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ع��زي��زي ال �ق��ارئ ...
�سيخ�ص�ص م�ساحة يف
العدد القادم للجريدة،
ل �ن �� �ش��ر م �ق��االت �ك��م� ،أو
لإب� � � ��داء �أرائ� � �ك � ��م ،او
لأر�سال اية معلومات تهم ابناء اجلالية
العربية يف كندا  ،على من يرغب يرجى
ار�سال املعلومات على الربيد التايل -:

ide

صفحة
توزع بكندا والشرق األوسط

S

منرب القراء

416 - 233 - 9927
أو فاكس رقم

mailto:info@canadianarabnetwork.com

للجريدة احلق يف عدم ن�شر اي مقال او ر�أي ،
ال تراه منا�سب ًا .

(416) 233 - 1610
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MAKING YOUR REALTY DREAMS A REALITY

BUY • SELL • INVEST
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

INDEPENDENTLY OWNED & OPERATED

C. 416.997.1309

4255 Sherwoodtowne Blvd., Suite 300
Mississauga, Ontario L4Z 1Y5

E. attia.mona@gmail.com | W. monaattia.com

Walk-In Clinic Family Doctor

طبيبة عائلة تستقبل المرضى الجدد
نتكلم العربية
Tel: 905-501-0035

60 Bristol Rd., East, Unit 4
Mississauga, ON. L4Z 3K8

PALTEL - IPTV

Close to Square One

3050 Confederation Pkwy, Unit 305, Mississauga, ON

دكتور ريا�ض ا�سماعيل

سهير البشير
Sutton Group Summit
Realty Inc., Brokerage

طبيب عيون OPTOMETRIST

العيادة مفتوحة كل ايام اال�سبوع ما عدا يوم االحد،
نتحدث اللغة العربية واالجنليزية ,نرحب باملر�ضى اجلدد

Suhair Al-Bashir

فح�ص عيون �شامل ,حتديد مقيا�س النظارات
والعد�سات اال�صقة ,قيا�س �ضغط العني
فح�ص ال�شبكية عند مر�ض ال�سكري وكبار ال�سن

Sales Representative

Direct: 647.993.1967 Office: 905.897.9555
Email: salbashir@sutton.com - http://www.suhairalbashir.ca
Office address: 27-1100 Burnhamthorpe Rd. Mississauga ON L5C 4G4

"كندا ت�سدد �أوىل �ضرباتها اجلوية
يف �سوريا �ضد تنظيم "داع�ش"

امل��ر� �س��ال -ت��ورن�ت��و� ،شنت ك�ن��دا �أوىل
��ض��رب��ات�ه��ا اجل��وي��ة يف � �س��وري��ا يف �سياق
م�شاركتها يف قوى التحالف الدويل الذي
ت�ق��وده ال��والي��ات املتحدة االمريكية �ضد
تنظيم "داع�ش" الإره ��اب ��ي .و�شاركت
 ح�سبما �أف� ��اد رادي� ��و ه�ي�ئ��ة الإذاع� ��ةال�بري�ط��ان�ي��ة "بي ب��ي �سي" مقاتلتان
كنديتان م��ن ن��وع "�سي �أف� 18 -أ�س"
يف ال�غ��ارات التي �ضربت مواقع م�سلحي
التنظيم ق��رب مدينة ال��رق��ة ال�سورية،
بح�سب بيان ع�سكري كندي.
وقد وافق الربملان الكندي يف مار�س -

اذار  ، 2015على تو�سيع نطاق امل�شاركة
الع�سكرية الكندية �ضد تنظيم "داع�ش"؛
لت�شمل � �س��وري��ا ،ح�ي��ث ك��ان��ت امل���ش��ارك��ة
الكندية يف حملة الق�صف اجل��وي �ضد
تنظيم "داع�ش" ت�ستهدف فقط مواقعه
يف العراق.
و�أك � ��دت وزارة ال��دف��اع ال�ك�ن��دي��ة �أن
مقاتلتني كنديتني من نوع "�سي �أف 18-
�أ�س" ق��د �ضربت بوا�سطة قنابل دقيقة
التوجيه معاقل "داع�ش" ق��رب مدينة
الرقة يف غارة

التتمة �صفحة 7

Phone: 647 346 0900
1722 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON. M1R 2Y1

ال�سعودية تطلق "عا�صفة احلزم"
لإغاثة �شعب مكلوم وقيادة �شرعية

املر�سال-
ت ��ورن� �ت ��و :ان�ط�ل�ق��ت
ع�م�ل�ي��ة " عا�صفة
احلزم" يف 26
م� � ��ار�� � ��س� -آذار
 ، 2015مب�ساهمة
ع���ش��ر دول عربية
ع�ل��ى الأق ��ل بقيادة
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�����س��ع��ودي��ة� ،ضد
�أه � � ��داف ج �م��اع��ة
احلوثي والقوات املوالية للرئي�س املخلوع
علي عبد اهلل �صالح باليمن.
وقد �أعلنت ال�سلطات ال�سعودية �أن
كال من م�صر واملغرب والأردن وال�سودان
وباك�ستان تطوعت للم�شاركة يف عا�صفة
احلزم ،بالإ�ضافة �إىل دول جمل�س التعاون
اخلليجي ( ال�سعودية والبحرين والإمارات
والكويت وقطر) با�ستثناء ُعمان.
و�أو�ضحت �أن العملية جاءت ا�ستجابة

لطلب الرئي�س اليمني عبد رب��ه من�صور
هادي حلماية اليمن و�شعبه "من عدوان
امللي�شيات احلوثية التي كانت وال ت��زال
�أداة يف يد قوى خارجية مل تكف عن العبث
ب�أمن وا�ستقرار اليمن ال�شقيق ".
ومع انطالق "عا�صفة احلزم"� ،أو�ضح
بيان للدول اخلليجية �أن عدوان امللي�شيات
احلوثية املدعومة من قوى �إقليمية هدفها
ب�سط هيمنتها على اليمن" ،جعل التهديد

ال يقت�صر على �أمن
ال�ي�م��ن وا��س�ت�ق��راره
و�سيادته فح�سب،
ب ��ل ���ص��ار ت �ه��دي��د ًا
�شام ًال لأمن املنطقة
والأم� � � ��ن وال �� �س �ل��م
الدويل".
و �أن ه � ��ذه
"االعتداءات قد
طالت كذلك �أرا�ضي
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�سعودية ،و�أ�صبحت دول اخلليج تواجه
تهديد ًا م�ستمر ًا لأمنها وا�ستقرارها بوجود
الأ�سلحة الثقيلة و�صواريخ ق�صرية وبعيدة
املدى خارج �سيطرة ال�سلطة ال�شرعية".
كما ع��زا البيان التدخل الع�سكري ،
�إىل ع��دم ا�ستجابة امللي�شيات احلوثية
ل�ل�ت�ح��ذي��رات امل �ت �ك��ررة م��ن دول جمل�س
التعاون

خبري العقار املهند�س لهيب اليا�س

التتمة �صفحة 5

يف هذا العدد

القمة العربية
وت�شكيل القوة
العربية امل�شرتكة
�صفحة 5

تعهد الدول املانحه
لل�شعب ال�سوري
بالتربع مبليارات
الدوالرات
�صفحة 5

تزايد عدد الكنديني
الذين ي�سافرون لتلقي
الرعاية ال�صحية
خارج كندا
�صفحة 6

مر�ض جلدي ي�ؤدي
�إىل ت�آكل اللحم
يفتك بعنا�صر داع�ش
�صفحة 7
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Sutton Group Summit Realty Inc., Brokerage

Owning a home is a dream and keystone of wealth...

I will help you with your dream

If you are looking to buy, sell or invest in real estates, call me

 ات�صل بي على... او ا�ستثمار بالعقار، بيع، �شراء،اذا كنت تبحث عن ايجار
100% Canadian-owned and operated company

Ser ving
Peel & Ha
lton
Area

سهير البشير

Suhair Al-Bashir
Realtor

Direct: 647.993.1967 Office: 905.897.9555
Email: salbashir@sutton.com - http://www.suhairalbashir.ca
Office address: 27-1100 Burnhamthorpe Rd. Mississauga ON L5C 4G4

AL-MERSAL - April 2015, Volume 31, Issue 360

اعالنات

360  ال�سنة احلادية والثالثون العدد-  م2015 ابريل/ني�سان-  هـ1436 رجب

Toronto Location
235 Jarvis Street
Toronto, ON M3B 2C1.

(416)553-7673

Mississauga Location
5130 Dixie Rd,
Mississauga, ON L4W 4k2.

FOR RESERVATION

(905) 232-0105

@shishaliciouscafe
Shishsliciouscafe
shishaliciouscafe.ca
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مستقلة تصدر عن ادارة
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رسالة الجالية العربية للعالم

زياد مالوي فريحات
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رئي�س التحرير
ابراهيم �سامل
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اخبار عاملية

التعليم اجلن�سي لالطفال ...
ما له وما عليه!!!...
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القمة العربية يف �رشم ال�شيخ ....وت�شكيل القوة العربية امل�شرتكة!!!

بقلم اال�ستاذ :زياد مالوي فريحات
رئي�سالتحرير

أ��� �ص ��درت ح �ك��وم��ة �أون� �ت ��اري ��و يف
ال�شهر املا�ضي تعدي ًال على منهاج
تعليم ال�صحة ال�ترب��وي��ة (البدنية
واجلن�سية) ،وقوانني درا�سية اخرى
ج��دي��دة ل�ع��ام  ، 2015وال�ت��ي �سيتم
تنفيذها يف جميع املدار�س احلكومية
وااله�ل�ي��ة يف عموم ان�ح��اء حمافظة
�أونتاريو ابتدا ًء من �شهر �سبتمرب -
ايلول القادم .2015
وي�ع�ت�بر ه ��ذا ال�ت�ع��دي��ل للمناهج
ال��درا��س�ي��ة ه��و االول م��ن ن��وع��ه منذ
 17ع��ام� ًا  -و��س��وف ي�شمل املناهج
اجل��دي��دة ،موا�ضيع تعليمية وم��واد
ح���س��ا��س��ة ،م�ث��ل ال���ش��رح ع��ن كيفية
واخ��ط��ار ال �ت �ح��دث وامل��را� �س �ل��ه بني
االط �ف��ال ع��ن اجل�ن����س ع�بر و�سائل
االع�لام االلكرتونيه ،والفي�س بوك،
والر�سائل الن�صفية (ال�سيربانية)،
وعن خماطر البلطجة عرب الإنرتنت
وكذلك عن التطوراجلن�سي وال�شرح
بعمق عن االغت�صاب اواملوافقة على
ق�ب��ول العالقة اجلن�سية ،و إ�ح�ت�رام
الأتالف اجلن�سي بني الذكر واالنثى،
واي�ض ُا بني اجلن�سني املثلي من ذكر
م��ع ذك ��ر اوان��ث��ى م��ع ان �ث��ى ،وت�ع��دد
الهويات وال��رغ�ب��ات وال�شهوات بني
اجلن�سني مع جمموعة من امل�شرتكني
يف �آن واحد ،بد ُال من اثنني فقط.

وال�سيخ ،وم��ن ح��زب املحافظني يف
الربملان االونتاري ،وذلك لأعتبار هذا
التعديل مبكر ًا وغري �ضروري لتعليم
االط �ف��ال يف ال�صفوف االبتدائية،
وتهديد ًا لربائتهم وطفولتهم كما
وقد ي�سبب اخطار ًا كبرية على منوهم
الفكري واالجتماعي والرتبوي.
ال �شك ب�أن رئي�سة حكومة اونتاريو
(ال�سيدة كاثلني ون) التي اوع��زت
بهذا ال�ق��رار ،لها كل الظن الطيب
وال�ن�ي��ة احل�سنة يف تطويرالتعليم
ملنفعة اطفالنا يف اون�ت��اري��و ،بغ�ض
النظر عن ميولها اجلن�سي لكونها
مثليه (�سحاقيه) ،ولكن عند �إعادة
النظر يف خماطر �إع�ط��اء الأط�ف��ال
ج��رع��ات ك �ب�يرة م�ث��ل ت�ل��ك املناهج
اجلن�سية يف وق��ت مبكرمن العمر،
والتي يعتربها اغلبية �سكان املحافظه
ب�أنها ال تتما�شى مع املبادئ الدينية
والثقافية والرتبوية والفكرية ،خا�صة
يف عمر يافع وب��ريء ،وقبل بلوغ �سن
الر�شد ،قد ي�شكل خطر ًا كبري ًاعلى
م�ف�ه��وم م��رح�ل��ة ال�ط�ف��ول��ة ال�بري�ئ��ة،
ول��رمب��ا ق��د ي � ��ؤدي اىل �إن�ح��راف�ه��م
اجلن�سي والفكري واالجتماعي.
تعليم اط�ف��ال�ن��ا وتثقيفهم عن
�سنة احلياة وار�شادهم وحتذيرهم
عن خماطر بع�ض امل��واق��ع و�شبكات
التوا�صل االلكرتونيه ،هو واجب على
ك��ل ف��رد م�ن��ا ،خا�صة بعد ان باتت
بع�ض تلك امل��واق��ع جم��ا ًال للدعارة
واال� �س �ت �ب��زاز واالدم � ��ان وم���ص��ائ��د ًا
لبع�ض النفو�س املري�ضة وال�ضعيفة.

كما �ست�شمل ال��درا��س��ة موا�صلة
امل �ع��رف��ة ال�ك��ام�ل��ة جل��وان��ب اجل�ه��از
ال�ت�ن��ا��س�ل��ي بالتف�صيل ،مب��ا فيهم
الأ� �س �م��اء ال���ص�ح�ي�ح��ة م��ن أ�ج� ��زاء
اجل�سم (بدون حياء) مثل الق�ضيب
وال�شرج واملهبل ،وق�ضايا االمرا�ض
ول �ك��ن �أن� ��ا ع �ل��ى ي �ق�ين وح���س��ب
ال���ص�ح�ي��ة اجل�ن���س�ي��ة وال�ت�ن��ا��س�ل�ي��ة،
ابتدا ًء من ال�صف االول يف املدار�س اع �ت �ق��ادي ب ��ان م �� �س ��ؤول �ي��ة التعليم
االب �ت��دائ �ي��ة واىل ن�ه��اي��ة ال�صفوف اجلن�سي لالطفال دون �سن البلوغ،
يجب ان تكون وتخت�صرعلى اولياء
الثانوية.
امور االطفال انف�سهم ،وك ًال ح�سب
وقد واجه هذا التعديل العديد من دي��ان��ات�ه��م ومعتقداتهم ،وال يجب
املظاهرات واالحتجاجات ال�صارخة علينا ان نحمل اط�ف��ال�ن��ا االب��ري��اء
من اهايل االطفال يف املحافظة ،ومن تلك االع�ب��اء الثقيله م��ن املعلومات
ر ؤ���س��اء االدي��ان والطوائف امللتزمه اجلن�سية البيانيه املف�صلة قبل بلوغ
وامل�ح��اف�ظ��ة م��ن ال �ع��رب وامل�سلمني �سن الر�شد لديهم ...
واهلل ويل التوفيق
وامل���س�ي�ح�ي�ين وال �ي �ه��ود وال�ه�ن��دو���س
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امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و ،ب�ح��ث الأم �ي�ن ال�ع��ام
جلامعة الدول العربية نبيل العربي مع عدد من
الدول العربية  ،ت�شكيل فريق فني رفيع امل�ستوى
واملعني بت�شكيل القوة العربية امل�شرتكة ،التي
مت اعتماد قرار ت�شكيلها من القادة العرب يف
القمة العربية التي عقدت ب�شرم ال�شيخ يومي
 28و 29مار�س-اذار . 2015
وم��ن امل�ق��رر ان ت�ب��د أ� اجتماعات الفريق
الفني ب�إ�شراف ر�ؤ�ساء �أركان القوات امل�سلحة
 ،واملعني بو�ضع الدرا�سة الوافية حول ت�شكيل
القوة العربية بعد ثالثة �أ�سابيع وف��ق اعالن

�شرم ال�شيخ يف مقر اجلامعة العربية.
وق ��ال م���ص��در دب�ل��وم��ا��س��ي ب��اجل��ام�ع��ة ان
االجتماعات �ستبحث كافة الإجراءات التنفيذية
و�آليات العمل واملوازنة املطلوبة لإن�شاء القوة
الع�سكرية العربية امل�شرتكة وت�شكيلها ،وفور
االنتهاء من الت�صور النهائي �سيتم عر�ضه يف
غ�ضون ثالثة �أ�شهر على اجتماع خا�ص ملجل�س
الدفاع العربي امل�شرتك لإقراره ،ثم يتم رفعه
بدوره �إىل وزراء اخلارجية العرب ليتم املوافقه
عليه من اجلانب ال�سيا�سي.
وق��ال امل�صدر �إن��ه الب��د م��ن التوافق على

م�ه��ام ه��ذه ال �ق��وات وع��دده��ا وكيفية اتخاذ
ق��رار التدخل ،كما �سيتم حتديد رئا�سة تلك
ال�ق��وات وه��ل �سيتم ت��داول رئا�ستها كما يتم
تداول رئا�سة القمة العربية ،كما ك�شف امل�صدر
الدبلوما�سي عن بع�ض الت�صورات التى ٌطرحت
ومت التباحث حولها داخل االجتماعات املغلقه
للقمة العربية فى �شرم ال�شيخ ،وم��ن �أهمها
مهام هذه القوات وما تكلف به من مهام �أخرى
ملواجهة التحديات التي تهدد �أمن و�سالمة �أي
من الدول الأع�ضاء و�سيادتها الوطنية ،وت�شكل
تهديدً ا مبا�ش ًرا للأمن القومي العربي مبا فيها
تهديدات التنظيمات الإرهابية ،الفتًا �إىل �أنه
�سيتم يف هذا الإط��ار و�ضع مفهوم متفق عليه
لكلمة "الإرهاب".
كما �أو�ضح �أنها رمبا تُكلف مبهام "حفظ
�سالم" يف م�ن��اط��ق ال �ن��زاع��ات ع�ق��ب توقيع
اتفاقات ه��دين �أو توافق بني ف�صائل الدولة
يرا �إىل �أن ال �ف��ري��ق الفني
ال ��واح ��دة ،م �� �ش� ً
�سيقوم بدرا�سة كل جوانب املو�ضوع واق�تراح
الإج��راءات التنفيذية و�آليات العمل واملوازنة
املطلوبة لإن���ش��اء ال �ق��وة الع�سكرية العربية
امل�شرتكة وت�شكيلها ،وعر�ض نتائج �أعمالها يف
غ�ضون ثالثة �أ�شهر من اجتماع خا�ص ملجل�س
الدفاع العربي امل�شرتك لإقراره.

الدول املانحه ...تتعهد بالتربع لل�شعب ال�سوري مبليارات الدوالرات

املر�سال -تورنتو� ،أقيم يف الكويت يف 31
مار�س -اذار  ، 2015م��ؤمت��ر ًا للدول املانحة
يهدف اىل جمع مليارات ال��دوالرات مل�ساعدة
ال�شعب ال�سوري ،وقد تعهدت الدولة امل�ضيفة
والواليات املتحدة ودول �أخرى واالحتاد االوروبي
بالتربع.
وج��اءت ه��ذه التعهدات فيما ح��ذر الأم�ين
ال �ع��ام ل�ل��أمم امل�ت�ح��دة ب��ان ك��ي م��ون م��ن �أن
ال�شعب ال�سوري "�ضحية �أ�سو�أ �أزم��ة ان�سانية
يف التاريخ املعا�صر ".وتقول الأمم املتحدة �إن
الدول املانحة كانت اكرث مي ًال يف الأ�شهر الـ 12
الأخرية بالوفاء بااللتزامات التي قطعتها على
�أنف�سها فيما يخ�ص م�ساعدة ال�شعب ال�سوري.
وكانت احل��رب التي مرت عليها � 4سنوات
قد فتكت ب� ��أرواح �أك�ثر من  200ال��ف �سوري.
كما �أجربت احلرب بني قوات اجلي�ش ال�سوري

واملعار�ضة امل�سلحة �أك�ث�ر م��ن  11مليون من
املواطنني ال�سوريني على النزوح.
وامل ��ؤمت��ر ال��ذي ه��و ثالث م��ؤمت��ر م��ن نوعه
يف ثالث �سنوات ت�ست�ضيفه الكويت ،ويح�ضره
ممثلون من  60دولة و 40منظمة اغاثة دولية.
وتعهد �أمري الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد بالتربع
مببلغ  500مليون دوالر بعد �أن و�صف الأزم��ة
ال�سورية ب�أنها "�أكرب كارثة ان�سانية يف التاريخ
احلديث.
" كما اعلن االحت��اد الأوروب���ي ع��ن نيته
ال �ت�برع مببلغ ي��زي��د ع��ن م�ل�ي��ار دوالر ،فيما
تعهدت ال��والي��ات املتحدة بالتربع مببلغ 507
ماليني دوالر ،ودول��ة االم ��ارات بـ  100مليون
دوالر والعربية ال�سعودية بـ  60مليون دوالر.
ول�ك��ن يف ال���س�ن��وات امل��ا��ض�ي��ة ك��ان ال�ف��رق
كبري ًا بني املبالغ التي تتعهد بالتربع بها الدول

وتلك التي تدفعها فعال ،مما اثار قلق م�س�ؤويل
املنظمة الدولية.
ولكن بان كي مون قال يف الكلمة التي �ألقاها
يف امل�ؤمتر �إن نحو  90باملئة من مبلغ ال�ـ 2,4
مليار دوالر ال��ذي تعهد بالتربع بها املانحون
العام املا�ضي قد دفعت فعال.
وح��ذر بان ب��أن ال�سوريني ما زال��وا بحاجة
�إىل املزيد من امل�ساعدات من املجتمع الدويل.
و�أ�ضاف �أن  4من كل � 5سوريني يعانون من الفقر
واحلرمان ،و�أن بالدهم خ�سرت ما يعادل 40
�سنة من التنمية االن�سانية.
وكان تقرير للأمم املتحدة قد ذكر �إن نحو
 7,6مليون �سوري يعتربون الجئني داخل بالدهم
فيما فر منها  3,9ماليني .وكان منظمو امل�ؤمتر
قد حددوا مبلغ  8,4مليارات دوالر هدفا له ،وهو
مبلغ يقول املراقبون �إنه �صعب التحقيق.

"عا�صفة احلزم" ....جاءت لإغاثة �شعب مكلوم وقيادة �شرعية !!
التتمة من ال�صفحة االوىل

اخلليجي ومن جمل�س الأمن ،وانتهاكاتها
املتوا�صلة للقانون ال��دويل والأع��راف الدولية
وا�ستمرار ح�شودها امل�سلحة ،مب��ا يف ذلك
الأ�سلحة الثقيلة وال�صواريخ على حدود اململكة
العربية ال�سعودية.
ومل يغفل بيان الدول اخلليجية اخلم�س ما
قامت به جماعة احلوثي -التي و�صفها ب�أنها
كانت وال تزال �أداة يف يد قوى خارجية مل تكف
عن العبث ب�أمن وا�ستقرار اليمن -م�ؤخر ًا من
مناورات ع�سكرية كبرية بالذخرية احلية قرب
حدود ال�سعودية ا�ستخدمت فيها جميع �أنواع
الأ�سلحة املتو�سطة والثقيلة.
وبد�أت العملية الع�سكرية "عا�صفة احلزم"
ب��ال �� �ض��رب��ات اجل��وي��ة الأوىل ال �ت��ي وجهتها
الطائرات ال�سعودية ملعاقل جماعة احلوثي
باليمن.
وبلغ �إجمايل امل�شا َركة املعلنة يف العملية
�صباح انطالق العملية  185طائرة مقاتلة،
بينها مائة من ال�سعودية ،التي ح�شدت �أي�ضا
� 150ألف مقاتل ووحدات بحرية على ا�ستعداد
للم�شاركة �إذا تطورت العملية الع�سكرية.
و��ش��ارك��ت يف امل��وج��ة الأوىل م��ن الهجوم

 إ���ض��اف��ة �إىل ال�سعودية -ك��ل م��ن الإم ��اراتبثالثني مقاتلة ،والكويت بـ 15والبحرين بـ،15
بينما �شاركت قطر بع�شر طائرات ،والأردن
ب�ست طائرات ،وكذلك املغرب ب�ست طائرات،
وال�سودان بثالث طائرات.
ويف اجلهة املقابلة ،اعتربت جماعة احلوثي
�أن ال�ضربات اجل��وي��ة على م��واق��ع للجماعة
وللقوات املوالية للرئي�س املخلوع علي عبد اهلل
�صالح ،متثل "عدوان ًا على اليمن" ،حمذرة من
�أنها �ستجر املنطقة �إىل "حرب وا�سعة".
ويف ت�صرح لوزير الثقافة والإعالم ال�سعودي
ع��ادل ب��ن زي��د الطريفي� ،أك��د فيه ان خ��ادم
احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود ،على �أن "عا�صفة احلزم" ج��اءت
لإغاثة ال�شعب اليمني املكلوم ،وحماية ا�ستقالله.

و�أك��د الطريفي ،يف بيان لوكالة الأن�ب��اء
ال�سعودية� ،أن "اململكة العربية ال�سعودية ال
تدعو �إىل احل��رب ،وعا�صفة احل��زم ج��اءت
لإغاثة بلد جار و�شعب مكلوم وقيادة �شرعية،
ا��س�ت�ن�ج��دت ل��وق��ف ال�ع�ب��ث ب � أ�م��ن وم �ق��درات
ال �ي �م��ن ،واحل �ف��اظ ع�ل��ى �شرعيته ووح��دت��ه
ال��وط�ن�ي��ة و��س�لام�ت��ه الإق�ل�ي�م�ي��ة وا�ستقالله
و��س�ي��ادت��ه  ،ول��ذل��ك حظي التحالف للدفاع
ع��ن ال�شرعية يف اليمن باملباركة الوا�سعة
والت�أييد ال�شامل من الأمة العربية والإ�سالمية
والعامل".
ك�م��ا ت �ط��رق �إىل اجل �ه��ود ال �ك �ب�يرة التي
تقوم بها ق��وات التحالف على جميع املحاور
لتدمري قدرات"امليلي�شيات" احلوثية ودحر
"م�ؤامراتها" على اليمن ال�شقيق.
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قبيلة "امليكماك" من �سكان كندا الأ�صليني
يعار�ضون م�شروع القانون “�سي – "51

�أع� ��رب � �س �ك��وت مارتن رئي�س حكومة
امليكماك من ال�سكان الأ�صليني يف لي�ستوغوج
يف منطقة غا�سبيزي يف �شرق مقاطعة كيبيك،
عن قلق هذه اجلماعة "ال�شديد" مما تراه يف
م�شروع قانون مكافحة الإرهاب "�سي – "51
 ،من "تهديد" لأمنها واقت�صادها.
ففي ر�سالة وجهها �إىل رئي�س احلكومة
الكندية� ،ستيفن هاربر ،ق��ال مارتن "نحن
�شديدو القلق� ،أ�سوة بكنديني �آخرين كرث ،من

التهديدات لأمننا واقت�صادنا "جراء م�شروع
القانون".
ور�أى م��ارت��ن يف ر�سالته �أن��ه "يجب �أال
ُي�ستخدم هذا القانون لإحل��اق الأذى بحقنا
يف االع�ترا���ض  ،وبجهودنا لتح�سي�س ال��ر�أي
ال�ع��ام ب���ش��ؤون �شعبنا و�أرا��ض�ي�ن��ا وعاملنا"،
وطالب رئي�س احلكومة بفتح "حتقيق ب�ش�أن
الأ�شخا�ص املفقودين واملغتالني يف �أو�ساط
ال�سكان الأ�صليني"

جامعة ميغيل:ال تفرقة يف اجلامعة

�أعلنت �إدارة جامعة ميغيل يف مونرتيال
رف�ضها اال�ستجابة لطلب تقدمت به الطالبة
�سميا ع�لال��و لتخ�صي�ص ��س��اع��ات خا�صة
بالفتيات يف مركز الريا�ضة البدنية التابع

فهن ي�شعرن باالرتياح �أكرث ".
و أ�ث ��ارت الق�ضية انق�سام ًا يف �أو��س��اط
اجلامعة وانتقد احتاد الطلبة قرار الإدارة.
ب��امل �ق��اب��ل ق��ام��ت جم �م��وع��ة م ��ن ال �ط�لاب

اخبار كنديه
“�سيا�سة كندا اخلارجية ت�شجع على االنتقام”
املر�سال -تورنتو ،حتت عنوان�" :سيا�سة
كندااخلارجيةت�شجععلى االنتقام"كتباملحرر
يف ذي غلوب �أند ميل لوران�س مارتن يقول :حذر
الفيل�سوفالكندي�شارلزتيلوراحلكومةالكندية
من �أن اجلدل الذي �أثارته حول ارتداء النقاب
يخدم الإ�سالميني وي�ساعدهم على جتنيد
املزيد من اجلهاديني ب�صورة �أ�سهل.
ور�أى مارتن �أن تايلور ،ال��ذي ك��ان تر�أ�س
اللجنة الكيبيكية حول الت�سويات املعقولة ،لي�س
خمطئ ًا �إذا ما و�ضعنا الأمر يف �سياق �أو�سع ذلك
�أن اجلدل املعادي للإ�سالم لي�س وحده ما يت�سبب
بو�ضع كندا على ر�أ���س قائمة الأع ��داء بنظر
الإرهابيني ،وكذلك متديد املهمة الع�سكرية
ملحاربة تنظيم "الدولة الإ�سالمية" وتو�سيعها
لتطال �سوريا �إمنا �أي�ضا الطريقة التي انتهجتها
احلكومة الفيديرالية ،باعتماد لغة ا�ستفزازية
وحتري�ضية يف مناطق �أخرى من العامل:
مع رو�سيا عرب توجيه اتهامات ال �أ�سا�س
لها من ال�صحة  ،مع �إيران عرب �إقفال �سفارتها
يف طهران ،وم��ع العامل العربي عرب ت�أييدها
غ�ير امل�شروط لإ��س��رائ�ي��ل .ذل��ك �أن الت�سبب
باخل�صومات ،خا�صة عندما ال ت�شكل الدولة قوة
ع�سكرية كبرية ،هو مبثابة دعوة لالنتقام.
وي�ؤكد لوران�س مارتن �أن هذا ال يعني �أال
ت�شارك كندا يف مكافحة "الدولة الإ�سالمية"،
فذلك واج��ب وعلى أ�ح��زاب املعار�ضة �أن تعي

�أن االلتزام الكندي لي�س ذا �أهمية كبرية ،كون
م�شاركة الطريان الكندي يف احلرب ال تتعدى
الثالثة باملئة من جمموع غارات دول التحالف.
لكن احلكومة ،ب��دل �أن ت�ضع تدخلها يف هذا
الإط� ��ار ،تبالغ يف ت�صعيدها جلني مكا�سب
�سيا�سية الح�ق� ًا .وف��ن الدبلوما�سية ال يقا�س
بالقدرة على رفع ال�صوت وال�صراخ عاليا.
وي��رى لوران�س مارتن يف الغلوب أ�ن��د ميل
�أن رئي�س احلكومة �ستيفن هاربر لي�س وحده
من ي�ساوي بني ال�سيا�سة املحافظة واملواجهة .
فوزير الدفاع اجلديد جي�سن كيني ،الذي طاملا
امتدحه �أكرث من ناقد واعترب �أنه ذكي ون�شيط
ال يهد�أ ويغلب ال�سيا�سة الواقعية على اخليال،
ارتكب حماقات كبرية م��ؤخ��ر ًا ،فوجه مكتبه
اتهامات ال �صحة لها �ضد رو�سيا ومواجهاتها مع
الأ�سطول الكندي يف البحر الأ�سود ،ون�شر على
التويرت �صورة المر�أة م�ستعبدة تبني �أن ال �أ�سا�س
لها من ال�صحة ،واتهم احلزب الدميوقراطي
اجلديد مبعار�ضته �أي تدخل ع�سكري كندي
عرب التاريخ .
ويف ختام حتليله يف الغلوب �أند ميل ،ي�ؤكد
لوران�س مارتن :املحافظون على حق يف امل�شاركة
يف احلملة الع�سكرية �ضد الأع��داء الربابرة،
�إمنا طريقتهم املتهورة يف التعامل هي امل�شكلة
وا�ستبدال ح�سن �إدارة الدولة باجلدل العقيم ال
يجعل من كندا �أكرث �أمانا �إمنا ي�ؤدي �إىل العك�س.

مدينة كيبيك على موعد مع الـ”رولينغ
�ستونز يف  15متوز –يوليو 2015
أ�ع�ل��ن ف��ري��ق ال ��روك الأ� �س �ط��وري "رولينغ
�ستونز" ع��ن ج��ول��ة �سيقوم بها يف ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية وك�ن��دا ،يحيي خاللها 15

حفلة يف  15متوز (يوليو) املقبل.
وت� �ن��درج ح�ف�ل��ة كيبيك أ�ي �� �ض � ًا يف إ�ط ��ار
مهرجان كيبيك ال�صيفي ،وهو حدث �سنوي.
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تزايد اعداد الكنديني الذين ي�سافرون
لتلقي الرعاية ال�صحية خارج كندا

�سافر ما يقدر ب  52،000من الكنديني
 ن�صفهم من مقاطعة �أونتاريو  -خارج كندا ،وفقا لدرا�سة اجريت م�ؤخرا لتلقي الرعاية
ال�صحية غري الطارئة يف عام  . ،2014وي�شري
التقرير اجلديد �أن العدد قد ازداد �أكرث من
 10،000مري�ض � -أو  26يف املائة  -منذ العام
املا�ضي . 2014

وق��د ا�ستقي معهد ف��ري��زر التقديرات
من درا�سة �سابقة عن �أوق��ات االنتظار يف 12
من التخ�ص�صات الطبية .ومت �أي�ضا �إر�سال
ا�ستق�صاءات ايل اجلمعية الطبية الكندية.
وكان معهد فريزر لالبحاث ومقره يف بريت�ش
كلومبيا ،قد دعي منذ فرتة طويلة ايل ا�شراك
القطاع اخلا�ص يف جم��ال الرعاية ال�صحية
ال�ك�ن��دي��ة ب�ع��د �أن در� ��س �أوق� ��ات االن �ت �ظ��ار يف
امل�ست�شفيات الكندية مل��دة  20ع��ام��ا .وق��ال
التقرير �أن اع��داد الكنديني الذين ي�سافرون
للخارج لتلقي الرعاية الطبية ال ي�ستهان بها.
وت�شري الدرا�سة ايل �أن عدد ًا متزايد ًا من
الكنديني ي�شعرون � أنه مل يتم تلبية االحتياجات

الطبية اخل��ا��ص��ة ب�ه��م يف ك �ن��دا .و�أ�ضافت
ال��درا���س ��ة �أن زي � ��ادة �أوق� � ��ات االن �ت �ظ��ار يف
امل�ست�شفيات هي �أحد ا�سباب التما�س الكنديني
العناية الطبية خارج البالد .وانه بالرغم من
ان متو�سط وق��ت االنتظار لر�ؤية الطبيب يف
غرفة الطوارئ قد انخف�ض ب�شكل مطرد على
م��دى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية .اال �أن �أكرث

من  40يف املائة من امل�ست�شفيات الزالت حتت
املتو�سط القومي.

�أداء �ضعيف لالقت�صاد الكندي،
لكن �أقل �سوء ًا من املتوقع !!!
�أف� ��ادت وك��ال��ة الإح �� �ص��اء ال�ك�ن��دي��ة �أن
�إج� �م ��ايل ال �ن��اجت ال��داخ �ل��ي يف ك �ن��دا �سجل
تراجع ًا يف كانون الثاين (يناير) الفائت بلغت
ن�سبته  .%0,1لكن يبقى هذا الأداء ال�ضعيف
لالقت�صاد الوطني �أق��ل ��س��وء ًا م��ن توقعات

قاعة الريا�ضة البدنية يف جامعة ميغيل
للجامعة .وجاء يف بيان �أ�صدرته الإدارة "�إن
اجلامعة ال ت�ؤيد التفرقة يف �أداء خدماتها
وهي باملقابل ت�شجع التعددية ".
من جهتها قالت الطالبة امل�سلمة �سميا
ع�لال��و البالغة م��ن العمر ث�لاث��ة وع�شرين
ع��ام��ا�" :أعتقد �أن للن�ساء ع��دة �أ��س�ب��اب
ملمار�سة الريا�ضة وحدهن دون وجود رجال

بحملة ت��وق�ي��ع عري�ضة ��ض��د الطلب ج��اء
ف �ي �ه��ا" :يجب �أن ي �ع��ام��ل ك��اف��ة ال �ط�لاب
بامل�ساواة ويجب عدم منح ا�ستثناءات يف
مركز الريا�ضة جلماعات حم��ددة وعلى
ال �ط��ال �ب��ات ال��ل��وات��ي ي��رف �� �ض��ن مم��ار� �س��ة
الريا�ضة مع الطالب ال��ذك��ور �أن يتحملن
تبعات قرارهن".

كندي ّ
قمة ايفريي�ست
يخطط
ّ
لتحدي ّ

فريق الـ"رولينغ �ستونز" خالل ت�أديته �إحدى حفالته
حفلة .وج��اء الإع�ل�ان على م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي .ويبد�أ الفريق الربيطاين جولته يف
� 24أيار (مايو) املقبل من مدينة �سان دييغو يف
والية كاليفورنيا ،ثم يحيي حفالت يف  13مدينة
�أمريكية �أخرى قبل االنتقال �إىل مدينة كيبيك،
املحطة الكندية الوحيدة يف جولته ،حيث يحيي

وتعود �آخ��ر حفلة �أحياها الـ"رولينغ �ستونز"
يف عا�صمة مقاطعة كيبيك �إىل كانون الثاين
(يناير)  .1998و أ�ط�ل��ق الـ"رولينغ �ستونز"
على جولتهم ال�شمال �أمريكية ا�سم "زيب كود
" ( ،)Zip Codeوهو نظام الرمز الربيدي املتبع
يف الواليات املتحدة.

�شركةبومباردييه الكندية للطريان
ت�سرح الف موظف خالل عام 2015
�أع�ل��ن ق�سم ال�صناعات اجل��وي��ة يف �شركة
"بومباردييه" الكندية �أنه �سيقوم بت�سريح
نحو  1000موظف يف �سنة  ،2015يف م�صنع ْيه

هذا الأمر الرتاجع املتوا�صل يف الطلب على هذه
الفئة من الطائرات منذ بدء التباط ؤ� االقت�صادي.
و�أكدت “بومباردييه” �أن �أعمالها يف ويت�شيتا

يعتزم مت�س ّلق اجلبال الكندي من مدينة
كالغاري رافائيل �سرتافين�سكي ت�س ّلق ق ّمة
جبل ايفريي�ست ،من خ�لال ط��ري��ق جديدة
ال تُ�ستخدم كثري ًا  ،كما يعتزم اال�ستغناء عن
م�ساعدة م�ست�شار الت�س ّلق "�شريبا" وعن قارورة
االوك�سيجني.
ويعتزم تنفيذ ّ
خطته مع رفيقني له و�سلوك
طريق تنطلق من التيبت  .ويقول �سرتافين�سكي
�إن التحدي الأك�بر يكمن يف مواجهة االرتفاع

اخل�براء التي �أجمعت على انكما�ش بن�سبة
 %0,2لل�شهر املذكور .وتراجع قطاع اخلدمات
بن�سبة  %0,3بالرغم من منو قطاع �صناعة
ال�سلع بـ .%0,3كما �سجل قطاع النفط والغاز

�أخ��ذ �سعره يرتفع بعد ��ص��دور بيانات �أداء
االقت�صاد و�أقفلت اجلل�سة على � 78,95سنت ًا
�أم�يرك�ي� ًا ،بارتفاع � 0,17سنت ًا �أمريكي ًا عن
م�ستوى �إقفاله.

ب�سكويت املاريجوانا ؟؟؟

مت�س ّلق اجلبال الكندي رافائيل �سرتافين�سكي
عند بلوغ  8000مرت ،والإبقاء على احلركة دون
تباط�ؤ للحفاظ على دفء اجل�سم.
وواظ��ب على �إج��راء التمارين الريا�ض ّية
وال��رك ����ض وت���س� ّل��ق اجل �ب��ال م��ع حقيبة ظهر
مليئة باحلجارة .وق��ال �إن التمارين مرهقة
وو� �ص��ل � إىل ارت �ف��اع  7000م�تر يف ج�ب��ال يف
باك�ستان .وغادر �سرتافين�سكي كندا يف ال�سابع
م��ن ني�سان اب��ري��ل احل ��ايل يف رح�ل��ة ت�ستم ّر
�شهرين.

الطبيعي من��و ًا بن�سبة  %2,6بعد انكما�ش يف
كانون الأول (دي�سمرب) الفائت.
ودفعت بيانات وكالة الإح�صاء بالدوالر
الكندي �صعود ًا .فبعد �أن جتاوز تراجعه ثلث
ال�سنت الأمريكي يف تداوالت ال�صباح الباكر،

يف كويريتارو يف املك�سيك وويت�شيتا يف الواليات
املتحدة الأمريكية .وع��زت "بومباردييه" هذا
القرار يف بيان �أ�صدرته �إىل ت��دين الطلب على
طائرتها للأعمال “لريجت  "85و�إىل توقعاتها
بتدين الطلب يف �سوق طائرات الأعمال  .ويعك�س

وك��وي��ري �ت��ارو تظل مهمة �إن بالن�سبة لطائرة
“لريجت” �أو ل�سواها من الطائرات التي تقوم
ب�صنعها .وتت�سع طائرة “لريجت  "85لثمانية
ركاب ،وقامت ب�أول رحلة جتريبية لها يف ني�سان
(ابريل)  2014يف ويت�شيتا.

تنظر حمكمة ك�ن��دا العليا يف ا�ستئناف
قدّمته احلكومة الكند ّية ملعرفة ما �إذا كانت
القوانني املتع ّلقة باحل�صول على املاريجوانا
لأغ ��را� ��ض طب ّية خمالفة ل���ش��رع��ة احل�ق��وق
واحلر ّيات الكند ّية.
وت�ستمع املحكمة العليا �إىل ق�ض ّية اوين
�سميث �صانع احللوى يف م�ستو�صف للماريجوانا
الطب ّية يف مدينة فكتوريا عا�صمة بريتي�ش
كولومبيا الذي اتُّهم عام  ، 2009ببيع املخدّرات
لأ ّنه �صنع ب�سكويت وزيوت من املاريجوانا.
وي �ق��ول ��س�م�ي��ث �إن ت��دخ�ين امل��اري �ج��وان��ا
لأغرا�ض طب ّية لي�س �أف�ضل و�سيلة ال�ستيعابها،

و�أن مفعولها يطول �أكرث يف حال ّمت �أكلها .وقد
واجه �سميث يف حينه تهمة حيازة خمدّرات تي
ات�ش �سي وتهريبها وحيازة �أوراق ماريجوانا
جمفّفة .وقد ب ّر�أته حماكم بريتي�ش كولومبيا
على �أثر قرارات م�ؤاتية حلجج الدفاع.
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اجتماع جمعية االردنيني الكنديني

الأردنية يف كندا  ،ومت الت�صويت عليها ،
وا�ستعر�ض كذلك الن�شاطات التي �أقامتها
اجلمعية خ�لال العام املن�صرم ، 2014
هذا بالأ�ضافة اىل الن�شاطات واالحتفاالت
التي تهدف اجلمعية �إقامتها خالل العام
القادم ،
و�أق�ت��رح يف الأج �ت �م��اع تنظيم جلنة
لإدارة الأحتفال ال��ذي �ستقيمه اجلمعية
مبنا�سبة عيد ا�ستقالل اململكة الأردنية
الها�شمية والذي ي�صادف  25ايار -مايو
 ،وال�ث��ورة العربية الكربى وي��وم اجلي�ش
والذي ي�صادف  10حزيران – يونيو من
كل عام .ويف نهاية الأجتماع دعا الأ�ستاذ
زي ��اد م�ل�اوي ف��ري �ح��ات أ�ب �ن��اء اجلالية
الأردنيه يف كندا اىل ا�ستمرارية التوا�صل
م��ع اجل�م�ع�ي��ة،م��ن اج ��ل دع ��م الأه� ��داف
والغايات التي من اجلها �أن�شئت اجلمعية.

ع �ق��دت جمعية االردن��ي�ي�ن الكنديني
�إجتماعها للربع الأول م��ن ع��ام ،2015
يف متام ال�ساعة احلادية ع�شر �صباح ًا،
من يوم ال�سبت املوافق  28اذار -مار�س
 ،2015يف قاعة �إجتماعات مكاتب ال�شبكة
العربية الكندية ،بح�ضور �أع�ضاء الهيئة
الإدارية للجمعية التالية �أ�سمائهم:
الأ�� �س� �ت ��اذ زي� ��اد م�ل��اوي ف��ري �ح��ات،
د� .سحر املجايل ،ال�سيدة �إح�سان �سعيد،
ال�سيد حممد البندقجي  ،ال�سيدة ليلى
الغزاوي  ،وح�ضر االجتماع �ضيف ال�شرف
ال�سيد حممود بلقز الذي قدم من الوطن
احلبيب االردن  ،حيث رحب الأ�ستاذ زياد
فريحات رئي�س اجلمعية ب�أع�ضاء الهيئة
الأدارية للجمعية وب�ضيف ال�شرف.
ون��وق ����ش يف الأج��ت� �م��اع ال �ع��دي��د من
ال �ق �� �ض��اي��ا ال��ت��ي ت �ه��م �أب� �ن���اء اجل��ال �ي��ة

مر�ض جلدي ي�ؤدي �إىل ت�آكل اللحم

يفتك بعنا�صر  .....داع�ش

امل��ر� �س��ال -ت��ورن�ت��و :يف ح�ين فتك عنا�صر
داع����ش مبدينة الرقة" الواقعة �شمال و�سط
�سوريا منكلني ب�سكانها وم��روع�ين من بقي يف
املدينة ،وفار�ضني قوانينهم ونفذوها بحد ال�سيف
والذبح والإعدامات امليدانية� ،أ�صيب املئات منهم
مبر�ض جلدي فتاك ي�ؤدي �إىل ت�آكل اللحم .ويبدو
�أن ه��ذا امل��ر���ض ال��ذي يطلق عليه ت�سمية داء
اللي�شمانيات ،بد�أ ينت�شر ب�سرعة ويتفاقم جراء
ع��دم متتع الأط�ب��اء املحليني باخلربة الكافية
للتعامل مع املر�ض ،ي�ضاف �إىل ذلك رف�ض بع�ض

الدواع�ش تلقي العالج لأ�سباب عقائدية.
اخلرب الذي تناقلته مطلع �شهر �أبريل العديد
من ال�صحف الربيطانية (منها املريور وال�صن
والإك�سرب�س)  ،لينت�شر بعدها ب�شكل �أو�سع� ،أ�شار
�إىل �أن الو�ضع يتفاقم يف الرقة ب�سبب التلوث
وعدم مراعاة �شروط النظافة ال�شخ�صية لدى
مقاتلي داع�ش  .وق��د �أفيد حتى الآن ب�إ�صابة
املئات من الدواع�ش به.
�أم��ا عن تفا�صيل املر�ض ف�سببه طفيليات،
وينتقل عن طريق لدغة �أن��واع معينة من ذبابة
الرمل ،كما ينت�شر يف البلدان التي يعاين �سكانها

من الفقر و�سوء التغذية والت�صحر.
وتوجد �أنواع خمتلفة منه ،وبو�سعه الت�سبب يف
قرحات جلدية وحمى ،وانخفا�ض يف معدل كريات
الدم احلمراء ،وت�ضخم الطحال والكبد ،ما ي�ؤدي
�إىل املوت �إذا مل يقدم العالج املنا�سب له.
�أم��ا �سر املر�ض ال��ذي يفتك بلحم عنا�صر
داع�ش ؟.
فقد حتدث الدكتور عطية عبداهلل� ،أ�ستاذ
الأمرا�ض اجللدية بكلية الطب يف جامعة الأزهر
عن تفا�صيل املر�ض ،وقد �أكد �أن املر�ض ينتقل
عن طريق لدغة نامو�سة �أو ذبابة الرمل التي
حتمل العدوى و ُيعرف با�سم "كالزار" وتلتقط
ذبابة الرمل هذا الطفيل عندما تل�سع حيوان ًا
قار�ض ًا �أو كلب ًا م�صاب ًا بالعدوى.
وق ��ال �إن ه�ن��اك �أن��واع�� ًا خمتلفة م��ن داء
اللي�شمانيا وي�سبب النوع الأكرث �شيوع ًا قرحات
جلدية قبيحة املظهر ،وي�سمى هذا النوع با�سم
اللي�شمانيا اجل �ل��دي،و�أ� �ض��اف �أن اللي�شمانيا
احل�شوي ي�سبب الإن �ه��اك امل��زم��ن ال�ن��اجت عن
احلمى ،وفقدان ال��وزن ،وتورم الطحال ،وتورم
الكبد ،وفقر ال��دم ،و�إذا مل تتم معاجلته فمن
الغالب �أن يكون مميت ًا وقاتال ،بينما اللي�شمانيا
اجللدي لي�س مميت ًا لكنه ي�سبب تورمات وعقد
جلدية .و�أ�ضاف �أ�ستاذ الأمرا�ض اجللدية �أن
داء اللي�شمانيا اجللدي قد ي�شابه بع�ض احلاالت
اجللدية الأخ ��رى مثل التهاب وتقيح اجللد،
وال�صدفية ،والقرحة ال��وري��دي��ة يف ال�ساقني،
والث�آليل ،كما �أن هناك �أمرا�ضا جلدية �أخرى
ت�شبه يف منظرها داء اللي�شمانيا اجللدي مثل
ال�ساركوئيد و�سرطان اجللد.

قلق كبري بعد انت�شار � 3آالف بركة
حول البحر امليت يف االردن

امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و ،امل �ئ��ات م��ن ال�ف�ج��وات
ال�صخرية� ،أو ما ميكن ت�سميتها بالربك املمتلئة
باملياه ،تت�شكل كل عام حول البحر امليت املتعر�ض
خلطر اجلفاف ،والذي ميكن �أن تختفي مياهه
متام ًا بحلول عام .2050

ومن املعروف �أن حو�ض هذا البحر تنق�ص
مياهه بن�سبة م�تر واح��د �سنوي ًا ،ب�سبب �سوء
اجلفاف وعدم ردفه باملياه.
وتتكون هذه ال�برك املائية نتيجة مبا�شرة
ل�سوء �إدارة املوارد املائية يف املنطقة ،و �أن العدد
الإجمايل لهذه الربك املائية قد ازداد �إىل �أكرث
من  3000فتحة ،وك��ان العدد قبل � 10سنوات

�أ�صاب البحر بالتقل�ص وال�ضمور و�أدى المتالئه
بالروا�سب.
ونتيجة لذلك ،يخ�سر البحر امليت �سنويا
زه��اء  800مليون مرت مكعب من مياهه  ،وقد
انخف�ض م�ستوى �سطح املياه فيه لأك�ثر من 40
م�ترا ،ومع تراجع م�ستوى املياه ،يخلف البحر
وراءه روا� �س��ب م��احل��ة ،ت��ذوب ه��ذه الروا�سب
على مر ال�سنني ب�سبب الأمطار واملياه اجلوفية
وتدفقات النهر ،مما يخلق جتاويف يف الأر�ض.
وميكن لهذه التجاويف (احلفر) �أن تنهار يف
�أي وقت ،مما قد ينتج عنه تكوين فتحات الربك
التي ميكن للعديد منها �أن تتحد معا لتكون فتحة
واحدة عمالقة كبرية.
وبالرغم من �أنه ال توجد �إح�صاءات ر�سمية
ع��ن ال��وف �ي��ات والإ� �ص��اب��ات ال�ن��اجت��ة ع��ن ه��ذه
احلفر� ،إال �أن هناك املئات من عالمات التحذير
املنت�شرة يف �أنحاء حواف مياه البحر امليت تنبه
�إىل مكان وجودها.
وقد و ّقعت كل من الأردن و�إ�سرائيل اتفاقا
بقيمة  900مليون دوالر لعمل حمطة لتحلية املياه
على حافة البحر امليت� ،ستقوم هذه املحطة ب�ضخ

"كندا ت�سدد �أوىل �ضرباتها اجلوية
يف �سوريا �ضد تنظيم "داع�ش"
احدى الفجوات ال�صخرية يف البحر امليت
فقط ما يقرب من  1000بركة".
والبحر امليت يف ال��واق��ع حت��ول �إىل �شكله
احل��ايل بعد خ��روج��ه م��ن كتلة مياه �أك�بر كان
ملتحم ًا بها منذ � 18أل��ف �سنة� ،إال �أن��ه ومنذ
خم�سينات ال �ق��رن امل��ا��ض��ي ق��ام��ت �إ��س��رائ�ي��ل
والأردن بتحويل تدفق نهر الأردن ،الأمر الذي

التتمة من ال�صفحة االوىل

نفذتها  10طائرات من التحالف الدويل ،بينها
 6ط��ائ��رات �أمريكية ،م��ن دون �أن تو�ضح جن�سية
الطائرتني الباقيتني.
و أ�ع �ل��ن رئي�س الأرك���ان الكندي اجل�ن�رال توم
الو�سون �أن "الغارة اجلوية الأوىل للقوات امل�سلحة
ال�ك�ن��دي��ة ن �ف��ذت بنجاح" ،م���ؤك��د ًا �أن املقاتلتني
الكنديتني عادتا �إىل قاعدتهما �ساملتني.
وباتت كندا بذلك �أول دول��ة ع�ضو يف الناتو،
بعد ال��والي��ات املتحدة تقوم ب�ضربات جوية داخل
�سوريا ،حيث �شاركت قبل ذل��ك ب�ل��دان عربية يف
هذه ال�ضربات اجلوية للتحالف ،وهي" :البحرين،
واململكة العربية ال�سعودية ،والأردن ،ودولة الإمارات
العربية".
حيث مت متديد املهمة الع�سكرية الكندية �ضد
تنظيم "داع�ش" مل��دة ع��ام واح ��دة ،لت�ستمر بعد
االنتخابات النيابية التي �ستجري يف �أكتوبر املقبل
 ،وحتى  30مار�س . 2016
وي�سيطر م�سلحو تنظيم "داع�ش" على جانبي
احل��دود ال�سورية العراقية ،بينما و�سعت الواليات
املتحدة �ضرباتها اجلوية �ضد م�سلحي اجلماعة
الإرهابية �إىل �سوريا يف �سبتمرب املا�ضي .2014
وكان الربملان الكندي قد �صادق على ان�ضمام
البالد �إىل التحالف ال��دويل ال��ذي تقوده الواليات

املتحدة �ضد تنظيم الدولة الإ�سالمية يف �سوريا،
�إذ �صوت ل�صالح القرار  142برملاني ًا ،مقابل 129
من احلزبني الدميقراطي والليبريايل املعار�ضني،
اللذين انتقدا ب�شدة م�شاركة البالد يف هذه العملية
خ�شية التورط يف دوامة عنف.
وقد �سعت احلكومة الكندية مبختلف الو�سائل
لتربير تو�سيع مه ّمتها �إىل �سوريا ،حيث قام رئي�س
احل�ك��وم��ة �ستيفن ه��ارب��ر بالعديد م��ن امل �ح��اوالت
لإقناع الر�أي العام بتمديد امله ّمة الع�سكر ّية الكند ّية
وتو�سيعها �إىل �سور ّيا ،واجلدير بالذكر �أن هذه املهمه
كانت ت�شغل تفكري رئي�س احلكومة �ستيفن هاربر،
وذل��ك لأن حزبي املعار�ضة كانا يتقا�سمان وجهة
النظر �إ ّي��اه��ا املعارِ�ضة لتمديد امله ّمة وتو�سيعها،
وما �سيرتكه هذا املوقف من م�ضاعفات على موقف
الناخبني الكنديني يف االنتخابات التي �ستجري قي
اخلريف املقبل .2015
وت�شارك كندا منذ  7ت�شرين الأول  -نوفمرب ،2014
يف احلملة �ضد تنظيم "داع�ش" املتطرف بالعراق ب�ست
طائرات مقاتلة من طراز اف –  ،18وطائرتي مراقبة
وطائرة للتزود بالوقود جو ًا ،وطائرتي نقل ،ف�ضال عن
 600ع�سكري يتمركزون يف الكويت .ون�شرت كندا �أي�ضا
يف �سبتمرب ح��وايل  70عن�صر ًا من القوات اخلا�صة
املكلفة بتقدمي اال�ست�شارات وم�ساعدة القوات الكردية
يف �شمال العراق.

املياه فيه عرب قناة من البحر الأحمر.
وبالرغم من تكلفة امل�شروع العالية ،والتي
وافق عليها البنك ال��دويل ،فال ُيعتقد �أن ي�سهم
هذا امل�شروع ب�شكل كبري يف احلد من التدهور يف
نق�ص مياه البحرامليت ،حيث �ست�ضخ املحطة 100
مليون مرت مكعب فقط من املياه يف البحر امليت.

"احل�شرات"جي�ش �إ�سرائيلي جديد �ضد حما�س
املر�سال -تورنتو ،قال موقع مقرب من حركة
حما�س �إن �إ�سرائيل �أطلقت �أج�ه��زة جت�س�س
�سماها املوقع "احل�شرات الإلكرتونية" يف قطاع
غ��زة ،لر�صد حتركات عنا�صر من الف�صائل
الفل�سطينية امل�سلحة بهدف الو�صول من خاللهم
ملكان "اجلنود الأ�سرى".
وقال املوقع نق ًال عن "م�صدر خمت�ص بالأمن
التقني" �إن وح��دات من حما�س اكت�شفت خالل
الفرتة املا�ضية "ح�شرات �إلكرتونية طائرة ال
تتجاوز حجم الع�صفور ال�صغري يف قطاع غزة".
وبح�سب موقع "املجد" املقرب من احلركة
التي ت�سيطر على قطاع غزة ،فقد تبني �أن الأجهزة
تلكتلتقط�صور ًاات�ضح�أنها"�أهدافو�صورللجنود
(الإ�سرائيليني)تبحثعنهمهذهاحل�شرات".

و�أو�ضح املوقع �أن احل�شرات تعمل على ر�صد
وتتبع مناطق يتنقل فيها عنا�صر الف�صائل
امل�سلحة والأ�شخا�ص الذين ي�ت�رددون عليهم،

على �أمل الو�صول �إىل مكان اجلنود املختطفني
�أو طرف خيط يو�صل �إليهم.
وذك��ر �أن "هذه احل���ش��رات متلك أ�ج�ه��زة
لتحديد املواقع اجلغرافية (جي بي �إ���س) عرب
الأق �م��ار ال�صناعية ،ق��ادرة على ب��ث الإ��ش��ارة
ال�سلكي ًا ،وت�ستطيع الطريان والت�سلل �إىل داخل
الأبنية املختلفة عرب فتحات �صغرية متام ًا ،مثل
الع�صافري �أو الذباب ،وتتم قيادتها عن بعد ومن
مركز التحكم عرب الأقمار ال�صناعية".
ومن �أهم مهام هذه احل�شرات البحث والتتبع
وا�ستهداف ال�شخ�صيات املعادية و�سط املدن
واملناطق ال�سكنية ،ونقل املعلومات ،والك�شف
عن وج��ود متفجرات ،والعمل على تفجريها،
�إ�ضافة �إىل االقرتاب من الهدف وت�صفيته من
خالل �إطالق الر�صا�ص عليه �أو بتفجري نف�سها
يف الهدف ،على حد قول املوقع.
القوات اجلوية الأمريكية كانت قد ك�شفت
قبل �سنوات عن �أدوات جت�س�س جديدة يف حجم
النحلة ال ميكن ر�صدها ،وت�ستطيع الطريان
داخ��ل امل�ب��اين للت�صوير وت�سجيل الفيديو بل
مهاجمة �أهداف.
وق��ال اجلي�ش الأم�يرك��ي يف وق��ت �سابق� ،إنه
مت بناء طائرات �صغرية بال طيار على �أ�سا�س
خمططات "ليوناردو دافن�شي" ،وتتميز بت�سليحها
القاتل ال��ذي ميكنها من القيام مبهام �شديدة
اخلطورة دون �أن يتم ك�شفها ،و�أعلنت القوات
اجلوية �أنها �ستكون جاهزة للعمل يف .2015
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الأمة العربية ......
وامل�ستقبل املجهول !!!!
د .سحر عبد املجيد املجايل
ما �أن تقفل االجتماعات العربية
��س��واء على م�ستوي القمة او على
م�ستوى آ�خ���ر ،حتى ت��رح��ل معهم
حالة احلراك التي عادة ما تنطلق
لإ� �ص�لاح ال ��ذات العربية والو�ضع
العربي واع ��ادة احل�ي��اة اىل العمل
العربي امل�شرتك.
وما ان تغلق جامعة الدول العربية
ابواب قاعة االجتماعات حتى ،كما
يبدو ،تغلق معها ملف هذا التوجه،
فال نعد ن�سمع �شيئ ًا ومل نعد نقر�أ
�سطر ًا  ،ومل تطلعنا جلنة املتابعة
وال�ت�ح��رك على اخ��ر ت�ط��ورات هذه
الق�ضية او تلك والتي عادة ما تكون
ل� ال �ب��ال العربي
يف مرحلة م��ا مت� أ
ل� الذهن العربي ،وهنا يجب
ومت� أ
ان ننتظر حو ًال جديد ًا عندما يقرتب
موعد القمة التالية او اللقاء التايل،
ح �ت��ى ت�ن�ف����ض اجل��ام �ع��ة وام��ان�ت�ه��ا
الغبارىالذي طم�س املو�ضوع  ،وحتى
تتطاول االيدي لتنزله عن الرفوف
العالية التي اركن فوقها.
ايها االخ��وة يف ال��وط��ن العربي
 ......ك��ل على م�ستواه وك��ل على
قدره ومع احرتامي لكل املقامات ،ال
نريد فقط زوبعة �صيف ت�أتي لتملأ
االنوف بالغبار وتكن�س ال�شوارع من
اوراق ال�شجر املت�ساقطة ،ال نريد
غمامة �صيف جتيء وت��روح دون ان
ترتك اث��ر ًا ال على ار���ض العرب وال
يف �سمائهم .
اي� �ه ��ا االخ � � ��وة يف ك���ل ارج � ��اء
العروبة ....العامل بد�أ ينظر اليكم
وك�أنكم غثاء �سيل ،وب��د�أت البغاث
حتى ال�ه��زي��ل منها ت�صبح ن�سور ًا
وا��س��ود ًا ومن��ور ًا علينا ايها العرب.
العامل بد�أ يرتكنا وراءه دون ان يكلف
نف�سه حتى بالنظر الينا  ....حتى لو
نظرة ا�شفاق .لقد �سبقنا كل العامل
ونه�شت اج�سامنا كل وحو�ش االمم
وال�شعوب وال��دول  ،ونحن ال نحرك
�ساكن ًا.
ن��داء اع��رف ان��ه �سيكون �أح�لام
ال�ي�ق�ظ��ة�... ...أو يف ف�لاة حتى ال
يفوز ب�صدى ذاته ،نداء اعرف انه
" لقد ا�سمعت لو ناديت حي ًا ....
ولكن ال حياة ملن تنادي"  ،ولكن هي
ب��راءة عند اهلل ،فال�ضعف واخللل
لي�س يف جامعة ال��دول العربية وال
يف اجهزتها وال يف عملها ،ولكن
امل�صيبة فينا ،فنحن ك��دول نعطي
للجامعة فاعليتها وا�سمها وكيانها
وقدرتها وقوتها .نحن الذين نعطي
للجامعة املعنى واملبنى ،فاالحتاد
االوروبي لي�س جتمع ًا مفرو�ض ًا من "
الفوق " ولكنه م�صنوع من "التحت "،
م�صنوع من جتميع طوعي اختياري
لإرادات الدول الأع�ضاء ،فهي التي
اع�ط�ت��ه امل�ن�ع��ة وال �ق��وة واالق��ت��دار،
ف�أ�صبح ي���ش��ارك وب�ك��ل فاعلية يف
ال�سيا�سة الدولية �صياغة وت��أث�ير ًا

وتوجيه ًا ،وا�صبح يدافع وبكل عزم
عن م�صالح ام��ة اوروب��ا وا�ستقالل
اوروبا ومكانة اوروبا.
ايها االخ��وة العرب ق��ادة ورجال
دول���ة وا� �ص �ح��اب ق���رار ومثقفني،
متى �ستكون الفزعة النقاذ ذاتكم
ان مل تكن االن؟؟ ومتى �ستتنادون
وتطلقون من حناجر ذواتكم �صرخة
ت�سمعون بها �أنف�سكم ،وتن�صرون
أ�ق� �ط ��ارك ��م و أ�ه��ل��ك��م واوط��ان �ك��م.
وت �ع �ي��دون ال �ك��رام��ة ال�ع��رب�ي��ة التي
م��رغ�ت�ه��ا خم��ال��ب امل��رت��زق��ة ��س��واء
يف مدينة ال�سالم التي كانت على
خ��ارط��ة ال �ع��روب��ة واال�� �س�ل�ام منذ
فجر العروبة والإ�سالم� ،أو القد�س
�أوغزة.
يا �سادتي وي��ا ت��اج ر�ؤو��س�ن��ا ،مل
نعد ندري حد االح�سا�س بال�شهامة
وال�شجاعة والكرامة وال�شرف ،لقد
ا�ضعنا التوجه وا�ضعنا اللغة وا�ضعنا
حتى �شعر احلطيئة ،فيا ليت لنا
ق��درة على ق ��راءة احل��رف العربي
حتى ن�ستطيع ان نقر�أ �سورة حممد
و� �س��ورة الفتح ،وح�ت��ى ن�ستطيع ان
نقر أ� من �سورة احلج " �إذن للذين
يقاتلون بانهم ظلموا وان اهلل على
ن�صرهم لقدير ".
ب �ك��ل �أ� � �س� ��ف ،ج��ام �ع��ة ال� ��دول
العربية �أ�صبحت موط�أ قدم العجز،
ومم� ��ر ًا ل�ك��ل ح ��االت ال �ت �م��زق ....
وا�صبحت حالتها ح��ال��ة م�شفى ال
مكان لال�صحاء فيه .فهل لنا ان
نعيد ل�ه��ا ال �ق��درة !!! ،ه��ل ل�ن��ا ان
نحدد اجتاهاتنا وان نقر�أ ا�سفار
املجد التي و�ضعناها جانب ًا  ،بعد
ان �شغلتنا ق�ن��وات امللل واملتاجرة
بالأعرا�ض حتى ادمنا ذلك ،وبد�أنا
ن��رى اجيا ًال تتابع وبكل وع��ي وفهم
وادراك وجن� ��اح �آخ� ��ر � �ص��رع��ات
املو�ضة و�أ�صبحنا نرى عري ًا  ،لي�س
ج�سدي ًا فقط ولكن فكري ًا اي�ضا،
فعلماء الإج�ت�م��اع اب �ت��دا ًء م��ن ابن
خ �ل��دون وان �ت �ه��ا ًء ب�ك��ل م��ن ك�ت��ب يف
القرن الع�شرين واحلادي والع�شرين
يعلمون ان انحراف ال�شعوب يكون
او ًال وقبل كل �شيء بتخريب ثقافتها
وعلومها واهتماماتها .وهنا يجب ان
ندرك �إن ما "تورطنا" يف تقليدهم
واالقتبا�س منهم هم �شعوب اجنزوا
ما عليهم ،وعندما كانوا يف مرحلة
التكوين كانوا يع�ضون على عيدان
ال�شجر الياب�س ب�ن��واج��ذه��م حتى
ا�ستطاعوا ان ي�ستعيدوا اقتدارهم
وقدرتهم ،ثم ب��د�أوا يعبثون بعد ان
حكموا العامل بالعلم والقوة.
�إن م��و� �ض��وع �إ�� �ص�ل�اح ال�ع�م��ل
العربي امل�شرتك يجب ان ال يغيب
عن اي اجتماع �أو �أي لقاء  ،يجب
�أن ال تخلو منه �صحيفة او مطبوعة
او اداة م�سموعة او مرئية ،يجب
ان ي�أكل معنا وي�شرب معنا وينام
معنا ،فاالمر ج��د ًا خطري والوقت
جد ًا ق�صري.

HONEST . COMPETENT . RELIABLE

Fadi Elhami
Sales Representative

Direct: 416-616-7776 | Fax: 416-298-8303
FrankElhami@gmail.com | www.FrankElhami.com

!You Pick Your Commission
Sellers Written Guarantee to Sell your Home in 30 days with
my marketing action Plan or I will Pay you $1000.00 Cash*.
!Thinking About a Sale? .... Call Fadi Elhami
Top Ranked Websites Where 90% of Buyers Start their Search
Independently Owned and Operated. Not Intended to Solicit those Under Contract with Another Agent. *Conditions Apply.
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ن�شاطات جمعية الأردنيني الكنديني
وب�صحبته ع��دد م��ن اع���ض��اء
الهيئة االداري��ة للجمعية ،كل
من اال�ستاذ حممد البندقجي،
وال ��دك� �ت ��وره � �س �ح��ر امل��ج��ايل،
وال�����س��ي��ده اح� ��� �س ��ان � �س �ع �ي��د،
وال�سيده ليلى ال�غ��زاوي خالل
زي��ارت�ه��م لبيت ال �ع��زاء جنلي
الفقيدة ر�سالتي تعازي.
وكانت الر�سالة الأوىل نيابة
ع��ن أ�ع���ض��اء الهيئة الأداري���ة
جلمعية االردن �ي�ين الكنديني،
والر�سالة الثانية م��ن �سعادة
ال�سفري االردين ال�سيد ب�شري
الزعبي �سفري اململكة االردنية
الها�شمية با�سمه ونيابة عن

املر�سال -تورنتو� :شاركت
ج�م�ع�ي��ة االردن� �ي�ي�ن ال�ك�ن��دي�ين
ب� �ت� �ق ��دمي ال� � �ع�� ��زاء لإجن� � ��ال
املرحومة -ب�إذن اهلل -احلاجة
فلحه الب�صبو�ص (ام عالء)
وع��ائ �ل �ت �ه��ا ال �ك��رمي��ه يف بيت
ال �ع��زاء ال�ك��ائ��ن يف ايجاك�س،
اونتاريو يف يوم ال�سبت املوافق
ه��ذا وق��د واف��ت املرحومة
�آم ع�لاء املنيه خ�لال زيارتها
االخرية اىل الوطن االم االردن
احلبيب يف ال�شهر املا�ضي.
ه���ذا وق���د � �س �ل��م اال� �س �ت��اذ
زي��اد م�ل�اوي ف��ري�ح��ات رئي�س
ج�م�ع�ي��ة االردن��ي�ي�ن الكنديني

التعازي

التعازي
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
البقاء هلل
تنعي جمعية االردنيني الكنديني يف تورونتو  ،مبزيد من احلزن والأ�سى والإميان
مب�شيئة اهلل وقدره وفاة احدى �أع�ضاء اجلالية االردنية الكندية  ،املرحومة ب�إذن اهلل
احلاجة ال�سيدة فلحة حممود الب�صبو�ص " ام عالء"

زوجة الأخ الفا�ضل ال�سيد احمد امل�شاقبة (ابو عيد ) ،والتي وافتها املنية خالل
زيارتها االخرية اىل الوطن االم االردن احلبيب � ،سائلني العلي القدير ان يتغمدها
بوا�سع رحمته  ،ويلهم �أهلها وذويها جميل ال�صرب وال�سلوان

وانا هلل وانا اليه راجعون
الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات
رئي�س جمعية الأردنيني-الكنديني

يتقدم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات

رئي�س ال�شبكة العربية الكندية ورئي�س حترير جريدة
املر�سال،و�أع�ضاء الهيئة الأدارية للجمعية
و�أ�سرة جريدة املر�سال وجميع العاملني فيها،
ورئي�س جمعية الأردنيني الكنديني.

من الأخ العزيز ال�سيد احمد عيد امل�شاقبة "ابو عيد"

وجميع �آل امل�شاقبه يف االردن واملهجر
ب�أحر و�أ�صدق م�شاعر التعازي واملوا�ساة بوفاة زوجته املرحومة

فلحة حممود الب�صبو�ص
" ام عالء"

الذي وافتها املنية يف اململكة االردنيه الها�شميه
�سائلني املوىل العلي القدير ،ان يتغمدها بوا�سع رحمته،
وي�سكنها ف�سيح جنانه ،ويلهم �أهلها وذويها جميل ال�صرب وال�سلوان
�أنا هلل و�أنا اليه راجعون

م��وظ�ف��ي واع �� �ض��اء � �س �ف��ارة يف
�أوتاوا  -كندا.
واذ ت�� �ت�� �ق� ��دم ج �م �ع �ي��ة
االردن� �ي�ي�ن ال �ك �ن��دي�ين وا� �س��رة
حت��ري��ر ج��ري��دة امل��ر� �س��ال من
عائلة الفقيدة الغاليه باحر

وا�� �ص���دق م �� �ش��اع��ر ال �ت �ع��ازي
وامل��وا��س��اة� ،سائلني اهلل العلي
ال �ق��دي��ر ان ي�ت�غ�م��د ال�ف�ق�ي��دة
ب��وا� �س��ع رح�م�ت��ه وي�ل�ه��م اهلها
وذويها جميل ال�صرب وال�سلوان
وانا هلل وانا اليه راجعون

التعازي
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دكتور ريا�ض ا�سماعيل

طبيب عيون

OPTOMETRIST

العيادة مفتوحة كل ايام اال�سبوع ما عدا يوم االحد
نتحدث اللغة العربية واالجنليزية
نرحب باملر�ضى اجلدد
فح�ص عيون �شامل
حتديد مقيا�س النظارات و العد�سات اال�صقة
قيا�س �ضغط العني
فح�ص ال�شبكية عند مر�ض ال�سكري وكبار ال�سن

Phone: 647 346 0900

1722 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON. M1R 2Y1
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احتفال اجلمعية الفل�سطينية الكندية بيوم االر�ض

املر�سال-تورونتو� ،أقامت اجلمعية
الفل�سطينية ال�ك�ن��دي��ة �إح �ت �ف��ال كبري
مبنا�سبة ي��وم االر�� ��ض ،ي��وم
ال �� �س �ب��ت امل ��واف ��ق -3- 28
 ،2015وح�ضر احلفل عدد
ك �ب�ير م��ن � �ض �ي��وف ال���ش��رف
م��ن ال��وج �ه��اء وال�سيا�سيني
والدبلوما�سيون وممثلني عن
خمتلف احل�ك��وم��ات املحلية
والفيدرالية ،وم��ن �أب��رزه��م
رئ�ي���س��ة ب �ل��دي��ة مي�سي�ساغا
ال�سيدة بوين كرومبي.
وح�ضر احلفل ع��دد كبري
من �أبناء اجلالية الفل�سطينية
والعربية والكندية.
واف�ت�ت��ح احل�ف��ل بالن�شيد
الوطني الفل�سطيني والكندي ،ثم �ألقى
رئي�س اجلمعية ال�سيد ر� �ش��اد �صالح

(اب��و �سمري) كلمة ترحيبية باحل�ضور
الكرام م�ستعر�ض ًا فيها �أهمية االحتفال

ب��ذك��رى ي ��وم االر�� ��ض ح�ي��ث � �ص��ادرت
ال�سلطات ال�صهيونية الألف الدومنات

من الأرا�ضي الفل�سطينية وتخ�صي�صها
للم�ستوطنات ال�صهيونية ،و�أهمية
املحافظة على الرتاث العربي
الفل�سطيني.
وا�� �س� �ت� �م� �ت ��ع احل�����ض��ور
بو�صالت الدبكة والأغ ��اين
وامل��و� �س �ي �ق��ى الفل�سطينية
ال�شعبية التي قدمتها فرقة
الفنون ال�شعبية الفل�سطينية
ال �ق��ادم��ة خ���ص�ي���ص� ًا ل�ه��ذه
امل�ن��ا��س�ب��ة م��ن رام اهلل –
فل�سطني .
وق��د ح�ضر الأ�ستاذ زياد
مالوي فريحات رئي�س جمعية
الأردن��ي�ي�ن الكنديني احلفل
حيث �شارك �إخوته يف اجلمعية
الفل�سطينية الكندية احتفالهم بهذه
املنا�سبة العزيزه على قلب كل عربي.

ترقبوا
حلقة جديدة و مميزة

لنجمي Arab Idol 2015

حازم �شريف وهيثم خاليلي
وجولتهم يف كندا على الربنامج العربي
"�آ�سك مرينا ”AskMirna

على قنوات روجرز
حيث �سيبث يومي ال�سبت املوافق
يف � 18آفريل ال�ساعة العا�شرة �صباحا على قنوات
)(10, 59 & 510 HD
�سيعاد بثه يوم الثالثاء املوافق يف � 21آفريل ال�ساعة اخلام�سة والن�صف م�ساءاً,
و يوم االربعاء املوافق يف � 22آفريل ال�ساعة الثالثة �صباحا,
ويوم ال�سبت يف � 25آفريل ال�ساعة الرابعة �صباحا( .بث الإع��ادات ملنطقة تورنتو و �سكاربورو
فقط).
* *ملعرفة كل ما يجري من ن�شاطات يف اجلالية العربية يف تورونتو الكربى ،تابعوا
"�آ�سك مرينا  "AskMirnaعلى الفي�سبوك.
* *ت�ستطيعون امل�شاركة يف الربنامج و ب�أي مو�ضوع ترغبونه .كما ون�ستقبل مواهب الكبار
وال�صغار ،لذلك ابعثوا ب�أرائكم و �إقرتاحاتكم ونحن ن�ستقبلها بكل ترحاب .
* *�إذا كان لديكم ن�شاطات وترغبون ببثها على قناة روجرز التلفزيونية و للإعالنات يف
الربنامج ،يرجى ار�سال �إمييل على املوقع
www.askmirna.com

أيضا ميكنكم مشاهدة جميع الحلقات عىل AskMirna YouTube
أو عىل موقع
AskMirna.com under Rogers TV Section
ملزيد من املعلومات ،زوروا املوقع التايل
www.rogerstv.com/askmirna
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احتفال ا�سرة حترير جريدة املر�سال
بعيد ميالد زميالتهم النا

ن�شاطات جمعية الأردنيني الكنديني و جمموعة �شركات �سي دي �سي بعيد الف�صح املجيد لعام 2015
�صور من االفتتاح الكبري لقاعة �صاالت ونادي الرويال الفخم يف مي�سي�ساغا
املر�سال -تورونتو� :شاركت جمعية الأردنيني
الكنديني وال�شبكة العربية الكندية وجريدة
املر�سال ،االفتتاح الكبري لقاعة و �صاالت و
نادي الرويال الفخم يف مي�سي�ساغا ل�صاحبها
ال�سيد ع��ام��ر �سليمان ،وذل ��ك ي��وم ال�سبت
 4اب��ري��ل -ني�سان  ،2015وال���ذي �صادف
االحتفاالت بعيد الف�صح املجيد ,وقد ح�ضر
االفتتاح ح�شد كبري من ابناء اجلالية العربية

والكندية  ،وممثلي عن ال�صحافة والإع�لام،
مب��ا ف�ي�ه��م :الأ� �س �ت��اذ زي ��اد م�ل�اوي فريحات
رئي�س ال�شبكة العربية الكندية ورئي�س جمعية
الأردن �ي�ين الكنديني ورئي�س حت��ري��ر جريدة
املر�سال ،وال�سيدة مرينا مقدمة الربنامج
التلفزيوين العربي "�آ�سك مرينا" .
واحيا احلفل النجم اللبناين الكندي الكبري
الفنان ال�شهري حمبوب اجلماهري اال�ستاذ وائل

فيا�ض ال��ذي اط��رب احل�ضور ب�صوته الرنان
و ب�أنغامه العذبة ال�ساحرة ،ثم تاله املطرب
الكبري الفنان منت�صر العراقي باحلانه وانغامه
العراقية ذو الطابع العذب واخلالبة .
و � �ش��ارك احل �� �ض��ور ب��ال��رق����ص وال �ط��رب
والدبكات ال�شعبية فرحني بالغناء والعزف
اجلميل املبدع  ،وا�ستمر احلفل حتى �ساعات
مت�أخره من الليل .ثم قدم الع�شاء الفاخر من

املقبالت وامل�شاوي واحللويات العربية ال�شرقية
والغربية واملازات اللذيذة.
ومت ت�صوير احلفل ال��رائ��ع بالفيديو من
قبل برنامج"�آ�سك مرينا" التلفزيوين الذي
�سيعر�ض ع�ل��ى حم�ط��ة روج� ��رز  TVالقناة
العا�شرة يف الأ�سبوع القادم .وبهذه املنا�سبة
نتمنى ل�ل��أخ ع��ام��ر �سليمان ،دوام التقدم
والتوفيق واالزدهار واىل الأمام دائما.

احتفلت ا�سرة حترير جريدة املر�سال وجميع العاملني فيها بعيد ميالد زميلتهم االن�سة
النا ريت�شارد امل�س�ؤولة عن ق�سم حترير اجلريدة باللغة االجنليزية .و�إذا �صدق من قال ان
ال�صورة تعرب عن الف كلمة ،فاليكم االف الكلمات من ال�صور التذكارية املعربة والرائعه.

Hassan Dweiri

Mississauga North Agency
2969 Argentia Rd.

289-814-2025
Cell: 905-580-3390

hdweiri@allstate.ca
2539E 11/13
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