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دعــوةعــامه

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

تابع �صفحة 7

قدا�سه البابا توا�ضرو�س اول زيارة تاريخيه لكندا

املر�سال  -تورونتو -:افتتح قدا�سه
الباباتوا�ضرو�س،رئي�سالطائفهالقبطيه
خالل زيارته املباركه لكندا واحدة من
�أكرب الكاتدرائيات القبطية يف العامل يف
مدينة "ماركهام"�شمال "تورنتو" ،وو�ضع
حجر الأ�سا�س للمتحف القبطي واملقر
البابوي وامل��رك��ز الثقايف ،وه��ي احدى
البنايات التي �سيتم ت�شييدها ب�أر�ض
الكاتدرائية".
و�شارك البابا يف االفتتاح ،رئي�س
ال� � ��وزراء ال �ك �ن��دي �ستيفني ه��ارب��ر،
وع�ضوا الربملان الكندي "جو دانيال"
و"بول كالندرا" ،ورئ �ي ����س مكتب
احل��ري��ات الدينية ال�ك�ن��دي "�أندروا
بنيت" والذين ح�ضروا �ضمن الوفد
املرافق لرئي�س الوزراء.
وتعترب ،زي ��ارة "البابا" تاريخية
وذل ��ك ل�ط��ول امل ��دة ال�ت��ي �سيم�ضيها
يف ك�ن��دا وال �ت��ي �ست�ستغرق اك�ثر من
 26يوما ،ع�لاوة على ع��دد الكنائ�س

التي زاره��ا البابا ،وال�ت��ي بلغت نحو
 51كني�سة ،ه��ذا بالإ�ضافة �إىل عدد
م��ن الكنائ�س اجل��دي��دة ال�ت��ي �سيتم
افتتاحها ،و�شكر قدا�سة البابا احل�ضور
خ�ل�ال االف �ت �ت��اح م���ش�ي��دً ا باحل�ضور
الدبلوما�سي الذي كان يف ا�ستقباله،
والأه��م هو احل��دث نف�سه باالحتفال
مبرور  50عاما على الكني�سة القبطية

يف املهجر والتي ب��د�أت يف كندا عام
.1964
ه��ذا وق ��د ان �ه��ى ق��دا� �س��ة البابا
زي��ارت��ه ال �ك��رمي��ه ملنطقتي "تورنتو
وم�سي�سوجا" اللتني حتويان على العدد
الأك�بر من الكنائ�س القبطية ،وتوجه
لزيارة "�أوتاوا" وموننرتيال ومن ثم
املقاطعات الكنديه الغربيه .

امل��ر��س��ال – ت��ورن�ت��و� ،أك���دت ال�سفارة
الأمريكية لدى الأردن� ،أن الدول امل�شاركة يف
التحالف الدويل �ضد تنظيم 'داع�ش' ،ت�ستطيع
امل�ساهمة يف التحالف ،بطرق خمتلفة،
منها 'الع�سكرية والإن�سانية واال�ستخباراتية
والدبلوما�سية'.
وح��ول ما اذا كان الأردن ج��زء ًا من
ه ��ذا ال�ت�ح��ال��ف ال � ��دويل ،ال���ذي حت��دث
عنه الرئي�س الأم�يرك��ي ب��اراك �أوب��ام��ا،
ووزير خارجيته جون كريي �أخري ًا� ،أ�شار
متحدث با�سم ال�سفارة �إىل ما قاله كريي،

بهذا ال�صدد ،من �أن��ه 'يف ه��ذه املعركة،
هناك دور تقريبا لكل دولة' ،و�أن البع�ض
�سيوفر 'امل�ساعدات الع�سكرية املبا�شرة
وغ�ي�ر امل �ب��ا� �ش��رة' .و�أ���ض��اف �أن البع�ض
�سيقدم �أي�ضا 'امل�ساعدات الإن�سانية ،التي
هناك حاجة ما�سة لها ،من قبل املاليني
مم��ن �أوذوا وه �ج��روا ،يف جميع �أن�ح��اء
املنطقة ،والبع�ض الآخ ��ر �سي�ساعد يف
ا�ستعادة ،لي�س فقط االقت�صادات التي
تهم�شت ،ولكن �أي�ضا يف ا�ستعادة الثقة،
التي حتطمت بني اجل�ي�ران' ،بح�سب ما

نقل عن كريي �أي�ضا.
ويف ه��ذا ال�سياق� ،شدد املتحدث على
�أن الأردن هو 'حليف ال يقدر بثم 'ن للواليات
املتحدة ،وتابع 'نحن نقدر دور القيادة الأردنية
املميز يف دفع عجلة ال�سالم واالعتدال يف
املنطقة' .كما �أك��د �أن ب�لاده تت�شارك مع
اململكة ،بالأهداف حول �سالم �شامل وعادل
ودائم يف ال�شرق الأو�سط ،و�إنهاء التطرف
العنيف ،الذي يهدد �أمن الأردن واملنطقة،
والعاملب�أ�سره.
�أم ��ا بخ�صو�ص ال ��دور امل�ت��وق��ع من
الأردن يف ه ��ذا ال �ت �ح��ال��ف ،ف ��أو� �ض��ح
املتحدث ان هناك جمموعة من الدول
'ق��ام��ت بالفعل بامل�ضي ق��دم��ا يف ه��ذا
اجل�ه��د ،مب��ا يف ذل��ك اململكة املتحدة،
وف��رن���س��ا وك �ن��دا و�أ� �س�ترال �ي��ا واململكة
العربية ال�سعودية وغريها الكثري' .و�أكد
�أن �أمريكا �ستوا�صل العمل مع �شركائها
الدوليني لـ'تو�سيع هذا التحالف ،نظرا
للحاجة امل�ت��زاي��دة وال�ع��اج�ل��ة ملواجهة
'داع�ش' ومعاجلة الو�ضع الإن�ساين'.

التحالف الدويل للحرب �ضد داع�ش

خبري العقار املهند�س لهيب اليا�س

�أنتخابات مدينة م�سي�ساغا بعـد هيزل

املر�سال – تورنتو ت�شهد حمافظة
اونتاريو �صراع حازم يف جولة انتخابات
البلديات يف امل��دن والقرى الكنديه يف
جميع انحاء املحافظه واملزمع عقدها
يف ي ��وم االث �ن�ين امل��واف��ق  27ت�شرين
االول– �أكتوبر . 2014علم ُا بان حكومة
اونتاريو قد ا�صدرت قرار قبل حوايل 14
عام ًا بتوحيد الأنتخابات يف املحافظه
لتعقد يف ثالث ا�سبوع من �شهر اكتوبر
كل اربع �سنوات  .ومن ابرز املدن التي
ت�شهد تناف�س ًا قوي ُا هي مدينه م�سي�ساغا،
خا�صة بعد قرار رئي�سة البلدية ال�سيده
هيزل ماكالني ،اال�ستقاله من من�صبها
ال��ذي تر�أ�سته منذ ع��ام  ،1978واعيد
انتخابها لأكرث من �سبعة مرات .وتعترب
ال�سيده هيزل الأط��ول خدمه كرئي�سة
بلديه يف تاريخ مدينة م�سي�ساغا وتاريخ
كندا واالكرث �شعبيه  ،والتي يطلق عليها
حمبيها ا�سم (�أع�صار هيزل) ،وذلك

لتفانيها يف خدمة املواطنني وحكمتها
وح�سن ادارتها وا�سلوبها ال�صارم والرائع
من اجل خدمة املدينه وتوفري اخلدمات
للمواطنني ،ب ��دون رف��ع ال���ض��رائ��ب او
تقلي�صاخلدمات.
ويخو�ض ع��دد كبري م��ن املر�شحني
لرئا�سة البلديه ملدينة م�سي�ساغا معركه
ح��ام�ي��ه وق��وي��ه ل�ل�ف��وز برئا�ستها ،من
�أمثال ال�سيد �ستيف ماهوين ،وال�سيده
ب ��وين ك��روم �ب��ي ،وال���س�ي��د دي ��ل حممد
(من ا�صل باك�ستاين م�سلم) ،وغريهم
م��ن امل��ر��ش�ح�ين م��ن خمتلف اال� �ص��ول

واالجتاهات ال�سيا�سيه ،هذا باال�ضافة
اىل ع���دد ك �ب�يراخ��ر م��ن امل��ر��ش�ح�ين
الذين يتناف�سون للفوز بالع�شرة مقاعد
املخ�ص�صه لال�ست�شاريني يف جمل�س
البلديه .ويعترب ال�سيد م��اه��وين من
اق��وى املناف�سني خلربته الطويله يف
اخلدمه يف ال�سلك النيابي كمجل�س
ب�ل��دي��ة م�سي�ساغا ،وب��رمل��ان حكومة
اون� �ت ��اري ��ا ،وب ��رمل ��ان ح �ك��وم��ه ك�ن��دا
الفيدراليهلعدةدورات.كماتعتربال�سيده
كرومبي املف�ضله عند ال�شبيبه والن�ساء
لوقوفهامعق�ضايااملراه،وكذلكجلمالها
اخلالب وا�سلوبها اللطيف يف التعامل مع
املواطنني  ب�شكل عام .فااليام القادمه
حبلىباالخبارالتي�ستنبئالناخبينيمن
�سكان مدينة م�سي�ساغا من هو الفائز
برئا�سة بلدية مدينة م�سي�ساغا  .وهل
�ستبقى هيزل هي الأع�صار الوحيد الذي
ال يتكرر اال مرة واحده !!!!!!.
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االنتخابات البلديه
حـق لنا ...وواجـب عـلينا
زياد مالوي فريحات  -رئي�س التحرير

بعد ان هاجرنا من وطننا العربي الحبيب،
الى وطننا المتبنى كندا منذ زمن طويل،
والى عالم جديد ،للحصول على حياة افضل
وللعيش في سالم وام��ان ،او الهروب من
الواقع المؤلم من بالد اجدادنا ،وأصبح الكثير
منا مواطنين كنديين مخلصين صالحين
وفعالين في هذا المجتمع الراقي والعادل،
واقول ذلك بكل فخر وشرف وسرور ،لما
اكنه لهذا البلد من محبة واخالص وتقدير لما
يقدمه لنا من االمتيازات والحقوق والحريات
المطلقه والخدمات العديده لرفع مستوياتنا
العلميه والعمليه وتحسين اوضاعنا الماديه
والصحيه ،ولذا فلقد حق علينا الواجب بان
نخلص لهذا البلد ونفتخر به ونحترم قوانينه
ونقدم بما يقدرنا اهلل عليه من تضحية وواجب
والتزامات.
وفي نفس السياق فانا فخور ومعتز بابناء
جاليتنا العربيه ،وبالفعل فلقد قدم الكثير من
افراد جاليتنا الكريمه ،المزيد من العطاء
والتضحيات والخدمات المميزه والتطوع
وح��ب الخير والعمل ال��ج��اد ف��ي البناء
واالصالح واالعمار واالسهام والمشاركه
في تحسين ورفع مستوى كندا في المجاالت
العلميه واالقتصاديه ،مما ساعد وساهم في
وصول كندا الى مكانة عز ومفخرة ما بين
دول العالم.
ولكن لالسف ال يزال البعض من ابناء
جاليتنا العربيه في كندا صامتون راكدون
يكاد ركودهم يشبه جمود الصخور...ال
ي��ؤدون واجباتهم الوطنيه ،وال يمارسون
حقوقهم الدستوريه في المشاركة باالنتخابات
الكنديه .اولربما الكثير منهم اليزالون على
االعتقاد بانهم مجرد مهاجرين عرب ،وال
تأثيرلهم في المجتمع الكندي وال حسبان
الصواتهم ...ولكن ويا اسفاه كم هي افكار
خاطئة!...
ويعد التصويت وسيلة هامة وأساسية
يمكن ألفراد جاليتنا العربيه من خاللها التأثير
على القرارات الحكومية .والتصويت ،هو
قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في
الهيئات المنتخبة التي تتولى إعداد القوانين
أو في بعض مناصب اتخاذ القرارات .غالباً
ما يجري التصويت ضمن عملية انتخاب
تتم على المستوى الوطني أو المقاطعة او
البلديه ،كما هي الحاله التي تطرق ابوابنا
في محافظة اونتاريو .ومن الجدير بالذكر

أن االنتخابات المحلية على مستوى البلديات،
تعد بذات أهمية االنتخابات المتعلقة بالهيئات
الفيدراليهأواإلقليمية.
ولذلك يجب علينا ممارسة تلك الحقوق
والواجبات الوطنيه ،بالمشاركه باالنتخابات
النيابيه والبلديه ،ولربما يعتذر بعض منا
عن عدم وجود الوقت الكافي للذهاب الى
صناديق االقتراع ،وذلك النشغالهم باالعمال
اليوميه اوااللتزامات العائليه .!...ولكن
ما هو األكثر أهمية...؟ وما الذي يمكننا
تخطيه...؟ إذا كنا نهتم بمستقبلنا ومستقبل
ابنائنا وكيفية ادارة مدننا وتشكيل الحكومات
البلدية وتأثيرها على حياتنا اليوميه ،من
تقديم الخدمات او رفع الضرائب اوكيفية
ادارة اقتصاد مدننا ،ثم يجب علينا أن نذهب
إلى التصويت ،فحكومة البلدية الجديدة
التي سنختارها ،أونتجاهل عن اختيارها،
سوف تتخذ القرارات التي ستؤثرعلى قيمة
ضرائب المسقفات ،والمعارف ،والمدراس،
وستؤثرفي مجال توفير االمن والحمايه
لبيوتنا ومراكز اعمالنا ،اوعلى خدمات
األنقاذ واإلسعاف ،والمواصالت ،واإلسكان
الميسور ،والكثير من الخدمات األخرى التي
تؤثر على حياتنا اليومية.
ولكن ربما تقول "أن��ا مشغول جدا"،
أو "أنا مجرد مهاجرعربي والكنديون ال
يهتمون بي" وهذا بكل تأكيد تفكير خاطئ
ألنك األن مواطن كندي تتمتع بكافة الحقوق
والحريات ،وعليك واجبات والتزامات
وطنيه تجعل التصويت أولوية في حياتك...؟
ان االنتخابات المقبلة تحتاج من كل ابناء
الجاليه العربيه التعبيرعن وعيهم الوطني،
وإدراكهم العميق لمعاني وقيم المشاركة
الفعالة ،واإلح��س��اس بأهمية وجودهم
وتأثيرهم في المجتمع الكندي الواحد ،وهو ما
يتوجب ان يترجم ،بوضوح وبمساعي حقيقة
تعبرعن وعي ابناء الجاليه العربيه الكنديه
اتجاه مسؤوليتهم الوطنية ،ودورهم المحوري
لتكريس روح المشاركة ،وااليمان بقيم
المواطنة الصالحة ،في سبيل رفع مستواهم
ما بين الجاليات الكنديه االخرى .كل هذه
األمور ال يمكننا تحقيقها بمفردنا ،نحن
بحاجة إلى ان نكون يداُ واحدة ،نشارك
في االنتخابات المقبله ألختيار حكومة
جديدة ،فعالة ومنتجه.
واهلل ولي التوفيق

ني
و�سام فرن�سي لالمرية هيا بنت احل�س 

املر�سال
– ت��ورن �ت��و،
منحت
اجلمهورية
الفرن�سية
ح� ��رم ��س�م��و
ال�شيخ
حم� �م���د ب��ن
را� � �ش� ��د �آل
مكتوم،
نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي� ،سمو
الأمرية هيا بنت احل�سني رئي�س االحتاد الدويل
للفرو�سية ،و�سام جوقة ال�شرف الوطني .وي�أتي
ال��و� �س��ام ال ��ذي يعترب �أرف ��ع الأو� �س �م��ة الوطنية
يف ف��رن���س��ا ،ت �ق��دي��ر ًا جل �ه��ود ��س�م��وه��ا يف جم��ال
دع��م ريا�ضة الفرو�سية ح��ول العامل �إىل جانب
�إ�سهاماتها ال�ب��ارزة ودوره��ا الن�شط املتميز يف
جماالت العمل اخلريي والإن�ساين على امل�ستوى
ال ��دويل .وق�ل��د �سموها ال��و��س��ام ،وزي��ر ال�ش�ؤون
اخل��ارج�ي��ة والتنمية ال��دول�ي��ة الفرن�سي ل��وران
فابيو�س ،نيابة عن الرئي�س الفرن�سي فران�سوا
�أوالند ،وذلك يف حفل �أُقيم مبقر حمافظة �إقليم
الكالفادو�س يف مدينة كاين �شمال غرب فرن�سا،
بح�ضور �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة
�آل نهيان م�ست�شار �سمو رئي�س ال��دول��ة رئي�س
احت��اد الإم� ��ارات للفرو�سية ،وال�ق��ائ��م ب�أعمال
�سفارة الدولة لدى فرن�سا حمد عبيد الزعابي،

وحمافظ �إقليم الكالفادو�س ج��ان �شاغبونود،
وع ��دد م��ن ال�شخ�صيات ال�ف��رن���س�ي��ة وال��دول �ي��ة
و�أع�ضاء االحتاد الدويل للفرو�سية.
و�أع��رب��ت ��س�م��و الأم �ي�رة ه�ي��ا ب�ن��ت احل�سني
يف احلفل ،عن بالغ امتنانها واع�ت��زازه��ا بهذا
التكرمي م�ؤكدة �أنه يحمل �أهمية وداللة خا�صة يف
�ضوء العالقات الوطيدة والتاريخية بني فرن�سا
والإم� ��ارات �ضمن �شتى امل �ج��االت االقت�صادية
والعلمية والأك��ادمي �ي��ة والثقافية ،مو�ضحة �أن
تلك الروابط الوثيقة ُب ِنيت على ركائز متينة من
الأه��داف امل�شرتكة والتي ترمي يف جمملها �إىل
�إف�شاء ال�سالم و�إر�ساء �أ�س�س العدالة االجتماعية
و�ضمان احلياة الكرمية للب�شر.
يخ�صها
كما �أكدت �سموها �أن هذا التكرمي ال ّ
وح��ده��ا ب��ل ي�شمل �أي�ضا ك��ل العاملني يف جمال
امل�ساعدات الإن�سانية ال��ذي��ن �صادفتهم خالل
�أ��س�ف��ار زارت فيها مناطق متفرقة م��ن العامل
ك�سفري لل�سالم ل�ل�أمم املتحدة يف ح�ين ن ّوهت
ب�أن هذا التكرمي يطال �أي�ض ًا العاملني يف جمال
الإغ��اث��ة وع ��ون امل�ح�ت��اج�ين يف ك��ل م��ن منظمة
"�أطباء بال حدود" و"برنامج الأغذية العاملي".
و ُي�ع� ّد و��س��ام ج��وق��ة ال���ش��رف ال��وط�ن��ي �أعلى
ت �ك��رمي ر� �س �م� ّ�ي يف ف��رن���س��ا وق ��د ُم �ن��ح ال��و� �س��ام
ل�شخ�صيات مهمة يف ال �ت��اري��خ م�ن�ه��م :دواي��ت
�أي��زن �ه��اور ال��رئ�ي����س الأ� �س �ب��ق ل �ل��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،وامللكة اليزابيث الثانية ملكة اململكة
املتحدة ،والرئي�س البولندي ال�سابق ليخ فاون�سا،
و�إمرباطور اليابان �أكيهيتو.
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الأمري زيد بن رعد بت�سلم مهامه مفو�ض ًا
للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان
امل��ر��س��ال – ت��ورن�ت��و  ،ت�سلم �سمو
االمري زيد بن رعد مهامه مفو�ض ًا
� �س��ام �ي � ًا ل�ل ��أمم امل �ت �ح��دة حل�ق��وق
الإن �� �س��ان وم �ق��ره ج�ن�ي��ف .وك��ان��ت
اجل�م�ع�ي��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��أمم املتحدة
واف� �ق ��ت يف ال �� �س��اد���س ع �� �ش��ر من
مت ��وز امل��ا� �ض��ي ، 2014ع �ل��ى ق��رار
تعيينه من قبل الأمني العام للأمم
املتحدة وهو املفو�ض ال�سابع  ،و�أول
�آ�سيوي ،م�سلم وعربي يقود مكتب
املفو�ض  .وم��ن بني املنا�صب التي
�شغلهاالأمري زي��د من�صب املمثل
الدائم ل�ل�أردن لدى الأمم املتحدة
يف ن�ي��وي��ورك ،و�سفري اململكة لدى
الواليات املتحدة الأمريكية  ،ونائب
املمثل ال��دائ��م ل�ل��أردن ل��دى الأمم
املتحدة  .ول�سمو الأم�ي�ر زي��د دور
حموري يف �إن�شاء املحكمة اجلنائية
الدولية ،وتر�أ�س املفاو�ضات املعقدة
ب�ش�أن 'عنا�صر' اجلرائم الفردية التي
ت�صل �إىل الإبادة اجلماعية وجرائم
�ضد الإن�سانية وج��رائ��م احل��رب.
ويف ال�ع��ام  ،2004عينت احلكومة
�� ،س�م��وه مم �ث� ً
لا للمملكة ورئي�س ًا
للوفد� ،أمام حمكمة العدل الدولية
يف م���س��أل��ة تتعلق ب �ج��دار الف�صل
العن�صري ال��ذي اق��ام�ت��ه �سلطات
االحتالل اال�سرائيلي يف الأرا�ضي
الفل�سطينية املحتلة .وعمل �سموه
م�ست�شار ًا يف ق�سم ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
يف بعثة الأمم املتحدة للحماية يف
يوغو�سالفيا ال���س��اب�ق��ة .ويف ع��ام

 ،2012مت اختياره من قبل الأم�ين
ال �ع��ام ل�لامم امل�ت�ح��دة ك��واح��د من
خم�سة خ�براء للعمل يف املجموعة
اال�ست�شارية العليا املتعلقة ب�سداد
التكاليف للبلدان امل�ساهمة بقوات
حفظ ال�سالم .وتر�أ�س الأمري زيد ،
�أي�ضا اللجنة اال�ست�شارية ل�صندوق
الأمم امل �ت �ح��دة الإمن ��ائ ��ي ل�ل�م��ر�أة
(اليونيفيم) ،وقاد اجلهود لإن�شاء
�أك�بر توجه ا�سرتاتيجي لل�صندوق
بني عامي  2004و .2007
و�سمو الأمري زيد بن رعد حا�صل
على �شهادة اللي�سان�س يف الآداب
م� ��ن ج ��ام� �ع ��ة ج ��ون ��ز ه��وب �ك �ن��ز،
وال���دك� �ت���وراة يف ال �ف �ل �� �س �ف��ة م��ن
جامعة ك��ام�بردج  ،ومنح �شهادة
ال��دك�ت��وراة الفخرية يف ا ل�ق��ا ن��ون
من معهد كاليفورنيا اجلنوبية
ل �ل �ق��ا ن��ون ل�ع�م�ل��ه ع �ل��ى ا ل �ع��دا ل��ة
ا ل ��دو ل� �ي ��ة  ،و ع� �م ��ل يف ق���وات
البادية االردنية برتبة �ضابط
بني عامي  1989و .1994

كم بلغ عدد �سكان الأردن؟

بقلم د .با�سم الطوي�سي

املر�سال -تورنتو  ،مل ينفذ التعداد العام
ل�ل���س�ك��ان وامل �� �س��اك��ن يف الأردن ،وال ��ذي
ك ��ان م��ن امل �ف�تر���ض �أن ي�ت��م ه ��ذا ال �ع��ام،
بعد م��رور ع�شر �سنوات على �آخ��ر تعداد
�أج��ري يف ال�ب�لاد ،يف العام  .2004وعلى
ال��رغ��م م��ن �أن احل �ك��وم��ة �أع �ل �ن��ت حينها
�أ�سباب هذا الت�أجيل� ،إال �أن الأ�سباب يف
املجمل �سيا�سية ،بغ�ض النظر عما قيل
من م�ب�ررات .وفيما يتطلب قانون دائ��رة
الإح���ص��اءات العامة للعام � 2012إج��راء
التعداد العام كل ع�شر �سنوات ،فقد �أعلنت
دائ ��رة الإح �� �ص��اءات ت��أج�ي��ل ال�ت�ع��داد �إىل
العام املقبل  ،2015على �أن ينفذ �إلكرتونيا
لأول مرة .تربز �أهمية التعداد هذا العام
حتديدا �أكرث من ال�سنوات الع�شر املا�ضية،
ملا كان ميكن �أن يقدمه من �أرقام وم�ؤ�شرات
واقعية ،بعيدا ع��ن التقديرات ال�سنوية،
و�سط حالة التخمينات والأرقام املت�ضاربة
حول التحوالت الدميغرافية املفاجئة التي
�شهدها الأردن خ�لال ال�سنوات الأخ�يرة،
وم��ا ارت�ب��ط بها من
ك��ل��ف اق �ت �� �ص��ادي��ة
واج��ت��م��اع��ي��ة ع�ل��ى
امل �� �س �ت��وي��ات ك��اف��ة.
فقد �أربكتنا الأرقام
التي تتدفق من قبل
و�� �س ��ائ ��ل الإع� �ل��ام
وب��ع�����ض امل�����ص��ادر
املحلية والأجنبية،
وح��ت��ى م ��ن خ�ب�راء
ون��ا� �ش �ط�ين ،ب���ش��أن
ك� �ل ��ف ال � ��زي � ��ادات

ال���س�ك��ان�ي��ة ال�ق���س��ري��ة يف جم�م�ل�ه��ا ،وكلف
موجات الالجئني على التعليم وال�صحة
وا ل�ب�ن��ى التحتية حت��د ي��د ًا  ،ح�ت��ى و�صلنا
�إىل ا خل�ل�اف ح��ول ع��دد ��س�ك��ان ا لأردن
ا ل��ي��وم.ا لأ ه��م م��ن ذل ��ك ،ه��و ك�ي��ف ن�ضع
خطة اقت�صادية لع�شر �سنوات مقبلة من
دون قاعدة معلومات دقيقة حول ال�سكان
وامل�ساكن كما هي على الأر�ض ،بعيدا عن
التقديرات �أي�ضا؟ وكم كان �سيكون عمل
اللجان التي تقوم ب�إعداد تلك اخلطة �أو
الر �ؤية �أكرث مهنية و �أدق علميا لو �أجري
التعداد هذا العام ،كما كان خمططا له.
على مدى ع�شرين عاما ،بقي عدد �سكان
اململكة يرتاوح بني �أربعة ماليني �إىل �ستة
ماليني ن�سمة .وكل التقديرات وح�سابات
املتواليات ال�سكانية مل تذهب �إىل ما و�صلت
�إليه الأحوال اليوم .و�أي�ضا ح�سب م�صادر
موثوقة ،ف�إن عدد �سكان اململكة بلغ حتى
متوز (يوليو) املا�ضي  9.6مليون ن�سمة.
وح�سب ن�سبة النمو املفرت�ضة وتقديرات
دائ� ��رة الإح�����ص��اءات ال �ع��ام��ة ال���س��اب�ق��ة،
ي �ف�تر���ض �أن ع ��دد � �س �ك��ان الأردن ال �ي��وم
 6.6مليون ن�سمة .وح�سب دائرة الأحوال
امل��دن �ي��ة ،ي�ب�ل��غ ع ��دد ال �� �س �ك��ان الأردن��ي�ي�ن
 7.175مليون ن�سمة ،منهم ن�صف مليون
يعي�شون خارج البالد .ويف املجمل ،هناك
نحو  3ماليني من ال�سكان غري �أردن�ي�ين؛
م��ن مقيمني و��ض�ي��وف والج �ئ�ين ،ي�شكلون
نحو  % 32من عدد ال�سكان الكلي ،منهم
� % 15سوريون ،و % 5عراقيون ،والبقية من
جن�سيات �أخرى.

meshwarmedia@hotmail.com
info@meshwarmedia.com

416-3027664 ,647-931-8640
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You don’t pay unless we win.
Let us help. Call today for a free consultation.

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

We Speak Your Language
Arabic
Cantonese
Croatian
Guajarati
Hindi

Italian
Mandarin
Polish
Punjabi

Romanian
Russian
Spanish
Ukrainian
Urdu

(416) 622-0003 | info@zaylaw.com
www.zaylaw.com
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اخبار اجلالية

االجتماع ال�سابع جلمعية املغرتبني االردنيني الكنديني
ع���ق���دت ج��م��ع��ي��ة امل��غ�ترب�ين
االردن��ي�ين الكنديني �إجتماعها
ال�سابع يف متام ال�ساعة احلادية
ع�شر �صباحا ،يوم الأحد املوافق
 12اب� -أغ�سط�س  ، 2014يف
قاعة �إجتماعات مكاتب ال�شبكة
ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ن��دي��ة  ،بح�ضور
�أع�ضاء الهيئة الإداري��ة للجمعية
التالية �أ�سمائهم  - :الأ�ستاذ زياد
مالوي فريحات د� .سحر املجايل
 ،ال�سيدة �سناء املومني  ،الأن�سه
ملى العقاد ،ال�سيده رمي الزعبي،
ون��وق�����ش يف الأج��ت��م��اع العديد
من القرارات والن�شاطات التي
�أقامتها اجلمعيه خلدمة ابناءها
من اجلالية الأردن��ي��ة يف كندا .
حيث �أق��ام��ت اجلمعية احتفا ًال
مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد يوم
االح��د املوافق  3اب -اغ�سط�س
 ،2014يف �صالة مطاعم القد�س
يف م��دي��ن��ة مي�سي�ساغا  .وق��د

ح�����ض��ر احل���ف���ل ع��دد
كبري من �أبناء اجلاليه
الأردن��ي��ه م��ن خمتلف
ال��ع�����ش��ائ��ر وال��ع��وائ��ل
الأردن���ي���ه يف ك��ن��دا ،
بالأ�ضافة اىل العديد
م���ن �أب����ن����اء اجل��ال��ي��ه
ال��ع��رب��ي��ة وال��ك��ن��دي��ة ،
و ق���د ���ش��رف احل��ف��ل
وزي��ر البيئه ملحافظة
اونتاريو ال�سيد "جلني
موري" ،ورئ��ي�����س��ة
ب���ل���دي���ة م�����س��ي�����س��اغ��ا
ال�سيده "هيزل مكالني" .كما مت
التوقيع خ�لال احلفل م��ن قبل
احل�ضورعلى عري�ضه من اجل
�أمكانية فتح قن�صليه اردنيه يف
تورنتو  ،كما �أق��ام��ت اجلمعية
بالتعاون مع �شركة �سي دي �سي
لل�سياحه وال�سفر برحلة جماعية
ل��ل��ج��ال��ي��ة الأردن����ي����ة وال��ع��رب��ي��ة

ا مل� ��ر � � �س� ��ال -ت ��ور ن� �ت ��و ،ن� �ق�ل ً�ا ع��ن
��ص�ح�ي�ف��ة وول ��س�تري��ت ج��ورن��ال �إن
ال���ص�ع��ود ال��وح���ش��ي لتنظيم ال��دول��ة
الإ�سالمية حول الأع��داء القدامى �إىل
�أ�صدقاء ج��دد .و ع��ن تغري خريطة
ا ل�ع�لا ق��ات ب�ين ا ل��دول وا جل�م��ا ع��ات
املختلفة فى املنطقة.

العرب بني العقالنية
وتدمري الذات!!!!
د� .سحرعبداملجيد املجايل

اىل ال����ف ج���زي���رة 1000 (،
 )Islandيوم الأحد املوافق
 24اب -اغ�سط�س ،2014
هذا بالأ�ضافة اىل الن�شاطات
واالح����ت����ف����االت ال���ت���ي ت��ه��دف
اجلمعية �إق��ام��ت��ه��ا م�ستقبلي ًا،
ك��اح��ت��ف��ال اجل��م��ع��ي��ه مبنا�سبة
ع��ي��د الأ���ض��ح��ى امل��ب��ارك وال��ت��ي
تنوي �أقامته لأبنائها الأردنيني
وال��ع��رب والكنديني للأحتفال

بهذه املنا�سبة ال�سعيدة على قلب
كل عربي وم�سلم وكذلك القيام
برحالت جماعية ترفيهيه اىل
�أم��اك��ن �سياحية م��ت��ع��ددة .ويف
نهاية الأجتماع دعا الأ�ستاذ زياد
م�لاوي فريحات �أبناء اجلالية
الأردنيه يف كندا اىل ا�ستمرارية
التوا�صل مع اجلمعية،من اجل
دعم الأهداف والغايات التي من
اجلها �أن�شئت اجلمعية

وا ل���ش�ي�ع��ة مل �ح��ار ب��ة ا ل�ت�ن�ظ�ي��م .و�إن
لقا ًء ن��ادر ًا جمع دبلوما�سي ال�سعودية
و�إي��ران  ،لإج��راء م�شاورات حول هذا
اخلطر .وفيما طال العداء بني تركيا
والأك� � ��راد ،خ��ا��ص��ة اجل �ن��اح العنيف
من ح��زب العمال الكرد�ستاين الذي
يريد اال�ستقالل لت�شكيل دول��ة كردية
بني العراق و�سوريا وتركيا ،فيبدو �أن
الأتراك غريوا وجهتهم بعدما لعبت
امليل�شيات الكردية ال�سورية ،التابعة
حل��زب ا ل�ع�م��ال ،دور ا ل�ب�ط��و ل��ة يف
�إنقاذ اليزيديني ،الذين تقطعت
ب�ه��م ا ل���س�ب��ل �أ ع�ل��ى ج�ب��ل �سنجار،
ب �ع��د م� �ط ��اردة م �ق��ا ت �ل��ي ا ل ��دو ل ��ة
اال�سالمية لهم.
وتقف رو�سيا وال��والي��ات املتحدة على
ط��ريف النقي�ض يف �أوكرانيا وغريها،

مبا يف ذلك ال�شرق الأو�سط .فالبلدين
يتفقا على �أن هذا النوع من الإ�سالم
العنيف ال��ذى ميار�سه تنظيم الدولة
الإ�سالمية “الدولة اال�سالمية” ،الذي
ي�سيطر على م�ساحات �شا�سعة من
العراق و�سوريا ،يهدد النظام العاملي
يف ك�لا البلدين .وبح�سب ال�صحيفة
الأمريكية ف�إنه جبهة الن�صرة ،التابعة
لتنظيم ال�ق��اع��دة ،رمب��ا ان�ضمت �إىل
املعركة �ضد الدولة الإ�سالمية وا�شتبكا
معا بعنف يف �ساحات القتال فى �سوريا،
بعد تو�سيع �سيطرة الدولة اال�سالمية على
الأرا�ضي .ويقول حمللون �إن هناك حاجة
لتحالف الراغبني ،كما ينبغى على الإدارة
الأم��ري�ك�ي��ة ح�شد ن��وع م��ن حت��ال��ف غري
الراغبني مبا لديها من نفوذ لتوحيد هذه
القوى ،ب�شكل ر�سمى وعلني.

الدوله اال�سالميه توحد االعداء يف منطقة ال�شرق االو�سط
وت�شري ال�صحيفة
�إىل �أن �إي� � ��ران
ال� � ��� � �ش� � �ي� � �ع� � �ي � ��ة
وال�سعودية ال�سنية،
ال� �ل� �ت�ي�ن مت��ث�ل�ان
خ �� �ص �م��ا م ��ري ��را
م�ن��ذ ع��ام ،1979
ب��ات��ت خم��اوف �ه��م
واح ��دة تتمثل فى
التنظيم الإرهابي
امل���س�ل��ح “الدولة
الإ�سالمية يف العراق وب�لاد ال�شام”،
الذي ي�سعى �إىل اغت�صاب قيادة العامل
الإ�سالمي .وهذا قاد كال البلدين �إىل
دع��م نف�س امل��ر��ش��ح امل�ستقل لقيادة
ال �ع��راق ،يف م�سعى لت�شكيل حكومة
ج ��دي ��دة مي �ك��ن �أن ت ��و ح ��د ا ل �� �س �ن��ة
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كلنا،مع�شر العرب�،إ�صالحيون وتواقون
�إىل احلرية والدميقراطية وامل�شاركة
ال�سيا�سية .و�أغلبيتنا ال�ساحقة على
امتداد ال�ساحة العربية من تطوان �إىل
املحمرة مع الإ�صالح وال�سلم واحلرية
 .لكننا على امل�ستوى ال�شعبي مل
منار�س حقنا يف كثري من الأحيان عن
التعبريعن ذاتنا واجلر�أة يف ترجمة
توقنا �إىل الدميقراطية  ،وبالتايل
ف�إننا امل�س�ؤولني مبا�شرة عن توفري
�أالر�ضية اخل�صبة للنظام الر�سمي
العربي ،واملتمثلة بالطاعة العمياء
واخلنوع امل�شني واخل�ضوع املطلق
لإرادة احلاكم-الديكتاتور واحلبي�س
لنزوات �أ�سرته وحا�شيته ومريديه،
ملمار�سة �ساديته ال�سلطوية وحكمه
املطلق وا�ستغالل موقعه وا�ستثماره
جلمع ال�سحت احلرام وتدمري مقدرات
ال�شعوب والأوطان وتبديد ثرواتها.
ومن �أجل اال�ستمرار يف ال�سلطة
واحلفاظ على الو�ضع الراهن� ،أخذت
الكثري من الأنظمة الر�سمية العربية،
بتجز�أة ال�شعوب �إىل �شيع و�أحزاب
وجهويات متناجرة ومتناق�ضة يف
االولوياتوالت�صرفوالهدف،بالرغممن
�شكلية وحدتهاو�إرتباطهابالنظامالر�سمي
من �أجل البقاء واال�ستمرارية يف حقوق
الآخرينو�إ�ستنزافمكوناتالوطن.
ولكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه،
مالذي حدث لهذا االمتداد اجلغرايف
الوا�سع واملمتد عرب ال�صحاري وال�سهول
واجلبال من املغرب �إىل عرب�ستان،
لي�ستذكر تراث كل من عبدالكرمي
اخلطابي وعبدالقادر اجلزائري و�أبو
القا�سم ال�شابي وعمر املختار و�أحمد
عرابي ويو�سف العظمة وعبدالقادر
احل�سيني و�سلطان با�شا االخر�س
وماجد بن عدوان و هزاع املجايل
وو�صفي التل وانتهاء بر�شيد علي

الكيالين وال�شيخ خزعل الكعبي ،
وي�ستلهم ثقافتهم يف املقاومة والت�صدي
للظلم والطغيان ،ويف هذا الوقت
بالذات؟؟؟.
وهل مير العرب اليوم مبرحلة خما�ض
جديدة تنبيء مبرحلة جيل عربي
جديد ال عالقة له ال بالعرب العاربة وال
بامل�ستعربة؟؟؟ وهل حق ًا متكن العرب
من حتطيم جدار اخلوف املطبق على
قلوبهم  ،ومت و�ضع حد حلالة الرعب
والتيه التي يعي�شها االن�سان العرب؟؟؟،
وهل ا�ستطاع االن�سان العربي خلع
حالة اخلوف من جالوزة ال�سلطان
وظالمية كهوف اجلور واالعتقاالت؟؟؟،
وهل بد�أ يدرك انه ان�سان ي�ستحق احلياة
وبكرامة كباقي الب�شر ؟؟؟.
يبدو �أن ال�سماء العربية مكتنزة بالغيوم
ال�سوداء التي تتالطمها الرياح دون
�إجتاه حمدد او هدف وا�ضح ،دون �أن
يعي االن�سان العربي اىل �أين �سيقوده
قدره .وقد �ساهم النظام الر�سمي
العربي ب�شيوع حالة االرتباك هذه لدى
الإن�سان العربي ،وعدم ثقته ال باليوم وال
بالغد� .إال� أن ما يب�شر ب�أمل ،هو هذا
الأداء العظيم لالن�سان العربي الذي
يواجه الر�صا�ص احلي ب�صدره العاري
واملجرد من� أي �سالح �إال هدف �إرادة
التغري والتوق للدميقراطية واحلرية.
�صحيح ب�أن هنالك بع�ضا من ال�شعوب
العربية �إ�ستطاعت �إنتزاع حقها وحريتها
كاحلالة التون�سية ،وهناك البع�ض
من قيادات النظام الر�سمي العربي
قد جتاوبت مع �شعوبها ومطالبها
املحقة يف احلياة والدميقراطية
،ولو بن�سب متفاوتة ،كالأردن واملغرب
وعمان وال�سعودية � ،إال �أن هنالك الكثري
من �أبناء العروبة مازالوا ي�أنوا حتت
وط�أة الرعب والقمع وم�صادرة الذات
واحلق يف احلياة .وللحديث بقية
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..املخ الب�شري يده�ش الطب جمددا
امر�أة ولدت بدون خميخ

اعالنات
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%50  ل�ك�ن��ه ي �ح �ت��وي ع �ل��ى،ال ��دم ��اغ
.من اخلاليا الع�صبية يف املتو�سط
واملخيخ هام جدا لل�سيطرة احلركية
 وميكن �أي�ضا �أن ي�ؤثر على،والتوازن
�أ�شياء مثل م��دى االنتباه وامل�ه��ارات
 و�إ��ص��اب��ة املخيخ ميكن �أن،اللغوية
ت���ؤدي �إىل العجز ال�ب��دين والعقلي
 م ��ا ي �ج �ع��ل الأم� � ��ر م��ن،ال�����ش��دي��د
املعجزات كيف �أن هذه املر�أة كانت
قادرة على احلياة بدون وجوده على
.الإطالق
وامل���راه تتمتع ب�ح�ي��اة طبيعية �إىل
 ب�صرف النظر ع��ن بع�ض،ح��د م��ا
، ال�صعوبات امل�ستمرة يف ال�ك�لام
وه��ي م�ت��زوج��ة ول��دي�ه��ا طفل �سليم
ب��ال �ط �ب��ع ال مي �ك��ن و��ص��ف.، مت��ام��ا
ك �ي �ف �ي��ة � �ش �ع��ور ه� ��ذه امل� � ��ر�أة ع�ن��د
اك�ت���ش��اف�ه��ا الأم� ��ر امل �ف��اج��ئ وغ�ير
 �إال، املتوقع ب�أنها تعي�ش بدون خميخ
�أن الغريب �أن حالتها ال�صحية تبدو
.للأطباء على ما يرام

 فوجئ الأطباء٫ تورنتو-املر�سال
 عاما24 �أن ام ��ر�أة تبلغ م��ن العمر
يف ال �� �ص�ين ول� ��دت ف ��اق ��دة ملنطقة
، �أال وهي املخيخ،ب�أكملها من دماغها
وا�ستطاعت احلياة حتى الآن ب�صورة
 لأن امل��خ ال�ب���ش��ري بب�ساطة،ج �ي��دة
 ال�ت��ي مل يك�شف عن، امل���ر�أة.م��ذه��ل
 تعي�ش يف مقاطعة �شاندونغ،ا�سمها
 وبطريقة ما ظلت متار�س،يف ال�صني
 دون، عاما24 حياتها ب�صورة طبيعية
�أن يكت�شف �أحد ما �أن خمها ال يوجد
 واكت�شفت حالتها بال�صدفة.به خميخ
بعد �إجراء بحوث عليها يف امل�ست�شفى
 عندما،لإ�صابتها بالغثيان وال ��دوار
ك�شفت الأ�شعة املقطعية ع��دم وجود
 ما يجعلها احلالة،خميخ يف ر�أ�سها
التا�سعة املعروفة على م�ستوى العامل
.لأ� �ش �خ��ا���ص ي�ع�ي���ش��ون ب���دون خميخ
واملخيخ هو جزء من الدماغ يقع حتت
 ولدى معظم النا�س،ن�صفي الدماغ
 م��ن حجم%10 مي�ث��ل امل�خ�ي��خ ن�ح��و

Marshall Sone
Accountant

Shuttle Bus Drivers

Graphic Designer

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

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

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

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

Ottawa Jobs

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

Ottawa Jobs

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

"عافية ال�صديقي" التي طالب تنظيم الدولة
الأ�سالميه ..مقاي�ضتها بجيم�س فويل؟

املر�سال-تورنتو ،ط��ال��ب تنظيم
الدول الإ�سالمية يف العراق وال�شام
ب� ��إط�ل�اق �� �س ��راح ال �� �س �ي��دة ع��اف�ي��ه
�صديقي لقاء الإف��راج عن جيم�س
ف��ويل .فقد ك��ان التنظيم قد تقدم
بطلبني لقاء الإفراج عن ال�صحفي
الأمريكي قبل قتله الحق ًا ،الأول دفع
فدية تبلغ  132مليون دوالر ،والثاين
الإف� � ��راج ع ��ن ع��اف �ي��ة ال���ص��دي�ق��ي

ال �ت��ي ت �ع��رف بـ"�سيدة القاعدة"
ال �ت��ي مت���ض��ي ع�ق��وب��ة ال���س�ج��ن مل��دة
� 86سنة يف �سجن ب��والي��ة تك�سا�س
الأمريكية�.صديقي مدانة بالإرهاب
ومب �ح��اول��ة ق �ت��ل ،وه��ي باك�ستانية
اجلن�سية حتمل ��ش�ه��ادة دك �ت��وراه،
وه��ي متخ�ص�صة بعلوم الأع�صاب
وتخرجت من جامعة �أمريكية قرب
مدينة بو�سطن وعا�شت يف الواليات
امل�ت�ح��دة مل��دة ع�ق��د م��ن ال��زم��ن ثم
اخ�ت�ف��ت ع��ن الأن� �ظ ��ار ،ع�ل�م��ا �أن�ه��ا
تبلغ من العمر � 44سنة و�أم لثالثة
�أط� �ف ��ال .ع ��ام  ،2004ق ��ام مكتب
التحقيقات الفيدرالية () FBI
ب� ��إدراج ا��س��م �صديقي على قوائم
املطلوبني ،معتربة �إي��اه��ا �شخ�ص ًا
خ �ط�ير ًا ،ويف ع��ام  2008اعتقلت
ال���ش��رط��ة الأف �غ��ان �ي��ة ��ص��دي�ق��ي بعد
ت�صرفها بـ"�شكل م�شبوه" خ��ارج
�أح��د املقرات احلكومية الأفغانية،
وحت ��ول ��ت م �ن��ذ ذل� ��ك احل �ي�ن �إىل

رم��ز ن�سائي بالن�سبة للتنظيمات
املت�شددة.وبح�سب �أوراق الق�ضية
ال�ت��ي لوحت بها �صديقي ،فقد ُعرث
بحوزتها على عدد كبري من الوثائق
التي ت�شرح كيفية �صنع املتفجرات
والأ��س�ل�ح��ة الكيماوية والبيولوجية
والإ�شعاعية ،وقد �أظهرت مالحظات
دونتها �صديقي �إ�شارتها �إىل كيفية
�شن هجمات ت ��ؤدي �إىل �إحل��اق �أكرب
ع��دد ممكن من اخل�سائر الب�شرية،
وع� � ��ددت جم �م��وع��ة م ��ن الأم ��اك ��ن
املر�شحة لال�ستهداف داخل الواليات
املتحدة ،مبا يف ذلك مبنى "امباير
�ستيت" ال�شهري بنيويورك ،وكذلك
م �ن �ط �ق��ة "وول �سرتيت" امل��ال �ي��ة
وج���س��ر ب��روك �ل�ين .وت��رت �ب��ط عافية
� �ص��دي �ق��ي ب�ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة عرب
عالقات عائلية � ،إىل جانب روابط
الأيديولوجيا ،فهي متزوجة من ابن
�شقيقة خ��ال��د �شيخ حم�م��د ،العقل
املدبر لهجمات � 11سبتمرب.2001

املر�سال – تورنتو� ،صرحت جماعة
�أح��رار ال�شام وه��ي واح��دة من �أق��وى
اجل�م��اع��ات الإ��س�لام�ي��ة امل�سلحة �إن
انفجارا �أودى بحياة زعيمها القائد
العام للحركة ح�سان عبود املعروف
ب ��أب��ي ع�ب��د اهلل احل �م��وي  ،وال�ق��ائ��د
ال�ع���س�ك��ري ل�ل�ح��رك��ة امل �ع��روف ب��أب��ي
طلحة ،وامل���س��ؤول ال�شرعي املعروف
ب� ��أب ��ي ع �ب��د امل� �ل ��ك .وق� ��ال امل��ر� �ص��د
ال�سوري حلقوق الإن���س��ان وه��و يعنى
مب��راق�ب��ة احل��رب االه�ل�ي��ة يف �سوريا
�إن � 28شخ�صا على الأقل من زعماء
اجلماعة ق��د قتلوا .و�أح���رار ال�شام
جماعة �إ�سالمية مت�شددة تن�ضوي
حتت لواء حتالف اجلبهة الإ�سالمية

ال ��ذي ي�خ��و���ض � �ص��راع � ًا م�سلح ًا مع
تنظيم ال��دول��ة الإ�سالمية والنظام
ال�سوري  .وكانت جماعة �أحرار ال�شام
يف وقت ما تعترب من �أقوى اجلماعات
املت�شددة يف احلرب االهلية ب�سوريا.
و�أف��اد بيان و�ضع على ح�ساب تويرت
ال��ر��س�م��ي اخل��ا���ص ب� ��أح ��رار ال���ش��ام
�إن االن�ف�ج��ار ا�ستهدف اجتماعا يف
حمافظة �إدلب يف �شمال غرب �سوريا
 ،وتهدف جماعة �أح��رار ال�شام التي
يقول ن�شطاء �إنها تتلقى �أمواال من دول
اخلليج �إىل تطبيق ال�شريعة الإ�سالمية
يف �سوريا .و�أعلنت احلركة عن تعيني
املهند�س ها�شم ال�شيخ املعروف ب�أبي
جابر "�أمري ًا وقائد ًا عاما للحركة"

و�أب��ي �صالح طحان ق��ائ��د ًا ع�سكر ًيا.
وت�ضم اجلبهة الإ�سالمية ع��دد ًا من
الألوية والكتائب املقاتلة ذات التوجه
الإ�سالمي .و"حركة �أح��رار ال�شام"
�سلفية �إ�سالمية غري جهادية منت�شرة
يف معظم �أنحاء �سوريا.

مقتل كبار قادة جماعة" �أحرار ال�شام " يف انفجار ا�ستهدفهم !!!

تعني اال�ستاذ الدكتور في�صل الرفوع
ً
عميد لكلية
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ماكني'' :داع�ش'' �أقوى و�أغنى و�أخطر تنظيم بالعامل
و�ضعه" .ورف�ض ماكني التحذيرات
من خطر تو�سيع التدخل الأمريكي
�ضد داع�����ش و�إم��ك��ان��ي��ة ا�ستفادة
التنظيم م���ن ذل���ك ق���ائ�ل�ا" :ال
�أرى ذلك ،هم الآن �أكرب و�أقوى
و�أغ���ن���ى ت��ن��ظ��ي��م �إره���اب���ي على
الأر������ض ،وه���م ي�شكلون خطرا

امل���ر�� �س���ال ـ
ت ��ورن� �ت ��و  ،ق��ال
ال������ن������ائ������ب
اجل���م���ه���وري
ال��ب��ارز ،جون
م����اك��ي�ن� ،إن
على الرئي�س
ب�������������������اراك
�أوب��ام��ا �أن يعي م��دى "وح�شية"
تنظيم الدولة الإ�سالمية املعروف
�إعالميا بـ"داع�ش" ال��ذي و�صفه
ب�أنه "�أقوى و�أغنى تنظيم �إرهابي
على وج��ه الأر�ض" ،م�ضيفا �أن
ع��ل��ى �أم��ري��ك��ا �أن ت��ت��وىل ت�شكيل
ق��ي��ادة وحت��ال��ف دويل ملواجهته.
وق��ال ماكني ،املعروف بانتقاداته
لل�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة الأمريكية
ودعوته �إىل دور �أكرب لوا�شنطن يف
العامل ،خالل مقابلة مع ،CNN
ردا على ���س ��ؤال ح��ول موقفه من
قتل ال�صحفي الأمريكي� ،ستيفن
����س���وت���ل���وف�" :أمتنى �أن ي��ع��ي
الرئي�س ب��اراك �أوباما ب��أن هذه
الوح�شية ُت��ظ��ه��ر طبيعة ال��ع��دو
ال���ذي ي�ستهدفنا ول��ك��ن ذل��ك ال
ي��ب��دو م��رج��ح��ا� ،إذ �أن الرئي�س
ال ي��ن��ف��ك ي��ت��ح��دث ع��ن م��واع��ي��د
م��ط��اط��ة وع���ن م��ن��اف��ع ا�ستخدام
و���س��ائ��ل ال��ت��وا���ص��ل االجتماعي".
و�أ���ض��اف ماكني ب�سخرية" :يبدو
�أن الرئي�س يف ح��ال��ة �صدمة �أو
يف حالة �إنكار ،ل�ست مت�أكدا من

ك��ب�يرا ع��ل��ى �أم��ري��ك��ا ،وي��ب��دو �أن
بريطانيا ق��د �أدرك����ت �ضخامة
هذا اخلطر قبلنا� ،أما بالن�سبة
ل��ن��ا ف���ال���ذب���ح م�ستمر" .وع��ن
مدى قدرة وا�شنطن على جتنب
�إر���س��ال ق���وات �أم��ري��ك��ي��ة للقتال
بالعراق ق��ال م��اك�ين" :الرئي�س
قال �إنه قرر تنفيذ �ضربات �ضد
داع�ش و�إر�سال جنود �إىل العراق
من �أجل �أهداف �إن�سانية وحماية
املدنيني والأمريكيني ،وبالتايل
لي�س لدى الرئي�س ا�سرتاتيجية
للمواجهة ،وال ميكن له بالتايل
ت�شكيل ال��ت��ح��ال��ف ال��ق��ادر على
امل���واج���ه���ة .ق���وات���ن���ا امل���وج���ودة

و�أخ�ي��را ،وفيما �إذا ك��ان��ت ال��والي��ات
املتحدة 'تتف 'ق مع ما ذهب �إليه رئي�س الوزراء
الربيطاين ديفيد كامريون  ،من �أن 'الأردن
ولبنا 'ن هما الدولتان الأكرث تعر�ضا للتهديد
ب�سبب من��و 'داع� ��� �ش' ،اك �ت �ف��ى امل�ت�ح��دث
بالقول 'التهديد الذي ت�شكله 'داع�ش' على
املنطقة ،وعلى املجتمع ال��دويل وا�ضح،
ومع ا�ستجابة موحدة ،ومن خالل �أو�سع
حت��ال��ف مم�ك��ن ،ف� ��إن � �س��رط��ان 'داع �� �ش'
لن ي�سمح له بالتمدد �إىل دول �أخ��رى'.
وخ�ت��م بقوله 'ميكننا �أن ن��ؤك��د لكم ان
الواليات املتحدة ملتزمة ب�أمن اململكة،

وب�شراكة وث�ي�ق��ة م��ع الأردن ،ملواجهة
التحديات الأمنية امل�شرتكة'  .و�أختلف
ال�ك�ث�ير م��ن امل�ح�ل�ل��ون ع�ل��ى م��اه�ي��ة دور
الأردن يف هذا التحالف الدويل ملواجهة
تنظيم “داع�ش” ،ومن املتوقع ،بح�سب
م��راق�ب�ين ،ان ي�شمل التحالف ،ب�شكل
�أو�سع ،دوال عربية ،منها الأردن وم�صر
وال�سعودية ،و�إقليمية مثل ايران وتركيا،
يف حني ت�شرياملعلومات ال��واردة من القمة
ال�ت��ي ع�ق��دت يف ج��ده ي��وم اخلمي�س11
�أيلول� /سبتمرب  2014وجمعت الواليات
املتحدة ودول اخلليج مع م�صر ولبنان

ب��ال��ع��راق لي�ست ل��ل��ق��ت��ال ،و�إذا
�أعطينا البي�شمرغة ا لأ�سلحة
ال���ت���ي ي��ط��ل��ب��ون��ه��ا و �أج���ري���ن���ا
م�صاحلة م��ع ال�سنة ف�سنتمكن
من مطاردة داع�ش حيثما كانت
علما �أن معظم �أ�سلحة التنظيم
وقدراته القتالية موجودة اليوم

يف �سوريا ولي�س بالعراق" .وتابع
ال�سيناتور الأم��ري��ك��ي ب��ال��ق��ول:
"داع�ش ال��ي��وم خ��ط��ر مبا�شر
على �أمريكا وه��ذا ما قاله عدد
ك��ب�ير م��ن امل�����س ��ؤول�ين الأم��ن��ي�ين
الأمريكيني ،ال �أعلم ما �إذا كانوا
ميتلكون ال��ق��درة �أم ال ولكنهم
بالت�أكيد خطر كبري ،وقد قالها
�أب���وب���ك���ر ال���ب���غ���دادي حل��را���س��ه
الأمريكيني بعد مغادرته ال�سجن
ب���ال���ع���راق� ،إذ ت���وج���ه ن��ح��وه��م
ب��ال��ق��ول� :أراك�����م يف ن��ي��وي��ورك،
وبالتايل املطلوب لي�س احتواء
داع�ش بل �إحلاق الهزمية به".

التحالف الدويل �ضد داع�ش تتمه من �ص 1

والأردن  ،ان “الأردن �سيكون له دور ًا
ا�ستخباراتي ًا ،ن�ظ��را خل�برت��ه الكبرية
بهذا امل�ضمار� ،أم��ا ال�سعودية ،ف�سيكون
دوره���ا مت��وي�ل�ي� ًا ،يف ح�ين �سيكون دور
تركيا مراقبة احلدود”.وبعيدا عن دور
ع�سكري بري لدول غربية او عربية ،ومبا
ان “املطلوب هو احتواء التنظيم كي ال
يتمدد باجتاه �أرب�ي��ل والأردن” ،ولي�س
الق�ضاء عليه ،بح�سب خرباء ،ف�إن املتوقع
هو دع��م ع�سكري للقوات امل��وج��ودة على
الأر���ض حالي ًا ،يف العراق ،مثل الب�شمركة
واجلي�شالعراقي،.

االمري احل�سني بن عبداهلل الثاين للدرا�سات الدولية

املر�سال  -تورونتو:بكل الغبطه وال�سرور،
علمت املر�سال بقرار جمل�س �أمناء
اجلامعة الأردنية خالل جل�ستها التي
عقدها املجل�س برئا�سة رئي�س املجل�س
الدكتور خالد طوقان بناء على تن�سيب
رئي�ساجلامعةالدكتوراخليفالطراونة،
يف �شهر اب/اغ�سط�س املا�ضي ،القيام
بالإجراء بت�شكيالت اكادميية وا�سعة،
يجري العمل بها اعتبارا من ال�سابع من
�شهر ايلول �/سبتمرب احلايل ،2014
حيث قرر املجل�س تعيني االخ الفا�ضل
والزميل الكرمي اال�ستاذ الدكتور في�صل
الرفوع املحرتم ،عميدا لكلية االمري
احل�سني بن عبداهلل الثاين للدرا�سات
الدولية.
واجلديربالذكرانمعايلالدكتورفي�صل
الرفوع (وزير الثقافه االردين ال�سابق)
قد انهى زيارة خا�صه ك�أ�ستاذ زائر يف
جامعة ميغيل الكنديه يف مونرتيال.
ومن خالل اقامته يف مدينة تورونتو
خالل العام املا�ضي ،ح�صل لنا ال�شرف
العظيم بالتعرف عليه وعلى عقيلته
الدكتوره �سحر املجايل وعلى عائلته
الكرميه ،حيث غمرنا مبحبته وطيبة
اخالقه ،وكرمه العربي االردين اال�صيل
وتطوعه الأن�ساين يف خدمة �إبنائه من
اجلاليه االردنيه والعربيه الكرميه على
حد ًا �سواء .
وبهذهاملنا�سبهي�سعدينوب�شرفنيبا�سمي
وا�سم عائلتي وع�شريتي الفريحات،
وجميع العاملني بجريدة املر�سال،
ان اتقدم من معايل الدكتور الرفوع
ومن عائلته الكرميه ،ومن جميع �آل
الرفوع ،و�آل املجايل ،با�صدق واجمل
م�شاعر التهاين والتربيكات� ،سائلني
العلي القدير ان يوفقكم ويرعاكم ملا
فيه خري وازدهار بلدنا الأم االردن
احلبيب ،حتت ظل وقيادة جاللة امللك
عبد اهلل الثاين املعظم حفظه اهلل
ورعاه �آمني ،واىل املزيد من اخلري
والعطاء  ...واىل االمام....
والف الف الف مربوك يا ابا طارق

دعــوة عــامه

دعوة للحفل العائلي مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك

رئي�س حترير جريدة املر�سال اال�ستاذ زياد فريحات
يتو�سط د .الرفوع وعقيلته د� .سحر املجايل

جمعية املغرتبني االردنيني الكنديني و البيت العراقي يف تورنتو
يت�شرفان بدعوة اجلاليتني االردنية و العراقية و كل اجلاليات العربية
حل�ضور حفل عيد الأ�ضحى املبارك ,و ذلك يوم الأحد املوافق  5اكتوبر
ال�ساعة  5م�ساء يف �صالة مطاعم كليوبرتا احلديثة يف م�سي�ساغا

الدكتور الرفوع يف حفل ا�ستقبال وفد وزارة اخلارجيه
االردنيه لدى زيارتهم ملدينة تورونتو ويظهر يف ال�صوره
رئي�سة بلدية مي�سي�ساغا ال�سيده هيزل مكالني

Cleopatra Restaurant & Cafe
Dixie Rd, Unit # 1, Mississauga, ON 5120
�سعر البطاقة مع الع�شاء

20.

دوالر للكبار –  15.دوالر للأطفال دون � 10سنوات

مالحظة� :سيخ�ص�ص وقت للتعارف و تبادل الهدايا بني احل�ضور
للمعلومات و احلجز يرجى االت�صال بالأرقام التالية
�سحر املجايل � 416-233-9926أو حممد اجلوراين 416-833-3345
�صورة ملدخل اجلامعه االردنيه يف عمان
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اخبار كندية

هل ي�سمح للمقيمني  8متاجر كندية �شهرية
الدائمني بالت�صويت يف تواجه خطر االغالق
االنتخابات يف كندا؟

املر�سال -تورنتو ،قد ي�سمح
للمهاجرون الذين ي�ستقرون يف
هاليفاك�س قريب ًا بالت�صويت يف
الأنتخابات البلديه  ،حتى قبل �أن
يح�صلو على اجلن�سية الكندية.
واذا مت ذل��ك ،ف ��إن هاليفاك�س
�سوف تكون �أول مدينة يف كندا
تعتمد هذهاملمار�سة .فقد�صرح
رئي�س بلدية هاليفاك�س "مايك
�سافاج "�أنه طلب من املوظفني
يف البلدية اجراء بع�ض البحوث
حول�إمكانيةال�سماحللمهاجرين
الذين ينتظرون احل�صول على
اجلن�سية،وهو �أمر قد يطول ايل
مدة �ست �سنوات ،بالت�صويت يف
االنتخابات البلدية" .نحن يف
طريقنا الج���راء حم��ادث��ات مع
حكومة املقاطعة .العادة النظر
يف ق��ان��ون ان��ت��خ��اب��ات جمال�س
املقاطعات ،التي هي م�س�ؤولية
احل��ك��وم��ة امل��ح��ل��ي��ة ،و���س��وف
ن��ق��وم ب��ت��ح��دي��د بع�ض االم���ور
ونف�صح ع��ن �أحتياجاتنا".
"�أنا الأن�صاري" ،التي ا�شرتت
خمبزا مزدهرا يف ن��ورث اند
بهاليفاك�س قبل ثالثة �أ�شهر،
تقول �إنها �سوف تغتنم الفر�صة

ل��ل��ت�����ص��وي��ت يف االن��ت��خ��اب��ات
ال��ب��ل��دي��ة .و�أن ق��درت��ه��ا على
الت�صويت من �ش�أنها �أن جتعلها
ت�شعر ب�أنها جزءا من املجتمع.
وا�ضافت الأن�صاري التي انتقلت
من �أوكرانيا ايل هاليفاك�س  منذ
عام "اعتقد ان ذلك �سوف يكون
حافزا يل لالندماج يف الثقافة
الكندية ب�شكل �أ�سرع ودافعا يل
�أن �أك��ون ج��زءا من الكنديني"
حممد نواز ،الذي يعمل معلما
ملهارات اللغة والتوا�صل الثقايف
يف مركزخدمات املهاجرين يف
هاليفاك�س ،يعتقد ان ت�صويت
امل��ه��اج��ر اجل��دي��د �سيكون يف
�صالح للجميع .ويقول نواز الذي
ينتظر احل�صول علي اجلن�سية
"�إذا �أعطي للمهاجرين �صوتا
يف االنتخابات بحيث �أ�صبحو
ق���ادري���ن ع��ل��ي �أن ي��ع�برو عن
ر�أي��ه��م ،ف��ان ذل��ك �سوف يعزز
العائد من االنتخابات" .ويقول
انه يود �أن ي�سمع �صوته ب�ش�أن
ال��ق�����ض��اي��ا ال���ت���ي ت����ؤث���ر على
عائلته ،مثل النقل اجلماعي
والتعليم واملرافق الريا�ضية.

م�سلم كندي يهدي حذاءه
ملحتاج ويعود ملنزله حافي ًا

ف���اج����أت ال��ق��ي��م الأخ�لاق��ي��ة
العالية ال��ت��ي حتلى بها �شاب
م�سلم يف  27من العمر ،ركاب
حافلة يف ك��ن��دا ،عندما قدم
حذاءه لرجل حايف القدمني كان
ي�شاركه احلافلة ،واختار �أن يعود
�أدراج��ه ع��اري القدمني عو�ض ًا
عن ترك حمتاج دون حذاء.
ول�����ش��دة �إع���ج���اب ال�����س��ائ��ق
�سوجريت ف�يرك بفعل ال�شاب
الإن���������س����اين ،ال��ت��ق��ط ����ص���ور ًا
للحادثة ،والتي ن�شرت الحق ًا
ع��ل��ى م���وق���ع "في�س بوك"
وحظيت ب�إعجاب العديدين،
وذل���ك بح�سب �صحيفة "ذا
تيليغراف" الربيطانية.
وقال ال�سائق لوكالة (كيو �أم
�آي) "خلع حذاءه وجواربه وقال
(ميكنك �أن ت�أخذها وال تقلق
ب�����ش ��أين م��ن��زيل ق��ري��ب من
هنا)" ،م�ضيف ًا " �صدمت
م���ن ه����ذا ال���ن���ب���ل ....ه��ل
حدث هذا بالفعل".
وك��ان الرجل يف طريقه �إىل
منزله من م�سجد قريب عندما
بارد وب�شكل عفوي لهذا العمل

الأخالقي ،وقال �إنه طلب عدم
الك�شف عن هويته لأن "العقيدة
الإ�سالمية تن�ص على �ضرورة
�سرية الأعمال اخلريية".
وحتدث ال�شاب امل�سلم للوكالة
نف�سها قائ ً
ال "�شعرت بالأ�سى
حيال ه��ذا ال��رج��ل ،ك��ان ي�ضع
رقاقةبال�ستيكيةلتغطيةقدميه،
كنت فقط على بعد دقيقتني
�سري ًا على الأق��دام من املنزل،
لذا قررت �إعطاءه حذائي".
من جهته ،قال متحدث با�سم
امل�سجد املحلي املفتي عا�صم
را�شد "�أعطى هذا الرجل مثا ًال
عن ال�صدقة والإح�����س��ان ،وهو
جت�سيد لتعاليم الإ�سالم"،
م�ضيف ًا "احل�سنة يف الإ�سالم
تقوم لإر�ضاء اهلل".
ويف �أح��د التعليقات على
مواقع ال�شبكات االجتماعية،
كتبت عائ�شة �شودري" :هذا
ه����و الإ������س��ل��ام احل��ق��ي��ق��ي،
ه��و ال��رح��م��ة جت��اه الب�شرية
ج��م��ع��اء ،ب��غ�����ض ال��ن��ظ��ر عن
ال��ع��رق �أو ال��ل��ون �أو الو�ضع
االجتماعي� ،أو الدين".

املر�سال -تورنتو ،بالرغم
م���ن ان ازده������ار االق��ت�����ص��اد
الكندي  ،يبدو �أنه ال مير بالكاد
�شهر حتى ن�سمع ع��ن اغ�لاق
�سل�سلة متاجر كندية كبرية
�أو انخفا�ض ارباحها .فلماذا
ت��ف��ل�����س ال��ع��دي��د م���ن امل��ت��اج��ر
الكندية ك�أننا يف م��وج��ة من
الركود؟ يف احلقيقة ال يوجد
�سبب واحد ب�سيط لتعليل هذا
الو�ضع بل هي عدة عوامل �أدت
ايل زعزعة جتارة التجزئة يف
كندا .وفيما يلي �أبرزها:
 -1التجارة االليكرتونية:
حيث تفوقت ك��ن��دا على دول
م��ت��ق��دم��ة ع���دي���دة يف ال��ب��ي��ع
وال�شراء على االنرتنت .ولكن
ذلك �أدي �أي�ضا اىل انخفا�ض
م��ب��ي��ع��ات امل��ت��اج��ر احلقيقة.
متاجر الكتب هي االكرث ت�أثر ًا
ب�سبب اكت�ساح متجر �أم��ازون
االليكرتوين لل�صناعة ،ولكن
�أي�ضا متاجر االليكرتونيات
تعاين من ظاهرة " امل�شاهدة"
وه��ي �أن يذهب امل�شرتي اىل
املتجر فيتفح�ص الب�ضاعة ثم
ي��ق��وم ب�����ش��را�ؤه��ا ب�سعر اق��ل
على االنرتنت.
-2ال�������غ�������زو االم����ري����ك����ي
لل�سوق :حيث دخل العديد من
جت��ار التجزئة االمريكيون
ال�سوق الكندي ه��ذه االي��ام
مثل تارجت وما�شالز .هذه
امل��ت��اج��ر ت�����ض��ع �ضغطا على
املتاجر الكندية .
-3ت���راج���ع ال��ث��روة  :يبدو
�أن جت��ار الب�ضائع الرخي�صة
مثل دوالرام���ا و�ساك�س �سوف
يكونون ال��راب��ح��ون يف جت��ارة
التجزئة ال��ك��ن��دي��ة .حيث �أن
معدل منوهم ت�ضاعف برتاجع
متو�سط دخ��ل الفرد يف كندا
يف ال�����س��ن��وات االخ��ي�رة .ه��ذا
يعني �أن االغنياء لديهم �أموال
ك��ث�يرة ل��ل�����ش��راء بينما تبحث
الطبقة املتو�سطة دائ��م��ا عن
التخفي�ضات .وه��ك��ذا تكون
املتجر التي تراهن على الطبقة
الو�سطي مثل تارجت و�سريز
هي اخلا�سر يف املعادلة.
يف خ�ضم كل ذلك انكم�شت
ب��ال��ف��ع��ل م���ت���اج���ر ال��ت��ج��زئ��ة
ال��ك��ن��دي��ة ف��ق��د �أغ���ل���ق متجر
ت��اب��ي يف ع��ام  2011واختفي
زيلز تقريبا منذ عام . 2012
والتجار االخرون هم يف الواقع
حتت تهديد االغالق.
ف���ي���م���ا ي���ل���ي ��� 8س�لا���س��ل
ك��ن��دي��ة ق��د ت��خ��ت��ف��ي ع��اج�لا
من ال�سوق الكندي:
بلغ ت�سريح العمالة من ب�ست باي
كندا ومتجره ال�شقيق فيوت�شر �شوب
الأالف يف االع � ��وام ال���س��اب�ق��ة وق��د
و�صف مديرها العام ال�سوق الكندي
ب�أنه �ضعيف بالن�سبة لالليكرتونيات
،انخف�ضت مبيعات ب�ست باي بن�سبة
 10.5%يف الربع االول مع انخفا�ض
مبيعات املتجر الواحد بن�سبة ت�صل
ايل  .5.8%ب�ست باي هو ال�ضحية
االويل لظاهرة " امل�شاهدة" وهي �أن
يذهب امل�شرتي اىل املتجر فيتفح�ص
الب�ضاعة ثم يقوم ب�شرا�ؤها ب�سعر اقل
على االنرتنت

ل��و ��ش��ات��و ي�ت�ق�ل����ص ،ف�ق��د فتحت
ال�سل�سلة م�ت�ج��ر ًا واح� ��د ًا يف ال�ع��ام
املا�ضي واغلقت �سبعة .ولديها االن
 228موقع ًا بدال من  243يف عام
� .2011أ�سهم ال�شركة تباع االن ب
 1,5دوالر بعد �أن كانت تباع ب 15
دوالر يف .2010
خ�سر تارجت  1,5بليون دوالر حتى
االن يف كندا ،يف االغلب ب�سبب �شكوي
الكنديني من �أ�سعارها وقلة �سلعها .وقد
ن�صح العديد من املحللون ال�شركة برتك
ال�سوق الكندي والرتكيز على ال�سوق
االم��ري�ك��ي .ولكن ت��ارج��ت ت�صر على
بقائها يف ال�سوق الكندي.

منذ ع��دة �أ�شهر ب��دي �أن جاكوب
قد اختفي بالفعل .فقد �أعلن املتجر
ال��ذي ي�ترك��ز يف الكيبيك االف�لا���س
وخ�ط�ط��ه لغلق  92ف��رع ل��ه .ولكن
حمكمة كيبيكية �أعطت املتجر مهلة
حتى نهاية هذا ال�شهر لتقدمي خطة
النقاذ بع�ضا من فروعه.
ال�ف��رع الكندي م��ن �سريز ينزف
االم�� ��وال ب���ش�ك��ل ا� �ض �ط��ره ايل بيع
�أ�شهر مواقعه وت�سريح االالف من
ال�ع�م��ال .ول�ك��ن ه��ذه االج� ��راءات مل
توقف اخل�سائر بل �أنها ت�ضاعفت يف
الربع االخ�ير .وقد عر�ضت ال�شركة
االم �سريز كندا للبيع ولكن يف ع�صر
التجارة االليكرتونية قد ال يقبل �أحد
على �شراء متجر �ضخم كهذا.

منذ ع��دة �سنوات� أعلن رايتمانز
وال� ��ذي ي�ترك��ز يف م��ون�تري��ال �أن��ه
مل يكن قلق ًا على دخ��ول تارجت
ال���س��وق ال�ك�ن��دي الن��ه ق��د ا�ستطاع
مناف�سة وال مارت وجاب من قبل.
ول �ك��ن ب �ع��د ع��ام�ين ب ��د�أ راي�ت�م��ان��ز
ال��ذي ميتلك عدة خطوط للمو�ضة
بالتقل�ص .وقد تراجعت �أرباح عام
 2013بن�سبة .60%
اذا دخ �ل��ت ايل م�ت�ج��ر ان��دي�ج��و
م ��ؤخ��را � �س��وف تكت�شف �أن املتجر
مل يعد يبيع كتب ًا ب��اال��س��ا���س  ،فمع
ع��ر���ض ال�ك�ت��ب االل�ي�ك�ترن�ي��ة بكثافة
على االنرتنت غري انديجو عرو�ضه
اىل منتجات الرفاهية مثل ال�شموع
والهدايا  ,ولكن هل �سينجح ذلك؟
انديجو ينمي مبيعاته على االنرتنت
مبعدل ال�ضعف ولكن تلك املبيعات
ت���ش�ك��ل  10%ف �ق��ط م ��ن جم�م��وع
االرب��اح .لقد �أغلق �أخ��ر متجر كبري
للكتب يف �أم��ري�ك��ا منذ ع��دة �أع��وام
وفكرة �أن ذلك من املمكن �أن يحدث
يف كندا ،تبدو حمتملة �أكرث كل يوم.
ايروبو�ستايل هو متجر نا�شئ يف
ك�ن��دا منذ ع��ام  ،2012وق��د فتح
 9فروع كل عام .ولكن منذ العام
املا�ضي بد�أ يف االنكما�ش واالن �أغلق
 51ف��ر ع��ا ل��ه م��ن �أ � �ص��ل .58
و ي� �ب ��دو �أن ا ل �� �ش��ر ك��ة ت �ع��اين م��ن
م�شكلة قاتلة :فاملراهقني مل يعودو
يعتربونها ع�صرية بعد الأن.
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عـيـد ال�شكـر فـي كـنـدا

امل��ر���س��ال -ت��ورن��ت��و ،حتتفل
كندا بعيد ال�شكر منذ مئات
ال�سنني وت��اري��خ الإح��ت��ف��ال به
يرجع �إىل ع��دة �أ�سباب منها
 ،يف �أوروب�����ا ك���ان امل��زارع��ون
الأوروب��ي��ون يحتفلون ب�إنتهاء
م���و����س���م احل�������ص���اد وت���ق���دمي
ال�شكر هلل �سبحانه وت��ع��اىل
لمِ َ با َركَ هم به من املحا�صيل
الزراعية .ومن التقاليد التي
كان ميار�سها ه�ؤالء املزارعون
هي ح�شو قرون العنز املعقوفة
ب��احل��ب��وب وال��ف��اك��ه��ةُ ،ت��ع��رف
بقرن اخل�صب �أو كورنوكوبيا،
وع��ن��دم��ا ه��اج��ر الأوروب���ي���ون
�إىل ك��ن��دا ج��ل��ب��وا معهم ه��ذا
ال��ت��ق��ل��ي��د  ،ويف ح����وايل ع��ام
 1578ق��دِ م امل�لاّح الإنكليزي
مارتن فروبي�شر �إىل مقاطعة
نيوفالند ،وملنا�سبة و�صوله
����دة
ب��ال�����س�لام��ة �أُق���ي���م���ت عِ � َّ
�إح��ت��ف��االت ف��ي��ه��ا .ث��م وا���ص��ل

امل�ستوطنون القادمون �إليها
فيما بعد هذا التقليد.
ويف عام  1750قدِ م امل�ستوطنون
الأمريكيون من اجلنوب �إىل
مقاطعة نوفا�سكو�شيا و�أقاموا
فيها �إح��ت��ف��االت ال�����ش��ك��ر ،يف
نف�س الفرتة كان امل�ستوطنون
الفرن�سيون يقيمونها �أي�ض ًا
والذين قدموا مع امل�ستك�شف
�صاموئيل دي جامبلن .ويف
ع���ام � 1879أع���ل���ن ال�برمل��ان
الكندي  6ت�شرين الثاين عطل ًة
ر�سمية .لكن مع ال�سنني تغيرَّ
عيد ال�شكر عدة م��رات لغاية
 31كانون الثاين عام ،1957
حيث مت �إعالن الإثنني الثاين
من ت�شرين الأول ليكون عطلة
ر�سمية للإحتفال بعيد ال�شكر.
يف كندا يحتفل الأه��ايل ب�أكل
الديك الرومي و�أكالت �أخرى
ي��دخ��ل ف��ي��ه��ا ال��ق��رع الأح��م��ر
وكذلك تزيني بيوتهم بها.

بيت م�سكون بالأ�شباح  ....يف كندا
يفتخر بيت اال�شباح مبنطقة
نياجرا ف��ول��ز�-أون��ت��اري��و بكونه
االك�ثر رعبا واث���ارة للفزع بني
بيوت الرعب عرب العامل حتي
�أن زيارته ال ين�صح بها للحوامل
واالط��ف��ال .وعلي ح�سب املوقع
الر�سمي للمزار ال�سياحي ال�شهر
فقد كان املبني م�صنعا للأكفان االنتقام! وب��رغ��م �أن الق�صة
قتل مالكه خالل اقتحام جماعة ال�سابقةهيعليالأغلبمنوحي
من الل�صو�ص له .ويقال �أن �شبح خيال فريق الت�سويق امل�س�ؤول عن
الرتويج للمبني ,اال �أن الغمو�ض
ي���زداد مبعرفة �أن العديد من
زوار امل���ن���زل ي�سطري عليهم
ال��رع��ب بالفعل وه��م يتجولون
داخ��ل��ه .وق��د ���ص��ورت كامريات
خمفية يف عدة زوايا من املبني
لقطات تبني ردود �أفعال الزوار
عند ر�ؤي���ة اال���ش��ب��اح املزعومة
املالك ,ويدعي ابرهام مورتيمر( ,التي ال تظهر ابدا يف اللقطات
ال ي��زال يتجول يف املنزل حتي لزيادةف�ضولامل�شاهد).
ال��ي��وم باحثا ع��ن القتلة بدافع

�شاب  ...ي�سرق �سيارة
ال�شرطة ملدة � 3أيام

وق��ف عنا�صر من ال�شرطة
يف ك����ن����دا���� ،ش���اب��� ًا ت�����س��ب��ب
بحادث �سري فيما كان يقود
�سيارته وهو �سكران ،لكنه
�سرعان ما غافلهم و�سرق
���س��ي��ارت��ه��م والذ ب��ال��ف��رار.
ففيما كان �أف��راد ال�شرطة
ي�ستمعون لإف��ادات ال�شهود
وال�سائقني الذين ت�ضرروا
من احل��ادث ،ت�سلل ال�شاب
ال�سكران ،البالغ من العمر
 25عاما� ،إىل داخل �سيارة
الدورية وانطلق بها.

و �أط��ف ��أ ال�شاب جهاز "جي
ب����ي ا�س" يف ال�������س���ي���ارة
واخ����ت����ف����ى ث��ل�اث����ة �أي������ام
ق��ب��ل �أن ت��ت��م��ك��ن ال�����ش��رط��ة
م���ن ت���وق���ي���ف���ه .ل��ك��ن��ه��ا مل
ت��ع�ثر ع��ل��ى ال�����س��ي��ارة �إال
يف ال����ي����وم ال����ت����ايل ع��ل��ى
ت��وق��ي��ف��ه .وق����ال م��ت��ح��دث
ب���ا����س���م ال�������ش���رط���ة "هذه
ا لأم��������ور ت���ق���ع ،م����ع �أن���ه���ا
نادرة" ،م�����ؤك����دا ال���ب���دء
باتخاذ �إج��راءات لتجنب
وقوع حوادث مماثلة.
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�آل فريحات

املر�سال  -تورنتو :يف جو مليئ بالغبطة،
والفرح ،وال�سرور ،مت وبحمد اهلل و�شكره
حفل زفاف ابن العم احلبيب ال�شاب
عبداهلل علي فريحات على �صاحبة
ال�صون والعـفه املهند�سه الأن�سه عائ�شه
اجلا�سم املحرتمه ،يف حفل بهيج يف قاعة
فوقالن فرالن الفخمه ،الواقعه يف مدينة
وندزر الكنديه وذلك يوم االحد املوافق
 ،2014-8-31وح�ضر احلفل عدد كبري
من االهل واالقارب واال�صدقاء...
وا�ستهل احلفل ،حال دخول العري�سني
اىل قاعة الأحتفاالت بتالوة الأنا�شيد
واالمدحه الدينيه النبويه ...ثم قام
احل�ضور بزفة العري�سني على انغام
املو�سيقى واالغاين العربيه االردنيه
والعراقيه ...تاله كلمة ترحيبيه من
العم زياد مالوي فريحات نيابة عن والـد
العري�س ابن العم ال�سيد على فريحات ابو
فاروق ووالـدة العري�س الأخت ام فاروق،
املوجوين يف مدينه كفرجنه ،حمافظة
عجلون يف الوطن االم االردن احلبيب-
و�شكر العم زياد احل�ضور بامل�شاركة بتلك
املنا�سبة ال�سعيده ،باللغة االجنليزيه ثم
ا�ستعذرهم لن�ص كلمته باللغة العربيه
قائ ًال... -:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،واحلمد هلل
رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على
�سيدنا حممد ال�صادق الواعد الأمني.
اللهم ال علم لنا �إال ما علمتنا �إنك �أنت
العليم احلكيم ...اللهم علمنا ما ينفعنا،

وانفعنا مبا علمتنا ،وزدنا علم ًا ،و�أرنا
احلق حق ًا وارزقنا اتباعه ،و�أرنا الباطل
باط ًال وارزقنا اجتنابه ،واجعلنا ممن
ي�ستمعون القول فيتبعون �أح�سنه ،و�أدخلنا
برحمتك يف عبادك ال�صاحلني .
�أيها اجلمع الكرمي ،ايها الأخوة واالخوات
 ،ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...
ي�سعدين وي�شريف �أن ارحب بكم جميع ُا
نيابة عن ابن عمنا والـد العري�س ال�سيد
على فريحات (ابو فارق) ووالدة العري�س
الأخت ام فاروق ،املوجودين حالي ُا يف
الوطن الأم االردن احلبيب( ،والذين
يعتذرون عن احل�ضور ال�سباب خارجة
عن �أرادتهم) ،وعن جميع �آل الفريحات
يف كل مكان ،وخا�صة عن عري�سنا احلبيب
ال�شاب عبد اهلل فريحات وعرو�سته
اجلمليه ،احللوه� ،صاحبة ال�صون والعـفه
املهند�سه عائ�شه جا�سم املحرتمه� ،شاكر ُا
لكم م�سعاكم وم�شاركتكم بهذا احلفل
البهيج. . .
وبكل الفخر ،وال�شرف ،واالعتزاز ،اقول
�أن عري�سنا احلبيب عبداهلل فريحات
هو ان�سان طيب� ،شهم ،كرمي ،ذو جمال،
وكمال ،وطول ،وحاله ،و�إ�صاله طيبة،
واخالق نبيلة وعالية ،و�صاحب دين
و�إبت�سامة خالبه( ،بتخليك ت�ضحك لو
كنت مرنفز) ،اىل جانب انه رجل اعمال
جدي ومواظب على عمله ،وما�شاء اهلل
ناجح بكل املعاين واجلوانب...
ولكن وكما تعلمون ،ان املرء طبيعي ًا يبقى

التهاين

ناق�ص ًا ،مهما كرثة ميزاته احل�سنه ،وال
يكتمل دينه حتي يقرتن ب�شريكة حلياته
 ...والزواج يف اال�سالم هي �شريعة اهلل
�سبحانه وتعاىل ،و�سنه ر�سوله الكرمي
 ...ولقد �سخر اهلل لنا هذه النعمة لننعم
بها ولتكون من احدى نعماته الذي منها
اهلل علينا ،وذلك ملحبة اهلل لنا وعـطفه
و�إح�سانه علينا ...واالن�سان طبيعي ًا
ومنذ بداية الكون وهو قا�صر ًا و�ضغيف ًا
نف�سي ًا ...وال يطيق العي�ش لوحده  ...فمنذ
ع�صر �سيدنا �آدم (ر�ضي اهلل عنه) وهو

غري قادر التحمل على الوحدانيه ،حتى
بالرغم من وجوده بالفردو�س ويف جنات
النعيم ...وهو دائم ًا بحاجة اىل رفيق
ي�سليه وي�شاركه يف حياته الدنيويه...
ولذلك� ،سخر اهلل البينا �آدم (ر�ضي اهلل
عنه) �سيدتنا حواء (ر�ضي اهلل عنها)
من �ضلعه ،لتكون �شريكة حلياته ،ولي�سكن
اليها ...وكما قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف
كتابه الكرمي يف �صورة الروم االية ()21
بعد اعوذ باهلل من ال�شيطان الرجيم:
َو ِمنْ �آَ َيا ِت ِه �أَنْ َخ َلقَ َل ُك ْم ِمنْ َ�أ ْن ُف ِ�س ُك ْم

و�آل اجلا�سم

�أَ ْز َو ًاجا ِلت َْ�س ُك ُنوا �إِ َل ْي َهاَ ،و َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة
َو َر ْح َم ًةَّ � ،إن فيِ َذ ِل َك َ آلَ َي ٍات ِل َق ْو ٍم َي َت َف َّك ُرونَ )
�صدق اهلل العظي م
�أيها االحبه ...ال َّبد لنا من ان نتمعن بتلك
االيات الكرميه ونـقـتـدي بها ،من �أجل �أن
ن�سعـد يف احلياة الـدنيا ويف الآخرة  ...وال
َّبد لنا من �أن نعبد اهلل ون�أمن به ،ون�شكره،
ونحمده على ما اعطانا و�سخر لنا .ولو
�أردنا معرفة �سـرال�سعاده ،يف احلياة
الزوجيه( ،وانا ل�ست خبري ُا بذلك) ولكن
يجب علينا ان ننظر �سوي ُا اىل القران
الكرمي مبا ذكرنا اهلل عز وجل به يف هذه
االيه بقولهَ ( :و َج َع َل َب ْي َن ُك ْم َم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة)
وهذا يعني ان اهلل �سبحانه وتعاىل،
جعل بينكم بامل�صاهرة ،واخلتونة مودة
تتوادون بها ،وتتوا�صلون من �أجلها ،وجعل
بينكم االلفة واملحبه ،والثقه والعطف
والرحمة ،فجمع اهلل بينكم بع�ض ُا على
بع�ض ،لت�سكن انف�سكم.
وال�سكينه هي الهدوء ،واالطمئنان،
وراحة البال ...ثم خاطب العم زياد
العري�سني قائ ًال" :الف مربوك لكما
يا ابنائي ،اليوم ا�صبحتم ج�سدين يف
روح واحده ،وال ميكنكم من بناء حياة
زوجيه ناجحه ...اال ان تكون مبنيه على
املحبه والرومن�سيه ،وال�سكينه ،والقناعه،
والهدوء ،والـثقه التامه ببع�ضكم البع�ض،
والتوازن ،وح�سن املعامله ،والت�سامح،
والعمل �سوي ُا يـد ُا واحده ،وقـلب ًا واحدً...
وال تن�سوا ذكرى هذا اليوم الف�ضيل

الذي انعم اهلل عليكم بع�ضكم لبع�ض،
ومن هذا اليوم املبارك ،ا�صبحت ابنتنا
عائ�شه اردنيه وهذا ال�شرف العظيم ال
يعني انكم يا اهل العرو�س قد خ�سرمت
ابنتكم ...ال ...بل لقد ك�سبتم ابن ُا �صاحل ُا
يفتخر ب�أن يكون اردين وكندي وعراقي...
ولذا دعونا ايها احل�شد الكرمي ان نبارك
للعري�سني بهذا الدعاء( :بارك اهلل لهما،
وبارك عليهما ...وجمع بينهما على اخلري
� ...أمني يا رب العاليمن)
ثم قـلـد العم زياد العرو�س ب�شريط العـلم
االردين ،رمز ُا للمحبه والرتحيب بها
باال�سرة الأردنيه ...تلتها كلمة ترحيب
من ال�سيد حممد بالن �صاحب حمالت
�ستب�س للأحذيه ،وثم التهاهي والزغاريت
الأردنيه من العمات منى فريحات وهناء
اخلوالين ،وفاتن طياره ،ثم قام العري�سني
بق�ص الكيك ،و�إفتتاح بوفيه الع�شاء
الفاخر وال�شامل لالطعمه و واحللويات
العربيه اللذيذه �شاملة املنا�سف االردنيه،
وكل ذلك على االنغام واملوي�سقى العربيه
واالجنبيه والدبكات والرق�ص والطرب
واملرح اىل �ساعات مت�أخره من الليل. ....
وبهذه املنا�سبه ال�سعيده ي�سعدنا وي�شرفنا
بتقدمي اجمل واحلى االماين والتهنئات اىل
العري�سني احلبيبني ،راجني العلي القدير
ان يهبهم اخلري والربكه وال�سكينه واحلياة
الطيبة،والذريةال�صاحلة،
والف الف الف مربوووووووك!...
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رحلة جمعية املغرتبني االردنيني الكنديني االلف جزيره.
Jordanian Canadian Expatriates Society Summer Picnic to 1000 Islands

املر�سال-تورونتو -اقامت جمعي ة
املغرتبني االردنيني الكنديني،
بالتعاون مع �شركات (�سي دي �سي)
لل�سياحه وال�سفر واملوا�صالت،
رحلة ال�صيف املمتعه للجاليه
االردنيه 
والعربيه الكرميه يف كندا ،اىل
�شواطئ ومنتزهات قناة (ال�سانت
لوران�س) الكنديه يف مدينة
قناناكوا ،وذلك للف�سحه وم�شاهدة
واملناظرالطبيعيه
املنتزهات

اخلالبه ،مبا فيها الأف جزيره
ال�شيقه ،وذلك يف نهاية اال�سبوع
املا�ضي  24اب-اغ�سط�س .2014
و�شملت الرحله التنقل من تورنتو
و�ضواحيها ،ب�أحدى حافالت
(ال�سي دي �سي) الفخمه واملريحه
التي �إ�صطحبت اي�ض ُا م�ضيفات
ومر�شدين �سياحيني ذو روح مرحه،
وكفاءة عاليه وخربة جيده يف
جمال ال�سياحة وال�سفر.
وابت�أدت الرحله بتقدمي القهوة

ال�ساده ،وع�صري الفواكه ،والكيك،
والورد اجلوري لل�سيدات من قبل
م�ضيفات �شركات �سي دي �سي،
حال دخول الركاب على منت
احلافله .كما تخلل الرحله التي
ا�ستغرقت حوايل � 3ساعات �سماع
املو�سيقى والأغاين العربيه والدق
على الطبله والطرب واملرح .ثم
�صعد الركاب حال و�صولهم اىل
ميناء قناناكوا على قارب الراك
بورت الذي امتعهم بجوله بحريه

عابر ًا بالعديد من اجلزر واملناظر
اخلالبه .واعقب اجلوله البحريه
زيار ًة ملطعم بوفيه (راك بورت)
حيث تناول اجلميع وجبة الغذاء.
ثم اقام اال�ستاذ زياد مالوي فريحات
حفلة ع�شاء (باربيكيو) خا�صه يف
منتزه (براون بي) اخلا�ص على
�شرف الأعالمي الكبري الأ�ستاذ
جهاد املومني و�شقيقه الدكتور ريا�ض
املومني ،مبنا�سبة زيارتهم الكرميه
من ار�ض الوطن االردن احلبيب اىل

كندا .و�شملت الدعوه جميع امل�شاركني
يف تلك الرحله ال�سعيده من االهل
والأقارب واال�صدقاء واملعارف من
ابناء اجلاليه االردنيه والعربيه
الكرميه .ومتتع اجلميع من الكبار
وال�صغار باجلو الطيف واملناظر
اخلالبه ال�شيقه والطعام ال�شهي
وااللعاب املرحه ،مندجمني يف �سهرة
م�سائية ممتعه ومن اجمل واحلى
ذكريات العمر تخللها الطرب والغناء
والرق�ص والدبكات واالرجيله .كما مت

التعارف ما بني �أبناء اجلاليه الأردنيه
الواحده ،وابناء اجلاليات العربيه
االخرى .ومت التقاط العديد من
ال�صور التذكاريه التي جمعتهم �سوي ًا.
وبهذه املنا�سبه ال�سعيده ،ي�سعدن ا
وي�شرفنا ان نتقدم من �ضيوفنا
الكرام ومن جميع من �شارك
و�ساهم يف �إجناح هذه الرحله
املمتعه واجلذابه بجزيل من
ال�شكر والعرفان ،واهلل يوفقنا
جميع�أ ملا فيه كل اخلري والربكه .
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