Cubans did release U.S.
citizen Alan Gross. But they
would have done that any time
since his arrest — if the United
States had agreed to turn over
the Cuban prisoners it released
today. Havana also released
a U.S. intelligence asset who
had been in jailed for roughly
two decades, and freed about
50 jailed dissidents. There

are no guarantees, however,
that Cuba is ready to tolerate
dissent or that new arrests
will not follow. Castro offered
no decisive policy shifts. Let’s
hope they will be forthcoming.
So, what does the United
States get out of the reversal of
its decades-old policy?
Washington gains enhanced
credibility — worldwide and,
more important, in Latin
America. Year after year, the
U.S. embargo on Cuba is
vehemently denounced in
the United Nations General
Assembly, with the U.S.
position supported by only
one or two votes.
Every
country
in the Western
Hemisphere
without exception
has regularly urged
Washington
to
lift its embargo.
How
believable
could Washington’s
commitment
to
multilateralism and
regional partnership
be when all 32
Latin American and
Caribbean nations
objected to Cuba’s continuing
exclusion from all Western
Hemisphere leaders’ summit
meetings?
Indeed, the decision by
those leaders to invite Castro
to next year’s hemispheric
summit in Panama may have
helped precipitate Obama’s
policy turnaround.
The Obama administration’s
decision may also bolster
the world’s perception of
Washington’s commitment to
democracy. Political leaders
and analysts across the globe
have questioned the U.S.
support because they view the
embargo as helping to sustain
Cuba’s repressive regime.
Historians will someday
note that Obama has taken
steps to realign U.S. policies
on three issues that have vexed
Latin America for many years
— Cuba, the war on drugs and
immigration.
Cuba, however, is seeking
more material gains.
Maybe it is a coincidence
that the U.S.-Cuba agreement
announced today comes as
Venezuela’s economy is reeling
because of mismanagement
and the steep decline in oil
prices. The Cuban economy
depends heavily on transfers
from Venezuela — perhaps
as much as $5 billion per year.
The United States is probably
the only possible substitute if
the Venezuelan flow of capital
were to stop.
Already, Cuba may be
receiving $2 billion a year
in remittances from CubanAmericans in the United
States and perhaps a billion
more from trade and tourism.
A rapprochement between
the two countries would only
multiply those figures.
Obama and Castro both
expressed an interest in a
more prosperous Cuba. They
do not, however, claim a
common concern about Cuban
democracy.
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WINNERS
OF THE ONTARIO FOOD
EXPORTERS AWARD

AL-Mersal- Toronto:
The
Ontario
Food
Exporter
Award
recognizes
successful
expansion of Ontario
food, beverage and
agricultural
products
into new export markets,
and commitment to
the sector’s long-term
export growth. A winner
and two finalists are
being recognized for
their successful efforts
in
expanding
into
international markets.
This year’s top three
recipients are:

WINNER
Super-Pufft- Mississauga
Twenty years ago,
the Al-Ali family, new
immigrants from Iraq,
bought
Super-Pufft,
an outdated popcorn
plant. Their goal was to
convert it into a stateof-the-art snack food
facility, offering quality,
innovative products. In
just a few years, their
vision paid off. Today,
Super-Pufft is one of
North America’s largest
manufacturers’ of private
label branded popcorn,
potato chips, extruded
snacks and canister
crisps.
Super-Pufft
exports
fun food to more than
30 countries – from
Belgium, to Mongolia,
to Israel - with sales that
represent almost 70 per
cent of the 20 million
canisters manufactured
annually.
Super-Pufft
is Kosher and Halal
certified. With a recently
completed $6 million
dollar plant expansion
project, Super-Pufft will
be able to double its kettle
chip production.
Since 2011, the growth
in exports has allowed
Super-Pufft to hire more
than 20 additional full
time employees, and by
end of 2015, another
15 will be employed to
support a new canister
line.
FINALISTS
TWI Foods Inc. Mississauga
Ali Kizilbash came
to Canada with a clear
idea: build a brand for
the South Asian market
in Canada and beyond.
In 1997, he opened
TWI foods, a specialty
food
company
that
produces
cake-rusks,

puff pastries, tortillas,
naan breads, cookies,
cakes and frozen foods.
Within the first year of
operation,
Kizilbash
began exporting to USA,
Singapore, England and
Dubai.
From having a small
facility with one oven,
now
TWI
operates
two state-of-the art
bakery facilities in the
GTA, and continues
to expand not just its
international presence
–they are also available
in Australia, Hong Kong
and Germany; but also
its very diverse product
lines, to cover the South
Asian community in
markets around the
world.
With
about
300
employees, TWI Food
exports account for
more than 70 per cent
of their total sales, and
its domestic markets
continue to grow.
Giraffe Food & Beverage—
Mississauga
Founded in 1997, by
the Powell family, Giraffe
Food & Beverage was
launched to distribute
food concentrates to
restaurants. The company
grew quickly to specialize
in custom formulation
of
culinary-inspired
products, delivering fullflavoured sauces, dips,
dressings and beverage
concentrates for the retail
and foodservice industry
throughout
North
America, the Caribbean,
the Middle East and
beyond.
Giraffe
participates
in the Global Food
Safety Initiative and
holds a certification for
select Kosher and Halal
products.
Today, Giraffe Food
& Beverage’s export
business
represents
almost 50 per cent of
its total sales and is
currently
exporting
private label products to
more than 20 countries
around the world. Since
2011, the growth in
export sales has allowed
Giraffe Food & Beverage
to hire 24 employees, and
to expand the company’s
plant from 3,000 square
feet in 1997 to 50,000
square feet in its current
state-of-the-art facility in
Ontario.

Call AL-Mersal

The best way
to reach the lucrative Arab market
416-233-9927

NEWS
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HIGHLIGHTS OF 2014
SONY PICTURES CANCELS THE MOVIE

"THE INTERVIEW" AFTER
THREAT

FORD NATION

TALIBAN KILL OVER

130 CHILDREN
AT PAKISTAN SCHOOL

© PPI/ZUMA
Google

The Crèche

NEWS

A wounded child is carried
away from the scene.

HISTORICAL SHIFT
IN US-CUBA RELATIONS

EBOLA

CUBA PRESIDENT: Raul Castro

370

A Liberian Red Cross 'burial' team at
work in Monrovia.

ONTARIO RECEIVES
2013 Ice Storm Bill
The City of Toronto
submitted its official funding
request totaling $64.2 million
to the Province of Ontario for
the significant cleanup costs
incurred during the 2013 ice
storm.
A storm, which at one
point affected upwards of
one million Torontonians,
resulted in widespread
power
outages,
damaged
properties, a
devastated
tree
canopy
and
disrupted
municipal
services.
"The efforts and
resources
required to
recover from last year's storm
were significant," said City
Manager Joe Pennachetti.
The cost recovery is
primarily for three divisions
– Parks, Forestry and
Recreation, Solid Waste
Management Services, and
Transportation Services –
which make up more than 95
per cent of the City's claim.
The province's Ice Storm
Assistance Program was
created to address municipal
funding
assistance
for
emergency response and
recovery costs after the 2013
ice storm.

MALAYSIA
© Marcus Dipaola/NurPhoto/ZUMA Wire
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"The anniversary of the
2013 ice storm serves as a good
reminder that we should all be
prepared for major storms,"
said Deputy City Manager
John Livey.
Since the ice storm,
the
City has since
implemented
a number of
policies:
Four
Cityowned
facilities,
one
per
district, to be
used as emergency
reception centres.
A joint working group to
address the resiliency of hydro
distribution lines by reviewing
current line clearing practices
with respect to tree limbs and
branches
An Emergency Social
Services Working Group, with
approved terms of reference
to improve and increase
vulnerable resident's access
to City services during an
emergency.
85 of the city's highest
priority traffic-control signal
locations to ensure better
visibility during a power
outage.
A two-way communication
system between 311 Toronto
and Toronto Hydro's call
centre.

The disappearance of
Malaysian Airline Flight
MH370

Beji Caid Essebsi
wins Tunisia Election
AL-Mersal: - Beji Caid
Essebsi was declared a winner
in Tunisia’s presidential runoff vote on Monday, December
22, becoming the first elected
president in the North African
country since 2011 Arab
Spring. "We succeeded in
part of our struggle," Essebsi
supporter Aya Khiari told
Reuters.
"These elections were just
one round, but the battle to
build Tunisia just started,"
she added. According to final
results released by the head
of the electoral commission,
Essebsi secured 55.68% of
the vote in Sunday's run-off,
defeating caretaker president
Moncef Marzouki (44.32%).
Sunday’s runoff pitted
88-year-old Essebsi, leader
of the secular Nidaa Tounes
party, against incumbent
Marzouki, who held the post
through an alliance with the
moderate Islamic movement
Ennahda.
Marzouki
made
no
immediate statement, but his
campaign's official Facebook
page said Essebsi's rival had
congratulated him on the
victory.
The run-off was marked by
low turnout of 48% of about
5.3 million eligible Tunisian
voters.
The 88-year-old lawyer and
politician studied law in Paris
Interior minister under

Habib Bourguiba, Tunisia's
first
president
after
independence
Speaker of parliament
under ousted President Zine
el-Abedine Ben Ali
Interim prime minister in
2011 after the uprising
Founder of secular-leaning
Nidaa Tounes party in 2014
Supported by Tunisian
General Labour Union and
some business groups
“This election doesn't
interest me,” said a young man
sitting in a crowded cafe in
front of a polling station in the
capital Tunis' lower income
neighborhood of Yasmina.
“I voted before, but I feel the
candidates lie. They promise to
create jobs for the youth and
improve living conditions, but
they don't keep them.”
As soon as Essebsi
declared victory in the runoff, hundreds of his jubilant
supports flocked to streets to
celebrate his victory.
“I dedicate my victory to the
martyrs of Tunisia,” Essebsi
said .
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MISSISSAUGA

GET TO KNOW YOUR NEW CITY MUNICIPAL LEADERS
TORONTO

MARKHAM

Bonnie Crombie

Jack Heath

Mayor

Ainslie, Paul

Di Ciano, Justin

McConnell, Pam

Ward 43

Ward 5

Ward 28

Minnan-Wong, Denzil
Ward 34

Tory, John

Di Giorgio, Frank

Mayor

Ward 12

McMahon, MaryMargaret

Bailão, Ana

Doucette, Sarah

Ward 18

Ward 13

Deputy Mayor

Ward 32

Mihevc, Joe
Ward 21

Berardinetti, Michelle

Filion, John

Augimeri, Maria

Burnside, Jon

Ward 35

Ward 23

Ward 9

Ward 26

Nunziata, Frances

Carmichael Greb, Christin

Fragedakis, Mary

Palacio, Cesar

Ward 11

Ward 16

Ward 29

Ward 17

Perks, Gord

Colle, Josh

Karygiannis, Jim

Ward 14

Ward 15

Ward 39

Shiner, David

Crisanti, Vincent

Ward 24

Ward 1

Carroll, Shelley

Fletcher, Paula

Moeser, Ron

Campbell, John

Ford, Rob

Ward 30

Ward 44

Ward 4

Ward 2

Grimes, Mark

Pasternak, James

Cho, Raymond

Ward 6

Ward 10

Ward 42

Ward 33

Perruzza, Anthony

Crawford, Gary

Kelly, Norm

Robinson, Jaye

Ward 8

Ward 36

Ward 40

Ward 25

Lee, Chin

Thompson, Michael

Davis, Janet

Mammoliti, Giorgio

Ward 41

Ward 37

Ward 31

Ward 7

Pat Saito

Sue McFadden

George Carlson

Ward 9

Ward 10

Ward 11

Jim Tovey

Karen Ras

Chris Fonseca

Frank Dale

Ward 1

Ward 2

Ward 3

Ward 4

Carolyn Parrish

Ron Starr

Nando Iannicca

Matt Mahoney

Ward 5

Ward 6

Ward 7

Amanda Collucci

Logan Kanapathi

Alex Chiu

Ward 6

Ward 7

Ward 8

Jim Jones

Joe Li

Nirmala Armstrong

Regional Councillor

Valerie Burke

Regional Councillor

Regional Councillor

Ward 1

Alan Ho

Don Hamilton

Karen Rea

Colin Campbell

Ward 3

Ward 4

Holyday, Stephen
Ward 3

Cressy, Joe

Layton, Mike

Ward 20

Ward 19

Wong-Tam, Kristyn

De Baeremaeker, Glenn

Matlow, Josh

Ward 27

Ward 38

Ward 22

Ward 2

Ward 8

Ward 5

OAKVILLE

VAUGHAN

Michael Di Biase

Hon. Maurizio Bevilacqua

Deputy Mayor

Mayor

Ralph Robinson

Sean O'Meara

Ward 1

Ward 1

Rob Burton

Pam Damoff

Cathy Duddeck

Ward 2

Ward 2

Mayor

Rosanna DeFrancesca
Ward 3

Nicholas Hutchins

Roger Lapworth

Allan Elgar

Marc Grant

Jeff Knoll

Max Khan

Tom Adams

Dave Gittings

Ward 3

Ward 4

Ward 4

Ward 5

Ward 5

Ward 6

Ward 6

Ward 3

BURLINGTON
Tony Carella

Mario Ferri

Gino Rosati

Marilyn Iafrate

Ward 2

Regional Councillor

Regional Councillor

Ward 1

Alan Shefman
Ward 5

Sandra Yeung Racco
Ward 4

Rick Craven

Marianne Meed

John Taylor

Ward 1

Ward 2

Ward 3

Rick Goldring
Mayor

Jack Dennison

Paul Sharman

Blair Lancaster

Ward 4

Ward 5

Ward 6
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BUY LOCAL

And Bring More Of Ontario

HOME THIS SEASON

Now is the perfect time
to explore the many ways
that locally grown food,
beverage and flowers,
can be included in your
holiday
celebration.
Ontario’s
agri-food
sector
contributes
over $34 billion to the
province’s economy and
supports more than
760,000 jobs. Since 2003,
the province has invested
approximately
$140
million to help support
sales of Ontario foods.
“The holiday season is
a time to celebrate with
family and friends. It’s
also a perfect opportunity
to take advantage of the
good things grown and
made in Ontario.” Said
Minister of Agriculture,
Food and Rural Affairs
Jeff Leal
Not sure what's
available and in season?
Here are some tips:
Check out Foodland
Ontario's availability
guide or finding
local
food web page to learn
more, or speak with
your local farmer, grocer,

butcher or fishmonger.
Want to meet the
farmers who grow and
raise your food? Make
a trip out of it and
take your family to an
"open all-year" farmers'
market or farm to learn
about where our food
comes from.
Hoping
to
try
something different this
holiday season? Check
out Foodland Ontario's
website for holiday recipe
ideas and "freshen" up
your family's favorite
dishes.
Looking for that
perfect wine or beer to
give as a gift or enjoy
with a meal? Choose
from
Ontario's craft
beer, cider,
or world
class
wines including
VQA,
red,
white,
sparkling, fruit and ice
wines.
Food isn't the only way
to add a little 'local' to your
holidays. Decorate your
home with locally grown
holiday flowers such as
a festive Ontario grown
poinsettia or amaryllis.

LOCAL NEWS
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Ontario Supports A New And
Innovative Campaign On Violence

City of Toronto Is The

AGAINST WOMEN TOP EMPLOYER

Minister Tracy MacCharles, MPP Han Dong, Mario Calla, Executive
Director of COSTI Immigrant Services, and Liane Regendanz, Executive
Director of St. Stephen’s Community House

The Honourable Tracy
Mac Charles, Minister
Responsible for Women’s
Issues, announced a new
and innovative public
education campaign that
helps immigrants learn
the warning signs of
woman abuse.
The
campaign
reaches out to diverse
communities
across
the province including
Francophone, Aboriginal,
immigrant, and refugees.
“Violence
against
women impacts everyone
regardless of socioeconomic or cultural
background.
Helping
Ontarians in our diverse
communities recognize
the signs of violence
while they learn English is
innovative. Incorporating
this issue into the
learning
curriculum
reinforces the message
that violence against
women in Ontario is not
tolerated.” Said Minister
Mac Charles.
Eighty per cent of

women who experience
domestic violence tell
family, friends or another
source of support. While
Only 30 per cent of
women who experience
domestic violence report
it to police. The average
woman will try to leave
an abusive situation
five times before she is
successful. In Canada
Domestic violence is one
of the most common
forms of violence.
The government is
investing $836,500 over
two years to support 10
programs across Ontario.
Including,
Newcomer
Women's Services south,
for Asian communities
in the GTA, York and
Durham Region.
Ontario Council of
Agencies and Family
Service Toronto, which
will
partner
with
Somali organizations to
promote NFF in Somali
communities in the
GTA, Hamilton, and,
Kitchener-Waterloo.

The City of Toronto,
named one of the Greater
Toronto's Top Employers,
announced by Mediacorp
Canada Inc.
The City was
chosen
from
3,250 applicants
whose
workplace
operations
and
human
resources
practices
were compared to other
related organizations to
determine which offered
the most progressive
and
forward-thinking
programs.

Toronto is Canada's
largest city, the fourth
largest in North America,
and home to a diverse
population
of
about
2.8 million
people. It is a
global centre
for business,
finance, arts
and culture
and is consistently ranked
one of the world's most
livable cities. Next year
Toronto will host the
2015 Pan American
and Parapan American
Games.

Finding Mr. Right

And Free Trip Around The World

AL MERSAL, Toronto:
A Toronto man who
made headlines last
month by offering a free
round-the-world
air
ticket to a woman with
the same name as his exgirlfriend has found Ms.
Right.
Jordan Axani, 28,
and his then girlfriend,
named
Elizabeth
Gallagher, booked heavily
discounted round-theworld air tickets in May,
but their relationship
ended and he didn’t want
her ticket to go to waste.
The ticket had a strict notransfer policy, but since
passport
information
was not required when
booking, it can be used
by any Canadian named
Elizabeth Gallagher.
Axani posted his offer
last month on the popular
Reddit social media
website, and received
thousands of e-mails,

including 18 from actual
Elizabeth Gallaghers with
Canadian passports. He’s
now chosen his travel
mate, Elizabeth Quinn
Gallagher, a 23-year-old
student and part-time
office
administrator
from Cole Harbor, Nova
Scotia.
“It’s strictly a platonic
trip. It’s going to be great,”
Axani said.
Axani, who works for
an international real
estate development and
advisory firm, said the
tickets were purchased
for a couple of thousand
dollars, but their cash
value today is around
Canadian $5,000-$7,000
($4,400-$6,200).
The trip is scheduled to
start Dec. 21 in New York
City and continue on
to Milan, Prague, Paris,
Bangkok and New Delhi
before ending in Toronto
on Jan. 12.
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Postsecondary Education
MORE AFFORDABLE IN ONTARIO
Ontario is increasing
the annual maximum
amount of financial aid
available to college and
university
students
and introducing new
measures
to
help
students repay their
Ontario
Student
Assistance
Program
(OSAP) loan.
The Ontario student
loan limit will increase
by $5 for the 2015-16
school year, to $155
per week for single
students and $355 per
week for students who
are married or have
dependent children.
Ontario is the first
province in Canada
to index maximum
student
aid
levels
to
inflation.
By
increasing the Ontario
student loan limit with
inflation each year, a
student starting a fouryear university degree
in 2014-15 would be
eligible to receive
about $1,000 more in
financial aid over the
four years.
“By taking important
steps to increase the
amount of financial aid
available to students,
improve
flexibility
in
the
repayment

process and tie debt
caps to inflation, our
government is ensuring
that
our
student
assistance
programs
remain
sustainable
and
can
continue
to help all qualified
students attend college
or university,

regardless of their
income.” Said Minister
Reza Moridi
For the 2015-16
school year, Ontario
will cap student debt
to no more than
$7,400 for a two-term
academic year.
In 2013, Ontario
issued more than $1.3
billion in grants and
loans – 70 per cent of
this aid was grants that
students did not have

to repay.
Ontario’s 30% Off
Tuition Grant helped
almost 230,000 college
and university students
in 2013-14 save up to
$1,780 in tuition.
To ensure OSAP
remains sustainable in
the long term, Ontario
is also raising the
debt cap - the level
above which student
loans are forgiven
- by indexing it to
inflation every year.
Repayable debt will
remain at 60 per cent
of the maximum
amount of financial
aid
available
to
students.
Ontario
is
modernizing OSAP
by:
indexing
the
Ontario
maximum
student
aid
levels
annually to inflation,
starting
with
the
2015-16
school
year. And launching
the Ontario
Student
Loan
Rehabilitation
Program,
a
new
initiative that will
allow past borrowers
who defaulted on the
Ontario portion of
their student loan to
bring their loan back
into good standing.
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Winchester Cathedral

OPENS XMAS ICE RINK

The Boy Choristers of Winchester Cathedral Choir,
in London, England skate on the Cathedral's ice rink.

DAIRY

© Thierry Roge/Belga/

FARMERS
Protest

in Belgium

Dairy farmers wear face masks during a protest organised by the Flemish Milk Board a part of the 'Alliance
D19-20' protest movement against austerity politics and free trade agreements.
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MIDDLE EAST

GULF BRACES FOR TOUGH TIMES
Over Falling Oil Prices
to diversify the economy.
It was mostly for wages,
salaries and subsidies…
and handouts for buying
political loyalty especially
after the Arab Spring.”
Economists
are
warning that even with
the huge reserves many
have built up, a prolonged
drop in oil prices will
hit Gulf states hard.
“The prevailing growth
model for most oilexporting countries has
left them vulnerable to a
sustained decline in oil
prices,” the International
Monetary Fund said in
a research bulletin last
week headlined: “It is
high time to diversify”.
Ratings agency Standard
& Poor’s is warning that
an extended decline in
oil prices will likely slow
the Gulf economies,
reducing
spending
on
their
massive
infrastructure projects
and hitting the private
sector.
S&P has lowered
its outlooks for Saudi

AFP

their governments are
looking at certain deficits
next year. Spending cuts
are sure to follow – and
possibly even the region’s
first taxes – raising fears
of public discontent and
eventually an economic
slowdown.
The oil price drop
has also sent Gulf stock
prices
plummeting,
wiping out billions of
dollars of market value
across the region and
hurting major private
firms like developer
Emaar
Properties
and builder Arabtec
Holding. The heart of the
problem, leading Kuwaiti
economist Jassem AlSaadoun said, is that
Gulf states failed to
seize on surging energy
revenues to build up
their economies outside
the oil sector.
“Gulf
states
have
missed an important
opportunity to reform
and
build
a
real
diversified
economy,”
Saadoun said. “Public
spending has soared
to new record highs
and it was not for vital
infrastructure projects

Arabia,
Oman
and
Bahrain,
though
it
has maintained their
ratings because of their
impressive
reserves.
The IMF has said that
– barring Oman and
Bahrain, which are
already in deficit – GCC
states will not be greatly
affected in the shortterm as they can tap into
reserves estimated at
$2.5 trillion. But these
funds, the IMF warned,
will “only provide a
temporary cushion”.
In some parts of
the region, the belttightening has already
begun.
Regional
powerhouse
Saudi
Arabia has insisted it
will maintain its high
spending
levels
by
tapping into reserves. But
Kuwait has ordered major
spending cuts and is
considering lifting petrol
and electricity subsidies.
In the UAE, Dubai
has announced plans
to raise electricity and
water charges. Similar
measures are expected by
other countries.
Moody’s
Ratings
said Gulf countries are
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Turkish Protest
Newspaper Raid

likely to start with cuts
in spending on “nonstrategic
investment
projects”
but
will
eventually face tough
choices. “Slowing or even
reversing the growth
in current government

© Rouelle Umali/Xinhua

AL-Mersal -Toronto:
Gulf
countries
are
bracing for tough times
as vital oil revenues fall
and after they missed
a golden opportunity
to
diversify
their
economies in a decade of
unprecedented windfalls,
analysts say. The six
nations of the Gulf
Cooperation
Council
(GCC)
–
Bahrain,
Kuwait, Oman, Qatar,
Saudi Arabia and the
United Arab Emirates –
could soon start reeling
from falling oil prices,
which have dropped
by half from their 2014
highs to around $60 a
barrel.
Pumping about 17.5
million barrels per day,
GCC
countries
are
forecast to lose at least
half their oil revenues,
or around $350 billion
a year, at current price
levels. Oil revenues make
up around 90 percent of
income for most GCC
states and with prices now
below budget forecasts,
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spending,
including
subsidy reforms, will
be more difficult as
governments seek to
meet social welfare
demands,” the agency
said. As oil revenues in
Gulf states surged from
about $100 billion in
2000 to $729 billion last
year, public spending
grew from about $150
billion to $547 billion,
according to IMF figures.
But the spending
focused
mostly
on
items like wages and
subsidies – not crucial
capital
investment.
“Current
expenditure
has surpassed capital
spending by miles,”
said M R Raghu, head
of research at Kuwait
Financial
Center
(Markaz). Cutting that
spending now is difficult
as it means taking
courageous
decisions
on wage and subsidy
reforms, experts say. The
Gulf states have adopted
a generous cradle-tograve welfare system
with highly subsidised
services and fuel and no
taxation.
The World Bank has
urged GCC states to
start immediate cuts to
energy subsidies, which
cost them more than
$160 billion annually,
and Saadoun said it was
“inevitable” they would
have to start introducing
taxes. Such moves would
prove deeply unpopular.
But Saadoun said putting
them off would eventually
make more drastic efforts
necessary, which could
spark the kind of social
unrest that has hit other
countries in the region.
“Yes, these measures
are politically sensitive,
but the alternative is an
Arab Spring in the Gulf.
Options are no longer
easy.”

An orangutan dressed in a Santa Claus costume hugs MANNY TANGCO
the zoo owner in front of reindeers during the Animal Christmas Party
Supporters of the Zaman daily newspaper outside Istanbul's courthouse during a protest
against the hugely controversial raids targeting the opposition newspaper and television
channel linked to US-based Muslim cleric Fethullah Gulen, a key critic of President Erdogan.

QATAR NATIONAL DAY
Celebrations At Corniche

Falcons Can Now Fly
Lufthansa Airlines

Falcons beloved by rich
Middle Eastern hunting
enthusiasts — are soon
to be allowed in the cabin
on Lufthansa flights.
The German airline
said that passengers
would from late next
year be able to take their
hunting birds onboard
in a newly-designed
device called the “Falcon
Master” tray, which can
be fitted with a cage.
The special stand is
adjustable in height,
width and depth and can
be installed on a seat of
all of Lufthansa’s Airbus,

Boeing and other aircraft
types.
“Falconry is very
popular
in
many
countries of the Middle
East, and the ‘Falcon
Master’ developed by VIP

AFP

& Executive Jet Solutions
allows the owner to take
their falcons or other
birds in the cabin with
them,” said the airline’s
technology
division,
Lufthansa Technik.

The expressions of war in the eyes of Syrian children's art
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LIFE & ADS

CANADA'S WINTER FESTIVALS
Winterlude, Ottawa

(ERROL MCGIHON/QMI Agency)

(Courtesy Winter Festival of Lights)

Winter City Festival, Toronto
(Dave Thomas/QMI Agency)

Icewine Festival,
Niagara-on-the-Lake

Winter Festival of Lights,
Niagara Falls

(Courtesy Niagara Tourism)
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FIS Ski Alpine World Cup

Jeff Wheeler Minneapolis Star Tribune

A MOMENT In Sports

KOBE Bryant moves past Michael Jordan on the NBA’S all – time scorers list.

CUBA

TOBIAS STECHERT of Germany in action
during the Men's Downhill practice on the Saslong Course.

THE CARRIBEAN'S HIDDEN SECRET

EQUESTRIAN 2014 - OLYMPIA LONDON

International Horse Show

A lush slope in the Viñales Valley, located in Pinar del Rio, the country’s westernmost province.(Steve Winter/
National Geographic Stock)

Known more for its music and politics, Cuba is a country is teeming with life – from
flamingo colonies to the largest population of the rare crocodiles.

Vinales Valley

Jerry Alexander- LP

A valley with rare pin-cushion hills. It's a rock climbing Mecca from December through April.

Austria's MARKUS SAURUGG riding during day three of the Horse Show.

