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داع�ش ين�شر ر�سالة �صوتية من�سوبة للبغدادي
بعد تقارير عن �إ�صابته بغارة �أمريكية

املر�سال -تورنتو ،ن�شر تنظيم "الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام" ر�سالة �صوتية
من�سوبة �إىل �أبوبكر البغداديُ ،يعتقد �أنها
�أول ر�سالة لزعيم التنظيم املعروف با�سم
"داع�ش" ،منذ توارد تقارير عن �إ�صابته
يف غارة �أمريكية ،يف وقت �سابق من ال�شهر
نوفمرب اجل��اري.وو��ص��ف البغدادي ،الذي
بايعته عدة جماعات موالية لتنظيم داع�ش،
كـ"خليفة للم�سلمني" ،بح�سب الر�سالة
املن�سوبة �إل�ي��ه" ،والتي مل يتم الت�أكد من
م�صداقيتها ب�شكل م�ستقل" ،ان التحالف
ال���دويل ،ال��ذي ت�ق��وده ال��والي��ات املتحدة،
ل�ضرب مواقع التنظيم يف �سوريا والعراق،
ب�أنه "حتالف جبان و�ضعيف".
و�أ��ض��اف يف الت�سجيل ال�صوتي ،الذي
تبلغ مدته نحو  17دقيقة ،ون�شر على مواقع

التوا�صل االجتماعي� ،أن "م�س�ؤويل التحالف
خرجوا بخطة فا�شلة ،تتجلى بق�صف مواقع
الدولة الإ�سالمية ..وعما قريب �سي�ضطر
اليهود وال�صليبيون للنزول �إىل الأر���ض
و�إر�سال قواتهم الربية �إىل حتفها ودمارها".

وتابع بقوله �إن "�ضربات ال�صليبيني اجلوية
وق�صفهم امل�ستمر ليل نهار على مواقع
ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة ،مل ي��وق��ف زحفها،
ولن يفت من عزمها ،و�سي�ستمر زحف
امل�ج��اه��دي��ن ح�ت��ى ي�صلوا روم ��ا ب ��إذن
اهلل" ،و��ش��دد على �أن "جنود ال��دول��ة
الإ�سالمية لن يرتكوا القتال �أبد ًا ،حتى
ولو بقي منهم جندي واحد".
كما تطرق ال�ب�غ��دادي ،يف الر�سالة
املن�سوبة �إليه� ،إىل اخلطة التي �أعلن
عنها الرئي�س الأمريكي ،باراك �أوباما،
لن�شر  1500ع�سكري �أمريكي يف العراق،
لتقدمي م�ساعدات تدريبية وا�ست�شارية
لقوات اجلي�ش العراقي ،مبا فيها قوات
"البي�شمرغة" الكردية ،التي ت�شارك
بالقتال �ضد م�سلحي داع�ش.

يوم الذكرى الكندي

امل��ر� �س��ال -ت��ورون �ت��و :اح �ي��ت احلكومة
الفيدراليه وبقيت املحافظات واملدن الكنديه
يومالثالثاءاملا�ضي 11نوفمرب-ت�شرينالثاين
" 2014يوم الذكرى " الكندي ،واملعروف �أي�ضا
با�سميومالهدنة،حيثيعتربيومذكرىلبلدان
الكومنولث ،منذ نهاية احلرب العاملية الأوىل،
وذلك لتذكر �أفراد القوات امل�سلحة الذين لقوا
حتفهميف�أداءواجبهمالوطنيعنمايزيدمن
الـ 100000جنديكندي،وهواليومالذيميثل
يفالتاريخوالوقتعندماتوقفتجيو�شالقتال وعلى ر�أ�سهم الأم�يرة �آن ابنة امللكة اليزابيث
يفاحلربالعامليةالأوىليف 11نوفمربال�ساعة ملكةبريطانيا،واملندوبال�ساميالكنديال�سيد
 11:00يف عام. 1918
غ��وردن كامبييل  ،هذا بالأ�ضافة اىل العديد
من املتقاعديني الع�سكريني الذين �شاركوا يف
احلروبالتيخا�ضتهاكندا،كاحلربالعامليه
االوىل1918-1914م،واحلربالعامليهالثانيه
1945-1939م ،وحرب كوريا 1953-1050م ،
وحربافغان�ستان2001م.
كما احيت حمافظة �أونتاريو ومدينتي
تورنتو وم�سي�ساغا ومدينة هاملتون خا�ص ًة
�إح �ي��اء ل��ذك��رى اجل �ن��دي ال �ك��ورب��ورال
وقداقامتاحلكومةالفيدراليهيفالعا�صمة ناثان �سرييلو الذي قتل �أخري ًا من قبل احد
الكنديةاوتاوا،مرا�سم�ضخمةوالول مرة منذ املتطرفيني.
اعوام �شارك فيها فعاليات عديدة ع�سكرية
وقد �شاركت جمعية الأردنيني الكنديني يف
وحكومية و�شعبية  ،لأح �ي��اء ه��ذا اليوم �إحياء "يوم الذكرى " الكندي ،والذي لقيميف
التاريخي  ،وقد قطع رئي�س احلكومه الكنديه ميدانالأحتفاالتالعام"�صرحال�شهيد"�،أمام
مبنىبلديةمدينةم�سي�ساغا.
واجلديربالذكرانجميعاملبايناحلكومية
الكنديه تقوم برفع العلم الكندي يف مثل هذا
اليوم  ،ويتذكر ال�شعب الكندي �أولئك الذين
قاتلوا من �أجل كندا من خالل ال�صمت ملدة

ال�سيد �ستيفن هاربر زيارته الر�سميه اىل
ال�صني  ،للم�شاركه يف هذا احلفل التذكاري.
وقد �شرف ح�ضور هذه املرا�سم العديد من
ال�شخ�صيات الر�سميه واحلكوميه وال�شعبيه

خبري العقار املهند�س لهيب اليا�س
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دقيقتني يف متام ال�ساعة � 11:00صباح ًا يف
احلاديع�شرمن�شهرنوفمربت�شرينثاينمن
كل�سنة.ويرتديالكثريمنال�شعبالكنديزهرة
اخل�شخا�ش قبل ايام من الذكرى ،لإظهار
واحرتامهم ودعمهم للقوات الكندية  .ولقد
�أ�صبحت زهرة اخل�شخا�ش رمز ًا م�ألوف ًا يف
يوم الذكرى ،وذلك ب�سبب ق�صيدة ال�شاعر
الكندي الوطني « :يف حقول فالندرز» حيث
�أ�شهرت هذة الق�صيده الزهرة احلمراء.

وا�صبحت هذه الزهرة احلمراء متثل رمز ًا
منا�سب ًا لتمثيل دماء اجلنود التي �سالت يف
احلرب العاملية الأوىل .ولذا يجب علينا
ارتدئها ،دعم ًا للجي�ش الكندي.

�شاركونا� ...شاركونا� ...شاركونا!...
يف حفلة جمعيتكم بعيد امليالد املجيد
ع�شاءفاخر ,فرح  ،مرح ,هدايا وجوائزقيمه
و�سهال باجلميع وكل عام وانتم بالف خري
اهال
ً
ً
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�إقامة دولة فل�سطينية م�ستقلة وعا�صمتها القد�س
ال يت�أتى اال بتوحيد الكلمة والعمل الد�ؤوب
بقلم اال�ستاذ زياد مالوي فريحات  -رئي�س التحرير

مت��ر االي � ��ام ت �ل��و االي � ��ام وال���س�ن�ين
تلوال�سنني وال�ع�ق��ود تلوالعقود وال
يزال الفل�سطينيون م�شردون يف بقاع
الكون ،يحملون يف قلوبهم حلم �إقامة
دولة فل�سطينية م�ستقلة وعا�صمتها
ال �ق��د���س ال �� �ش��ري��ف ،وم�ن�ه��م ممن
ا�صبحوا م�ؤيدين لفكرة بناء تلك
الدولة امل�ستقله بجوار دولة �إ�سرائيل
على �أ�س�س امل�شاركة وامل�ساوة واحرتام
احلدود املر�سومه لكل دوله ،لتطبيق
ال�سالم العادل والدائم وال�شامل يف
ال�شرق االو�سط.
ولكن للأ�سف ما جرى يف املا�ضي ،وما
يجرى يف هذه االي��ام ،من احلروب
الب�شعة التي �شنت على �شعب غزة
وادت اىل قتل �أالالف م��ن االرواح
الربيئة ،وتدمري املمتلكات ،وا�ستمرار
االنتهاكات اليهودية اليوميه لبيوت
اهلل احلرام من امل�ساجد والكنائ�س،
وخا�صة انتهاكها حلرمة امل�سجد
االق���ص��ى ال���ش��ري��ف ،وردود الفعل
امل�ضاده بقتل الكهنه اليهود االبرياء
يف املعابد اليهوديه ،من قبل �شباب
منفعليني او فئة مت�شددة ،قد يطمث
حقيقه الق�ضيه الفل�سطينيه ،وير�سخ
مفهوم االط �م��اع التو�سعيه داخ��ل
االرا�ضي املتبقيه لدى الفل�سطينني،
وذل ��ك ل�ع��دم وج ��ود وح ��دة وطنية،
وحكومه فل�سطينيه واح��ده تب�سط
نفودها على ال�شعب واالر�ض ،وتعمل
مبنطق احلوار الواحد وجمع ال�شمل
ونبذ التفرقه فيما بينهم ،وتتبنى ر�ؤيا
واقعية �أو �أفق �سيا�سي وا�ضح.
وللأ�سف ال�شديد ،فما يحدث االن قد
ي�ؤجل حتقيق هذا احللم لعدة �سنني،
م��ان�ح� ًا ال�صهاينه امل�ب�رر ال��دويل
لتو�سيع امل�ستوطنات وال�تراج��ع عن
مباحثات ال�سالم فيما بينهم .وكما
يبدو �أن هنالك �أع ��داء مرتب�صون
بهذا ال�شعب الفل�سطيني املكافح،
ويعطيهم غ�ط��اء احل��ق م��ن وجهة
نظرهم �أن يفعلوا ما يجدونه منا�سب ًا،
لتحقيق �أهدافهم ومطامعهم .ولكننا
ال نفهم كيف ميكن لأي فل�سطيني �أن
يكون �شريك ًا يف مثل هذه الد�سائ�س
واملكائد وامل�ؤامرات ،والأمر من ذلك
الإدع ��اء �أن�ه��م يفعلون ذل��ك خدمة
منهم للم�صالح الوطنية العليا لل�شعب
الفل�سطيني !...كم من اجلرائم التي
ارتكبت ب�إ�سم هذا ال�شعب املنا�ضل،
من �أجل حتقيق امل�صاحله الوطنية
التي ت��زداد بعد ًا عن ال��واق��ع .ولكن
ل�ل�أ� �س��ف كلما �آم ��ن �أم �ث��ال ه� ��ؤالء
املدعيني ب�صدق ما يدعونه ،كلما زاد
االالف من ال�ضحايا االبرياء الذين
يلقون حتفهم نتيجة لهذا ال�صراع
الدموي الدائم .
لقد عرف التاريخ حركات متعددة
للمقاومة �ضد االح�ت�لال الأجنبي،
وب ��ال ��رغ ��م م���ن ت �ب��اي��ن ال �ع �ق��ائ��د
والأي��دي��ول��وج �ي��ات فيما بينها� ،إال
�أن �ه��ا ت��وح��دت يف ه��دف واح ��د� ،أال
وه��و الأ��ص�ط�ف��اف �صف ًا واح� ��د ًا يف
وجه الغزاة واملحتلني ،حتى تتحقق
الأم� ��اين الوطنية امل���ش��روع��ة التي
�أقرتها ال�سماء والأر�ض.
�أم��ا تقاتل الف�صائل واحلركات يف
البيت ال��واح��د فيما بينهم ،فهذا
�شاذ وال مثيل له يف التاريخ القدمي
واحلديث ،با�ستثناء تاريخنا العربي
عامة ،والفل�سطيني خا�صة.
فلماذا �إذن �أ�صبح ال�شعب العربي
هو ال�شعب الوحيد ال�شاذ على �سطح
الكرة الأر�ضية...؟ ومل��اذا �أ�صبحت
ق�ضايا ه��ذه الأم��ة يف مهب الريح،
و�أهمها و�أع��زه��ا على قلوب العرب
وامل�سلمني جميع ًا وب ��دون ا�ستثناء
"الق�ضية الفل�سطينية" !!!...هذه
الق�ضية التي كانت للعرب وامل�سلمني
جميع ًا يف وقت من الأوقات من اهم
الق�ضايا ،وال�ت��ي طاملا ا�ستخدمها
احلكام العرب كذريعة للأ�ستبداد

وال �ت �� �س �ل��ط وك��ت��م الأف � � � ��واه ،وزج
امل�ع��ار��ض�ين يف ال�سجون اىل م��ا ال
نهاية .فال احللم العربي حتقق ،وال
الدميقراطية املن�شودة طبقت.
وم��ا يثري اال��س�ت�غ��راب ،ب��ان �إدع��اء
البع�ض م��ن املفكرين "�أن العرب
غري م�ؤهلني للدميقراطية " ،والأمر
الثاين الذي يثريالغ�ضب هو الأتكال
املطلق على املجتمع ال ��دويل حلل
ق�ضايانا وم�شاكلنا� .أي جمتمع دويل
ه��ذا ال��ذي ت�ضعون م�صائركم بني
يديه...؟ وماذا يهمه من �أمركم...؟
ك��ل م��ا يهم ال�غ��رب هوا�ستعبادكم
وه��در كرامتكم وجعلكم م�ستهلكني
ملنتوجاتهم وطائعيني لأمالءتهم،
م�ستغليني ث��روات �ك��م م��ن النفط
والطاقة والفكر واملعرفة .والويل كل
الويل ملن يتحدث عن كرامة �أو �شرف
�أو عزة وطنية او قوميه �أو ما �شابه.
�إن م��ا ج��رى يف القد�س ال�شريف
وما قد يجري واملخفي �أعظم ،قد
يعود اىل ع��دة �أ�سباب م��ن ابرزها
ع��دم وف��اء احلكومات الإ�سرائيلية
املتعاقبة ،بتعهداتها جت��اه ال�سلطة
الفل�سطينيه وجت��اه العامل ب�أ�سره،
وخا�صة بعد توقيع معاهدة �أو�سلو
لل�سالم التي جعلت كل حمب لل�سالم
يف العامل يعتقد �أن ال�سالم قد حل
�أخ�ي�را !!!...ولكن الفرحة �أجه�ضت
ب�سبب تعنت ال�سلطات الأ�سرائيلية
التي �أوه�م��ت ال�ع��امل �أن رغبتها يف
ال���س�لام ج��دي��ة .وك �م��ا يبدواي�ض ُا
ت�شدد وف�ساد فئة من بع�ض املنظمات
الفل�سطينيه التي انقلبت مع الوقت
اىل فئة ترعى م�صاحلها اخلا�صة
على ح�ساب امل�صلحة العامة ،الأمر
ال��ذي �أدى اىل ابتعاد تلك الفئات
ع��ن ال �� �ش��ارع ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ،وع��ن
�آم��ال��ه وتطلعاته و�إق���ص��اء ال�سلطة
الفل�سطينية عن ال�شارع الفل�سطيني
وهمومه ،بالرغم مما لهذه ال�سلطة
من تاريخ ن�ضايل عريق.
ول�ك��ن فيما ي�ب��دو ان فئة م��ن من
املت�شددين الفل�سطينني ،جعلت هذا
ال�شعب الفل�سطيني املنا�ضل يدفع
الثمن غالي ًا ،وذل��ك بخلق ج��و ًا من
الكراهية واحلقد بني �أبناء ال�شعب
الواحد .وما الإعتداءات اال�سرائيليه
الآث�م��ة التي ارتكبت وترتتكب على
قطاع غزة خا�صة وعلى الفل�سطينيني
عامه� ،إال تعبري ًا عن تلك امل�شاعر
البغي�ضه التي ال مربر لها ب�أي �شكل
م��ن الأ� �ش �ك��ال وال ع� ��ذر ًا ل�ه��ا على
االطالق .
حان الوقت ان يدرك كل من ال�شعب
وال�سلطة الفل�سطينيه ،ان حلم �إقامة
دولة فل�سطينية م�ستقلة وعا�صمتها
القد�س ال�شريف ال يت�أتى اال بتوحيد
الكلمة واجل �ه��ود والعمل ال ��د�ؤوب،
ووقف النزاع الداخلي مابني االخوة
واال��ش�ق��اء الفل�سطينيني ،م��ن اجل
حت�ق�ي��ق ه ��ذا احل �ل��م الفل�سطيني
والعربي املن�شود.
وعلى االم��ه العربيه اي�ض ًا ان توحد
م��واق�ف�ه��ا وت�ع�م��ل ب�ك��ل ج��د و��ص��دق
واخ�لا���ص ،م��ن اج��ل دع��م واح�لال
ال�سالم العادل وال�شامل يف منطقة
ال�شرق االو�سط ...
ويف هذا املقام ،نود ان ن�ستنكرعملية
ق �ت��ل امل �� �ص �ل�ين ال �ي �ه��ود االب ��ري ��اء
ال�ت��ى مت��ت ف��ى �إح ��دى دور العبادة
ب��ال�ق��د���س ،وج�م�ي��ع �أع �م��ال العنف
�أي � ��ا ك� ��ان م�����ص��دره��ا ،مب ��ا فيها
االق �ت �ح��ام��ات امل �ت �ك��رره للم�سجد
الأق�صى وا�ستفزازات امل�ستوطنني
اليهود لل�شعب الفل�سطيني ،ان تكون
تلك احل��ادث��ه الب�شعه بداية لإنهاء
االح� �ت�ل�ال ال� ��ذي ي�ع�ت�بر م ��ن اه��م
الأ�سباب الرئي�سيه لتزايد حاالت
ال �ت��وت��روال �ع �ن��ف ،وان ي �ع��م االم��ن
واالمان وال�سالم يف ال�شرق االو�سط.
واهلل ويل التوفيق.
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�إغالق امل�سجد الأق�صى للمرة الأوىل
منذ العام  67م�ؤامرة جديدة لتق�سيمه

امل ��ر�� �س ��ال -ت ��ورن� �ت ��و ،ق� ��ال وزي ��ر
االوقاف وال�ش�ؤون الدينية الفل�سطيني
ال �� �ش �ي��خ ي��و� �س��ف ادع �ي ����س �إن �إغ�ل�اق
امل���س�ج��د الأق �� �ص��ى امل �ب��ارك م��ن قبل
قوات االحتالل الإ�سرائيلي اليوم للمرة
الأوىل منذ االحتالل الإ�سرائيلي ملدينة
القد�س ع ��ام 1967م��ا ه��و �إال م��ؤام��رة
جديدة لتق�سيمه زمني ًا ومكاني ًا ،داعي ًا
لالنتباه ب�شكل وا��ض��ح ل�ه��ذه اخلطوة
اخل �ط�ي�رة ال �ت��ي مت ����س ح��ق امل�سلمني
اخلال�ص يف امل�سجد الأق�صى .و�أ�ضاف
يف بيان �صحفي "�إن عملية االغ�لاق
الإ�سرائيلي للم�سجد الأق�صى والتي

جاءت حتت حجج واهية تعيد للأذهان
املمار�سات الإ�سرائيلية التي متت بعد
املجزرة امل�ؤملة التي حدثت يف امل�سجد
الإب��راه �ي �م��ي يف ع ��ام  1994وق ��ررت
ق��وات االح�ت�لال الإ�سرائيلي تق�سيمه
زماني ًا ومكانيا ً" .وتابع "�إن املمار�سات
الإ�سرائيلية منذ ف�ترة طويلة كطرح
ال �ق��وان�ي�ن اخل��ا� �ص��ة ب��ال �� �س �ي��ادة على
الأق�صى ومنع رف��ع الأذان والتعر�ض
ل�ل�م��راب�ط�ين و��ض��رب�ه��م وط��رده��م من
الأق�صى تدفع املنطقة للعنف ولت�أجيج
الأج � ��واء يف حم��اول��ة ل�ت�ك��ري����س ح��رب
دينية �ست�شمل املنطقة �أجمع �ست�ضع

العامل �أمام حتديات خطرية و�إ�شكالية
ه��و يف غنى عنها" ،مرحب ًا باملواقف
اجل��ري�ئ��ة م��ن قبل االحت ��اد الأوروب���ي،
واليون�سكو ب�ضرورة �إبقاء ا حل��ال يف
امل�سجد ا لأ ق���ص��ى ع�ل��ى م��ا ه��و عليه
م �ن��ذ اال ح��ت�ل�ال ا لإ � �س��را ئ �ي �ل��ي ل��ه يف
العام .1976
وطالب ادعي�س امل�ؤمنني باملرابطة
يف امل �� �س �ج��د ا لأ ق�����ص��ى و ك �� �س��ر ه��ذا
ا لإ ج � ��راء ا ل �ظ��امل وا ل� ��ذي ي �ع�بر عن
ا � �ض �ط �ه��اد د ي��ن��ي يف ح ��ق ا مل ��ؤ م �ن�ين
امل�سلمني والذي ي�أتي بعد �ضغوطات
ك��ب�ي�رة م ��ن ا مل �ج �ت �م��ع ا ل � ��دويل ع�ل��ى
حكومة االحتالل لإيقاف ممار�ساتها
ا لعن�صر ية .
ون��ا� �ش��د وزي ��ر االوق� ��اف وال �� �ش ��ؤون
الدينية الفل�سطيني الأم�ت�ين العربية
والإ�سالمية وامل�ؤ�س�سات الدولية ذات
ال �ع�لاق��ة للعمل ع�ل��ى تنفيذ ق ��رارات
االحت��اد الأوروب��ي وم�ؤ�س�سة اليون�سكو
لإي �ق��اف ح��ال��ة اجل �ن��ون ال�ت��ي تعي�شها
احلكومة الإ�سرائيلية وم�ستوطنيها.

هجوم دموي على كني�س يف القد�س
ي�سفر عن مقتل  4حاخامات

امل���ر����س���ال-وك���االت  :قتل
ارب��ع��ة م�ستوطنني ي��ه��ود فى
ه��ج��وم ع��ل��ى ك��ن��ي�����س ي��ه��ودى
ب���ال���ق���د����س ،ب��ي��ن��ه��م ح��اخ��ام
�إ���س��رائ��ي��ل��ى م��ن ح��زب �شا�س
و�أ�صيب � 8آخ��رون ،بالإ�ضافة
�إىل م�صرع منفذى الهجوم .
وذكرت م�صادر �إ�سرائيلية
�أن ث�لاث��ة م���ن امل�����س��ت��وط��ن�ين
ال��ق��ت��ل��ى ي��ح��م��ل��ون اجل��ن�����س��ي��ة
الأمريكية ،بينما يحمل الرابع
اجلن�سية الربيطانية .
و�أفادت املتحدثة با�سم ال�شرطة
اال���س��رائ��ي��ل��ي��ة ل��وب��ا ���س��م��رى ب����أن
�إرهابيني دخال �إىل الكني�س فى حى
هار نوف ،وهاجما امل�صلني بف�أ�س
وم�سد�س ،وو�صل رج��ال ال�شرطة
�إىل امل��ك��ان ،و�أطلقوا النار فقتلوا
الإرهابيني ،على حد قولها.
و�أع����ل����ن����ت ك���ت���ائ���ب �أب���وع���ل���ى
م�����ص��ط��ف��ى اجل���ن���اح ال��ع�����س��ك��رى
للجبهة ال�شعبية لتحرير فل�سطني
 فى بيان �صحفى لها  -تبنيهاال��ه��ج��وم ،وق���ال���ت� ،إن منفذيه
هما غ�سان وع���دى �أب��وج��م��ل من
�سكان بلدة جبل املكرب فى �شرقى
ال��ق��د���س .و�أك����دت ال��ك��ت��ائ��ب� ،أن
ه��ذه العملية ت ��أت��ى رد ًا طبيعي ًا

على جرائم االحتالل و�شك ً
ال من
�أ�شكال املقاومة ال�شعبية. .
و�أدانت الرئا�سة الفل�سطينية،
ع��م��ل��ي��ات ق��ت��ل امل��دن��ي�ين م���ن �أى
جهة ك��ان��ت ،وا�ستنكرت عملية
قتل امل�صلني ال��ي��ه��ود ال��ت��ى متت
فى �إحدى دور العبادة بالقد�س.
و�أك����دت ال��رئ��ا���س��ة الفل�سطينية
�أن��ه حان الوقت لإنهاء االحتالل
و�إنهاء �أ�سباب التوتر والعنف .
ف���ى امل��ق��اب��ل ،ت��وع��د بنيامني
ن���ي���ت���ان���ي���اه���و رئ���ي�������س ال��������وزراء
الإ�سرائيلى ،بالرد بيد من حديد
ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ة ،وح��م��ل ال��رئ��ي�����س
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ى حم���م���ود ع��ب��ا���س
م�سئوليتها ،وقال �إن هذه العملية
نتيجة طبيعية للتحري�ض ال��ذى
مي��ار���س��ه ال��رئ��ي�����س الفل�سطينى

وح��رك��ة حما�س �ضد �إ���س��رائ��ي��ل.
وات����ه����م ن���ي���ت���ان���ي���اه���و ،ال���ع���امل
بالتغا�ضى عن هذا التحري�ض.
من جهته ،دعا مو�شيه يعالون،
وزي���ر ال��دف��اع الإ���س��رائ��ي��ل��ى� ،إىل
اج��ت��م��اع ع��اج��ل ل��ق��ي��ادة اجلي�ش
والأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة الإ�سرائيلية
ل��درا���س��ة وت��ق��دي��ر امل���وق���ف بعد
العملية ،ودع��ا ع�ضو الكني�ست
زعيم حركة �شا�س ايلى اي�شاى،
�إىل هدم منازل منفذى العملية
ال��ت��ى و���ص��ف��ه��ا ب��امل��ج��زرة وط��رد
عائالتهم من مدينة القد�س ،فى
حني طلب رئي�س بلدية االحتالل
ف���ى ال��ق��د���س ن�ي�ر ب���رك���ات ،من
احل��ك��وم��ة الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة وق���وات
الأم��ن القيام بكل ما هو ممكن
لوقف االرهاب .

جون كانتلي" من رهينة �إىل مرا�سل لدى داع�ش

امل��ر���س��ال-ت��ورن��ت��و ،ظ��ه��ر يف
ف��ي��دي��و ب��ث��ه ت��ن��ظ��ي��م داع�������ش ،
الرهينة الربيطاين جون كانتلي
ل��دى داع�����ش وه��و ي��ت��ح��دث كما
لو ك��ان �صحفي ًا تابع ًا للتنظيم
يف �ضواحي كوباين التي تواجه
حرب ًا برية �شر�سة مدعومة من
قبل التحالف ال��دويل جوي ًا بني
الأك��راد وعنا�صر التنظيم منذ
م��ا ي��ق��ارب ال�شهر .وق��ال جون
ك��ان��ت��ل��ي �أن ع��ن��ا���ص��ر التنظيم
ال����ذي����ن حت���ارب���ه���م ط���ائ���رات
ال��ت��ح��ال��ف م��ن اجل���و مل ت��وق��ف
ا�ستمرارهم يف ال�سيطرة على
كوباين لأن احل��رب الربية هي
م��ن اخت�صا�ص داع�����ش الذين
تخلوا عن مدرعاتهم و�أ�سلحتهم
الثقيلة لكي ال تك�شفهم طائرات

التحالف .و�أ�ضاف �أن التنظيم
ب����ات ه���و امل�����س��ي��ط��ر يف معظم
�ضواحي املدينة التي �أ�صبحت
ن��وع � ًا م��ا ه��ادئ��ة ب�سبب ن��زوح
الأكراد منذ بدء االقتتال هنا.

و���ش��رح ك��ان��ت��ل��ي م�ستعر�ضا
ت�صاريح الإع�لام الغربي الذي
تناول ق�ضية احلرب يف كوباين
�صحفي ًا �أو تلفزيونيا ب����أن كل
الأخبار التي تقول �أن طائرات
ال���ت���ح���ال���ف ج���ع���ل���ت ع��ن��ا���ص��ر
التنظيم ي�تراج��ع��ون بخ�سائر

فادحة غري �صحيحة .مبين ًا يف
الوقت ذاته �أن الإعالم الغربي
ي����أخ���ذ �أخ����ب����اره م���ن الإع��ل��ام
ال��ك��ردي ال���ذي ال وج���ود ل��ه يف
امل��ي��دان بكوباين .وك��ان كانتلي
ق��د اخ��ت��ط��ف يف ف��خ ن�صبه له
�إرهابيني تابعني للتنظيم غري
���س��وري�ين يف وق���ت ���س��اب��ق على
الأرا���ض��ي ال�سورية حينما جاء
م�صور يغطي �أخبار
ك�صحفي ّ
احل�����رب ب�ي�ن ع����دة ت��ن��ظ��ي��م��ات
�سورية م��ن بينها داع�����ش .وقد
ظهر كانتلي يف فيديو ن�شر قبل
�شهر متحدث ًا ومنا�شدا �أوباما
لأن ي��وق��ف ���ض��رب��ات التحالف
اجلوية �أو �سيتم قطع رقبته كما
ح��دث م��ع زميله جيم�س فويل
الذي نحره التنظيم قبل �شهر.
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اخبار متنوعه

"حالل ت�ست"
جهاز فح�ص وجود اخلنزير يف املنتجات الغذائية
املر�سال-تورنتو،الن�ستطيع�أننرىالفرقبينه ت�شبه علب الأدوية ،والأداة مزودة ب�أنبوبة
وبني�أياختبارللتحققمناحلمل،فال�شكالن ما�صة ت�ستخدم يف �إ�ضافة املاء ال�ساخن
مت�شابهانغري�أناملحتوىخمتلف�.إنه'حالل للمنتج الغذائي وو�ضعها بعد ذلك يف قناة
ت()HalalTestاجلهازالذييتحققمن خم�صو�صة بها عالمات :عالمة واحدة
ت�س '
وجود�أيمنم�شتقاتحلماخلنزيريفاملنتجات معناهااليوجدخنزير؛عالمتانتعنياملنتج
الغذائية� .أداة �أنتجتها �شركة 'كابيتال بيوت 'ك يحتويعلىخنزير.
مل�ساعدةالأ�شخا�صاملتديننيعلىرفعال�شكعما
يتناولونهمن�أطعمة.
قامت �شركة باخرتاع جهاز ب�سيط (حالل
ت�ست) يقدم يد العون للم�سلمني الذين
يريدون التحقق من وجود حلم اخلنزير
�أو �أي من م�شتقاته يف املنتجات الغذائية
والأطعمة .رغم �أن املنتجات احلالل يف
ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه:ملاذا هذا اجلهاز الآن؟
ازدياد م�ستمر� ،إال �أننا جند امل�ستهلكني يرد عبا�س بندايل ،مدير �شركة لدرا�سات
امل�سلمني�أ�شدحر�ص ًاعنذيقبل،وهومادفع الت�سوقاملتعددالثقافات،يفحوارمع'لونوفيل
تلكال�شركةاملتخ�ص�صةيفالكيمياءاحليوية �أوب�سرفاتو 'ر قائال' :ازدادت يف الآونة الأخرية
�إىل اخرتاع هذا اجلهاز ،الذي يتحقق �أي�ضا خماوف امل�ستهلكني ب�ش�أن القيود الدينية يف
منوجودالكحوليفاملنتجاتالغذائية.وكما تناول�أغذيةمعينة،وهييفاحلقيقةخماوف
هو معروف ف�إن الكحول وحلم اخلنزير من م�شروعة بعد الف�ضيحة التي حاقت مبنتج
املحرمات يف الإ�سالم� .أداة االختبار هذه
نقانق الدجاج الذي تنتجه �شركة ‘هريتا‘
عبارة عن �شريط معب�أ داخل علبة كرتونية واكت�شف فيه م�شتقات حلم اخلنزير .وهو

�أمر �ضاعف بال �شك من يقظة امل�ستهلكني
رغم �أن عالمة 'حال 'لاملطبوعة على املنتجات
الغذائيةظهرتللمرةالأوىلمنذ�أكرثمن15
عاما يف معظم املتاجر الكرب 'ى بيد �أن �سعر
اجلهاز ،حواىل 132يورو� ،سيجعل امل�ستهلك
يفكر كثريا قبل �أن يتحقق من كل املنتجات
الغذائية .ويبدو �أن هذا هو الهدف كما ي�شرح
عبد الرحمن ال�شاوي� ،أحد م�ؤ�س�سي ال�شركة
املنتجة ،قائال 'ال يجب �أن ي�ستخدم االختبار
مع كل الأطباق واملنتجات الغذائية فالهدف
منهجتربتهمعمنتجي�شرتيهامل�ستهلكب�شكل
متكرر ويريد �أن يطمئن من مالءمته
ملعتقداته الدينية'.
لكن الأمر يف النهاية �سيظل مقت�صرا فقط
على ب�ضع مئات من امل�سلمني املتزمتني
الذين ي�شكون يف كل �شيء ،لأن العالمات
التجارية الكبرية لن تخاطر ب�سمعتها وتقع
يف فخ الف�ضائح الغذائية كما فعلت 'هريت 'امن
قبل ،وبالتايل ف�إن من م�صلحتها �أن تظل
منتجاتها 'نظيف 'ة ومتفقة مع ما هو مطبوع
على �أغلفتها.

كندا متنح اجلن�سية الفخرية ملالال يو�سفزاي
امل��ر� �س��ال – ت��ورن�ت��و  ،ك �ن��دا متنح
ر� �س �م �ي � ًا ج�ن���س�ي�ت�ه��ا ال �ف �خ��ري��ة مل�لاال
يو�سفزاي ،النا�شطة الباك�ستانية
ال �� �ش��اب��ة ال �ت��ي ف� ��ازت ب �ج��ائ��زة ن��وب��ل
ل�ل���س�لام ل �ه��ذا ال� �ع ��ام .وك���ان رئ�ي����س
ال ��وزراء �ستيفن ه��ارب��ر ق��د �أع�ل��ن نية
احلكومة يف منحها جن�سيتها الفخرية
العام املا�ضي .حيث قال يوم اجلمعه
� 10أك�ت��وب��ر� ، 2014أن��ه �سيتم منحها
اجلن�سية ر�سمي ًا عندما ت�سافر �إىل
�أوت � ��اوا يف 22اك �ت��وب��ر  .2014وق��ال
املتحدث جي�سون ماكدونالد با�سم
هاربر �أن العملية الربملانية م�ستمرة
يف منح اجلن�سية .يذكر �أن ماالالهي
ال�شخ�ص ال�ساد�س الذي �سوف يتلقي
اجلن�سية الكندية الفخرية.
وك��ان��ت م ��االال ي��و� �س �ف��زاي ،وال�ت��ي
تبلغ من العمر  17عاما ،قد تعر�ضت
ايل اط �ل�اق ن���ار ع �ل��ى ر�أ���س��ه��ا على
ي��د م���س�ل��ح م��ن ط��ال �ب��ان ق �ب��ل ع��ام�ين

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



ال� �ص��راره��ا ع�ل��ى ح��ق تعليم الفتيات
مثل الأوالد.وقد جنت مب�ساعدة طبية
بريطانية لت�صبح داعية دولية لتعليم
ال�ب�ن��ات .وق��د منحت م ��ؤخ��ر ًا جائزة
ن��وب��ل ل�ل���س�لام م��ع ال �ه �ن��دي ك��اي�لا���ش
�ساتيارثي ،الذي خا�ض ن�ضا ًال لإنهاء

ع �ب��ودي��ة الأط� �ف ��ال وا�ستغاللهم يف
العمل .بينما هن�أ �ستيفن هاربر كال
الفائزين "لعملهم الرائع للب�شرية،
و جل�ه��ود ه��م ا ل��د �ؤو ب��ة ل�صالح حقوق
ا ل �ط �ف��ل ،و ل �ل �ف��ت ا ن��ت��ب��ا ه ا ل �ع��ا مل
ك�ل��ه ا يل ت�ل��ك ا لق�ضا يا" .

الأردن.....يدخل كتاب غيني�س
ب�أكرب �سل�سله ب�شريه !!!

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

Handy Person
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املر�سال -تورنتو ،دخل الأردن كتاب
غيني�س للأرقام القيا�سية ،بت�شكل �أكرب
�سل�سلة ب�شرية على �شكل �إ�شارة ال�سالم،
الذي نفذته جمموعة متطوعني من
الفنادق املقامة يف البحر امليت .و�شكل
املتطوعون �سل�سلة ب�شرية من 261
�شخ�صا ،على �شكل �إ�شار ال�سالم املقامة
على �أحد �شواطئ البحر امليت ،كا�سرين
بذلك الرقم القيا�سي امل�سجل ،واملكون
من � 250شخ�صا ملثل هذه ال�سال�سل
الب�شرية .وا�ستمر وجود املتطوعني يف
املياه من دون حراك ،ع�شرة دقائق
كاملة ،فيما كان مندوبو كتاب غيني�س
يح�سبون الوقت ،متهيد ًا لت�سجيل الرقم
با�سم الأردن والبحر امليت.
وقال مندوب �أمني عام وزارة ال�سياحة
والآثار ،ه�شام العبادي� ،إن مثل هذه
الن�شاطات ت�ساعد على ترويج الأردن
�سياحي ًا يف خمتلف دول العامل ،خ�صو�صا
يف ظل ال�شهرة العاملية وال�سمعة التي
يتمتع بها كتاب غيني�س حول العامل.
وبني العبادي� ،أن وجود الن�شاط يف البحر
امليت ،ي�ساهم يف ترويجه على امل�ستوى
الوطني والعاملي على حد �سواء ،يف الوقت
الذي ال بد من الرتكيز على ال�سياحة يف
الأردن ،نظر ًا مل�ساهمتها االقت�صادية يف
الناجت القومي الإجمايل ،ودورها يف رفع

معدالت النمو .من ناحيته بني مدير عام
فندق هيلتون يف الأردن ،كامل العجمي
�أن م�شاركة الفنادق املوجودة يف منطقة
البحر امليت ،تعترب دليال على امل�س�ؤولية
االجتماعية واحلر�ص على ت�سويق منطقة
البحر امليت يف خمتلف دول العامل.
و�أ�شار العجمي �إىل �أن البحر امليت من
املناطق النادرة يف العامل ،وال بد من
�إنعا�ش ال�سياحة فيها ،يف حني ميتاز
الأردن بالأمن والأمان ،وي�أتي دخول يف
كتاب غيني�س بوا�سطة �إ�شارة ال�سالم،
ت�أكيد ًا على دور الأردن الفاعل يف ال�سالم
�ضمن منطقة ال�شرق الأو�سط والعامل.
وبني رئي�س جمعية الفنادق الأردنية،
مي�شيل نزال� ،أن هذا احلدث الذي
�سي�صل �إىل العامل كام ًال� ،سيعود بالنفع
والفائدة على قطاع ال�سياحة الأرين
ب�شكل عام ،وي�ساهم برتويج منطقة
البحر امليت ب�شكل خا�ص.
وقال �إن ترويج الأردن عرب كتاب غيني�س
بدخول من �إ�شارة ال�سالم ،ي�ساهم يف
تعزيز جهود الأردن كدولة تدعم ال�سالم
حول العامل ،يف حني ت�سجل هذه
البادرة للفنادق التي �سجلت الإجناز
با�سم الأردن ومنطقة البحر امليت،
مبتطوعيها يف هذا احلدث العاملي
الذي يجري داخل اململكة.

BE YOUR OWN BOSS



Limo Owners/Investors Wanted

•       
•  $5000.  
•      
•






 - 416 233 9927 

hm@cdclimo.com
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مقاالت واخبار

االجتماع ال�شهري جلمعية االردنيني الكنديني
امل��ا���ض��ي والتطلعات امل�ستقبليه
لن�شاطات اجلمعيه خالل الأ�شهر
املقبله  ،حيث اتخذت العديد من
ال��ق��رارات الأداري����ه وم��ن ابرزها
اح��ي��اء ح��ف��ل اجلمعية مبنا�سبة
عيد امليالد املجيد و را���س ال�سنة
الهجرية اجلديد عام  ،2015ومت
توكيل امني ال�سر الدكتوره �سحر
املجايل بالتعاون مع ال�سيدة الهام
قطي�شات والإعالمية االن�سه ملى
ع���ق���دت ج��م��ع��ي��ة االردن���ي�ي�ن
ال��ك��ن��دي�ين �إج��ت��م��اع��ه��ا ال�شهري
يف مت��ام ال�ساعة احل��ادي��ة ع�شر
���ص��ب��اح� ًا ،ي��وم ال�سبت امل��واف��ق 1
ت�شرين ال��ث��اين -نوفمرب ، 2014
يف قاعة �إجتماعات مكاتب ال�شبكة
العربية الكندية  ،بح�ضور �أع�ضاء

العقاد بالتن�سيق للحفل والإعالن
عن املوعد والزمان واملكان يف حينه
بوا�سطة و�سائل االعالم املحليه.
.ويف ن��ه��اي��ة الأج��ت��م��اع دع��ا
الأ�ستاذ زي��اد م�لاوي فريحات
�أب���ن���اء اجل��ال��ي��ة الأردن����ي����ه يف
كندا اىل ا�ستمرارية التوا�صل
م���ع اجل��م��ع��ي��ة،م��ن اج���ل دع��م
الأه����داف وال��غ��اي��ات ال��ت��ي من
اجلها �أن�شئت اجلمعية.

الهيئة الإداري���ة للجمعية الأ�ستاذ
زي���اد م�ل�اوي ف��ري��ح��ات د� .سحر
املجايل  ،ال�سيد فيكتور البخيت
الأن�سه ملى العقاد ،ال�سيده الهام
قطي�شات  ،ونوق�ش يف الأجتماع
العديد من القرارات والن�شاطات
التي �أقامتها اجلمعيه خالل ال�شهر

الذكرى الع�شرون ملعاهدة ال�سالم " وادي عربه" بني
االردن وا�سرائيل .....وال�سالم البارد !!!!

امل���ر����س���ال – ت���ورن���ت���و ،دخ��ل��ت
م����ع����اه����دة ال���������س��ل�ام ا لأردن�����ي�����ة
ا لإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ام��ه��ا ال��ع�����ش��ري��ن،
وذل��ك على وق��ع ع�لاق��ات 'ب���ارد ة '،
لأ�����س����ب����اب ت���ت���ع���ل���ق ب���ا����س���ت���م���رار
املمار�سات ا لإ�سرائيلية املجحفة
ب��ح��ق ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين ،ك��م��ا ي��ق��ول
ر���س��م��ي��ون .ا���س��ت��م��رار االن��ت��ه��اك��ات
اال�سرائيلية بحق الفل�سطينيني،
حت��رج امل��وق��ف الر�سمي ا لأردين،
ال�������ذي ُي����ع��ب�ر ب���ا����س���ت���م���رار ع��ن
م��وق��ف��ه ال���داع���م حل��ق��وق ال�����ش��ع��ب
الفل�سطيني ،باحلياة والكرامة،
و �إع����ل����ان ال�����دول�����ة امل�����س��ت��ق��ل��ة.
م���ن ج��ه��ة االت��ف��اق��ي��ة ،ف��ع�����ش��رون
ع���ام��� ًا ع��ل��ى ت��وق��ي��ع امل���ع���اه���دة مل
ت��ك��ف��ل ل��ل�����س�لام �أن ُي��ق��ن��ع ج��ان��ب��ي
ال�����ض��ف��ة ،ف�لا �إ���س��رائ��ي��ل ال��ت��زم��ت
ب���ك���ل امل���واث���ي���ق ،وال ا لأردن����ي����ون
ا�ستطاعوا 'ب��ل�ع ' �سكينة ال�سالم،
م��ع 'ع���د و ' ،ك��م��ا ي��ق��ول �سيا�سيون.
وب����ر �أي امل��راق��ب�ين ،ف����إن ال�����س�لام
لي�س ب ��إب��رام االت��ف��اق��ي��ات ،ب��ل هو
حالة من التعاي�ش ،تن�ش�أ وت�ستمر
ع��ل��ى �أ���س��ا���س االع�ت�راف ب�شرعية
حقوق اجلانبنيw .
وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة ا لأردن��ي��ه
الها�شميه  ،فقد كانت مفاو�ضات
ال�����س�لام ا لأردن���ي���ة ا لإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،
ط��وق النجاة ،حررها من حميط
ال���ع���زل���ة ال���دول���ي���ة ،واحل�������ص���ار،
اللذين فُر�ضا على ا لأردن ،بعد
موقفه ال��راف�����ض دخ��ول التحالف
الدويل �ضد العراق العام .1990
واخل�������ي�������ارات ا لأردن�������ي�������ة يف
ت���ل���ك ال�����ف��ت��رة ،ق����ي����ام اجل���ان���ب
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ب����إع�ل�ان �أح�����ادي،
ع��ن ت��وق��ي��ع��ه ات��ف��اق��ي��ة ' �أو���س��ل �و ' يف
�أي���ل���ول (���س��ت��م�بر) ال��ع��ام ،1993
وال��ت��ي �أع����ادت م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر
الفل�سطينية للداخل ،ومكنت من
اع�ل�ان ق��ي��ام ال�����س��ل��ط��ة مب��وج��ب��ه��ا،
ا لأم�������ر ال������ذي �أ����ض���ع���ف م���وق���ف
ا لأردن ،يف م��ف��او���ض��ات ال�����س�لام.
ويذهب �شهود �سيا�سيون ،راقبوا
�إره���ا����ص���ات م��ف��او���ض��ات ال�����س�لام
ال��ع��رب��ي��ة ا لإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ،م��ط��ل��ع

ت�سعينيات ال��ق��رن امل��ا���ض��ي� ،إىل
رب��ط ال��ن��ت��ائ��ج مب�����ش��ه��د ال��ع�لاق��ات
ال�����س��ل��ب��ي ب�ي�ن اجل���ان���ب�ي�ن ،وذل���ك
الع����ت����ب����ارات ت��ت��ع��ل��ق ب���االن���ح���ي���از
ال�������دويل لإ�����س����رائ����ي����ل ،و���ض��ع��ف
اجل��ب��ه��ة ال���ع���رب���ي���ة ،ب��ع��د ���ض��رب
العراق وم�صادرة قوته.
�أردن����ي���� ًا  ،ج���اء م����ؤمت���ر م��دري��د
ل���ل�������س�ل�ام ،ال�����ذي ح�����ض��ر وم��ه��د
مل��ف��او���ض��ات وادي ع���رب���ة ،ال��ت��ي

امل�سارات العربية خالل جوالتها،
وق��د ن�����س��ق م��واق��ف��ه م��ع ا لأط���راف
ال����ع����رب����ي����ة����� ،س����وري����ة ول���ب���ن���ان،
واجل��ان��ب الفل�سطيني ،ال���ذي مت
مت��ث��ي��ل��ه ب��ال��وف��د ا لأردين ،ح��ي��ث
رف�ضت الواليات املتحدة ح�ضوره
ك��وف��د م�ستقل .ت�����س��ارع ا لأح���داث
���ض��ي��ع ال��ت��ن�����س��ي��ق ال��ع��رب��ي ،ف��ك��ان
للفل�سطينيني ف�صل م��ع اتفاقية
�أو�سلو يف �أيلول (�سبتمرب) العام

�أن��ت��ج��ت م��ع��اه��دة ال�����س�لام ،على
وق���ع ت��غ��ي�ير ح��ك��وم��ي يف ا لأردن،
ف���غ���ادر رئ��ي�����س ال�����وزراء ا لأ���س��ب��ق
م�ضر بدران ،الذي كان مت�شدد ًا
مب���وق���ف���ه��� ،ض��د امل���ف���او����ض���ات م��ع
�إ�سرائيل ،وج��اءت حكومة طاهر
امل�����ص��ري ،ال��ت��ي ذه��ب��ت ،ح��م��اي��ة
للم�صالح االردنية ،نحو مدريد،
ل��ك��ن ب�����ش��روط م��ت�����ش��ددة� ،صيغت
على �شكل ق��رار تاريخي ،ملجل�س
ال��وزراء .تابع ا لأردن مفاو�ضات
ال�����س�لام ،وك��ان ق��د ال��ت��زم بوحدة

� ،1993أ����ض���ر ب���وح���دة امل���وق���ف
ا لأردين ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي ،و �أغ�����ض��ب
ال�������س���وري�ي�ن .ب��ع��د �أق����ل م���ن ع��ام
من 'او���س��ل�و ' ،وق��ع ا لأردن معاهدة
ال�������س�ل�ام م���ع �إ����س���رائ���ي���ل يف 26
ت�����ش��ري��ن ا لأول 'اك���ت���وب���ر ' ،1994
و����ص���وت ع��ل��ي��ه��ا جم��ل�����س ال���ن���واب
ب�أغلبية ��� 55ص��وت��ا ،وح�����ض��ور 79
نائبا ،وغياب نائب واحد.
م���ع���اه���دة ال�������س�ل�ام ا لأردن����ي����ة
ا لإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة د����ش���ن���ت ف�����ص�لا
جديدا ،من ف�صول العالقات بني

اجل��ان��ب�ين ،ب��ع��د ح���رب ا���س��ت��م��رت
م���ن���ذ ال����ع����ام  ،1948وب�������د �أت
م��رح��ل��ة ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى �إ���س��رائ��ي��ل
ل��ل��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات االت��ف��اق��ي��ة.
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ر���س��م��ي ،مل تكن
ات��ف��اق��ي��ة وادي ع��رب��ة �أب���ع���د م��ن
ف���ر����ص���ة ،ل���وق���ف ح���ال���ة �إع��ل��ان
احل��رب على احل��دود ،والتجاوب
م���ع م���ع���ان���اة ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين يف
الداخل ،وحماولة لتقليل ا لأعباء
ال��ي��وم��ي��ة ع��ن��ه��م ،خ�����ص��و���ص��ا م��ع
ت�أرجح �آمال الت�سوية النهائية يف
امللفات العالقة بني الفل�سطينيني
وا لإ�سرائيليني ،وت�سويف املجتمع
ال����دويل يف دع���م ف��ر���ص ال�����س�لام
احل��ق��ي��ق��ي .ك��م��ا اك���دت احل��ك��وم��ة
عند توقيع االتفاقية �أن��ه��ا دفنت
بذلك اوهام الوطن البديل ،بعد
ان ا�ضطرت ا�سرائيل لالعرتاف
ب���احل���دود االردن���ي���ة ر���س��م��ي � ًا  ،بل
و �أعادت ارا�ضي الباقورة املحتلة.
ع����ل����ى امل���������س����ت����وى ال�������ش���ع���ب���ي،
مل ت����غ��ي�ر م�����ع�����اه�����دة ال�������س�ل�ام
ا لأردن�����ي�����ة ا لإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ،م��ن
ال���واق���ع يف ����ش���يء ،ف��ك��ل ح��م�لات
م���ق���اوم���ة ت��ط��ب��ي��ع ال���ع�ل�اق���ات م��ع
�إ���س��رائ��ي��ل ل��ق��ي��ت ���ص��دى وجت��اوب � ًا
وا���س��ع�ين ،وت��ك��اد ت��ك��ون ال�����س��ف��ارة
ا لإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة يف ع���م���ان ،ق��ب��ل��ة
امل��ح��ت��ج�ين ،ك��ل��م��ا زاد االح��ت�لال
ا لإ����س���رائ���ي���ل���ي م����ن مم���ار����س���ات���ه
ال��وح�����ش��ي��ة ���ض��د ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين.
وق���د ظ��ل��ت االح��ت��ج��اج��ات ق��ائ��م��ة
خ�ل�ال احل�����روب ،ال��ت��ي خ��ا���ض��ه��ا
االح�����ت��ل��ال ا لإ����س���رائ���ي���ل���ي ���ض��د
ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غ��زة ،منذ نهاية
ت�سعينيات القرن املا�ضي ،ومطلع
ا لأل���ف���ي���ة اجل�����دي�����دة ،وان���ط�ل�اق
االنتفا�ضة الفل�سطينيية الثانية
ال��ع��ام  ،2000وم��وا���ص��ل��ة احل��رب
على غزة من خالل ثالث عمليات
ع�����س��ك��ري��ة ع���دوان���ي���ة ،يف غ�����ض��ون
ا لأعوام ال�ستة املا�ضية ،ما ا�سفر
ع���ن ا���س��ت�����ش��ه��اد ا لآالف وج���رح
ع�����ش��رات ا لآالف ،وت��دم�ير البنى
ا لتحتية .
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القد�س.....والتهديدات
الإ�سرائيلية املتكررة
د� .سحرعبداملجيد املجايل

�أعترب زعماء احلركة ال�صهيونية
مدينة القد�س ،ومنذ م�ؤمتر بازل
عام  1897عندما مت حتديد
فل�سطني كوطن قومي لليهود ،حمور
البناء العقائدي ال�صهيوين
ال�سيا�سية
وا لإ�سرتاتيجية
ال�صهيونية على حدا �سواء ،ويف
كافة مراحل التطبيق العملي لهذه
الإ�سرتاتيجية التي بد�أت بالتب�شري
والدعوة ،وانتهاء ب�إعالن قيام
دولة �إ�سرائيل يف فل�سطني يف 14
�أيار  1948واال�ستيالء على �شطري
القد�س ال�شرقي والغربي وتوحيدها
بعد حرب حزيران  ، 1967و�إعالن
مدينة القد�س العا�صمة املوحدة
والأبدية لدولة �إ�سرائيل.
فمنذ ذلك التاريخ �سعت
اجلماعات اليهودية وامل�ؤ�س�سات
الر�سمية الإ�سرائيلية  ،بو�ضع
الت�صورات واخلطط من اجل هدم
امل�سجد الأق�صى وقبة ال�صخرة
،بل و�ضعت ا�سرتاتيجيات عملية
مدرو�سة ومتدرجة من اجل
تنفيذها .والتي تهدف من خالله
�إىل �إزالة هذين املعلمني الإ�سالميني
الهامني وامل�ؤثرين يف واقع وقابل
�أيام ال�صراع العربي – الإ�سرائيلي
وبعده الديني-العقائدي .فقد
قامت ال�سلطات الإ�سرائيلية منذ
البداية ب�إجراءات من �ش�أنها تهويد
مدينة القد�س  ،كاحلفريات حتت
امل�سجد الأق�صى وجواره خ�صو�صا
من الناحيتني الغربية واجلنوبية،
مربرة ذلك مبحاولة البحث عن
بقايا �أثار الهيكل املزعوم  ،الذي
تدعي �إ�سرائيل بان �سيدنا �سليمان
عليه ال�سالم بناه يف موقع امل�سجد
الأق�صى ،كما ورد يف "التوراة
والتلمود" ح�سب زعمهم .هذه
املزاعم مل جتد لها ن�صريا �أو
م�ؤيدا ال من قبل امل�ؤرخني �أو
الباحثني �سواء �أكانوا عربا
�أو م�سلمني �أو م�ست�شرقني ،وال
حتى من قبل الكتب ال�سماوية
مبا فيها القر�آن الكرمي ،والأخري
ميثل ذاكرة الإن�سانية وامل�صدر
الق�ص�ص
الفريد جلميع
والروايات التي ارتبطت بحياة
الأنبياء و�سريتهم .
وتهدف هذه احلفريات يف
حقيقة الأمر �إىل هدم امل�سجد
الأق�صى املبارك ،و�إن�شاء هيكلهم
داخل حميط احلرم القد�سي
احلايل ،والذي قامت ال�سلطات
الإ�سرائيلية بت�صميمه على �شكل
ي�شبه الهيكل املزعوم .ومن �أجل
ذلك توا�صلت املحاوالت املتكررة
لهدم امل�سجد الأق�صى املبارك من

خالل احلفريات امل�ستمرة ،والتي
�أ�صبحت متثل مركز خطر وتهديد
للم�سجد الأق�صى .حيث ت�سببت
هذه احلفريات يف �إحداث العديد
من الت�شققات والت�صدعات يف
جدرانه ،والتي �أ�صبحت تت�ساقط
يف بع�ض جوانبها ،تزامن ذلك مع
ال�سيا�سة الإ�سرائيلية التهويدية
للم�سجد الأق�صى ،والقا�ضية مبنع
�إعادة بناء بع�ض ردهات امل�سجد
الأق�صى �أو حتى �أي عمل ترميمي �أو
�إجراء �صيانة له.
وما ا�ستعمال ال�سلطات الإ�سرائيلية
للحوام�ض واملواد الكيميائية التي
تذيب ال�صخور ،والآالت املحطمة
لها �إال جزاء من املخططات
الإ�سرائيلية الرامية �إىل هدم
امل�سجد الأق�صى ،حيث �أوهنت هذه
الأعمال القواعد الأ�سا�سية للم�سجد
وجعلته عر�ضة للأخطار .وقد
ا�ستمرت املحاوالت الإ�سرائيلية منذ
�سقوط الأق�صى يف براثن االحتالل
لتدمري هذا املعلم العقائدي
والإ�سالمي ،وكانت البداية على
يد املتطرف ال�صهيوين "ديني�س
مايكل" الذي قام ب�إحراقه عام
 ،1969واتى هذا العمل العدائي
على منرب �صالح الدين التاريخي،
والذي �أعيد بناءه عام  ، 2007ب�أمر
من جاللة امللك عبد اهلل الثاين بن
احل�سني وذلك بعد ثمانية وثالثني
عاما من العدوان على هذا امل�سجد،
والذي يعترب من �أكرث اجلرائم
�إيالم ًا لل�شرف والكرامة العربية.
واليوم ن�شهد ت�صعيد ًا �أخر يف
العدوان الإ�سرائيلي على امل�سجد
الأق�صى ،واملتمثل يف ت�سارع
عمليات احلفر والرتميم يف
الطرف الغربي للم�سجد ومن
�ساحة الرباق حتديد ًا ،وبعملية
كبرية �شملت �إزالة �أبنية عربية
و�إ�سالمية -تراثية ،وهدم الأالف
املنازل و ت�شريد للعائالت العربية
املقد�سية ،وبناء مئات الآالف من
الوحدات ال�سكنية للم�ستعمرين
اليهود يف ال�ضفة الغربية .هذا
باال�ضافة اىل االنتهاكات الأخريه
التي ا�ستهدفت باحات امل�سجد
الأق�صى من قبل �أع�ضاء الكني�ست
وامل�ستوطنيني
الأ�سرائيلي
والع�صابات ال�صهيونيه املتطرفه
 ،دون �أن ن�سمع عن وقفة عربية
�أو �أ�سالمية م�س�ؤولة ،جتاه هذا
العدوان الذي ي�ستهدف عقيدة
الأمة ،بل ،وبكل �أ�سف ،ن�سمع
ون�شاهد احرتاب ًا عربي ًا -عربي ًا ،
وقتال الأخ لأخيه ،والعدو م�ستمر
يف حتديه لهذه الأمة ووجودها.

التعازي
يتقدم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات رئي�س ال�شبكة العربية الكندية ورئي�س
حترير جريدة املر�سال ،و�أ�رسة جريدة املر�سال وجميع العاملني فيها ،من
ع�شرية اللوزيني يف االردن واملهجر ب�أحر و�أ�صدق م�شاعر التعازي واملوا�ساة
بوفاة فقيد الوطن الأم االردن احلبيب رئي�س الوزراء الأ�سبق

يتقدم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات رئي�س جمعية الأردنيني الكنديني،
و�أع�ضاء الهيئة الأدارية للجمعية ونيابة عن جميع ابناء اجلاليه االردنيه يف
كندا ، ،من ع�شرية اللوزيني يف االردن واملهجر ب�أحر و�أ�صدق م�شاعر التعازي
واملوا�ساة بوفاة فقيد الوطن الأم االردن احلبيب رئي�س الوزراء الأ�سبق

الذي وافته املنية يف اململكة االردنيه الها�شميه بتاريخ  18ت�رشين ثاين/
نوفمرب  ،2014عن عمر يناهز  89عام ًا ق�ضاه يف خدمة الوطن واملليك وال�شعب
االردين با�سمى معاين اخلدمه ال�صادقة والوفاء واالنتماء واالخال�ص
�سائلني املوىل العلي القدير ،ان يتغمد فقيد الوطن بوا�سع رحمته ،وي�سكنه
ف�سيح جنانه ،ويلهم �أهله وذويه جميل ال�صرب وال�سلوان

الذي وافته املنية يف اململكة االردنيه الها�شميه بتاريخ  18ت�رشين ثاين /نوفمرب
 ،2014عن عمر يناهز  89عام ًا ق�ضاه يف خدمة الوطن واملليك وال�شعب االردين
با�سمى معاين اخلدمه ال�صادقة والوفاء واالنتماء واالخال�ص
�سائلني املوىل العلي القدير ،ان يتغمد فقيد الوطن بوا�سع رحمته ،وي�سكنه
ف�سيح جنانه ،ويلهم �أهله وذويه جميل ال�صرب وال�سلوان

املرحوم الأ�ستاذ �أحمد اللوزي

�أن هلل و�أنا اليه راجعون

املرحوم الأ�ستاذ �أحمد اللوزي

�أن هلل و�أنا اليه راجعون
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اخبار كنديه

كندا ت�ستقبل �أعلى �أعداد
من املهاجرين يف تاريخها يف 2015
امل� � ��ر� � � �س� � ��ال-
ت� ��ورن � �ت� ��و ،ت �خ �ط��ط
احل �ك��وم��ة الكندية
امل �ح��اف �ظ��ة ل��زي��ادة
م�ستويات الهجرة
ب���ش�ك��ل م �ل �ح��وظ يف
 2015وه� ��و ن�ف����س
ال �ع��ام ال��ذي �سوف
ي �� �ش �ه��د ان �ت �خ��اب��ات
احل� �ك���وم���ة .ح �ي��ث
�صرح وزير الهجرة
وامل��واط��ن��ة ك��ري����س
ال� �ك� ��� �س� �ن���در ي� ��وم
اجل �م �ع��ة ان ك �ن��دا
ت �� �س �ع��ى ل �ل�ترح �ي��ب
مبا ي�صل �إىل  285،000من املقيمني
الدائمني اجلدد يف العام املقبل ،وهو
�أعلى عدد �إجمايل للمهاجرين �سنويا
خالل " التاريخ احلديث".
ووف �ق��ا ل �ل��وزي��ر ,ك ��ان اع �ل��ي ع��دد

ا�ستقبلته كندا من املهاجرين �سنويا
هو  280،000من املقيمني الدائمني
يف ع���ام  .2010وم���ن امل �خ �ط��ط ان
م��ا ي �ق��رب م��ن % 65م ��ن امل�ه��اج��ري��ن
يف � � 2015س��وف ي �ن �ت �م��ون ايل فئة

املهاجرين االقت�صادين بزيادة طفيفة
عن ن�سبة  %63يف عام .3013
وقال وزير الهجرة كري�س �ألك�سندر
�أن ارتفاع هذه الن�سبة يعك�س وجهة
ن �ظ��ر احل �ك��وم��ة يف �أن ال �ه �ج��رة �أم��ر

ح��ا��س��م لتحقيق االزده ��ار
االق� �ت� ��� �ص ��ادي يف ك��ن��دا.
وق ��ال "نحن ن ��ود توظيف
ن�سبة �أك�بر من املهاجرين
االق �ت �� �ص��ادي�ين �أك�ث��ر م��ن
�أي وق��ت م�ضى  .ان ه��ذه
الزيادة يف ن�سبة املهاجرين
االقت�صاديني كانت هدف
لدينا لبع�ض الوقت .ولدي
ال��ع��دي��د م ��ن امل �ق��اط �ع��ات
ح��ال��ي��ا ن �� �س �ب��ة  %70م��ن
الهجرة االقت�صادية ون�أمل
�أن ت�صبح هذه هي الن�سبة
علي م�ستوي كندا �أي�ضا ".
ه��ذا وي�ت��زام��ن رف��ع �أع��داد
املهاجرين مع ادخ��ال احلكومة نظاما
ج��دي��دا ل�ل�ه�ج��رة ي �ع��رف ب��ا��س��م نظام
الدخول ال�سريع الختيار العمالة املاهرة
تبعا حلاجة �سوق العمل و�سرعة التعامل
مع طلبات الهجرة.

الربملان الكندي يناق�ش �سن قانون
ي�سمح للكنديني باالنتحار
املر�سال -تورنتو ،النقا�ش حول
حق الفرد يف االنتحار �سوف ي�صل
ايل �أوج ��ه يف ك�ن��دا  ،عندما تبد�أ
املحكمة الكندية العليا يف �سماع
ال�ت�م��ا���س ي�ط��ال��ب بال�سماح للذين
يعانون من حاالت طبية مي�ؤو�س من
�شفائها ولكنهم يتمتعون بحالة عقلية
�سليمة باحل�صول علي امل�ساعدة
الطبية النهاء حياتهم .واذا جنح
املتحدثون يف اقناع الربملان ،ف�سوف
ي�ؤدي هذا االلتما�س ايل الغاء حكم
�أ�صدرته املحكمة العليا الكندية قبل
عقدين م��ن ال��زم��ن ،عندما متكن
ق�ضاتها من ايقاف قانون م�شابه.
دع��اة ال�سماح باالنتحار مب�ساعدة
طبية ي��رون �أن��ه �أم��ر مثري للغ�ضب �أن
ي�ضطر البع�ض ايل ال�سفر ايل �سوي�سرا،
حيث يعترب انهاء احلياة بو�صفة طبية
�أم��ر ًا قانوني ًا .بينما يتخوف املعار�ضني
للفكرة من انت�شارها بحيث ت�ساعد حتى
الذين اليعانون من م�شاكل طبية على
االنتحار كما حدث يف حالة �سيدة م�سنة

بريطانية ك��ان��ت تتمتع ب�صحة جيدة
ولكنها ف�ضلت انهاء حياتها ب�سبب عدم
رغبتها يف احلياة يف " الع�صر الرقمي"
كما دع�ت��ه .علي اجل��ان��ب الأخ ��ر �أ��ش��ار
ا�ستطالعا للر�أي �أجرته ال�سي بي �سي
يف عام � 2013أن  %70م��ن الكنديني
ي�ساندون احلق يف االنتحار الطبي،
و �أن  %6ي ��روون �أ ن��ه م���س��أ ل��ة ن�سبية
تختلف باختالف الظروف املحيطة.
ي��ذك��ر �أن ال �ق��ان��ون ال �ك �ن��دي حاليا

التـهانـي

مبزيد من الغبطة وال�سرور يت�شرف اال�ستاذ زياد مالوي
فريحات رئي�س جمعية الأردنيني الكنديني وجميع اع�ضاء
الهيئة االداريه للجمعيه وجميع العاملني يف ال�شبكه العربيه
الكنديه وجريدة املر�سال ،بتقدمي �أ�سمى �آيات التهاين
والتربيكات البننا البار

ال�سيد مايكل قاقي�ش

ومن جميع �آل قاقي�ش الكرام يف كندا والوطن االم االردن احلبيب
بفوزه مبقعده يف املجل�س البلدي للعا�صمة الكندية �أوتاوا،
وهذا ان دل على �شئ ،امنا يدل على مكانته العالية واملحرتمة
بني النا�س ،والثقه العاليه التي اولوها له ابناء مدينة اوتاوا.
وفقكم اهلل الكمال م�سريتكم الطيبة م�سرية البناء واالعمار
و�سدد اهلل خطاكم ملا فيه م�صلحة مدينتكم اوتاوا
و�أبناءها الكرام .

الف الف مربوك

يعترب م�ساعدة �شخ�ص علي االنتحار
جرمية -كما يف ن�ص  القانون اجلنائي
الق�سم  - )b( 241وهي ت�ستحق عقوبة
ت�صل ايل  14عاما يف ال�سجن .ويف عام
 1998مت احلكم بالفعل علي طبيب يدعي
موري�س جينرييه بال�سجن مل��دة عامني
واملراقبة ملدة � 3أعوام لو�صفه احلبوب
املنومة لرجلني مري�ضني بالإيدز ويعانني
من االكتئاب ولكن حالتهما لي�س مي�ؤو�س ًا
من �شفائها .وقد جنا �أحد الرجيلن ورفع

الحق ًا دعوى مدنية �ضد الطبيب.
كما حكمت حمكمة يف الكيبيك
يف عام  2004علي مارييل هول،
بالو�ضع حتت املراقبة ملدة ثالث
�سنوات وذل ��ك مل�ساعدة ابنها
البالغ من العمر  36عاما والذي
ك��ان يعاين من الت�صلب املتعدد
ع�ل��ي �إن��ه��اء حياته .ب��امل�ق��ارن��ة
ب��ال��و��ض��ع يف دول الأخ� ��ري ف��ان
ال�ق��وان�ين يف ال��والي��ات املتحدة
علي �سبيل املثال ت�سمح بامل�ساعدة
علي االنتحارلأولئك الذين هم
يف حالة حرجة فقط  ،وال يتوقع
بقا�ؤهم علي قيد احلياة لأكرث من �ستة
�أ��ش�ه��ر ،وت�ف��ر���ض ق��واع��ده��ا �أن يتناول
املري�ض العقار القاتل بنف�سه.
�أ م��ا ا ل�ق��وا ن�ين ا لأورو ب �ي��ة فتعطي
م �� �س��ا ح��ة �أ ك �ب��ر ل �ل �م �� �س��ا ع��دة ع �ل��ي
ا ن �ه��اء ا حل��ي��اة ط �ب �ي � ًا مم��ا ي���س�م��ح
ل�ل ��أ ط�� �ب� ��اء ب� ��و � � �ص� ��ف وا ع � �ط� ��اء
ا مل � �خ� ��درات ا ل��ف��ت��ا ك��ة ل �ل �م��ر ي ����ض
ب�أنف�سهم حيث التوجد �شروط.

انخفا�ض ن�سبة البطالة يف كندا

بلغ معدل البطالة يف كندا  6.5يف
املائة يف �شهر اكتوبر املا�ضي  ،2014وهو
�أدنى م�ستوى له منذ نوفمرب  ،2008حيث
�أ��ض��اف �أرب ��اب العمل  43100وظيفة
خ�لال �شهر �أكتوبر ال��ذي �شكل ال�شهر
الثاين علي التوايل الذي تنمو فيه فر�ص
العمل يف كندا .وقالت هيئة الإح�صاء
الكندية �أن معدل البطالة قد انخف�ض
ث �ل��اث م� ��ن ع �� �ش��رة
درج��ات ف�سجل 6,5
يف امل��ائ��ة يف اكتوبر
مقارنة بن�سبة 6.8
ب��امل �ئ��ة يف �سبتمرب.
يذكر �أنه خالل العام
املن�صرم ،منت فر�ص
العمل يف كندا مبعدل
ث��اب��ت  1يف امل��ائ��ة،
وح� � ��دث ث �ل �ث��ي ه��ذا
النمو يف ال�شهرين
املا�ضيني ف�ق��ط .وتبعا لالح�صائيات
فقد ارتفعت فر�ص العمل ب��دوام كامل
يف كندا مبقدار  26،500وظيفة بينما
زادت وظائف ال��دوام اجلزئي مبقدار
 16،500وظيفة يف �أك�ت��وب��ر املا�ضي.
وتوزعت الزيادة علي �صناعات �أبرزها:

جت ��ارة ال�ت�ج��زئ��ة واجل �م �ل��ة ،وال�ت�م��وي��ل
والت�أمني والعقارات والت�صنيع يف حني
انخف�ضت الوظائف يف جماالت الإدارة
العامة وامل��وارد الطبيعية ،التي �شهدت
انخفا�ض يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية يف
الأ�شهر الأخرية باملثل.
وقد �صرح وزي��ر املالية جو �أوليفر
ل�صحفيني يف مكتب دائرته االنتخابية
يف ت ��ورون� �ت ��و ق��ائ�لا
"تعمل خطتنا علي
من ��و ف��ر���ص ال�ع�م��ل.
�أن��ا م�سرور ج��دا �أن
�أك �ث�ر  80يف امل��ائ��ة
من الوظائف تقع يف
ال �ق �ط��اع ال �ع��ام و�أن
نحو ثلثي تلك وظائف
متنح روات ��ب عالية،
و�أن االجت��اه العام يف
�سوق العمل الأن هو
هو �إيجابي جدا" .وج��اءت اح�صاءات
الوظائف اجلديدة خمتتمة �أ�سبوع �صعب
يف �سوق العمل الكندي حيث �أعلن بنك نوفا
�سكو�شيا عن ت�سريح  1500موظف  ،بينما
�صرحت �شركة � SNC-Lavalinأنها
�سوف ت�ستغني عن  4000وظيفة من قوتها.
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الهجره اىل الغرب الكندي
امل��ر� �س��ال-ت��ورون �ت��و :ت�ب�ع��ا لتقرير
��ص��در م ��ؤخ��را ع��ن هيئة �إح �� �ص��اءات
ك�ن��دا ف��ان م�ستقبل ال�ن�م��و ال�سكاين
واالق�ت���ص��ادي يف كندا �سيتحول ايل
املحافظات الغربيه الكنديه ،و�سوف
ت�ؤثر الهجرة ب�شدة علي ت�شكيل غرب
البالد على مدى العقود املقبلة  .هذه
ال��ر�ؤي��ة تقدم منظورا ج��دي��دا للذين
يفكرون يف الهجرة �إىل كندا ،فلطاملا
جذبت منطقة و�سط ك�ن��دا ،وخا�صة
امل ��دن امل �ع �م��وره م�ث��ل ت��ورن �ت��و ال�ك�برى
ومونرتيال ،تقليدي ًا ع��دد ًا كبري ًا من
القادمني اجل��دد ،ولكن الإح�صاءات
الأن تتوقع زيادة عدد املهاجرين ايل
�ألربتا ،بريت�ش كولومبيا� ،سا�سك�شوان
،ومانيتوبا  ،خالل العقود القادمة.
ملاذا ينتقل النا�س ايل غرب كندا؟
املحرك الرئي�سي لزيادة الهجرة
�إىل غرب كندا هو االقت�صاد املزدهر،
الذي تت�صدره قطاعات النفط والغاز
الطبيعي ،وك��ذل��ك التعدين والبناء.
وقد ا�ستجاب الآالف من العاملني غري
الكندين ايل الطلب علي املتخ�ص�صني
يف ه��ذه ال�صناعات ،وول��د و�صولهم
حاجة �إ�ضافية للعاملني يف جم��االت
خ��دم��ي��ة م��ث��ل ال �� �ص �ح��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
والغذاء .ومع امل�شاريع اجلديدة التي
ي�ت��م ال �ب��دء ف�ي�ه��ا يف ك��ل وق ��ت ،فمن
املتوقع �أن تعاين غرب كندا نق�ص ٍا يف
اليد العاملة على مدى العقود املقبلة.
وفيما يلي خ�ي��ارات الهجرة املتاحية
حاليا ايل مقاطعات غرب كندا.
الهجرة �إىل �ألربتا:

يف عام  2013خلقت �ألربتا حوايل
 80يف امل��ائ��ة م��ن � �ص��ايف ال��وظ��ائ��ف
اجل��دي��دة يف كندا  ،مع ما يقرب من
ن�صف الفر�ص يف ادمونتون عا�صمة
ال�برت��ا .مم��ا ي�ع�ن��ي �أن  40يف امل��ائ��ة
م ��ن ج �م �ي��ع ال��وظ��ائ��ف اجل ��دي ��دة يف
ك�ن��دا يف  2013ق��د ت��رك��ز يف مدينة
واح���دة ف �ق��ط .وم��ع ا� �س �ت �م��رار النمو
االقت�صادي� ،سوف جتاوز �ألربتا علي
الأرج��ح بريت�ش كولومبيا كثالث �أكرث
املقاطعات من حيث عدد ال�سكان يف
كندا لت�صل ايل ما بني  5.6مليون و
 6.8مليون ن�سمة يف عام  .2038هذا
ومتتلك �أل�برت��ا حاليا �أع�ل��ى متو�سط
مل�ع��دالت النمو ال�سنوية يف ال�سكان
حيث يجذب االقت�صاد القوي العمال
ال���ش�ب��اب �إىل امل�ق��اط�ع��ة .وق��د �صرح
جيم برينتي�س  حاكم مقاطعة �ألربتا
م ��ؤخ��را �أن��ه يتطلع ايل ن�ظ��ام هجرة
�أك�ثر انفتاحا ال�ستغالل االمكانيات
االقت�صادية للمقاطعة ب�شكل �أك�بر.
بينما ت��ري احل�ك��وم��ة ال�ف�ي��درال�ي��ة �أن
�أل�برت��ا ينبغي عليها اال�ستفادة �أك�ثر
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من نظام االقامات الدائمة بدال من
ا�ستقدام عمال م�ؤقتني.
الهجرة اىل بريت�ش كولومبيا

يذكر تقرير �إح���ص��اءات كندا �أن
ال �ع��ام��ل ال��رئ�ي���س��ي ل�ن�م��و ال���س�ك��ان يف
ب��ري�ت����ش ك��ول��وم�ب�ي��ا ال�بري�ط��ان�ي��ة ه��و،
و� �س �ي �ظ��ل ،ال �ه �ج��رة .وت �� �ش�ير �أح ��دث
البيانات ال�سكانية ايل زيادة الهجرة
الدولية اىل املقاطعة بن�سبة  16يف
امل��ائ��ة يف ا ل �ع��ام ا مل��ا � �ض��ي .و ي���ص��ل
معظم ه���ؤالء ا مل�ه��ا ج��رون م��ن �أ�سيا
و ه��و من��ط م��ن املتوقع �أن ي�ستمر يف
ا لأ ع� ��وام ا مل�ق�ب�ل��ة .و ي���س�م��ح ب��ر ن��ا م��ج
هجرة مقاطعة كولومبيا الربيطانية
حل� �ك���و م���ة ا مل� �ق���ا ط� �ع���ة ب ��ا خ� �ت� �ي ��ار
ا لأ ��ش�خ��ا ���ص ا ل��ذ ي��ن لديهم ا مل�ه��ارات
واخلربة يف العمل للهجرة �إىلها
الهجرة �إىل �سا�سكات�شوان

ي� �ع� �ت�ب�ر م� � �ع � ��دل ال � �ب � �ط� ��ال� ��ة يف
�سا�سك�شوان وال��ذي ال يتعدي %3.5
ه��و الأدين ع �ل��ي م���س�ت��وي ك �ن��دا .بل
�أن عا�صمة املقاطعة ريجينا تتمتع
مب �ع��دل ب �ط��ال��ة م�ن�خ�ف����ض ي���ص��ل ايل
 2.8يف امل��ائ��ة فقط .ووف�ق��ا ل�ل�أرق��ام
ال���ص��ادرة ه��ذا ال�شهر م��ن قبل هيئة
�إح�صاءات كندا ،فقد زادت الوظائف
يف �سا�سكات�شوان مب �ق��دار 19،000
وظيفة يف �سبتمرب .ويتوقع التقرير
ذاته �أن ي�صل عدد �سكان �سا�سك�شوان
ايل 1.5م�ل�ي��ون ن�سمة ب�ح�ل��ول ع��ام
 .2038ي��ذ ك��ر �أن ��س��ا ��س�ك��ا ت���ش��وان
غنية باملوارد الطبيعية ،مبا يف ذلك
النفط وا ل �غ��از الطبيعي والبوتا�س
وا لأ خ�����ش��اب وا ل��ي��ورا ن��ي��وم .و ه��ي
م�ع��رو ف��ة �أ ي���ض��ا با�سم"�سلة اخلبز
يف كندا" ب�سبب القطاع الزراعي
ا ل�ق��وي .ي�سمح بر نا مج ا ل�ه�ج��رة
اال ق �ل �ي �م��ي ا يل � �س��ا � �س �ك��ا ت �� �ش��وان
(  )SIN Pل��ل��ح��ك��و م��ة ا مل �ح �ل �ي��ة
ب�تر ��ش�ي��ح ع��د د م�ع�ين م��ن ا لأ ف��راد
ل�ل�ح���ص��و ل ع�ل��ى ا لإ قا مة ا ل��دا ئ�م��ة
ا ل� �ك� �ن ��د ي ��ة  .و ي� �ت� �م� �ت ��ع ا ل�ب�ر ن ��ا م ��ج
ب� ��أ و ق ��ا ت ق �� �ص�ير ة ل �ل �ت �ع��ا م��ل م��ع
ا ل� �ط� �ل� �ب ��ا ت و ي�����س��ت��ه��د ف ف��ئ��ات
ب� �ع� �ي� �ن� �ه ��ا م� �ث ��ل م� �ث ��ل �� �س ��ا ئ� �ق ��ي
ا ل � �� � �ش� ��ا ح � �ن� ��ا ت  ,ا ل� � �ط �ل��ا ب ,
ا لأ ف � � � � ��ر ا د ذ و ي ا خل� �ب ��ر ة يف
ق �ط��ا ع ا ل �� �ض �ي��ا ف��ة .
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اخبار واعالنات

جمعية رائدات الكرك اخلرييه
بقلم اال�ستاذ زياد مالوي فريحات

امل��ر���س��ال -ت��ورن �ت��و ،ك� �ن ��دا -:تلعب
اجلمعيات اخلرييه يف االردن (خا�صة
اجلمعيات الن�سائيه) دور ًا ري��ادي� ًا يف
خدمة املجتمع املحلي ،الذي بات بحاجة
ما�سه الغاثة العائالت امل�ستوره ،بعد

ح�ضورها يف املجتمع املحلي االردين،
ودليل على رق��ي ذل��ك املجتمع االردين
وعلو درج��ة حت�ضره بقيادته الها�شميه
ال�سديده.
ح�صل يل ال�شرف العظيم بالتعرف
على ال�سيده ه�ن��اء اخل�ضور بوا�سطة
الفي�س ب��ك ،و�سرعان م��ا الحظت من
خالل توا�صلي معها باالن�سانه اال�صيله
ك��رمي��ة النف�س ،ذات ال ��روح الطيبه،
وامل�شاعراالن�سانية النبيله ،واملحبة
ال�صادقه ملليكها ووطنها وح��ب اخلري
ملجتمعها .هناء اخل�ضور ابنة ا�صل،
اخ ��ت وزوج� ��ه وام و� �ش��اع��ره ،وك��ات�ب��ه
�صحفيه ،وحم��ا� �ض��رة يف ع�ل��م النحل

ونحن يف ه��ذا املقام ن�سلط ال�ضوء
على احدى اجلمعيات اخلرييه االردنيه،
وه��ي جمعيه رائ��دات الكرك اخلرييه.
ه��ذه اجلمعية هي من اح��د اجلمعيات
الفعالة والن�شيطه يف املجتمع الأردين
يف حمافظة ال �ك��رك واه��داف �ه��ا كثريه
ونبيله وت �ق��وم ه��ذه اجلمعية بتقدمي
الدعم للطالب الفقراء يف اجلامعات
كذلك تقوم بتقدمي امل�ساعدات العينيه
وال�ن�ق��دي��ه لبع�ض ال �ع��ائ�لات الفقريه
والأرامل التي ت�سكن املنطقه .
وي���ص�ع��ب حت�ق�ي��ق امل��زي��د م��ن نلك
االجن��ازات اخل�يره ،بدون دعم اجلميع
لها  .علم ًا بان و�ضع اجلمعيه كما علمنا

العبئ الثقيل ال��ذي فا�ض على االردن
م��ن املهاجرين ال�ع��رب اال��ش�ق��اء هرب ًا
م��ن احل��روب امل��دم��ره يف دول اجل��وار.
وم��ن تلك اجلمعيات ال �ب��ارزه ،جمعية
رائ��دات الكرك اخلرييه ،التي ان�شئت
�سنة  2011بهمة ال�سيده هناء اخل�ضور
وال�سيده بيان احلبا�شنه وغريهن من

ن�ساء الأردن الن�شميات ،والتي عملن بكل
جهد وت�صميم يف العمل التطوعي على
ان�شاء هذه اجلمعيه مب�ساعدة اخواتهن
م��ن االردن �ي��ات الكركيات الن�شميات،
ال�ل��وات��ي ا�صبحن مفخرة يف املجتمع
االردين والعربي والعاملي على حد �سواء.
ه��ذه اجلمعيه وغ�يره��ا م��ن اجلمعيات
االردن �ي��ه ال�ف�ع��ال��ه ه��ي دل�ي��ل ع�ل��ى ق��وة

وخبرية يف طب االع�شاب ،مهتمه جد ًا
ب��ال�تراث الأردين ول��دي�ه��ا ال�ع��دي��د من
املقتنيات الرتاثيه اجلميله ،نا�شطة يف
االع �م��ال التطوعيه خل��دم��ة جمتمعها
وم�ساعدة ذوي االحتياجات اخلا�صة
واال�سرالعفيفة.
العمل التطوعي االن�ساين هو ا�سا�س
ال�ن�ه���ض��ة احل �� �ض��اري��ه يف املجتمعات
وال��دول املتقدمه ...وه��ي فري�ضة الرب
واالح���س��ان يف جميع ال��دي��ان��ات ،فكلما
�أح���س�ن��ت ه��ذه اجل�م�ع�ي��ات م��ن عملها
و�أدائها يف �سد طلبات املحتاجني ،وبادر
املجتمع م��ن اه��ل اخل�ي�ر ب��دع��م ه��ذه
اجل�م�ع�ي��ات م��ادي � ًا وم �ع �ن��وي � ًا ،ا�صبح
ذلك املجتمع جمتمع ُا راقي ًا امن ًا يعم
باخلري وال�سالم واالمن واالمان .

�صعب ج��دا ل�ع��دم وج ��ود خم�ص�صات
تكفي لها حيث �أن اجلمعيه تعتمد على
�أ ه��ل ا خل�ير ا ل��ذ ي��ن يقومون بالتربع
لها وال يوجد لديها اي م��ردود من
اجلهات احلكوميه.

ولذا نرجو من اهل اخلري اينما كانوا
دعم وم�ؤازرة تلك اجلمعيه مبا يقدرهم
اهلل عليه ...واهلل ويل التوفيق
للتوا�صل مع اجلمعية يرجى االت�صال
باالخت هناء اخل�ضور على تلفون رقم:
00962-79-586-7057
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ق�صة بداية جناح �سل�سلة مطاعم دجاج كنتاكي !!!

ا مل��ر � �س��ال -ت��ور ن �ت��و ،ق���ص��ة ب��دا ي��ة
د ج � ��اج ك �ن �ت��ا ك��ي ا ل �ب �ع ����ض ي �ع��ر ف �ه��ا
والبع�ض ي�ع��رف ج��زء منها  ،ولكن
�إ ل �ي �ك��م ا ل �ق �� �ص��ة ا ل �ك��ا م �ل��ة ل���س�ل���س��ة
م� �ط ��ا ع ��م ك� �ن� �ت ��ا ك ��ي  .وا ل � �ت� ��ي ل �ه��ا
ذ ك��ر ي��ات ق��د مي��ا ع�ن��د م��ا و ��ص��ل �سعر
ك�ي����س ا ل �ب��ا ط��ا ط��ا ا مل�ق�ل�ي��ة  20فل�س
عند مطاعم كنتاكي ك��ان كولونيل
�ساندرز Colonel Sanders
وا ل� ��ذي و ل ��د يف �� 9س�ب�ت�م�بر 1890
متعهد �أمريكي �أ�س�س �سل�سة مطاعم
ك �ن �ت��ا ك��ي .ك ��ا ن ��ت ا �� �س ��رة � �س��ا ن��درز
ت �ع��اين م��ن ا ل �ف �ق��ر و ت� ��دين م���س�ت��وى
ا مل�ع�ي���ش��ة ،فقد ت��ويف وال ��ده وه��و يبلغ
م��ن العمر �� 6س�ن��وات ،ف�أ�صبح وام��ه
وحيدين ي�صارعان احلياة ومتاعبها،
فا�ضطرت وال��دت��ه للعمل وظ��ل يرعى
اخيه واخته ويعد لهما الطعام ،مل يكن
يعلم هارالند ب�أن هذا العمل ال�شاق
بالن�سبة ملن يف عمره كان يخبي لها
يف امل�ستقبل م �ل �ي��ارات ا ل� ��دوالرات،
لقد اتقن هارالند فن الطبخ و �أ�صبح
يع�شقه وهذا �سبب اخللطة ال�شهرية
التي اخرتعها الحقا.
 �أول مطعم كنتاكيرغم امل�صاعب التي ظلت تالحق
هارالند منذ وفاة والده ،فقد �أكمل
درا�سته الثانوية ثم �إلتحق باجلامعة
و ت�خ���ص����ص يف ق�سم امل�ح��ام��اة ،على
ال ��رغ ��م م ��ن درا���س��ت��ه ف �ق��د ع �م��ل يف
خ��دم��ة ال���س�ي��ارات وامل ��زارع والإط�ف��اء
واجلي�ش ،فيبدو �أنه مل يرتك عمال �إال
ودخل فيه ،بعدما تخرج من اجلامعة
عمل كمحامي يف �أح��د ال�شركات ،ثم
�إ��ش�ترى حمطة خل��دم��ة ال���س�ي��ارات يف
وال ي� ��ة ك �ن �ت��ا ك��ي ،ل �ق��د ك ��ان ي�ع�ي����ش
ح �ي��اة ع��اد ي��ة ومل ي �ك��ن ي �ع �ل��م ب ��أن
باب الرثوة مقبل عليه.

عندما بلغ عمر هارالند  39وذلك
يف عام  1929قدم �إليه �أحد �أ�صحابه
وهو يتذمر من �سوء الطبخ يف املطاعم
املوجودة بوالية كنتاكي فلمعت يف فكر
ه��ارال ن��د ف�ك��رة �إ ن���ش��اء مطعم يقدم
الطعام ل�سكان املدينة ،بدء هارالند
ب��ا ل �ع �م��ل وا ل �ت �خ �ط �ي��ط ف��ح��ول �أ ح ��د
الغرف يف املحطة التي ك��ان ميلكها
�إىل م�ط�ب�خ��ا ل�ب�ي��ع ا ل��د ج��اج ا مل�ق�ل��ي
وا ل �ب �ط��ا ط ����س وا خل�����ض��ار ،ف��ا ��ش�ت�ه��ر
ا مل�ط�ع��م خ�لال ب�ضع ��ش�ه��ور و �أ ��ص�ب��ح
م�ك�ت�ظ��ا ب��ا ل��ز ب��ا ئ��ن ،ف �ق��ام ب ��إ غ�لاق
ا مل�ح�ط��ة و حت��و ي�ل�ه��ا �إىل م�ط�ع��م حتت
م���س�م��ى ك ��ايف � �س��ا ن��درز ،ب �ع��د ع�شر
�سنوات اكت�شف طريقة �سرية لقلي
الدجاج من دون احلاجة لأ�ستخدام
زيت الطبخ ،لكن هارالند مل يعجبه
الو�ضع فكان طموحه �أكرب مما عليه
يف ذلك الوقت ،ففي عام  1949منح
م��ن ق�ب��ل ح��ا ك��م وال ي��ة ك�ن�ت��ا ك��ي رتبة
كولونيل تكرميا له ،وعر�ض عليه عام
1953م �شراء املطعم مقابل  150الف
دوالر ،ولكن ه��ارالن��د رف�ض العر�ض
واك� �م ��ل م� ��� �ش ��واره ،ول��ك��ن ب �ع��د ف�ترة
ق�صرية ا�ضطر لبيع املطعم بن�صف
املبلغ الذي عر�ض عليه من قبل حاكم
والي ��ة ك�ن�ت��اك��ي وذل ��ك ب���س�ب��ب �إع ��ادة
تخطيط املدينة وابتعاد مطعمه عن
الطرق ال�سريعة مما قلل عدد زبائنه.
بعدما خ�سر هارالند من جتربته
ال�سابقة مل ي�ست�سلم فبدء بتح�ضري

خ �ل �ط �ت��ه ا ل �� �س��ر ي��ة و ع��ر � �ض �ه��ا ع�ل��ى
املطاعم ،ولكنه ا�صيب بخيبة امل
�أ خ� ��رى ،ف �خ�لال ��س�ن�ت�ين مل ي�ستطع
�إال ا ق �ن��اع  5م �ط��ا ع��م ف �ق��ط ،ف�ك��ان
خ�ل�ال ه���ذه ا ل �� �س �ن �ت�ين ي �� �س��ا ف��ر م��ن
وال ي��ة لأ خ��رى م��ن ا ج��ل ب�ي��ع اخللطة
ا جل ��ا ه ��زة�� .ش�ي�ئ��ا ف���ش�ئ�ي��ا ا ��س�ت�ط��اع
ت��أ ��س�ي�� �س��ي ��س�ل���س�ل��ة م �ط��ا ع��م د ج��اج
كنتاكي حتى و�صل �إىل  200مطعم ويف
ع��ام  1963و�صل ع��دد ف��روع مطاعم
كنتاكي �إىل  600فرع ،ويف تلك الفرتة
ق��رر بيع امتياز مطاعم كنتاكي �إىل
ج��ان ب ��راون وامل�ل�ي��ون�ير ج��اك ما�سي،
مقابل مليون دوالر وراتب �شهري قدره
 40ال��ف دوالر ث��م بعد ذل��ك  75الف
دوالر مدى احلياة ،ومقعد دائم له يف

جمل�س الإدارة.
مكان مقربته
تويف الكولونيل هارالند عن عمر
ن��ا ه��ز  90ع ��ام ق �� �ض��ا ه��ا يف � �ص��راع
و ك �ف��اح ال ي �ع��ر ف��ان ا مل �ل��ل وا ل �ي ��أ ���س،
و م��ا زا ل��ت م�ط��ا ع��م كنتاكي توا�صل
انت�شارها بقوة حتى و�صلت �إىل 18
الف فرع حول العامل ح�سب اح�صاية
ع� ��ام  .2012و ب� �ل� �غ ��ت ا ل� �ع ��ا ئ ��دات
ال�سنوية لعام  2011مبلغ وقدره 15
بليون دوالر �أ م��ر ي�ك��ي  ،ويعمل لدى
ه��ذه ال�سل�سلة ا ل�ع�م�لا ق��ة يف ج�م�ي��ع
�أ ن �ح��ا ء ا ل �ع��امل م��ا ي �ق��ا رب 190
�أ ل��ف م��و ظ��ف .
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منوعــــه
نكـــت
ٌ
• واح ��د غلبان ب��دو يتعرف على
وح ��ده�� ،س��أل�ه��ا ��ش��و �إ��س�م��ك ي��ا ح�ل��وه ؟
ق��ال��ت �إ� �س �م��ي ت �ل �ق��اه ب��احل��داي��ق بني
الزهور!! قاللها :بربي�ش ؟؟؟ ها ها ها
• وحده غلبانه تركت تلفونها يف
البيت ،فوجده �أبوها ...ف�ب��د�أ يبحث
عن ارق��ام ا�سماء ال�شباب حتى وجد
�إ �� �س ��م :ح �ب �ي �ب��ي ...ف �غ �� �ض��ب واراد
ان ي �ع��رف م��ن ه��و حبيبها وا ت���ص��ل
بالرقم واذا بهاتفه يرن فبكى االب
و مل��ا و�صلت بنته راح اعطاها 200
جنيه .البنت فرحت ورا ح��ت املول
وا�شرتت هديه حلبيبها ،اللي ا�سمه
خمزن على التلفون با�سم نرمني
• واح��د حم�ش�ش ت�سبب مبقتل
�� 25ش�خ����ص�� .س��أ ل��ه ا ل���ض��ا ب��ط كيف
� �ص��ار ا حل���ادث ؟ ق��ال ك �ن��ت م���س��رع
و �إ ن �ق �ط �ع��ت ا ل �ف��را م��ل و ك ��ان ق��دا م��ي
على اليمني �شخ�ص و ع�ل��ى الي�سار
عر�س...
طيب يعني �أ�صدم مني يا افندم ؟
قال ال�ضابط كان �صدمت الرجال.
قال املح�ش�ش هذا اللي �صار يا بيه
ب�س ا لأخ هرب للعر�س وانا حلقته
• واحد �سعودي �س�أل م�صري :
لي�ش امل�صريني بيحلفوا كثري؟
قال امل�صري  :واهلل العظيم دي �إ�شاعه .
وامل�صحف ده م�ش �صح ,,,
وعهد النبي ده ظلم،،،،
ق�سم ًا باهلل ده �إفرتاء!!!
والنبي �إحنا م�ش كـده ...
• حم�ش�ش ب�س�أل �صاحبه :
� �ش��و ق �� �ص��ة ا ل��وا ل��د م��ن ي ��وم ما
توفى بطلنا ن�شوفه ؟؟؟؟
• ���ش��ي��خ ب��ع��ل��م اوالده ا ل �ع��د
باالجنليزي  :ون  ،تو  ،ث��ري ،فور،
فايف  ،والعياذ باهلل �سك�س.

• �أ ع��ل��ن��وا ب��ا ل��ت��ل��ف��ز ي��ون ع��ن
م���س��ا ب�ق��ه واجل��ائ��زة مليون جنيه للي
عنده  10عيال ،وا ح��د ع �ن��ده ت�سعة
ع �ي��ال ق��ال مل��را ت��ه �أن��ا كنت متجوز
عليكى ومعايا ولد �أروح �أجيبه ونكمل
الع�شرة ونك�سب اجل��اي��زة ،راح و مل��ا
رجع ملقا�ش العيال
�س�أل مراته فني العيال
قالتله كل عيل �أبوه جه واخده.
• مرة واحد قتل حماته
�سائله ال�ضابط ا�سمك �إيه
قال اكتب عندك فاعل خري
• وا ح��د قبل م��ا مي��وت جمع والده
ا ل �ت�لا ت��ة و ح���ب ي��و � �ص �ي �ه��م ان ي�ب�ق��و
ي��د ًا وا ح��دة ،و �أ ع�ط��ى لكبريهم عود
خ�شب ك�سره ب�سهوله� ،أعطاه اتنني
ك �� �س��ر ه��م ب���س�ه��و ل��ة ب��ر � �ض��ه� ،أ ع �ط��اه
خم�سني عود ك�سرهم ب�سهوله،
ق��ال ل�ه��م ط��ا مل��ا م�ع��ا ك��م ا ل�ب�غ��ل ده
مافي�ش خوف عليكم.
• ف ��ى م ��ره وا ح � ��ده ر ف �ي �ع��ه اوى
وعاوزه تتجوز
را ح��ت ا م�ه��ا و ل�ف��ت ع�ل��ى و�سطها
جرانيل ج��را ن�ي��ل� ...شافها وا ح��د و
عجبته وراح اجتوزها
وفى ليلة الدخلة خلعها الف�ستان
ل�ق��ى ج��را ن �ي��ل ي���ش�ي��ل ج��ر ن��ال ي�لا ئ��ى
ج��ر ن��ال راح ا ت���ص��ل ب�ح�م��ا ت��ه وا ل�ه��ا
بنتك على ال�صفحة الكام.
• مرة واحدة قالت لزوجها
اليوم ب�صيت لنف�سى فى املراية
لقيت نف�سى قمر14
تفتكر كده غرور...؟
قالها لأ ..ده كدة يبقى عمى
• مرة واحد غبى لقى ع�شرة جنيه
على االر�ض خدها وحط خم�ستني

للت�سليه
ق�ص�ص طريفه
قدم رجل خلطبة فتاه

ق��دم ��ش��اب خلطبة ف�ت��اة فلما وجد
الأب فيه ال�صفات املنا�سبة طلب منه
مهر جنيه واح��د فقط  ...ق��ال الأب :
�أحنا ن�شرتي رج��ال وال يهمنا امل��ال ...
ف��رح ال�شاب و مت ال ��زواج كانت هناك
دوم��ا على �سبيل
حركة يقوم بها ال��زوج ً
امل� ��زاح ك�ل�م��ا ا� �ش�ت�رى ال� ��زوج زج��اج��ه
بيب�سي يقول لزوجته � :أن�ت��ي وزجاجه
ال�ب�ب���س��ي ن�ف����س ال �� �ش��يء ك�ل�ك��م بجنيه
والزوجة مقهورة وتكتم غيظها ودا ًمي��ا
يناديها يا زجاجة البيب�سي ذهبوا مرة
يتم�شون وا�شرتى بيب�سي قال لها  :تخيلي
؟؟!! �أنتي خ�سرتيني نف�س ما خ�سرين
البيب�سي ههههههه طفح الكيل .......
طلبت الزوجة تزور �أهلها وا�شتكت هناك
لهم من زوجها وقالت �أرخ�صتم مهري
ف�أرخ�ص قدري غ�صب الأب وقال للزوج
ال��ذي �أت��ى لأخ��ذ زوج�ت��ه  :خليها اليوم
عندنا وتعال �أنت و�أهلك غدا عازمنكم

فرح الزوج ومكان�ش يعرف امل�ستخبى
م��ن ال �ع��زوم��ه ال �ي��وم ال �ث��اين ج ��اء هو
وعائلته فو�ضع لهم الأب زجاجة بيب�سي
!! ا�ستغربوا الأهل لكن الزوج بد�أ ي�شعر
�أن زوجته ا�شتكت الهلها ثم �أت��ى الأب
بزجاجة ثانية وثالثة وو�ضعها �أمام �أهل
ال�شاب وقال لهم � :أخذتوا بنتنا بزجاجة
بيب�سي والآن نعطيكم  3زج��اج��ات و
نريدها �أن ترجع لنا ك��اد ال��زوج يغمى
عليه من الإح��راج �أما �أهله فلم يفهموا
�شيئا ��ش��رح لهم الأب امل��وق��ف فغ�ضب
اجلميع على ال ��زوج وق��ال��وا !!! �أه�ك��ذا
جزاء من �أكرمك؟؟ حلف الأب �أال تخرج
البنت من بيته �إال بـ � 300ألف جنيه و�أ ّيده
اجلميع ...
�أح��رج ال��زوج وعلم �أن��ه ي�ستحق ما
ح�صل له وقام بدفع املبلغ مهما ح�صل
لأن��ه يحب زوج�ت��ه ولكن بعد ف�تره قام
يناديها " يا م�صنع البيب�ســــــــي".

ال�ضره مره....ولو كانت جره

من �أ�ساطري كيد احلرمي
كان �أحد الرجال متزوج ًا منذ زمن
طويل  ..وكانت زوجته ال تنجب ..ف�أحلت
عليه زوجته ذات يوم قائلة
ملاذا ال تتزوج ثانية يا زوجي العزيز
 ..فرمبا تنجب ل��ك ال��زوج��ة اجلديدة
�أبناء يحيون ذكرك
فقال الزوج
وم��ايل ب��ال��زوج��ة الثانية  ..ف�سوف
حتدث بينكما امل�شاكل والغرية!!
فقالت الزوجة
ك�لا ي��ا زوج ��ي ال�ع��زي��ز ف ��أن��ا احبك
و�أودك و�سوف �أراعيها ولن حتدث �أية
م�شاكل.
و�أخ�ي�را واف��ق ال ��زوج على ن�صيحة
زوجته وقال لها-:
�سوف �أ�سافر يا زوجتي  ..و�س�أتزوج
ام��ر�أة غريبة عن ه��ذه املدينة حتى ال
حتدث �أية م�شاكل بينكما
وعاد الزوج من �سفرته �إىل بيته ومعه
ج��رة كبرية من ال�ف�خ��ار ...قد الب�سها

ثياب ام��ر�أة وغطاها بعباءة دون علم
زوجته وافرد لها حجرة خا�صة ..
و ن�آدها قاال لزوجته الأوىل
ها �أنا ذا حققت ن�صيحتك يا زوجتي
ولقد تزوجت امر�أة ثانية !!
وع�ن��دم��ا ع��اد ال ��زوج م��ن عمله �إىل
البيت  ..وجد زوجته تبكي ف�س�ألها
ماذا يبكيك يا زوجتي ؟؟
ردت الزوجة
ان ام��ر�أت��ك التي جئت بها �شتمتني
و�أهانتني وانا لن ا�صرب على هذه االهانة !!
تعجب الزوج ثم قال-:
�أنا لن �أر�ضى ب�إهانة زوجتي و�سرتين
بعينيك ما �س�أفعله بها
ثم تناول الزوج ع�صاه ..و�ضرب بها
ال�ضرة املزعومة على ر�أ�سها فته�شمت
و�إذا بها جرة فخارية  ...والزوجة قد
ذهلت فقال لها ال��زوج  -:ها  .....هل
�أدبتها لك !!
فقالت املر�أة لزوجها  -:ال تلمني على
ما حدث ..فال�ضرة مرة ولو كانت جرة !

زوجه تك�شف لزوجها �سراً ....
دفنته  60عام ًا

مبنا�سبة عيد ا�ستقالل لبنان
يا ها لإ�ستقالل احللم وينك
�إنت حلم واحللم بعدك
�سنني ب�سمع فيك برك�ض تا القيك
بالقي حلم هربان هربان مبعانيك
�شو حابب انا هزك تا وعيك
رد القيم واملعاين اللي فيك
ردك لثورة بالدم بتغطيك
ردك جلي�ش بالروح يفديك
ردك ل�شهيد حياتو يهديك
�ساعة ما بدك بالدم يرويك
جلندي ح�صانو املوت تا يحميك
تا احلرية وال�سيادة ،ا لإ�ستقالل يعطيك
ردك مقاومِ ،ر بي عا حفافيك
قلبو �صخر روحو نار تا يدفيك
ردك حقيقة تا الفخر اعطيك
ردك كرامة بالعز �إبقيك
ردك لأرزة ب�شموخها بتوازيك
ل�شهادة روحها جنوم لياليك
هيدا �شرف والت�ضحية وفاء بخليك
علم عا جبالنا عايل وبيعليك
بيار عون

ظ�لا م��ت��زوج�ين ���س��ت�ين ���س��ن��ة
ك����ان����ا خ�ل�ال���ه���ا ي���ت�������ص���ارح���ان
ح����ول ك���ل ����ش���يء ،وي�������س���ع���دان
ب��ق�����ض��اء ك��ل ال��وق��ت يف ال��ك�لام
او خ���دم���ة �أح���ده���م���ا ا لآخ�����ر،
ومل ت���ك���ن ب��ي��ن��ه��م��ا �أ�����س����رار،
ول��ك��ن ال��زوج��ة ال��ع��ج��وز ك��ان��ت
حت��ت��ف��ظ ب�����ص��ن��دوق ف���وق �أح���د
ال�����رف�����وف ،وح������ذرت زوج���ه���ا
م���رارا م��ن ف��ت��ح��ه او ���س ��ؤال��ه��ا
ع��ن حم��ت��واه ،و لأن ال��زوج ك��ان
يحرتم رغبات زوجته ف�إنه مل
ي�أبه ب�أمر ال�صندوق ،اىل ان
ك���ان ي���وم �أن���ه���ك ف��ي��ه امل��ر���ض
ال����زوج����ة وق�����ال ال���ط���ب���ي���ب ان
�أي��ام��ه��ا ب��ات��ت م��ع��دودة ،وب��د �أ
ال��زوج احل��زي��ن يت�أهب ملرحلة
ال��ت��رم�����ل ،وي�������ض���ع ح���اج���ي���ات
زوج���ت���ه يف ح��ق��ائ��ب ل��ي��ح��ت��ف��ظ
بها كذكريات.
ث������م وق�����ع�����ت ع����ي����ن����ه ع���ل���ى
ال�������ص���ن���دوق ف���ح���م���ل���ه وت���وج���ه
ب���ه اىل ال�����س��ري��ر ح��ي��ث ت��رق��د
زوج��ت��ه امل��ري�����ض��ة ،ال��ت��ي م��ا ان
ر �أت ال�صندوق حتى ابت�سمت
يف حزن وقالت له :ال ب�أ�س ..
ب ��إم��ك��ان��ك ف��ت��ح ال�����ص��ن��دوق ..
ف��ت��ح ال��رج��ل ال�����ص��ن��دوق ووج��د

ب��داخ��ل��ه دم��ي��ت�ين م��ن ال��ق��م��ا���ش
و �إب����������ر ال����ن���������س����ج امل����ع����روف����ة
ب��ال��ك��رو���ش��ي��ه ،وحت��ت ك��ل ذل��ك
م��ب��ل��غ � 25أل��ف دوالر ،ف�����س��أل��ه��ا
عن تلك ا لأ�شياء.
ف���ق���ال���ت ال���ع���ج���وز ه��ام�����س��ة
 :ع��ن��دم��ا ت���زوج���ت���ك �أب��ل��غ��ت��ن��ي
ج�����دت�����ي ان �����س����ر ال���������زواج
ال����ن����اج����ح ي���ك���م���ن يف ت���ف���ادي
اجل�����دل وال���ن���اق���ر وال���ن���ق�ي�ر..
ون�صحتني ب��أن��ه كلما غ�ضبت
م���ن���ك� ،أك���ت���م غ�����ض��ب��ي و �أق����وم
ب�����ص��ن��ع دم���ي���ة م���ن ال��ق��م��ا���ش
م�����س��ت��خ��دم��ة ا لإب����ر ..ه��ن��ا ك��اد
ال���رج���ل ان ي�������ش���رق ب��دم��وع��ه
 :دم���ي���ت���ان ف���ق���ط؟ ي���ع���ن���ي مل
تغ�ضب مني طوال �ستني �سنة
����س���وى م���رت�ي�ن؟ ورغ����م ح��زن��ه
ع��ل��ى ك���ون زوج���ت���ه يف ف��را���ش
امل���وت ف��ق��د �أح�����س ب��ال�����س��ع��ادة
لأن�����ه ف���ه���م ان����ه مل ي��غ�����ض��ب��ه��ا
�سوى مرتني.
ثم �س�ألها :ح�سنا ،عرفنا
���س��ر ال��دم��ي��ت�ين ول���ك���ن م���اذا
ع����ن اخل���م�������س���ة وال���ع�������ش���ري���ن
�أل��ف دوالر؟ �أج��اب��ت��ه زوج��ت��ه:
ه��ذا ه��و امل��ب��ل��غ ال��ذي ج��م��ع��ت��ه
من بيع الدمى.
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"اجلاحظ وذكاء الن�ساء "

 -1اجلاحظ من �أ�ساطني النرث العربي
� ،صحيح �أنه مل يبد�أ الأمر به كما بد�أ
العرو�ض باخلليل  ،وكما ب��د�أ النحو
ب�سيبويه  ،ولكنه ترك ب�صمة فيه مل
يرتكها �أحد قبله وي�صعب �أن يرتكها
�أح ��د ب�ع��ده  ،ف� ��إن ك��ان املتنبي �أم�ير
ال�شعر ،فاجلاحظ بر�أيي �أمري النرث
وك�ت��اب��ه ال�ب�ي��ان والتبيني ِقبلة النرث
م��ا زال الأدب ��اء وال��دار� �س��ون ييممون
وجوههم �شطره رغم مرور ما يزيد
عن الف عام على ت�أليفه  ،وقد قال
ا ب��ن خ �ل��دون  :ك�ت��ب ا ل �ن�ثر ا ل�ع��ر ب�ي��ة
�أر ب� �ع ��ة �أدب ا ل �ك��ا ت��ب ال ب���ن ق�ت�ي�ب��ة
وا ل�ك��ا م��ل ل�ل�م�برد وا ل�ب�ي��ان والتبيني
للجا حظ
واالم��ايل لأبي علي القايل ،وما تبقى
من كتب فروع منها!
 -2قال اجلاحظ:
كنتُ وجماعة على طعام
ف�أتت امر�أة طويلة جد ًا
ف�أردتُ �أن �أ�سخر منها فقلتُ لها:
انزيل حتى ت�أكلي معنا
فقالت يل:
ا�صعد �أنتَ ترى الدنيا!
 - 3التقى اجلاحظ بامر�أة قبيحة يف
�أحد حوانيت بغداد
وكان اجلاحظ �آية يف القبح
وكان مت�صاحلا مع نف�سه
وقد روى طرائف عن قبحه
فقال :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم:
" واذا الوحو�ش ُح�شرت "
فقالت :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم:
" و�ضرب لنا مثال ون�سي خلقه"
 - 4يقول اجلاحظ :
مررتُ ب�سوق النخا�سني يف بغداد
ف�إذا بجارية للبيع
وكانت غاية يف اجلمال
وكان يف خدها �شامة
ا�سمك ؟
فاقرتبتُ منها وقلتُ لها  :ما
ِ
فقالت  :مكة
فقلتُ لها � :أت��أذن�ين �أن �أقبل احلجر
الأ�سود؟!
فقالت  :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
" مل تكونوا بالغيه �إال ب�شق الأنف�س "
 - 5تعمدتُ يف اختيار الق�ص�ص �أن
يكنّ لن�ساء خمتلفات
النف�سي
تركيبها
فاملر�أة هي املر�أة يف
ّ
بغ�ض النظر �أين و�ضعتها احلياة!!!..
غري �أن الرجال يعتقدون �أن الن�ساء
�أقل عقال منهم
وهذا خط أ� فادح  ،املر�أة عاطفية
وقد خلقها اهلل لتكون الن�صف الرقيق
لالن�سان
وان كانت عاطفتها ت�ؤثر على �أحكامها
العقلية احيانا
ف �ه��ذا ال ي�ع�ن��ي �أن ع�ق��ول�ه��ن �أق ��ل من
عقول الرجال
يف امل ��واق ��ف ال��ت��ي ال ت �ت��دخ��ل ف�ي�ه��ا
العاطفة
تت�ساوى املر�أة بالرجل متام ًا
خمطئ من يعتقد �أن املر�أة عاطفة
والرجل عقل
املر�أة عاطفة والرجل ع�ضالت
ولكن عقول الرجال �أثرها �أو�ضح لأن
النف�سي يختلف عن تركيب
تركيبهم
ّ
الن�ساء
وهذه الب�شرية ذكورية بامتياز
لأن ال��ذك��ور ه��م م��ن ي�سيطرون على
هذا الكوكب
يكتبون التاريخ
ويديرون االقت�صاد
وي�ست�أثرون بال�سيا�سة
ولكن ما اعطيت املر�أة فر�صتها يوما
اال واثبتت نف�سها
عندما قر�ضت اخلن�ساء �شعرا يف
�سوق عكاظ
قال النابغة  :اخلن�ساء �أ�شعر العرب
وعندما بد�أ �أمر ال�سماء كان �أول من

�أُعلم به امر�أة
وع�ن��دم��ا �أم��ر ال�ن�ب��ي �صلى اهلل عليه
و�سلم �أ�صحابه بحلق ر�ؤو��س�ه��م يوم
احلديبية
ف�أبوا �أوال حيث �أخذتهم احلمية هلل
قالت له زوجته  :قم فاحلق �أمامهم!
فلما فعل فعلوا
�صحيح �أن الإ�سالم قد منع املر�أة من
تويل بع�ض املنا�صب يف املجتمع
ك�أن تكون خليفة مثال
ولكن هذا لي�س انتقا�صا من قدراتها
ولكن لأنها ُخلقت ل�شيء مهم وعظيم
غري هذا
لقد �أراد اال�سالم �أن ال يكلفها ما ال
تطيق
فاحلكم للعقل والع�ضالت
واملر�أة كائن ح�سا�س ورقيق
انه بهذا مل يزدريها بقدر ما �أكرمها
فم�ساواة امل��ر�أة بالرجل مطلقا ظلم
للمر�أة!!!.
امل �� �س��اواة يف احل �ق��وق وال �ك��رام��ة �أم��ر
دافع عنه اال�سالم ب�شرا�سة
ولكن الوظائف يف احلياة اعطى فيه
كل ذي حق حقه
وفق ما ُخلق به وله
ال ��ذي ��ن ُي �ط��ال �ب��ون مب�����س��اواة امل� ��ر�أة
بالرجل مطلقا
هم يف احلقيقة يظلمونها من حيث ال
يدرون
على املر�أة �أن تقف �ضدهم دفاعا عن
�أنوثتها
فهذا �أجمل ما فيها
وعليها �أن تقاتل كي ال تخ�سره
وع�ل��ى ال��رج��ال �أن يفهموا �أن امل��ر�أة
خمتلفة عنهم
ولي�ست متخلفة عنهم
ك��ل رج��ل ن��اج��ح ب�ق��ي يف ب�ط��ن ام ��ر�أة
ت�سعة �أ�شهر طفيليا يقتات غذاءها
و�صحتها وعافيتها
ثم قطعة حلم بني يديها
تر�ضعه وتنظفه وحتنو عليه
ثم تربيه وتعلمه
وت�صقله وتعده للحياة
ه��ذه التي اق��ل �ش�أنا ه��ي التي رفعت
�ش�أنك
ولو فكرت بعقلها دون عاطفتها
ما كنت ما �أنت عليه الآن
ل��و مل ت�ك��ن امل���ر�أة عاطفية م��ا كانت
لرت�ضى عند �أول كلمة بعد كل خ�صام
لو مل تكن عاطفية �أين �سنذهب بحثا
عن حنان
خلق اهلل املر�أة �أكرث عاطفة
ولكنه مل يخلقها �أقل عقال
ول �ك �ن��ه � �س �ب �ح��ان��ه ل �ت �� �س �ت �م��ر احل �ي��اة
�أعطاها في�ض عاطفة
خلقهن اهلل خمتلفات لنكتمل بهن
وليكتملن بنا
الأق �ط��اب املت�شابهة يف املغناطي�س
تتنا فر
والأقطاب املختلفة تتعانق
املر�أة هبة ولي�ست لعنة
هدية ولي�ست م�صيبة
افخرن ب�أنف�سكن
ان�ت�ن ال �ن �� �ص��ف ال��رق �ي��ق واحل �� �س��ا���س
للب�شر ية
ابقني ن�سا ًء
ال ت�سمحوا لهم �أن ي�سلبوا منكن �أجمل
م��ا فيكن داف �ع��وا ع��ن �أن��وث�ت�ك��ن حتى
الرمق الأخري 
هذا العامل ال يحتاج �إىل جنود �أكرث
وال يحتاج �إىل وزراء �أكرث
وال يحتاج �إىل جتار �أكرث
وال يحتاج �إىل مزارعني �أكرث
هذا العامل ي�شكو نق�ص ًا حاد ًا يف احلب
وهذه وظيفتكن
وهذا ما ُخلقنت له
و�إن مل تقمن بوظيفتكن �سيغدو هذا
العامل عاط ًال عن احلياة!!!..
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شركة سيدي للسياحه والسفر
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Enjoy your trip with CD Tour
departing every weekend from
Toronto & surrounding area to:

Niagara Falls
Wasaga Beach
1000 Island
Ottawa
Montreal
Quebec

Travel in a first class coach &
enjoy full excitement, fun and
Canada’s Nature ...!!!
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متتع معنا في رحلة العمر
من تورنتو وضواحيها الى
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*الف جزيرة
* اوتاوا
* مونتريال
* وكيوبيك ستي

r
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Some of our trips include:

على منت حافلة من الدرجة االولى مليئة باالثارة
واملتعة واالوقات املرحة والتمتع بالطبيعة
واملناظر اخلالبة

Fall

s

رحالتنا تشمل

• Round Trip from GTA and surrounding.

ً•فطور•كونتنتال•يوميا.••نجوم4•• االقامة•ليلتين•بفندق

• Stay two nights at 4-5 Star Hotels.

• سهرة•عشاء•في•مطعم•عزبي•فاخر•مع•رقص•شرقي

• Daily Continental breakfast.
• Dinner at luxury authentic restaurants
with entertaiments on Saturday nights.

Island 1000•• جولة•لمدة•ساعة•في•مركب•بجزر

1000 Islands

.•• وصالت•غنائية•وترفيهيه•علذ•متن•الحافلة
.•• وقت•مخصص•للتسويق•والكازينو

• One Hour 1000 Islands Boat Cruise.
• Trip includes lunch and dinner.
• Songs and Entertainment on the bus.
• Free Time for shopping and Casino.
• Visit 2-3 tourist attractions each city
(Subject to time permitting)
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For more information or booking please contact:

416-233-3333

FRO

ان تعلن عن تنظيم رحالت جماعيه للجاليه العربيه الكريمه باسعار
مناسبه واماكن سياحيه متعدده تتناسب مع جميع احتياجاتكم في جو
خاص و ممتع وعلى متن باصات فخمه ومريحه مع الطرب والمرح
.طوال الرحلة

in

CD Tour - Toronto

RT

www.cdclimo.com

TRIP

Very low prices • Variety of
different places, Outstanding
service designed to fit all your
needs, Enjoyable
atmosphere & pleasant
convenience.

*
*
*
*
*
*

$37 *
9
STA

•)•مناطق•سياحية•في•مونتريال•(•حسب•الوقت•المتاح3 - 2•• زيارة
.

للمزيد من االستعالمات والحجز يرجي االتصال

Canadian Arab Network

416-233-9927

info@cdclimo.com

www.cdclimo.com

CD Tour - Monteral

1-877-725-8977

The Tour is operated by CD Tours
الرحلة منظمة من قبل شركة سيدي للسياحة والسفر
* Subject to availablities and preset terms and conditions. Prices are based on quad occupancy.
Taxes and Tips are not included. Prices may change without notice.
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