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لإلعالن اتصلوا على

م�ؤمتر
املغرتبني
الأردنيني
يف البحر امليت
�صفحة 10-11

416 - 233 - 9927
أو فاكس رقم

(416) 233 - 1610
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ال�سباق اخلما�سي لرئا�سة احلكومة الكندية

م�ؤمتر االردنيني باخلارج يحقق جناح موعود

املر�سال -عمان ،الأردن� - ،ألتئم يف
مركز امللك ح�سني للم�ؤمترات – يف البحر
امليت ،االردن يف ال�شهر املا�ضي يوليو-
مت��وز  2015ف�ع��ال�ي��ات م ��ؤمت��ر املغرتبني
االردنيني يف اخل��ارج حتت �شعار "االردن
يجمعنا".
وه��دف امل ��ؤمت��ر (ال��ذي �إ�ستمر ثالثة
اي��ام مب�شاركة وا�سعة م��ن االردن �ي�ين يف
اخل��ارج وم�س�ؤولني ومتخ�ص�صني وممثلي
امل��ؤ��س���س��ات ال�ع��ام��ة واخل��ا� �ص��ة و��س�ف��راء

االردن وقنا�صل فخريني يف ع��دد كبري
م��ن اخل ��ارج) اىل توثيق �صلة االردن�ي�ين
يف اخل��ارج بالوطن االم ،وال��وق��وف على
التحديات ال�ت��ي تواجههم وو��ض��ع اليات
م �� �س �ت��دام��ة ل �ل �� �ش��راك��ة م �ع �ه��م ،وت �ع��زي��ز
م�ساهمتهم يف عملية التنمية واالرت�ق��اء
باخلدمات املقدمة لهم مبا يعك�س تطلعات
االردن �ي�ين يف ال��داخ��ل واخل ��ارج يف ر ؤ�ي��ة
اردن مزدهر وم�ستقر ومنيع ويعزز دور
االردنيني املغرتبني التتمة �صفحة 5

زعماء الأحزاب اخلم�سة :ج�سنت ترودو ،توما�س مولكري� ،إليزابيث ماي� ،ستيفن هاربر ،وجيل دو�سيب

امل��ر���س��ال -ت��ورن �ت��و�� ،ش�ك�ل��ت ملفات
ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال ��دول� �ي ��ة ع ��ام�ل ً�ا م �ه �م � ًا يف
االنتخابات الكندية.
فالهم الأ�سا�سي للناخب الكندي متحور
دائما حول الأو�ضاع الداخلية االقت�صادية
منها واالجتماعية وال�صحية وال�سيا�سية
املتعلقة مب�س�ألة الوحدة واالنف�صال.
ولكن فيما يبدو �أن االو�ضاع املت�أزمة

�رب على تنظيم
يف ال�شرق الأو��س��ط واحل� َ
"داع�ش " التي ت�شارك فيها كندا وامل�أ�ساة
الإن�سانية الناجمة عن ال�صراع خا�صة يف
العراق و�سوريا وانعكا�ساتها االن�سانية،
وحتى الأمنية على دول اجل��وار فر�ضت
نف�سها على احلملة احلالية ففي �أقل من
ي��وم�ين ،ت�ط��رق زع�ي��م املحافظني رئي�س
احلكومة اخلارج التتمة �صفحة 7
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�أوباما :رف�ض الكونغر�س
لالتفاق مع �إيران يعني احلرب

املر�سال تورنتو ،حذر الرئي�س االمريكي
ب ��اراك اوب��ام��ا م��ن ان رف����ض الكونغر�س
لالتفاق النووي مع ايران �سي�ؤدي اىل حرب
يف ال�شرق االو�سط ،وذلك يف خطاب القاه
يف وا�شنطن دافع فيه عن هذا االتفاق.
وق��ال اوب��ام��ا ان "رف�ضا لالتفاق من
جانب الكونغر�س �سيجعل اي ادارة امريكية
م�صممة على منع ايران من حيازة �سالح
ن��ووي تواجه خيارا وح�ي��دا :ح��رب اخرى
يف ال�شرق االو��س��ط .ال اق��ول ذل��ك الكون
حتري�ضيا .انه واقع".
واقر اوباما ان ق�سما من االموال التي
�ست�ستعيدها ايران اثر رفع العقوبات عنها
يف �ضوء االتفاق النووي� ،سي�ستخدم لتمويل
"ان�شطة ارهابية" ،لكن اوب��ام��ا اعترب
ان الق�سم االكرب من هذا املال ينبغي ان

يخ�ص�صه االيرانيون لتح�سني و�ضع �شعبهم
وعدم "جتاهل امال" هذا ال�شعب.
و�سمى �أوباما ا�سرائيل ب�صفتها الدولة
الوحيدة التي عربت عن معار�ضتها علنا
لالتفاق النووي بني ايران والقوى الكربى،
م��ؤك��دا ان اي��ران �ستعاقب يف ح��ال عدم
احرتام االتفاق .وقال اوباما الذي مت نقل
خطابه وترجمته اىل العربية عرب االذاعة
اال�سرائيلية التتمة �صفحة 5

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

يف هذا العدد

سهير البشير

Dr. T. Bahrami
نرحب باملر�ضى اجلدد
Call for an Appointment

905-475-2506

ختان �سريع وبدون دور حلديثي الوالدة ،الر�ضع ،االطفال املراهقني ,البالغيني
تقنية �سريعة وغري م�ؤملة

Circumcision
A Quick & Virtually Painless Technique
7155 Woodbine Ave., Markham, ON.
L3R 1A3. Suite 130

Sutton Group Summit
Realty Inc., Brokerage

النجم ال�سنمائي الكبري
نور ال�شريف يف ذمة الله

Suhair Al-Bashir
Sales Representative

�صفحة 5

100% Canadian-owned and operated company

اذا كنت تبحث عن ايجار� ،شراء ،بيع ،او ا�ستثمار بالعقار ...ات�صل بي
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

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

كافة احلواالت املالية
�صرف العمالت
�شراء الذهب نقد�أ

غال لل�صرافة

Ghalla

Monetary Services

" ال�سالح االخ�ضر"
يدر على داع�ش
 200مليون دوالر �سنوي ًا

�صفحة 7

و�ضع احلكومة الفيدرالية الكندية
املايل �أ�سلم من الو�ضع املايل
حلكومات املقاطعات

�صفحة 8

Money Transfer
Currency Exchange
Cash for Gold

2325 Hurontario Street., Unit 17, Mississauga, Ontario. L5A 4C7
Tel: 905.276.4252 - Fax: 905.276.4254 - Cell: 416.830.9263 - Email: ghalla888@gmail.com

Fadi Melhem
SALES REPRESENTATIVE

Direct Line: 416.450.5630
WWW.FADIMELHEM.COM
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Tel: 905-997-2422
Toll Free:1-855-249-2422

Email: info@nabcollege.ca
www.nabcollege.ca

NORTH AMERICAN BUSINESS COLLEGE
OF SCIENCES AND LANGUAGES

هل تعلم ان الوظيفه االوىل هي التحدي الأكرب �أمام  %76من اخلريجيني اجلدد و املهاجرين اجلدد
�سجل معنا و �أعطي نف�سك الأولويه بالتوظيف و متييز عن الآخرين مع الدورات و التدريب املهني الذي نقدمه
للمهتمني بالعمل يف جمال امل�شاريع امليدانيه و االمن و ال�سالمه و ال�صحه

للمهتمني بالعمل يف ريا�ض الأطفال و مراكز التوحد و املعوقني

•
•
•
•

• •دوره متقدمه يف الأ�سعاف و الأنقاذ للأطفال
• • �إداره رعايه الأطفال
• • الت�صرف ال�سليم و الت�صرف غري ال�سليم

• الأ�سعافات الأوليه و التن�شيط القلبي
•الأ�سعاف القلبي املتقدم
•ال�صحه و ال�سالمه املهنيه
•نظام املعلومات لأخطار �أماكن العمل ()WHMIS
• First Aid and CPR
• Advance Cardiac Life
)Support (ACLS
)• Health & Safety (OHS
• WHIMS

)• Pediatric Advance Life Support (PALS
• Childcare Management
• Behavior & Disorder Behavior

خلريجي كليات ال�صيدله الكنديه و الغري كنديه

للمهتميني بالعمل يف جمال اخلدمات الإجتماعيه
•
•
•
•

•مقدمه يف خدمة املجتمع
• الت�صرف ال�سليم و الت�صرف غري ال�سليم
• رعايه من قارب الوفاه لأ�سباب �صحيه
• م�ست�شار �أخ�صائي التوظيف

• Pharmacists Qualifying Exam
• Pharmacists Evaluating Exam

Introduction to Community Service
Behavior & Disorder Behavior
Palliative Care
Employment Advisor Placement
Specialist

•
•
•
•

• •دورة التجهيز لأختبار رخ�صه ال�صيدله خلريجي اجلامعات الكنديه
• •دوره التجهيز لأختبار رخ�صه ال�صيدله خلريجي اجلامعات الغري كنديه

للمهتمني بدرا�سة اللغات
•
•
•
•
•
•
•
English at Work
English as a Second Language (ESL) 8 levels
IELTS
TOEFL
French at Work
French as a Second Language (FSL) 3 Levels
Test d’Evaluation de Français

املخيم ال�صيفي

•االجنليزيه بالعمل
•االجنليزيه كلغه ثانيه  8م�ستويات
•�أيلت�س
•توفل
•الفرن�سيه بالعمل
•الفرن�سيه كلغه ثانيه ثالث م�ستويات
•تيف
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•تعلم للغه و متتع يف ربوع كندا
• لأعمار بني  12ايل � 25سنه
• �أوالد و بنات
• طالب من خمتلف �أنحاء العامل
• زياره �أهم املعامل ال�سياحيه يف �أونتاريو
• خيارات متعدده يف ال�سكن
• جمموعات خمتلفه ح�سب ال�سن و العمر

Learn English and enjoy Canada
Age 12 to 25 years old
Boys and Girls
Students from around the world
Visit the most attractive tourist attractions
in Ontario
• Housing with multi options
• Different groups for different ages

للمهتمني بالعمل يف املجال الإداري
•
•
•
•
•

•�ش�ؤون املوظفني
•مقدمه يف املحا�سبه
•خدمه العمالء
•التح�صيل املايل
• املراجعه و التدقيق

• •املحا�سبه اجلنائيه
• •مقدمه يف االداره املاليه
• •ال�ل�غ��ه الإجن �ل �ي��زي��ه و الفرن�سيه
يف العمل

Introduction to HR
• English/French at Work
Introduction to Finance
• Auditing
Introduction to accounting • Forensic Accounting
Customer Service
Collection Service

•
•
•
•
•

Unit 100 – 405 Britannia Road East – Mississauga L5R 1A6 – Ontario Canada
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W HI TBY
MED SPA
By:

Dr. Pamela Taylor
Botox© for:

Frown lines, Horizontal
forehead lines, Eyebrow
sculpting, Crow’s feet,
Gummy smiles, Vertical
lip lines, Dimpled chin,
Marionette lines

Dermal Fillers for:
Nasolabial folds,
Lip Augmentation &
Sculpting, Marionette
Lines, Cheek
Augmentation, Small
facial lines

CALL US TODAY
905-245-0477
للمزيد من املعلومات يرجى زيارتنا
:على العنوان التايل
For More Information Visit:
1615 Dundas St. E. Unit#16,
Whitby, ON. L1N 2L1

AFFORDABLE BEAUTY

- Microdermabrasion
- The Red Carpet Facial
(Fire & Ice)
- Vivier Peel
- Laser hair removal
- Anti-aging treatments
Fine lines & wrinkles
- Pigmentation
- Rosacea
- Spider Veins
- Acne
- Body Sculpting
- Nail Fungus & Wart
Treatment
- Vascular lesions

Our Medical Esthetician and
Laser Technician Jala Lahham
is highly qualified and an
expert in treating Middle
Eastern, Mediterranean and
Asian Skin Types.
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ERASE THE YEARS & LOOK YOUR BEST!

3

$400,0000
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CIBC Variable Flex Mortgage®
10-7

com/cashback.

ً

5

3

5
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ُ

50,000
31

. CIBC.
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*
5
75,000

ً
cibc.
CIBC » Banking that fits your life.»
CIBC.

4

ذو القعدة  1436هـ � -أب/اغ�سط�س  2015م  -ال�سنة احلادية والثالثون العدد 364

اعالنات

AL-MERSAL - August 2015, Volume 31, Issue 364

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

Hassan Dweiri

Mississauga North Agency
2969 Argentia Rd.

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

hdweiri@allstate.ca
2539E 11/13

®Trademark used under licence by Allstate Insurance Company
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جريدة شهرية اجتامعية
مستقلة تصدر عن ادارة
الشبكة العربية الكندية
اعتمدوا جريدة المرسال
رسالة الجالية العربية للعالم

زياد مالوي فريحات
رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير
ابراهيم �سامل
مدير التحرير
�سامي مالوي
املدير العام
داين مالوي
املدير املايل
مارون احلاج
االخراج الفني
د� .سحر املجايل
حمررة الق�سم العربي
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يو�سف �صالح
الت�سويق والعالقات العامة
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ما هو دور اجلالية العربية ...
يف حملة االنتخابات الكندية
بقلم اال�ستاذ زياد مالوي فريحات
رئي�س جمعية االردنيني الكنديني
و رئي�س حترير جريدة املر�سال
بعد ان �أعلن رئي�س حكومة كندا احلايل
ال�سيد �ستيفني ه��ارب��ر ع��ن ح��ل ال�برمل��ان
وحتديد موعد االنتخابات الربملانيه يف �شهر
ت�شرين اول – اكتوبر 2015القادم ،ا�صبح
معظم الكنديون يح�سمون مواقفهم لتحدد
من �سيحكمهم خالل ال�سنوات الأربع املقبلة.
و�أنتاب الناخب الكندي حالة من الرتدد،
وب��ات مل ي�ستطع خاللها �أن يح�سم موقفه
�ضمن احلملة االنتخابية احل��ازم��ة .فهل
�سيمنح �صوته للحزب الليربايل الذي يهاجم
ح��زب املحافظني ب�شرا�سة وق ��وة ،حمم ًال
�إي��اه امل�سئولية عن تدهور النظام ال�صحي،
والف�ساد يف دوائر احلكومة ،و�سوء الإدارة،
اىل جانب االتهامات الق�ضائية املوجهة �ضد
عدد من اع�ضاء جمل�س االعيان املحافظني
باختال�س ام��وال الدوله ،والتي احيلت اىل
حمكمة امن الدولة وال تزال املحاكمة جارية
لوقتنا احلا�ضر� ...أم �سيمنح �صوته حلزب
املحافظني الذي حكم البالد لثالث فرتات
متتالية� ،إ�ستطاع �أن ينقل كندا اقت�صادي ًا
و�سيا�سي ًا �إيل �أعلى �سلم ال��دول ال�صناعية
املتقدمة ،بحيث �أ�صبحت كندا تلقب ب�أكرث
النمور من ًوا يف داخل جمموعة الثماين دول
العظمى....؟
والوقائع �أن ح��زب املحافظني احلاكم
ي��واج��ه م�شكلة حقيقية  ،ح�ي��ث �أك ��د %32
من الناخبني الذين ح�سموا �أم��ره��م �أنهم
��س�ي���ص��وت��ون حل �� �س��اب احل� ��زب الليربايل
برئا�سة زعيمه ال�شاب الطموح ذواجلاذبية
وال�سحر اخلالب ال�سيد جو�سنت ترودو ابن
رئي�س احلكومة الكندية ال�سابق الراحل
برياليت ترودو ،الذي كان حمبوب ًا من اغلبية
الكنديني ،وم�شهور عاملي ُا، يف حني �أ�شار%29
�إىل �أن �ه��م �سي�صوتون حل��زب املحافظني
بفارق � 3أ�صوات ،بينما �أ�شار%17 �إىل �أنهم
�سي�صوتون حل�ساب احل��زب الدميقراطي
اال��ش�تراك��ي ،وه��ذه االرق ��ام ه��ي ع�ب��ارة عن
اح�صائيات اولية.
وه �ن��ا ي �ط��رح ال� ��� �س� ��ؤال� :أي� ��ن ال �ع��رب
الكنديون يف ه��ذه االنتخابات...؟ ال�س�ؤال
م�شروع يف �ضوء وجود جاليات عربية �ضخمة
يف كندا ،فهناك مايزيد عن ن�صف مليون
عربي يف مقاطعة كيبيك ،و�أوت��اوا العا�صمة
ال�سيا�سية، وتورنتو و�ضواحيها العا�صمة
االقت�صادية ،اىل جانب العديد من اجلاليات
العربية يف امل�ق��اط�ع��ات الكندية االخ��رى.
وق �ب��ل ر� �س��م � �ص��ورة امل���ش��ارك��ة ال�ع��رب�ي��ة يف
االنتخابات ،ينبغي التو�ضيح �أن االنتخابات
الفيدرالية الكندية ال جت��رى على �أ�سا�س
عرقي �أو اثني كما يحدث يف بع�ض ال��دول
العربية التي جترى االنتخابات على �أ�سا�س
ع�شائري اوقبلي ،وال يقال فيها �إن الإيطاليني
الكنديني �أو اليونانيني �أو اليهود الكنديني
ي�ؤيدون مر�شح ًا معين ًا.. الن هذا غري مطروح
على ال�ساحة ال�سيا�سية الكندية  ،فال �أحد من
املر�شحني يجر�ؤ على طرح نف�سه باعتباره من
ا�ص ًال عربي �أو اجنليزي �أو فرن�سي �أو �إيطايل
�أو يوناين، و�إمن��ا يتم ال�ط��رح على �أ�سا�س
ان��ه كندي ،ويف نف�س الوقت تلعب اخللفية
العرقية واالثنية دور ًا ً كبري ًا من وراء ال�ستار،
ولكنه لي�س بالدور الرئي�سي.
ف��امل��ر��ش��ح ي�سعى �إىل مت�ث�ي��ل دائ��رت��ه
بالكامل بكل م��ن يعي�ش فيها، و�إذا �أظهر
حت �ي��ز ًا لفئة �أو ج�م��اع��ة ق��د يخ�سر باقي
اجلماعات، وب��ال�ت��ايل ال ت�ت��اح ل��ه الفر�صة

لتمثيل الدائرة يف االنتخابات النيابية. بينما
ت�ضع معظم االح ��زاب ال�سيا�سية يف كندا
اعتبارها لهذه العوامل، �إال �أنها يف الوقت
نف�سه ت�سعى �إىل �إدم��اج جميع اجلماعات
العرقية والأثنية ،وتطرح على قوائمها ا�سماء
م��ن املهاجرين ال��ذي��ن ينتمون �إىل دوائ��ر
تتميز ب�أغلبية ينتمي �إليها املر�شح، وهو ما
قد ي�ساعده على الفوز. يف هذا ال�سياق �سعت
االح��زاب املختلفة املتناف�سة يف االنتخابات
�إىل و� �ض��ع بع�ض امل��ر��ش�ح�ين ال �ع��رب على
قوائمها. فكل االح��زاب بدون متييز وبدون
ا�سرتاتيجية وا�ضحة مق�صودة على امل�ستوي
القومي اىل جانب ال�ع��رب الكنديني ،ف��إن
اجلالية العربية لديها م�شاركة وا�ضحة يف
االنتخابات وتتفاعل معها بجدية ون�ضوج،
لكن مازال �أمامها بع�ض ال�سنوات لكي تكون
�أك�ثر �إيجابية، ون�شاط ًا مع كافة االح��زاب
ال�سيا�سية  .من هنا يجب علينا ان ندرك
اننا كعرب مهاجرون يجب ان نكون فاعلني
يف النظام ال�سيا�سي، وم�ؤثريني باعتبارنا
مواطنني كنديني.
�أن توجهات ال�سيا�سة اخلارجية لكندا
جتاه الق�ضية الفل�سطينية وال�شرق االو�سط
و�إجمايل الق�ضايا العربية، �أ�صبحت تهمنا
لكي نطالب حكومتنا الكندية ب�أن تكون �أكرث
عد ًال وان�صاف ًا حني تقوم ب�صياغة ال�سيا�سة
اخلارجية جتاه ال�شرق االو�سط عامة ،بحيث
تتفق مع القوانني الدولية. بالرغم من ان
املر�شحون م��ن �أ��ص��ل عربي قليلون ،ولكن
ت�أثريهم ملحوظ، فهناك املر�شح للحزب
الليربايل املهند�س امليكانيكي عمر اجلربا
مر�شح عن منطقة مي�سي�ساغا اونتاريو ،حيث
�شغل ع�ضوية الربملان عام  2006حتى ،2008
وال���س�ي��دع�ب��دول ع�ب��دي � -ضابط ب�شرطة
"�أوتاوا" – مر�شح عن حزب املحافظني،
وال���س�ي��دة ف��رح خان" امل��دي��رة التنفيذية
مبالجئ الن�ساء وال�سيد خليل رمال املر�شح
الليربايل عن منطقة لندن ف��ان �شاه حيث
�شغل ع�ضوية ال�برمل��ان االون �ت��اري ال�سابق،
وال�سيد علي عارف حماده مر�شح م�ستقل عن
مدينه لندن اونتاريو وغريهم من املر�شحني
من ا�صول عربيه .ومن هنا تبدو امل�شاركة
العربية والإ�سالمية يف االنتخابات الربملانيه
الكندية وا�ضحة ب�شكل �أف�ضل من االنتخابات
ال�سابقة، ولكن لي�ست بالفعالية املرجوة،
ويبقي �أن ننتظر لتك�شف نتائج االنتخابات
بعد حوايل �شهرين من �سيفوز �أوال باحلكم
من االحزاب، ومن �سيفوز من العرب مبقاعد
يف الربملان الكندي القادم.
ان حملة االنتخابات الربملانية احلالية
حتتاج من كل ابناء اجلاليه العربيه جهود
كبريه وحثيثة للتعبريعن وعيهم الوطني،
و�إدراك��ه��م العميق مل�ع��اين وق�ي��م امل�شاركة
ال �ف �ع��ال��ة ،والإح �� �س��ا���س ب� أ�ه�م�ي��ة وج��وده��م
وت�أثريهم يف املجتمع الكندي الواحد ،وهو ما
يتوجب ان يرتجم ،بو�ضوح ومب�ساعي حقيقة
تعربعن وعي ابناء اجلاليه العربيه الكنديه
اجتاه م�س�ؤوليتهم الوطنية ،ودورهم املحوري
لتكري�س روح امل �� �ش��ارك��ة ،واالمي� ��ان بقيم
املواطنة ال�صاحلة ،يف �سبيل رفع م�ستواهم
ما بني اجلاليات الكنديه االخ��رى .كل هذه
الأم ��ور ال ميكننا حتقيقها مبفردنا ،نحن
بحاجة �إىل ان نكون يد ُا واحدة ،ن�شارك يف
االنتخابات املقبله لأختيار حكومة جديدة،
فعالة ومنتجة ،واهلل ويل التوفيق!!...

�أوباما :رف�ض الكونغر�س لالتفاق
مع �إيران يعني احلرب
تتمة ال�صفحة الأوىل

العامة ان "كل دول العامل التي عربت عن
موقفها علنا اي��دت (االت �ف��اق) با�ستثناء
احلكومة اال�سرائيلية".
وا��ض��اف "اننا ق��ادرون على حما�سبة
(االي��ران�ي�ين) و�سنفعل" يف ح��ال مار�سوا
اخلداع .ي�أتي ذلك ،فيما �أعلنت م�س�ؤولة
ب� ��وزارة اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ا�ستعداد
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة لبحث
لبحث تعزيزات �إ�ضافية لأم��ن االحتالل
الإ�سرائيلي بعد االتفاق النووي مع �إيران.
وي���ات���ي ذل� ��ك ال �ت �� �ص��ري��ح م���ن ق�ب��ل

اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة يف ظ��ل التخوفات
التي يبديها االحتالل �إ�سرائيلي من اتفاق
�إيران النووي ،وما تزال وا�شنطن ت�ؤكد على
جدية �إي��ران يف تنفيذ �شروط االتفاق مبا
مينع متلكها �سالحا نوويا.
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 ٪30من �شباب الأردن بني �أفقر الفئات يف العامل

املر�سال -تورنتو - ،يف الوقت الذي تتنب�أ
فيه درا�سة �أ�صدرتها الأمم املتحدة ب�أن يكون
حوايل  ٪ 50-30من �شباب امل�ستقبل يف الأردن
من �أفقر الفئات ،يحذر خرباء ومطلعون من
ه��ذا الأم ��ر مل��ا ل��ه م��ن انعكا�سات اجتماعية
ونف�سية واقت�صادية �سلبية.
ويتفق خ�براء ومطلعون م��ع م��ا ج��اءت به
الدرا�سة ويرون ب�ضرورة ايالء هذه الفئة من
�شباب امل�ستقبل اهتماما �أو��س��ع ،وخ�صو�صا
فيما يتعلق بديناميكيات ال�سكان التي حتذر
منها الدرا�سة وترى ب�أنها �ستنتج �شبابا �أ�ضعف
يف امل�ستقبل .ويحذر ه��ؤالء من �أنّ هذه الفئة
قد تكون �أح��د مولدات "االنفجار املجتمعي"
و�سببا له�شا�شة وانق�سام املجتمع ،لتكون هناك
جمموعة من ال�شباب عر�ضة لوالءات وتوجهات
متطرفة.
وتقول الدرا�سة "تتواجد الأ��س��ر الكبرية
حاليا ب�شكل �أو�سع يف ال�شريحة ذات الدخل
الأدنى؛ حيث �إنّ �أكرث من ثلثي الأ�سر يف الفئة
الدنيا من الدخل لديها ثالثة �أطفال �أو �أكرث".
وبينت �أن �أك�ثر من ن�صف ال�سكان الذين
تقل �أعمارهم عن � 15سنة يعي�شون يف �أفقر
فئتني من الدخل.
وبعبارة �أخرى ،يعي�ش � 400ألف طفل ممن
�أعمارهم �أقل من � 5سنوات يف الأ�سر املوجودة
يف �أفقر فئة من الدخل.
وت��زداد الأرق��ام بالن�سبة للأطفال الأكرب

��س�ن��ا ح�ي��ث �إنّ ح ��وايل � 500أل ��ف ط�ف��ل من
�أعمار � 14-4سنة يعي�شون يف �أفقر �شريحتني
من الدخل .والو�ضع �أف�ضل بالن�سبة لل�شباب،
�أي الأف��راد من �أعمار بني  15و� 24سنة ممن
يرجح �أك�ثر �أن يعي�شوا يف ال�شرائح الأف�ضل
ح ��اال .وحقيقة �أن ن�صف ��ش�ب��اب امل�ستقبل
�سي�أتون من �أفقر الفئات (�أف��واج ال�شباب من
�أعمار � 14-6سنة �سي�صلون ل�سن املراهقة يف
ال�سنوات املقبلة) ،وديناميكيات ال�سكان التي
ت�ضيف ق�سما �أكرب من ال�شباب الأ�ضعف ،هو ما
ي�شاهد الآن وما يلزم معاجلته من قبل �صانعي
ال�سيا�سات.
م��دي��ر م��رك��ز ال��درا� �س��ات اال�سرتاتيجية
ب��اجل��ام�ع��ة الأردن� �ي ��ة �أ� �س �ت��اذ ع�ل��م االج�ت�م��اع
د.مو�سى �شتيوي ،يرى �أنّ انعكا�س وجود هذه
الن�سبة �سيظهر على توجهات ه��ؤالء ال�شباب
م��ن خ�لال اجل��رمي��ة وامل �خ��درات والتوجهات
ال�سيا�سية.

وي�شري �شتيوي اىل �أنّ ه��ذا �سيفرز بيئة
خ�صبة لـ"الإحباط" ،لكن �ضمن هاتني الفئتني
من املجتمع بدون تعميمه على كل املجتمع.
ويو�ضح �شتيوي �أن هذه الفئة ووفق الدرا�سة
حم���ص��ورة ب�شريحتني ف �ق��ط ،وه ��ذا احلكم
يرتبط بهاتني ال�شريحتني الأق��ل دخال ،حيث
ال ميكن تعميم نتائج الدرا�سة على كل فئات
ال�شباب يف كل فئات املجتمع.
وي�ع�ت�بر الأخ �� �ص��ائ��ي النف�سي د .حممد
احلبا�شنة هذه الظاهرة "خطرية للغاية" ملا
ت�ؤثر فيه على التوازن االجتماعي والفردي،
م �� �ش�يرا اىل �أ ّن� �ه ��ا ق��د ت �ك��ون �أح� ��د م��ول��دات
"االنفجار املجتمعي".
ويرى احلبا�شنة �أنّ هذه الن�سبة من ال�شباب
ال �ق��ادم تعني ت� آ�ك��ل الطبقة الو�سطى ب�شكل
وا�ضح يف املجتمع الأردين ،وه��ي ن�سبة تعني
ب�أنّ ن�صف املجتمع كانت احتياجاته الأ�سا�سية
غري مل ّباة ،وهذا يعني جيال من "املحبطني"
الذين يعربون عن هذا الإحباط بطرق داخلية
وخارجية.
وي�شرح احلبا�شنة قائال "الطرق اخلارجية
للتعبري عن الإحباط تعني جمتمعا مييل اىل
العنف وال�ت�ط��رف و�إىل البحث ع��ن م�صادر
للقوت بطرق غري قانونية وغري مقبولة� ،أما
داخليا ف ��إن انعكا�س ذل��ك يظهر م��ن خالل
العزلة والغ�ضب الداخلي واالنتقا�ص من الذات
وعدم الثقة بالنف�س".

الرئي�س ال�سوي�س الثانية ...هدية م�صر للعامل!!!
إفتتاحد�شنقناة
�
املر�سال تورنتو،

امل�صري عبدالفتاح ال�سي�سي ،يوم
اخل�م�ي����س 6اب� -أغ���س�ط����س 2015
"قناة ال�سوي�س" الثانية � ،أو ما ُيعرف
مب�صر بـ"قناة ال�سوي�س اجلديدة"،
ب�ع��ر���ض ج��وي وب �ح��ري ت�ق��دم��ه على
منت يخت "املحرو�سة" امللكي الذي
�شارك يف افتتاح القناة قبل حوايل
 150عاما .وبد�أت مرا�سم االحتفال
و��س��ط �إج� ��راءات �أمنية ك�ب�يرة على
�ضفة قناة ال�سوي�س يف الإ�سماعيلية (�شمال
�شرق) .وح ّلقت طائرات ع�سكرية مقاتلة من
�أنواع خمتلفة فوق جمرى القناة يف عر�ض جوي
كبري ،فيما دخل ال�سي�سي يف مالب�سه الع�سكرية
جم��رى القناة على ظهر يخت "املحرو�سة"،
اململوك �سابقا للعائلة املالكة يف م�صر ،وتبعته
قطع بحرية ع�سكرية ،منها الفرقاطة
"فرمي" التي ا�شرتتها م�صر م�ؤخرا
من فرن�سا .و�شاركت يف العر�ض اجلوي
طائرات الـ"رافال" الثالث وطائرات
الـ"اف –  "16الثماين التي ت�سلمتها
م�صر م ��ؤخ��را م��ن فرن�سا وال��والي��ات
املتحدة.
و�شهد احلفل م�شاركة دولية وا�سعة
ومكثفة� ،ضمت عدد ًا كبري ًا من ملوك
ور�ؤ�ساء و�أمراء دول العامل منها فرن�سا
واالردن والكويت والبحرين وكرواتيا
واليمن وتوغو والكونغو الدميقراطية ،ف�ضال
عن رئي�سي وزراء رو�سيا واليونان وويل ويل

العهد ال�سعودي نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء
وزير الدفاع ،وويل عهد �أبو ظبي نائب القائد
الأع �ل��ى للقوات امل�سلحة ،ون��ائ��ب امل�ست�شارة
الأمل��ان�ي��ة وزي��ر االقت�صاد وال�ط��اق��ة ،ورئي�س
جمل�س الأمة اجلزائري وامل�ست�شار الفيدرايل
ال�سوي�سري لل�ش�ؤون االقت�صادية ،وممثلني
رف�ي�ع��ي امل���س�ت��وى لل�صني وال �ه �ن��د وال �ي��اب��ان

وكوريا اجلنوبية وال�سنغال والواليات املتحدة
الأمريكية.

وعزفت ف��رق مو�سيقية ع�سكرية
انا�شيد وطنية ومو�سيقى ع�سكرية
فيما ك��ان �ضيوف احلفل يتوافدون
على خيمة عمالقة �شيدت على �ضفة
امل �م��ر امل��ائ��ي اجل��دي��د .ورغ ��م �شدة
حرارة الطق�س خيمت اجواء احلما�س
وال �� �س �ع��ادة وال �ف �خ��ر ع �ل��ى ع���ش��رات
امل �� �ش��ارك�ين امل �� �ص��ري�ين ال��ذي��ن ل��وح
بع�ضهم باعالم �صغرية مل�صر.
وافتتحت قناة ال�سوي�س الأوىل
عام  1869بعد �أ�شغال ا�ستغرقت عقد ًا تربط
بني البحرين الأحمر واملتو�سط ،وهي من طرق
املالحة الرئي�سية للتجارة العاملية ،وال�سيما
لنقل النفط ،وم�صدرا ثمين ًا للعمالت الأجنبية.
والهدف من ت�شغيل املجرى اجلديد البالغ
طوله  72كلم هو م�ضاعفة القدرة اال�ستيعابية
حلركة املالحة يف القناة ،وتتوقع هيئة
قناة ال�سوي�س �أن يكون بو�سع حوايل 97
�سفينة عبور القناة يومي ٍا بحلول 2023
مقابل � 49سفينة حاليا.
و�ست�سمح ال�ق�ن��اة اجل��دي��دة ب�سري
ال���س�ف��ن يف االجت��اه�ي�ن ،م��ا �سيقل�ص
الفرتة الزمنية لعبور ال�سفن من 18
�إىل � 11ساعة .و�سي�ؤدي افتتاح القناة
اجل��دي��دة �إىل زي ��ادة �إي� ��رادات القناة
ال�سنوية من  5,3مليار دوالر (حوايل
 4,7مليار ي��ورو) متوقعة للعام 2015
�إىل  13,2مليار دوالر ( 11,7مليار يورو) عام
.2023

النجم ال�سنمائي الكبري نور ال�شريف يف ذمة الله

امل��ر��س��ال ت��ورن�ت��و ،ت��وف��ى الفنان امل�صري
ال�سينمائي الكبري نور ال�شريف يوم الثالثاء 11
�أغ�سط�س �آب  2015عن عمر يناهز  74عاما
بعد �صراع مع املر�ض واجلذير بالذكر ان املمثل
نور ال�شريف هو ممثل قدير له تاريخ حافل يف
ال�سينماء امل�صرية والإنتاج التلفزيوين امل�صري
احلديث.
كما له عدة م�ساهمات يف امل�سرح �أي�ض ًا،
ولقد ولدالفقيد لأ�سرة من الطبقة العاملة يف
مركز مغاغة قرية طنبدي مبحافظة املنيا،
وت ��زوج م��ن املمثلة بو�سي وا�ستمر زواجهما
ملدة طويلة حتى مت الفراق العام  ،2006ولهما
�أوالدهما هم �سارة ومي.
ا��س�م��ه احلقيقى ال�ك��ام��ل "حممد جابر
حممد عبد اهلل".
ح�صل على دب�ل��وم املعهد ال�ع��ايل للفنون

امل�سرحية بتقدير "امتياز" وك��ان الأول على
دفعته عام .1967
ب��د�أ التمثيل يف املدر�سة حيث ان�ضم �إىل
فريق التمثيل بها كما كان العب ًا يف �أ�شبال كرة
القدم بنادى الزمالك ولكنه مل يكمل م�شواره
مع كرة القدم ب�سبب حبه للتمثيل الذي اجته
�إليه عن طريق الفنان �سعد �أرد�ش الذي ر�شحه

للعمل معه ف�أ�سند �إليه دور ًا �صغري ًا يف م�سرحية
"ال�شوارع اخللفية" ثم اختاره املخرج كمال
عيد ليمثل يف م�سرحية روميو وجولييت.
و�أثناء بروفات امل�سرحية تعرف على الفنان
الكبري عادل امام الذي قدمه بدوره للمخرج
ح�سن الإم ��ام ليظهر يف فيلم ق�صر ال�شوق
ويح�صل عن دوره على �شهاده تقدير فكانت
�أول جائزة يح�صل عليها يف حياته الفنية.
هذا وقد �شيع كبار جنوم ال�سينما امل�صرية
يوم الأربعاء املا�ضي  2015-8-12الفنان نور
ال�شريف �إىل مثواه الأخري بعد �أن �أدوا �صالة
اجلنازة عليه.
وت �ق��دم � �ص �ف��وف امل���ش�ي�ع�ين ع� ��ادل �إم ��ام
وحممود يا�سني وحممود عبد العزيز ويحيى
الفخراين وف��اروق الفي�شاوي وعزت العاليلي
و�سمري �صربي واملخرج جالل ال�شرقاوي.

م�ؤمتر االردنيني باخلارج يحقق جناح موعود

تتمة ال�صفحة الأوىل
ك�سفراء لوطنهم يف اي بقعة من بقاع العامل.
وت���ض�م��ن امل���ؤمت��ر ال �ع��دي��د م��ن امل �ح��اور
واجلل�سات التفاعلية ونقا�شات حوارية وموائد
م�ستديرة واوراق عمل تناق�ش خمتلف الق�ضايا
ال�ت��ي تهم االردن واالردن �ي�ين واب �ن��اء الوطن
املغرتبني يف اخلارج ،ومن ابرزها دبلوما�سية
احل ��وار والتعاي�ش ال��دي�ن��ي ون�شر اال� �س�لام،
وت�ط��ور ال�صناعة االردن �ي��ة ،ودور الكفاءات
االردنية العاملة يف اخل��ارج يف تطويراالدارة
العامة ،وتطوير اخلدمات املقدمة للمغرتبني،
ووت�شجيع ال�سياحة خا�صة يف مدينة العقبة
ال�سياحيه كمق�صد ع��امل��ي ،واال��س�ت�ث�م��ار يف
ال�سوق املايل االردين.
ه ��ذا وق ��د � �ش��ارك وف ��د ك �ب�يرم��ن �أب �ن��اء
اجل��ال�ي��ى االردن �ي��ة يف ك �ن��دا ،مب��ا فيهم وفد
جمعية االردن�ي�ين الكنديني برئا�سة اال�ستاذ
زي��اد م�ل�اوي ف��ري�ح��ات ،وك�ل ً�ا م��ن ال�سيدات
وال���س��ادة حممد البندقجي� ،إح���س��ان �سعيد

�آل خ�ط��اب ،ال�ه��ام قطي�شات ورمي الزعبي،
بينما قامت الدكتوره �سحر امل�ج��ايل -امني
�سراجلمعية -بامل�شاركة الكرتوني ًا ل�ضرورة
وجودها يف مقر اجلمعية يف كندا.
ه ��ذا وق ��د � �ش��ارك وف ��د اجل�م�ع�ي��ة خ�لال
وجودهم يف االردن بعدة ن�شاطات وزي��ارات
ل��ع��دد م ��ن امل��راك��زال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ه
واالجتماعيه لتعزيز روح التعاون ما بني جمعية
االردن �ي�ين الكنديني وت�ل��ك امل��راك��ز ،وتوثيق
�صلة الرتابط وال�تراح��م مع االه��ل واالق��ارب
واال��ص��دق��اء يف االردن احلبيب .كما اج��رى
اال�ستاذ زياد فريحات عدة لقاءات تلفريونية
و�إذاعية ومقابالت �صحفية ا�شاد فيها بجهود
جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم حفظه
اهلل ،لرعاية جاللته لهذا امل�ؤمتر الناجح بكل
املعاين واالهداف ،و�أهتمام جاللته يف �ش�ؤون
�إبناءه يف داخل االردن وخارجه.
ك�م��ا تلقى اال� �س �ت��اذ زي ��اد ر��س��ال��ة �شكر
وتقدير مل�ساهمة �أب�ن��اء اجلالية االردن�ي��ه يف

كندا بهذا امل�ؤمتر من معايل وزير اخلارجية
و�ش�ؤون املغرتبني االردين ال�سيد نا�صر جوده،
كما وجه �سعادة ال�سفرياالردين يف كندا ال�سيد
ب�شري الزعبي ر�سالة عامة ق��دم فيها جزيل
ال�شكر ل�ل�أخ��وات واالخ��وة الذين ت�سنى لهم
امل�شاركة يف �أعمال هذا امل�ؤمتر ،حيث قارب
ع��دد امل���ش��ارك�ين م��ن ك�ن��دا ب �ح��وايل ع�شرين
م�شارك ًا.
م�ت��أم� ً
لا �سعادته يف امل��ؤمت��ر ال �ق��ادم من
تذليل العقبات التي حالت دون م�شاركة املزيد
مم��ن رغ�ب��وا بامل�شاركة ،و�أ� �ش��ار اىل الرابط
التايلhttp://www.jec.gov.jo :
اخلا�ص بنتائج وتو�صيات م�ؤمتـر املغرتبيـن يف
اخلارج  " 2015االردن يجمعنا " لإطالعهم
و�إب��داء ارائهم و�أية مقرتحات و�أفكار يرونها
منا�سبة ،م �ع� ً
برا ل�ه��م ع��ن ف�خ��ره واع �ت��زازه
بجميع اف��راد جاليتنا االردن �ي��ة الكرمية يف
ك�ن��دا ،و�أم�ل ً�ا بالتعرف على امل��زي��د م��ن هذا
الذخر االردين العزيز.
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معلومات مفيدة  .....هل تعلم � ّأن
☻ ☻جم� �م ��وع ال� �ب� �ح�ي�رات امل � ��وج � ��ودة يف
ك �ن��دا وح ��ده ��ا ي��زي��د ع ��ن ع���دد ال �ب �ح�يرات
امل ��وج ��ودة يف ج�م�ي��ع دول ال �ع��امل جمتمعة.
☻ ☻مونووي  Monowiهي مدينة يف والية
نربا�سكا االمريكية ،والتي يبلغ عدد �سكانها
�شخ�ص واح��د ،واخ��ر زوج�ين كانو يف املدينة
هما العمدة وزوجته ,مات العمدة عام 2004
وبقيت زوج�ت��ه وا�صبحت ه��ي ع�م��دة املدينة
�سمحت ان ت��دف��ع لنف�سها ��ض��رائ��ب نف�سها.

☻ ☻ت�ستطيع الن�سور �أن تعي�ش � 100سنة ,لكن
الغريب �أنها ال متوت ,بل تنتحر ب�سبب املر�ض.
☻ ☻ب � � إ�م � �ك� ��ان احل� ��� �ص���ان �أن ي �ع �ي ����ش
ب� � ��دون �أك� � ��ل لأزي � � ��د م� ��ن ع� ��� �ش ��رون ي��وم��ا.
☻ ☻ -14ال يرتبط ذكر التعلب ب�أكرث من
�أنثى واحدة يف حياته ,ف�إذا ماتت بقي �أعزبا,
�أما �إذا مات الذكر ف�إن الأنثى ترتبط بذكر �أخر.

☻ ☻جزيرة �أي�سلندا ال يوجد لديها جي�ش،
وت �ع��رف ب��ال�ب�ل��د الأك�ث��ر �سلمية يف ال �ع��امل.
☻ ☻ي �� �ض��خ ق �ل��ب الإن� ��� �س ��ان ال � �ع� ��ادى م��ا
ي �ق��رب م ��ن  1.5م �ل �ي��ون ب��رم �ي��ل م ��ن ال ��دم
ط��وال حياته� ،أى م��ا يكفى مل��لء  200خ��زان
مقطورة� ,أن وزن القلب يبلغ  %0.5من وزن
ج�سم الإن���س��ان� ،أى �أن��ه ب�ح��دود  350جراما
ل�شخ�ص ي��زن  70كجم ،وميكن لهذا ال��وزن
�أن ي��زداد بزيادة عمله كما عند الريا�ضيني.
☻ ☻ال�� �ل�� �غ� ��ة امل� ��ال�� �ط�� �ي� ��ة ه � � ��ي �أك� �ث ��ر
ال �ل �غ��ات يف ال �ع��امل ت� ��أث ��ر ًا ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة.
☻ ☻ي� �ب� �ك ��ي ال� �ف� �ي���ل ع� �ن���دم���ا ي� �ح���زن,
ومي� � � � ��وت �إذا دخ� � �ل � ��ت من � �ل� ��ة �أذن� � � � ��ه.
☻ ☻�إذا ك� � � ��ان ال� � �ع� � �ق � ��رب حم���اط ��ا
ب ��ال� �ن ��ار ,ي� �ق ��وم ب �ل �� �س��ع ن �ف �� �س��ه ث���م مي���وت.
☻ ☻�أول � � �ص� ��وت ي�����س��ت��ط��ي��ع ال��ط��ف��ل
ال� ��� �ص� �غ�ي�ر مت� �ي� �ي���زه ه � ��و ��� �ص� ��وت الأم.
☻ ☻من الغريب �أن عدد فقرات عنق الإن�سان
ي�ساوي نف�س العدد املوجود يف عنق الزرافة.
☻ ☻بع�ض الأن��واع من النباتات تفرز �سما
قاتال للتخل�ص م��ن النباتات امل �ج��اورة ,من
�أجل احل�صول على املاء كله و�إ�شباع حاجياتها.

☻ ☻يطلق العلماء على الكبد لقب «م�صنع
ك �ي �م��اوي��ات اجل �� �س��م» وح �ت��ى االن اح���ص��ى
العلماء �أك�ثر من  500وظيفة خمتلفة للكبد.
☻ ☻ت���س�ت�ط�ي��ع ب� ��ذور ن��ب��ات اخل���ش�خ��ا���ش
ان ت �ب �ق��ى ك��ام �ن��ة يف ب ��اط ��ن ال�ت�رب ��ة مل��دة
ق ��د ت �� �ص��ل اح �ي��ان��ا اىل � � 100س �ن��ة اذا مل
ت �ت��واف��ر ل �ه��ا ال� �ظ ��روف امل�لائ �م��ة ك��ي تنبت.
☻ ☻الفراعنة كانوا �أول من اكت�شف خمرية
اخلبز وكان ذلك يف العام  4000قبل امليالد.
☻ ☻تت�سبب ال�صواعق الرعدية يف �إ�ضافة
ن�ح��و  10م�لاي�ين ط��ن م��ن غ ��از ال�ن�ي�تروج�ين
�إىل غ�ل�اف اجل ��و ل�ل�ك��رة الأر� �ض �ي��ة �سنويا.
☻ ☻ي �ن �ب ����ض ق� �ل ��ب ال �� �ش �خ ����ص ال� �ع ��ادي
مب � �ع� ��دل  40م� �ل� �ي���ون ن� �ب� ��� �ض ��ة �� �س� �ن ��وي ��ا.

☻ ☻يحتوي املحيط الهادي على ما ن�سبته
 65يف املئة من اجمايل املياه املوجودة يف العامل.
☻ ☻ي � �ب� ��د�أ ال��ث��ع��ب��ان يف اف � � ��راز امل � ��ادة
ال���س��ام��ة ب�ع��د م ��رور ي��وم واح ��د ع�ل��ى والدت ��ه.
☻ ☻كمية الطاقة التي تنتجها ال�شم�س يف
الدقيقة الواحدة تزيد بكثري على �إجمايل الطاقة
امل�ستخدمة على كوكب الأر�ض طوال �سنة كاملة.
☻ ☻ك��ان االم�براط��ور ال��روم��اين كومود�س
يجمع االق��زام واملعوقني واملجانني من جميع
ارج � ��اء ام�ب�راط��وري �ت��ه يف م��دي �ن��ة روم� ��ا ثم
يرغمهم على الت�صارع حتى امل��وت يف حلبة
عمالقة وذل��ك كنوع م��ن الت�سلية والرتفيه.
☻ ☻ت�شهد ال �ك��رة االر��ض�ي��ة نحو  50الف
زل��زال بدرجات متفاوتة �سنويا ،وان غالبية
تلك الزالزل حتدث يف املحيطات وال�صحاري.

☻ ☻مت اخ�ت�راع �أول ج�ه��از كمبيوتر قبل
نحو  54عاما وك��ان �ضخما للغاية حيث كان
ي�ب�ل��غ ط��ول��ه ن�ح��و  27م�ت�را ووزن� ��ه  30طنا.
☻ ☻� -15أول �إن �� �س��ان ه�ب��ط ع�ل��ى �سطح
ال �ق �م��ر ك ��ان رائ� ��د ال �ف �� �ض��اء الأم�ي�رك ��ي نيل
ارم�سرتونغ ال��ذي وط��ئ بقدمه الي�سرى �أوال.
☻ ☻ -16ت� �غ�ي�ر ال� �ث� �ع ��اب�ي�ن �أ���س��ن��ان��ه��ا
م �ث �ل �م��ا ت��غ�ي�ر ج� �ل ��وده ��ا م� ��ن وق � ��ت لآخ � ��ر،
ف �ع��ادة ت�سقط الأ� �س �ن��ان ال�ق��دمي��ة ك��ل ب�ضعة
�أ� �س��اب �ي��ع وت �ن �م��و �أ� �س �ن��ان ج��دي��دة م�ك��ان�ه��ا.
☻ ☻� -17إذا م��ات الفيل وه��و واق��ف فانه
يظل واقف ًا لب�ضع �ساعات قبل �أن ي�سقط �أر�ضا.
☻ ☻ -18زئ �ي�ر الأ�� �س���د مي �ك��ن ��س�م��اع��ه
م � ��ن ع� �ل���ى م� ��� �س ��اف ��ة  8ك� �ي� �ل ��و م� �ت ��رات.
☻ ☻ -19النعامة تعي�ش حتى  75عاما وتظل
قادرة على التكاثر حتى �سن اخلم�سني.

الألغاز

-1ما ال�شيء الذي ي�ستطيع حمل قنطار وال ي�ستطيع حمل م�سمار ؟
-2ما هو ال�شيء الذي يحملك وحتمله يف نف�س الوقت ؟
-3من هو الذي يرى عدوه و�صديقه بعني واحده ؟
-4من هو االن�سان الذي يفرح �إذا �أ�صبح اعور ؟
 -5ما هو ال�شيء الذي له عني وال يرى ؟
 -6ما هو ال�شيء الذي له وجه بال ل�سان و يدل النا�س على الزمان؟
 -7ما هو ال�شيء الذي يحاكي جميع النا�س ولي�س فيه روح و ال اح�سا�س
وال يعي�ش اال بقطع الر�أ�س ؟
� -8ضعيف حتى الن�سيم يحركه ،قوي حتى ال�سكني احلاده ال يرتك فيه اي �أثر ؟

 -9ما هي الكلمة التي اذا نكرتها (جعلتها نكرة ) دلت على �شيء معرف
واذا عرفتها نكرتها ؟
 -10ما الذي مات ومل يولد ؟
� -11أي الإن�سان قتل ربع �سكان الأر�ض ؟
 -12ا�سم ( مو�سى ) هلى هو ا�سم منقو�ص �أم مق�صور ؟
 -13ما هو ال�شيء الذي �صانعه يبيعه و�شاريه ال ي�ستعمله وم�ستعمله اليراه؟
 -14ما هو ال�شيء الذي ا�سمه على لونه ؟
 -15ما هو ال�شيء الذي يخرج من املاء واذا دخله مات ؟
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مر�ض �شائع جد�آ ،يقدر ب�أن  %20-10من الكنديني عندهم جفاف العني بدرجات متفاوتة
العوامل امل�ؤهبة:

 العمر :تزداد ن�سبة حدوثه مع تقدم العمر اجلن�س :ت�صاب الن�ساء �أكرث من الرجال ا�ستعمال العد�سات الال�صقة لأنها تتدخل بالآلية الطبيعية لرتطيب العني ا�ستعمال بع�ض الأدوية مثل �أدوية احل�سا�سية و�ضغط الدم ومانعات احلمل و�أدوية حبال�شباب
 املحيط :ارتفاع حرارة اجلو ،ا�ستعمال املراوح ،التلوث ،والرياح – Lasikعمليات ت�صحيح النظر
بع�ض الأمرا�ض مثل – Sjogren, Rheumatoid Arthritis
بقلم الدكتور ريا�ض ا�سماعيل
 االفراط با�ستعمال الكومبيوتر التدخني والكحول واالفراط ب�شرب القهوةالدمع ي�شكل غ�شاء�آ رقيق أ� على �سطح العني وهذا الغ�شاء م�ؤلف من ثالث طبقات:
 الطبقة الأوىل الأمامية وهي زيتية حتمي الدمع من التبخر الطبقة املتو�سطة م�ؤلفة من املاء وهي امل�س�ؤولة بالدرجة الأوىل عن ترطيب العني و�شطف املفرزات الطبقة اخللفية وهي خماطية م�س�ؤولة عن توزع الدمع ب�شكل متجان�س على �سطح العني�أعرا�ض جفاف العني:
 �شعور بوجود ج�سم غريب (مثل الرمل) داخل العني حرقة بالعينني ،احمرار ،ت�شو�ش النظر �أحيان�آ ي�شكو املري�ض من تدميع العني مع �أن��ه م�صاب باجلفافوالتف�سري �أن اجلفاف ي�ؤدي لتهيج العني في�صدر الدماغ �أوامر للغدد
الدمعية بافراز �أق�صى ماعندها من دمع
املعاجلة:
 يف البداية يجب التعامل مع الأ�سباب امل�ؤهبة التي ذكرتها �سابق�آ االكثار من �شرب املاءلرتطيب جو املنزل �أو مكان العمل  - Humidifierا�ستعمال
لأنها ت�ساعد على اف��راز الدمع مثل - Omega 3 :االكثار من
الأغذية املحتوية على ،اجلوز ،حبوب ال�صويا ،ال�سمك وخا�صة ال�ساملون
والتونا وال�سردين - Flaxseed oil and seed
االكثار من رفة العني عند ا�ستعمال الكومبيوتر �أو القراءة املطولة
- Blinking
 ا�ستعمال قطرات مرطبة للعني ويف�ضل تلك اخلالية من مواد حافظة ،وهذه توجد منها �أنواع كثرية تختلف لزوجتها ومعظمها يباع بدون و�صفةولكن يف�ضل �أن ت�ست�شري الطبيب ليحدد النوع املنا�سب ح�سب احلالة
وهذا حل م�ؤقت � -Collegen Plugsسدادات الكوالجني التي تو�ضع يف جماري ت�صريف الدمع
وهذه ت�أثريها دائم � -Silicon Plugsسدادات
 -عمليات جراحية لكوي فتحات ت�صريف الدمع وهي ذات ت�أثري دائم ،ونلج�أ �إليها يف احلاالت امل�ستع�صية

الكلمات املتقاطعة

األبــراج

األسد  21متوز � 20 -آب
تتلقى يف هذا ال�شهر خربا جيد ًا او مكاف�أة او تنجز عم ًال رائع ًا .تتح�سن عالقتك باملحيط وت�صبح اكرث ايجابية ،تعي�ش حالة ع�شق
على الأرجح يف هذا ال�شهر ب�شخ�ص تلتقيه للمره االوىل ورمبا تبا�شر بعالقة عاطفية ،ال بد من الإ�شارة اىل حدث فلكي كبري يطر�أ يف
هذا ال�شهر وهوالذي يفر�ض عليك بع�ض الت�أين واحلذر يف تنقالتك ويف حمادثاتك.
العذراء � 21آب � 20 -أيلول
تتحرر من ضغوط وتقدم عىل مبادرات تفتح امامك األبواب .ال شك ان رياح التجديد تعصف يف حياتك وتسمح لك بالحلم
واالقرتاب من تحقيق مثالك األعىل .تتح�سن ال�ش�ؤون املالية اي�ضا وترى احلظ يقتحم حياتك من جديد .قد تعي�ش هاج�س ًا ،وتبدو
غائبا قليال وم�أخوذا ب�شيء �آخر ،ما يولد ال�شكوك عند احلبيب فحاذر اال ان اال�سبوع االخري قد يحمل االنعراجات.
الميزان � 21أيلول  20 -ت�شرين الأول
من م�صلحتك جتنب قول بع�ض احلقائق يف مكان عام والتحفظ قليال من اعطاء �أي ر�أي قد تواجه يف بع�ض فرتات هذا ال�شهر تباط�ؤ
يف االعمال ي�ضطرك اىل معاودة برجمة بع�ض امل�شاريع او ت�صحيح بع�ض اخلطط او اىل تعديل يف عملية اعالن او ترويج تراها
غري منا�سبة .تهتم ب�ش�ؤونك العاطفية جد ًا يف هذا ال�شهر الذي يحمل اليك مفاج�آت �سارة ولقاء مهما وبوحا ًباحلب يطرب قلبك.
العقرب  21ت�شرين الأول  20 -ت�شرين الثاين
تفادي العواقب واعتمد الوقاية حتى ال ت�ضطر للمعاجلة ،تعامل برتوي وعدم ا�ستفزار وبتكيف مع الأو�ضاع ،بعيد ًا عن التهور
والت�صرفات الطائ�شة والتحديات .قد تن� أش� خالفات مع بع�ض �أفراد العائلة ،ورمبا تخيم امل�سائل املالية عليها او تولد عداوة مع
احد املقربني فت�شعر باجلفاء ورمبا تبتعد قلي ًال عن املحيط ال�شخ�صي بحثا عن الهدوء وجتنبا لقطيعة دائمة.
القوس  21ت�شرين الثاين  20 -كانون الأول
كل �سفر او حترك تقوم به يكون منا�سب ًا ،خا�صة اذا كنت ت�سعى من اجل امر يتعلق باملنزل او ب�ش�أن عائلي ،من جهة اخرى
تن�صحك االفالك بعدم الذهاب اىل بلدان او اماكن معر�ضة للخطر ،و�ضرورة ت�أجيل هذا االمر حتى ولو كان ا�ضطراريا بالأجمال.
تغريات على ال�صعيد ال�شخ�صي فتتاح لك فر�ص التعرف اىل من يهتف اليه قلبك.
الجدي  21كانون الأول  20 -كانون الثاين
تزداد ارباحك بطريقة ملمو�سة وتزدهر اعمالك .تخرج من دوامة اقلقتك طوي ًال وت�سلك طرقا واعدة جدا ،واذا كنت تعمل يف
ال�شان العام فقد تالقي التقدير واملكاف�أة .حاذر مرة اخرى من اثارة الغرية ومن مناف�سات تهدد عالقتك.
الدلو  21كانون الثاين � 20 -شباط
تعاين من بع�ض ال�ضبابية يف هذا ال�شهر ،الذي يفر�ض عليك �شروطة وي�سئ احلركة ويولد بع�ض االزعاجات ال�صغرية .قد ت�شعر
باحلزن قلي ًال او تخطئ بالتحم�س الحد اال�شخا�ص ،رغم ان احتماالت اللقاء مبن ي�شغل قلبك كثرية جد ًا  ،لكن العالقات تبقى
�سطحية هذا ال�شهر او تلتهي عنها ب�ش�ؤون اخرى او بتطورات جتعلك مغيبا قلي ًال ورمبا يعي�ش احد املقربني اوقات ًا �صعبة.
الحوت � 21شباط � 20 -آذار
ال �شيء يوقف اندفاعك يف هذا ال�شهر الذي يجعلك تنطلق من دون قيود تبدو �شهيتك للحياة كبرية جد ًا وقد تزيدك حما�سة
جمامالت ت�سمعها وافكار يقرتحها البع�ض عليك وتطورات جتعلك اكرث ثقة بالنف�س .من امل�ستبعد ان ترتبط بعالقة رومان�سية مع
احد الذي تعمل معهم او تتوا�صل عرب مهنتك وعملك .ي�شكل النفوذ حافز ًا كبريا لك فتنظر اىل ا�صحابه ب�إعجاب.
الحمل � 21آذار  20 -ني�سان

�شارك زوجك �أو �صاحبك بالأفكار حول ح�ساباتك امل�ستحقة .ال تتخذ �أيّ قرار على �صعيد العمل يف الوقت الراهن .ابتعد عن املن ّبهات
و كل قلي ًال يف امل�ساء .العمل يف تطور م�ستمر ب�سبب دعم النجوم .عليك ان ترتك االمور ت�سري كما هي لأن التيار احلايل معك.
الثور  21ني�سان � 20 -أيار
يف هذا ال�شهر تتمتع اكرث بااليجابية من ال�سلبية ،قد تتغري حياتك العاطفية يف هذا ال�شهر ما يعني رومان�سية خا�صة ،عليك بالرتوي
قلي ًال امام �شغف قد يحتاجك .فر�صة عاطفية كثرية وعالقات جدية او مغامرات قد تقود احداها اىل ارتباط يف الأ�شهر املقبلة.
الجوزاء � 21أيار  20 -حزيران
�ستح�صل يف حياتك ابتداء من الآن ك�أن تتبدل اهوا�ؤك وحاجاتك و�أولوياتك وتطالب الآخر بدعم معنوي وعاطفي يف كل وقت ,مثل
ً
امل�شاكل العائلية واملنزلية او خالفات على �إرث .تفكر كثري ًا يف �شخ�ص غاب عنك او التقيت به وتالحق اخبار تخ�صه وتبدو قلقا ب�ش�أن
بع�ض التطورات اي�ضا قد تعقد �صداقات جديدة ومنوعة وا�ستثنائية يكون لها دور يف حياتك امل�ستقبلية.
السرطان  21حزيران  20 -متوز
تتغري االمور وتطلق عم ًال جديد ًا و تتح�سن او�ضاعك ب�شكل ملحوظ وقد تكت�شف �آفاق ًا جديدة ت�شد اهتمامك وحتفزك جد ًا .حتاط
بالأ�صدقاء واملحبني لكنك يف احلب ت�ضطر اىل اعتماد الليونة الق�صوى وتقدمي التنازالت .قد ت�ضطر اىل بذل جهود كبرية لإفهام
احلبيب مبا ترغب او هو الذي ي�شعر باخلوف من فقدانك فيت�صرف بطريقة غريبة.
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ر�سالة عـامـل وطـــن
بقلم
ال�شاعرة
دميا
نبيل

هكذا لقد ا�صبحت وحيد ًا دونك يا �أمي ،دون
�صوتك يقر�أ يل ق�ص�ص الأحالم ،دون �صديق ٌة
مت�سح عن قلبي التعب �أو ت�سكب امللح على الوجع
ليذوب احلزن عني ،منذ �أ�شهر مل �أرى وجهي
يف امل��ر�آة ،ومل �أعد �أهتم ب�شكلي العاب�س كعادة
فتيان املدينة ،ومل �ألب�س بدلة جميلة �أ�ستعر�ض
بها فرحي ،ومل �أ�شرت حذا ًء �أ�سودا ذو عجالت
لأرق����ص ب � ِه يف ال�صالة الثلجية ،م��ررت ّ
ذاك
م�ساء و�أنا �أدفع عربتي املليئة ب�أكيا�س قمامتهم و
حرماين ،بالقرب من ر�سام جمنون يعمل كهاوي
بالر�سم ،وطلبت منه �أن ير�سمني ،فر�سمني  ،ومل
�أدفع له �شيئا ولكنني �أهديته بع�ض من قوت يومي،
وقفت كاحلجر �أمامه م�ستقيم ًا بج�سدي النحيل،
ال جناح له وال قوة ،كان املجنون يقلد يل �صوت
القطارات و�صوت املطر ويرق�ص كالأح�صنة
البي�ضاء ،حتى �إذا خلط الألوان الزيتية اجلميلة
�صرخ ب�صوت عال :ال تتكلم التتنف�س ال تتحرك
وممنوع �أنت من الإبت�سام الآن.
ها �أن��ا ي��ا�أم��ي ممنوع دائما من االبت�سام،
رجفات يده الي�سرى ،دخان �سيجارته الكثيف
يخنقني ويحا�صرين ب�أطياف ب�ؤ�س ت�شبهني،
وعندما �أنتهى ،عدت لأرتداء ابت�سامتي الوحيدة
التي �أملك حق التباه بها ف�شاهدت �أجمل فتى

�أخذ عنك ابت�سامتك العذبة.
هذا �أنا يا �أمي� ،أخذين احلنني فبد�أت بكتابة
هذه الر�سالة الأجمل رغم �إن م�آلها يف �صندوق
احل��زن ال��ذي �أعي�ش ب �هِ ،ورغ��م ح��رارة الزمن
الربكاين التي ت�صهر �أمايل ،ف�إنني م�سرور جدا
بال�شوق املفروز بوجداين.
�أمل �أن �أملك جناحات كبرية لأط�ير لأعلى
ال�سماء ،كما �أن��ا البعيد عن بيتنا ال��ذي يطل
على �أجمل نهر� ،آااه من ذك��ري��ات نبع الع�سل
والفرا�شات واحلنني يا �أمي.
عنك ،وملاذا ؟ ال
�أكل هذه احلدود تف�صلني ِ
�شيء ي�ستحق� ،س�أترك مهمة تنظيف مدينتهم
إليك دون هذه البدلة الربتقالية التالفة،
و�أعود � ِ
و�س�أجلب ل� ِ�ك ورود ًا كثرية و�سوف �أت��رك لهم
الأ�شجار التي �أخل�صتُ لها بكل وفاء ،فلتثمر لهم
دوين  !!...لن �أكون ال�ساقي يف ال�صباح وال عامل
إليك ولتثلج لهم
النظافة يف امل�ساء ،و�س�أعود � ِ
ال�سماء رج ًال مثلي.

ال�سالح االخ�ضر يدر على داع�ش
 200مليون دوالر �سنوي ًا

املر�سال -تورنتو ،ي�شكل حم�صول القمح
يف م��ا ي�سمى بالدولة اال�سالمية م��ورد مايل
كبري وو�سيلة لل�سيطرة على ال�سكان ،وب��ات
و�ضع اليد عليه حموري ًا يف ا�سرتاتيجية تنظيم
"داع�ش" الأرهابي لتثبيت نفوذه ،بعد �أن ا�ستقر
يف املناطق الأ�سا�سية لإنتاجه يف �سوريا والعراق.
ففي هجوم تنظيم "داع�ش" الكا�سح �شمايل
العراق يف حزيران /يونيو � ،2014سيطر مقاتلوه
على خم��زون القمح "ال�سالح االخ�ضر" يف
حمافظتي نينوى و�صالح الدين ،اللتني تنتجان
�أكرث من ثلث �إنتاج القمح و 40باملئة من �إنتاج
ال�شعري يف البالد.
وا�ستوىل التنظيم على �أكرث من مليون طن
م��ن القمح� ،أي  ٪20اال�ستهالك ال�سنوي يف
العراق .ويف �سوريا �سيطر اجلهاديون على ٪30
من �إنتاج القمح يف منطقتي الرقة ودير الزور
اخلا�ضعتني لهما .كما �أنهم ي�سيطرون على
 ٪75من �إنتاج القطن ال��ذي كانت �سوريا من
كبار م�صدريه قبل ان��دالع احل��رب ،ومل يفوت
اجلهاديون الفر�صة ،فمن جهة نقلوا الكثري من
قمح العراق �إىل �سوريا ل�صنع الطحني وبيعه،
ومن جهة �أخ��رى� ،أقدموا على بيعه �إىل خارج
منطقة �سيطرتهم كما فعلوا بالنفط ،وعلى
الأخ�ص عرب احلدود الرتكية.

كما يتيح القمح ك�سب ر�ضا ال�سكان ،حيث
بادر التنظيم املتطرف �إىل توزيع اخلبز جمانا
�أو ب�أ�سعار متدنية جدا يف املناطق التي �سيطر
عليها .لكن بعد فرتة بد�أت احلرب ت�شكل خطرا
كبريا على الأمن الغذائي يف املنطقة.
و�أعلنت الأمم املتحدة �أن حوايل  10ماليني
�سوري يعانون من انعدام الأم��ن الغذائي� ،أي
تقريبا ن�صف ع��دد ال�سكان ،و�أو��ض��ح �آن��ذاك
م�س�ؤول يف منظمة الأغذية والزراعة (فاو) �أن
القطاع الزراعي (ال�سوري) دمره النزاع ،لذلك
من ال�ضروري �أن تقدم اجلهات املانحة م�ساعدة
طارئة كي يتمكن املزارعون من العمل يف مو�سم
زرع احلبوب الذي يبد�أ عادت ًا يف ت�شرين الأول/
�أكتوبر من كل عام.
ففيما ي�ن�ع��م ال�ت�ن�ظ�ي��م اجل��ه��ادي حاليا
با�ستقاللية على م�ستوى خم��زون القمح ،لن
تكفي �سيطرته على امل��وارد الطبيعية ل�ضمان
ا�ستمراريته يف متويل الإرهاب.

تتمة ال�صفحة الأوىل
�ستيفن هاربر �إىل الو�ضع يف ال�شرق الأو�سط
فتعهد بتخ�صي�ص مبلغ ت�سعة ماليني دوالر
على م��دى ث�لاث �سنوات ،مل�ساعدة الأقليات
الدينية� ،ضحية �إره ��اب "تنظيم داع����ش يف
ال �ع��راق و� �س��وري��ا ودول اجل� ��وار  ،ك�م��ا تعهد
با�ستقبال ع�شرة �آالف الج��ئ �إ� �ض��ايف خالل
ال�سنوات الأرب ��ع املقبلة ,و�أع �ل��ن عزمه على
جت��رمي �أي كندي يتواجد يف مناطق حم��ددة
واقعة حتت حكم التنظيم كالرقة واملو�صل،
با�ستثناء ال�صحافيني والدبلوما�سيني وموظفي
احلكومة واملتطوعني الإن�سانيني ,قال�:ستعمد
حكومة املحافظني يف حال انتخابها �إىل اعتبار
جمرد زيارة �أماكن �سيتم حتديدها على �أنها
�أماكن تواجد �أن�شطة �إرهابية خمالفة جرمية.
ويف حني مل يتعر�ض التعهد الأول �إىل االنتقاد،
فقد قوبل الثاين بتحفظ الليبرياليني والكتلة
الكيبيكية ,فاعترب النائب الليبريايل مارك
غارنو �أن ثمة عدة �أ�سئلة مل يجب عليها هاربر
منها كيف �سيحدد املناطق املحظورة و�أن يقول
لنا ماذا يدور فعال يف ر�أ�سه لأن الإعالن ي�شبه
�إع�لان��ا انتخابيا موجها لك�سب ود قاعدته
ال�شعبية ,واعترب الليبرياليون �أن القرار قد

ينتهك ح�ق��وق الإن �� �س��ان ،ف�ج��اء رد ه��ارب��ر ال
يوجد حق �إن�ساين يق�ضي بزيارة "دولة داع�ش"
وموقف زعيم الليبرياليني جو�ستان ترودو من
القرار خمالف ملوقف غالبية الكنديني� .أما
زعيم الكتلة الكيبيكية جيل دو�سيب فاعترب �أنه
من حيث املبد�أ ال بعار�ض القرار لكنه �أ�ضاف:
�إن بيع ال�سالح للعربية ال�سعودية حيث النظام
بربري ،وعلى هاربر �إذا كان جدي ًا� ،أن يحافظ
على التوازن بني احلرية والأمن ولكن �أن يكف
كذلك عن بيع ال�سالح لأنظمة تنتهك حقوق
الإن�سان .يبقى ملفان دوليان يتوقع املراقبون
�أن تتم �إثارتهما خ�لال احلملة االنتخابية
الطويلة :ال�صراع العربي الإ�سرائيلي حيث
حت �ظ��ى �إ� �س��رائ �ي��ل ب��دع��م ك �ب�ير م��ن زع�ي��م
املحافظني �ستيفن هاربر ،والنزاع الرو�سي
الأوك� � ��راين ح �ي��ث ي �ع��ار���ض ه��ارب��ر ب���ش��دة
التدخل الرو�سي الع�سكري.

ال�سباق اخلما�سي لرئا�سة
احلكومة الكندية

قراءة �أقدم خمطوطة عربية
اكت�شفت قرب البحر امليت

احلرية مطلب ح�ضاري...
وحق �إن�ساين!
د .سحر عبد املجيد املجايل

امل ��ر�� �س ��ال -ت ��ورن� �ت ��و ،ات ��اح ��ت ت�ق�ن�ي��ات
حديثة للمرة االوىل ق��راءة واح��دة من اقدم
امل �خ �ط��وط��ات ال �ع�بري��ة ت �ع��ود اىل  15ق��رن��ا،
اكت�شفت قرب البحر امليت ،بح�سب ما اعلن
خرباء ا�سرائيليون وامريكيون.
وتعود هذه املخطوطة املتفحمة اىل القرن
ال�ساد�س للميالد ،وقد عرث عليها يف ال�سبعينات
من القرن املا�ضي بني انقا�ض كني�س عني جدي
على �ضفاف البحر امليت.
ومل يكن ممكنا للعلماء قبل الآن قراءة هذه
املخطوطة ب�سبب تردي حالتها.
وق��ال��ت بنينا ��ش��ور امل �� �س ��ؤول يف �سلطات
االث��ار اال�سرائيلية يف م�ؤمتر �صحايف عقد يف
القد�س ان "التقنيات املتقدمة اتاحت لنا فتح
خمطوطة كانت ج��زءا من كتاب ت��وراة قدمي
يعود اىل الف و 500عام".
وا�ضافت "هذا االكت�شاف هو االهم املتعلق
ب��ال �ت��وراة م�ن��ذ اك�ت���ش��اف خم�ط��وط��ات البحر
امليت".
وق��ال �سيفي ب��ورات اح��د اع�ضاء الفريق
العلمي "لقد حاولنا يف ال�سابق ودون جدوى ان
نقر�أ هذه املخطوطة بعيد العثور عليها" قبل 45
عاما .وا�ضاف "مل نكن نعرف ما فيها ،اىل ان
جاءت التقنيات احلديثة واتاحت لنا ذلك".
وتبني ان املخطوطة حتتوي على االي��ات

الثماين االوىل من �سفر ال�لاوي�ين من العهد
القدمي ،وكانت حمفوظة يف �صندوق مربد لدى
�سلطات االثار.
واج� ��ري م���س��ح ��ض��وئ��ي ب��االب �ع��اد ال�ث�لاث��ة
للمخطوطة ،وار�سلت النتائج اىل ق�سم علوم
املعلوماتية يف جامعة كنتاكي حيث ا�ستخدمت
تقنية م�ت�ط��ورة ال� �ص��دار � �ص��ور م �ق��روءة عن
املخطوطة.
وقدر اخلرباء ان يكون لهذا االجناز العلمي
اث��ر كبري يف ق��راءة خمطوطات البحر امليت
ال�ت��ي ت�ع��ود اىل اك�ثر م��ن ال�ف��ي ع��ام ،وكذلك
خمطوطات حلب للعهد القدمي التي تعود اىل
القرن العا�شر.
وحتمل خمطوطات حلب هذا اال�سم النها
عرث عليها يف تلك املدينة الواقعة �شمال �سوريا
يف القرن العا�شر ،وهي كتبت يف اجلليل ،وقد
نقلت اىل ا�سرائيل يف اخلم�سينات من القرن
الع�شرين.
وكانت فرق من العلماء عرثت بني العامني
 1947و 1956على  870خمطوطة يف وادي
قمران على �ضفاف البحر امليت.
وتعود اق��دم ه��ذه املخطوطات اىل القرن
الثالث قبل امليالد ،واحدثها اىل العام �سبعني
بعد امل�ي�لاد ،ح�ين دم��ر بيت املقد�س على يد
الرومان.

امل��ر� �س��ال -ت��ورن�ت��و ،ق��ال��ت منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة " اليون�سكو"
�إن نحو  43يف امل�ئ��ة م��ن الأط �ف��ال يف ال��دول
العربية يفتقرون �إىل املبادئ الأ�سا�سية للتعليم
�سواء كانوا يف املدار�س �أو خارجها.
و�أو�ضحت املنظمة يف تقريرها ال�سنوي
حول التعليم ،الذي ن�شر حتت عنوان " التقرير
العاملي لر�صد التعليم للجميع"� ،أن ربع مليار
طفل على الأقل حول العامل يفتقدون املبادئ
الأ�سا�سية للتعليم ب�سبب تردي قدرات املعلمني
وافتقارهم للتدريب املنا�سب لأداء وظيفتهم.
ووف �ق��ا للتقرير ،ف� ��إن طفال م��ن ب�ين كل
�أربعة �أطفال ،يف ال��دول الفقرية ،ال ي�ستطيع
ق��راءة جملة واح��دة وتزيد الن�سبة يف منطقة

وج� ��اءت ب��اك���س�ت��ان يف امل��رت �ب��ة ال�ث��ان�ي��ة،
ووفقا ملرا�سل بي بي �سي يف باك�ستان عليم
مقبول ،يقوم بع�ض �أطفال املدار�س االبتدائية
بالتدري�س لبع�ضهم البع�ض ،يف والية ال�سند،
ب�سبب عدم وجود معلمني.
وحذرت منظمة الأمم املتحدة يف تقريرها
من �إهدار للنفقات بلغ  129مليار دوالر �سنوي ًا
تنفقها حكومات ال��دول دون احل�صول على
نتائج تتنا�سب مع حجم الأموال التي �أنفقت.
وذكر التقرير ،الذي ي�شرف على �إع��داده
جمموعة من اخل�براء امل�ستقلني� ،أن التعليم
ال�سيء ح��ول العامل خلف "�إرث ًا من الأمية"
يتجاوز كل التوقعات.
وقالت املنظمة �إن الو�ضع �سي�ستغرق 70

% 43من �أطفال الدول العربية
يفتقدون املبادئ الأ�سا�سية للتعليم

�إذا ك��ان ال �ب��اح��ث� ،أي ب��اح��ث ،يف
دهاليز التاريخ ،ويف حالة غياب لل�ضمري،
قد يجد "مربر ًا" ملا فعله "هوالكو" يف
بغداد ذات يوم كربالئي �سنة  ،1258ف�إنه
قطع ًا لن يجد �أي �سبب مقنع لأنهار الدماء
العربية التي تهدر على مدار ال�ساعة منذ
�أن تخطى اجل�سد العربي املنهك حاجز
اخل��وف �أم��ام النظام العربي الر�سمي
على امتداد ال�ساحة العربية من املحيط
للخليج  ،وعلى �أيد ،يقال عنها وبكل �أ�سف
وح�سرة ،ب�أنها عربية.
ك �م��ا �إن � ��ه� ،أي ال��ب��اح��ث ،ق ��د يعرث
على «م���س��وغ» لأع �م��ال الإره���اب والقتل
و�سفك ال��دم��اء التي تقوم بها ال�شعوب
�ضد بع�ضها البع�ض يف ح��االت ال�صراع
واحلروب ،لكن هذا الباحث ،ال ي�ستطيع
�أن ي�ستوعب ما تقوم به بع�ض الأي��دي،
التي ت�صنف ب�أنها عربية ،بقتل وتدمري
و�إزه��اق ل�ل�أرواح العربية يف هذه املدينة
او تلك من الأم�صار العربية.
�إال �أن ال�ك��ارث��ة ال�ت��ي مل ي�شهد لها
ال� �ت ��ارخ م �ث �ي��ل ،ه��و �أن ي�ستعني بع�ض
احلكام ،ومن �أجل اال�ستمرار يف ال�سلطة
والت�سلط ،مب��رت��زق��ة ،تن�صلوا م��ن كل
القيم الإن�سانية والعقائد ال�سماوية،
وام �ت �� �ش �ق��وا � �س�لاح احل �ق��د واالن �ت �ق��ام،
وب��دراه��م م�ع��دودة ،ليمتهنوا قتل �شعبه
والتنكيل ب��ه ،واغت�صاب حرائر العرب
وامل�سلمني ،اللواتي كان يخاطبهن بـــــ"
�أخواتي وبناتي. "!.
ت�ساءل ال�شعب الإجنليزي ذات يوم
ك��ان��وين م��ن �أي��ام ع��ام  1258ع��ن نهاية
قهره وا�ستعباده على يد ظلمات القرون
الو�سطى وحتالف ر�أ���س امل��ال االنتهازي
والإقطاع املقيت مع الكني�سة الظالمية
وال�سلطة ال�ظ��امل��ة و"�إنتف�ض" .وق��دم
الت�ضحيات يف �سبيل حريته وف��ك قيود
ا�ستغالله وظ�ل�م��ه ،وك ��ان ل��ه م��ا �أراد،
فقد جاء "املاغنكارتا" لي�ؤ�س�س لأقدم
دمي�ق��راط�ي��ة يف عاملنا امل�ع��ا��ص��ر ،حيث
كانت جمهورية " �إفالطون" ومدينته
الفا�ضلة ه��ي امل��وئ��ل ال��ذي ا�ستقى منه
الإجنليز دميقراطيتهم.
و�إذا كان الغرب ،وباقي �شعوب العامل،
قد ت�ساءلوا مبكر ًا عن حقهم الطبيعي
يف احلياة واحلرية ،وا�ستطاعوا حتطيم
قيد اال�ستعباد والتبعية ،يف الوقت الذي
مل يجر�ؤ فيه العرب على التفكري بك�سر
�أغ�لال اخل��وف وتخطي حاجزه �إال بعد
�أزمان تلت� ،إال �أن ما نراه اليوم من �صدور
عربية ع��اري��ة ت��واج��ه الر�صا�ص احل��ي،
وتتلقى �شتى �صنوف التنكيل والقهر،

وبت�صميم منقطع النظري على الن�صر
وا�ستعادة احلقوق ،ميثل حالة ا�ستثنائية
يف مقاومة الظلم والقهر و"التهمي�ش"،
وم �ث��ا ُال لعظمة ال�ه�م��ة ال�ع��رب�ي��ة �إذا ما
ح�صرت" بظم احلاء" يف بوتقة الإهمال
والدونية واال�ستباحة.
لقد �أع ��اد الإن �� �س��ان ال�ع��رب��ي ال�ي��وم،
�أجم ��اد ام �ت��ه ،م�ستذكر ًا �صرخة ذلك
الأع��راب��ي امل�سلم يف وج��ه �أم�ير امل�ؤمنني
عمر ب��ن اخل�ط��اب ر�ضي اهلل عنه " لو
ر�أينا فيك �إعوجاج ًا لقومناه ب�سيوفنا"،
ف��أج��اب��ه �سيدنا عمر"...ال خ�ير فيكم
�إن مل ت�ق��ول��وه��ا ...وال خ�ير فينا �إن مل
ن�سمعها."..
و�أع ��ادت لنا همة ال�شباب العربي،
الذين مل نكن نح�سب لهم ح�ساب ًا قبل
�سبع �سنني يف " �سيدي بو زيد" و"ميدان
التحرير" ،تلك اللحظات ،التي متتزج
فيها معاين الكرامة ال�سامية و حتدي
الظلم مع الت�ضحية واجل�ه��اد والإمي��ان
ب� ��اهلل ج �ل��ت ق ��درت ��ه .وه� ��ذا م ��ا ميكن
ا�ست�شرافه من حماكمة ذلك ال�صحابي
اجلليل الإ�صالحي والثائر �سعيد بن جبري
رحمه اهلل ،حينما وقف متحدي ًا املوت يف
�سبيل املبد�أ� ،أمام القائد العربي امل�سلم
احلجاج بن يو�سف الثقفي رحمه اهلل.
مع�شر ال �ن �ظ��ام ال �ع��رب��ي ال��ر��س�م��ي،
ارف�ق��وا ب��الأط�ف��ال والن�ساء وال�شيوخ ،و
" �أدخروا" دماء ال�شباب العربي ليوم
�سيكونون �سند ًا لأوط��ان�ك��م ال�ت��ي طاملا
حتدثتم عن �إجنازاتكم يف بنائها.
وتذكروا موقف نبيكم العربي الأمني
حم�م��د �صلى اهلل عليه و��س�ل��م حينما
ا�ست�أذنه جربيل عليه ال�سالم �أن يطبق
"الأخ�شبني" على �أه��ل الطائف ،بعد
�إيذائهم للنبي عليه ال�صالة وال�سالم،
�إال انه رف�ض ودعا لهم ال عليهم ،حيث
ق��ال خم��اط�ب� ًا ج�بري��ل عليه ال���س�لام "
ع�سى �أن يخرج اهلل من بينهم من يوحد
اهلل" .
مع�شر احلكام العرب ...اوقفوا هدر
ال��دم العربي ،وح ��اوروا �شعوبكم بالتي
ه��ي �أح�سن ،وت��ذك��روا زه��د احل�سن بن
علي ر�ضي اهلل عنه� ،سبط ر��س��ول اهلل
باخلالفة والرئا�سة.
وال مت �ن �ح��وا ال �ف��ر� �ص��ة لأع��دائ �ك��م،
�صهاينتهم و�صفوييهم وفرجنتهم� ،أن
يبت�سموا م��ن خ�لال دم��وع�ك��م....ورح��م
اهلل �أمري ال�شعراء �أحمد �شوقي حيث قال:
ـاب بكل يدٍ م�ض َّرجـَ ٍة
وللحري ِة احلمـرا ِء ب ٌ
ُيـد ُّق.!..
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم...

في ذمة اهلل

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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من عشيرة آل المعاني في االردن

ال�صحراء الكربى.و�ألقى التقرير ،الذي ركز
ب�شكل خا�ص على عن�صر جودة التعليم ،ال�ضوء
على تعليم الفتيات يف الدول الفقرية.
وق��ال التقرير �إن  36يف امل�ئ��ة فقط من
الفتيات يف اليمن ح�صلن عن قدر من التعليم
الأ�سا�سي و�إذا ا�ستمر احلال على ما هو عليه
فقد ي�ستغرق الأمر  58عام ًا حتى حت�صل كل
الفتيات على فر�صتهن يف التعليم الأ�سا�سي يف
الدول النامية.
ي��ذك��ر �أن اليمن ج��اء يف امل��رك��ز العا�شر
�ضمن قائمة �أكرب ال��دول التي مل يلتحق فيها
الأطفال ب�أي مرحلة من مراحل التعليم وهي
القائمة التي ت�صدرتها نيجرييا.

عاما حتى ميكن حتقيق تعهدات ق��ادة دول
العامل ل�ضمان ح�صول كل �أطفال العامل على
التعليم الأ�سا�سي.
ووفقا للتقرير ال يزال  57مليون طفال حول
العامل يفتقرون �إىل �أ�سا�سيات التعليم وهو
الأم��ر الذي يجعل تعهدات قادة وزعماء دول
العامل يف م�ؤمتر داك��ار بال�سنغال عام 2000
بعيدة املنال.
و�أظهر التقرير �أن دوال مثل الهند وفيتنام
واثيوبيا وتنزانيا �أح��رزت تقدما ملحوظا يف
جمال التعليم وبخا�صة يف فيتنام التي لوحظ
�أنها حققت طفرة يف حت�سني ج��ودة التعليم
مقارنة بدول �أخرى.

بأحر وأصدق مشاعر التعازي والمواساة بوفاة
الزميل اإلعالمي والصحفي الكبير

المرحوم نايف المعاني

الذي وافته المنية في االردن ،عن عمر يناهز 59عاما إثر أزمة قلبية حادة.
سائلين العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه
ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان

أن هلل وأن اليه راجعون
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اخبار كنديه

دليل الهجرة اىل كندا� :أ�سئلة واجوبة
اعداد و تقدمي

ل�ؤل�ؤة احلدق

Mem of ICCRC 510766
Mem of CAPIC 15046
Comm of Oaths

ال�سيدة ل��ول��وة احل��دق ،ه��ي مواطنة
ع��رب�ي��ة ك �ن��دي��ة م��ن ا� �ص��ل فل�سطيني،
هاجرت اىل كندا من دول��ة الكويت قبل
اك�ث�ر م��ن ع���ش��رة � �س �ن��وات ،وع�م�ل��ت يف
عدة �شركات تدقيق عاملية يف املحا�سبة
واجل ��رد ،وبنف�س ال��وق��ت التحقت بكلية
اجلن�سية والهجرة وح�صلت على دبلوم
قانون الهجرة يف كندا من كلية .CSIC
كما ح�صلت على رخ�صة عمل كخبرية
هجرة قانونية م��ن منظمة ICCRC
وق��ام��ت ب��اف�ت�ت��اح مكتب ل�ل�أ��س�ت���ش��ارات
واملعامالت الهجرية خلدمة ابناء اجلالية
ال�ع��رب�ي��ة وذوي �ه��م يف ال �� �ش��رق االو� �س��ط
الراغبني بالهجرة والعمل والدار�سة يف
ك �ن��دا .ولل�سيدة ل��ول��وة خ�برة يف جمال
الهجرة تزيد عن ثمانية �سنوات ،واحيانن ًا
ما تقدم اال�ست�شارات الهجرية جمان ًا.

ويف ه��ذا ال �ع��دد ت��رد ال�سيدة لولوة
م�شكورة على بع�ض اال�سئلة املهمة التي
وردتنا من قرائنا الكرام-:
�س  :ابنتي تعي�ش وحدها يف العراق.
ونحن نقدم لها الدعم املايل حيث انها ال
ت�ستطيع مزاولة عملها ب�سبب االو�ضاع
الراهنة يف العراق .عائلتي كلها يف كندا
و�أقاربها يف العراق ال ي�ساعدوا ابنتي .
هل هناك �أي طريقة �أ�ستطيع ا�ستطيع
ان ا�ساعد ابنتي ب��ال�ق��دوم اىل ك�ن��دا ؟
ج  :اح��دى اه��م �أه ��داف قوانني
ال�ه�ج��رة وال �ل �ج��وء �إىل ك �ن��دا ق�ضية مل
��ش�م��ل الأ�� �س ��ر .يف ه ��ذه احل��ال��ة ميكن
تقدمي طلب االقامة على �أ�س�س �إن�سانية
وطلب جل��وء ان�سانى ( )H&Cويرفق
الطلب للح�صول على الإق��ام��ة الدائمة
يف �إط� � ��ار ب��رن��ام��ج م ��وج ��ود  .ميكن
ت �ق��دمي ال �ط �ل��ب ف�ق��ط ب �ن��اء ع�ل��ى طلب
م��ن الكفيل و طالب الإق��ام��ة الدائمة .
�س �:أن � � ��ا ف �ل �� �س �ط �ي �ن��ي م���ن غ��زة
وم�ق�ي��م يف ال �ك��وي��ت .ام �ل��ك ب�ط��اق��ة من
ال UNRWAت �ع�ترف ب��ان �ن��ي الج��ئ
فل�سطيني  .ك�ي��ف ميكنني ان اه��اج��ر
اىل ك�ن��دا حت��ت ال�ك�ف��ال��ة اخلما�سية ؟
ج  :الكفالة اخلما�سية تتمثل بخم�سة
مواطنني كنديني �أو مقيمني دائمني على
االقل الذين قد رتبوا لرعاية الالجئني

ال��ذي��ن يعي�شون يف اخل��ارج للقدوم �إىل
ك �ن��دا .ي�ج��ب �أن ي �ك��ون ج�م�ي��ع �أع���ض��اء
املجموعة ال يقل عمرهم عن � 18سنة
ويعي�شون �أو لديهم ممثلني يف املنطقة
التي �سوف ي�ستقر الالجئني فيها.
يجب �أن توافق املجموعة على تقدمي
ال��دع��م العاطفي وامل ��ايل لالجئني ملدة
الكفالة –عادة تكمن مبدة �سنة واحدة.
م��ن ب�ع��د ت��اري��خ � 19أك �ت��وب��ر 2012
 ،ال�لاج�ئ�ين امل�ت�ق��دم�ين ي�ت��وج��ب عليهم
�أن ي�ت��م االع �ت�راف ب�ه��م ك�لاج�ئ�ين من
قبل � UNHCRأو دول��ة �أجنبية فقط.
الت�سجيل لدى ال  UNRWAال يجدي.

ج  :مبا ان��ك طالب يف مرحلة ما
بعد ال�ث��ان��وي  ،ميكنك تغيري مدر�ستك
 ،ب��رن��ام��ج ال��درا� �س��ة  ،جم��ال ال��درا��س��ة
�أو م�ستوى الدرا�سة (على �سبيل املثال
م��ن م�ستوى البكالوريو�س �إىل م�ستوى
املاج�ستري ) دون التقدم بطلب للح�صول
على ت�صريح درا�سة جديدة  .و ميكنك
اال�ستمرار يف ا�ستخدام ت�صريح درا�ستك
طاملا �أنها �صاحلة.
هذا وسوف نعرض على القراء االعزاء
اسئلتكم للخبيرة لولوة في االعداد
القادمة من جريدة المرسال.

الدوالر الكندي يف �أدنى م�ستوى له �إزاء الدوالر الأمريكي منذ 2004
املر�سال -تورنتو ،وا�صل ال��دوالر الكندي
تراجعه وبلغ م�ستواه خالل تداوالت اليوم 76,66
�سنت ًا �أمريكي ًا قبل �أن يرتفع بع�ض ال�شيء ،وهذا 
�أدنى م�ستوى له منذ �أيلول (�سبتمرب) .2004
وك��ان ال��دوالر الكندي قد �أقفل �أم�س على
� 77,23سنت ًا �أمريكي ًا
بارتفاع � 0,29سنت ًا
�أم�يرك �ي � ًا ،ب�ع��د �أرب��ع
جل�سات متتالية من
الرتاجع.
وج� � � ��اء ت���راج���ع
ال� � � � ��دوالر ال��ك��ن��دي
م� ��دف� ��وع�� � ًا ب �� �ش �ك��ل
�أ�سا�سي برتاجع �سعر
ال�ن�ف��ط اخل ��ام ال��ذي

عتبة الـ 50دوالر ًا �أمريكي ًا.
كما �أن مفعول قرار م�صرف كندا املركزي
بتخفي�ض معدل الفائدة الأ�سا�سي من %0,75
�إىل  0,50%ال ي��زال ي�ضغط على ال��دوالر
الكندي ،خا�صة و�أن��ه �أت��ى يف ظل توقعات ب�أن
يقدم االحتياطي الفدرايل الأمريكي
على رف��ع �سعر الفائدة على ال��دوالر
الأمريكي.
وعلل م�صرف كندا املركزي قراره
بال�سعي لتحفيز االقت�صاد الوطني.
و�سجل االقت�صاد الكندي من� ًوا
�سلبي ًا يف الأ�شهر الأربعة الأوىل من
ال�سنة احل��ال �ي��ة .وب��ان�ت�ظ��ار ��ص��دور
بيانات جديدة هناك خماوف من �أن
يكون االقت�صاد قد دخل مرحلة ركود.

جمموعة عمل جديدة للحد من ا�ستخدام الديزل يف املناطق النائية
املر�سال -تورنتو� ،شكلت �أرب ٌع من مقاطعات
ك �ن��دا الع�شر واث �ن��ان م��ن �أق��ال�ي�م�ه��ا الثالثة
جمموعة عمل تهدف للحد من ا�ستخدام وقود
الديزل يف �إنتاج الطاقة الكهربائية يف املناطق
النائية .واملقاطعات هي �أونتاريو وكيبيك� ،أكرب
مقاطعتي على التوايل من حيث عدد ال�سكان،
نْ
ومانيتوبا يف الغرب ونيوفاوندالند والبرادور يف
�أق�صى ال�شرق� .أما الإقليمان فهما يوكون يف
�أق�صى �شمال غرب كندا و�أقاليم �شمال الغرب.
وج��اء الإع�لان عن ت�شكيل ه��ذه املجموعة
يف اليوم الأخري مل�ؤمتر وزراء الطاقة واملناجم

ال��ذي انعقد يف هاليفاك�س عا�صمة مقاطعة
ن��وف��ا �سكو�شا يف ��ش��رق ك�ن��دا .وامل ��ؤمت��ر لقاء
�سنوي ي�ضم وزراء احل �ك��وم��ة ال �ف��درال �ي��ة
وحكومات املقاطعات والأقاليم امل�س�ؤولني عن
الطاقة والرثوة املنجمية.

م�ساع حثيثه لتغيري ال�صورة ال�سلبية
عن معتنقي الإ�سالم يف كندا !!!

املر�سال -تورنتو ،ت�سعى اجلالية امل�سلمة
يف كندا لتغيري النظرة ال�سلبية التي تواجه
معتنقي الإ�سالم .وتعتقد اجلالية �أن الذين
ي�خ�ت��ارون اع�ت�ن��اق الإ� �س�لام ال يفهمون على
حقيقتهم وب�شكل خا�ص ب�سبب ارتكاب بع�ض
معتنقي الإ�سالم املت�شددين �أعما ًال �إرهابية ،
وعلى �سبيل املثال ق�ضية جون ماغواير الذي
ان�ضم للجهاديني يف �سوريا ولقي حتفه هناك.
ويتذكر الكنديون دون �شك �شريط الفيديو

ال�سابق يف جهاز اال�ستخبارات الكندي مدى
ت�أثري هذه القوانني على اجلالية امل�سلمة التي
جتعلها يف منظار احلكومة الكندية فيقول:
هم لي�سوا على خط�أ عندما يعتقدون ذلك
وللأ�سف بالن�سبة لهم فقد مت الك�شف عن هذه
الظاهرة ،فعدد كبري من ال�شباب مت توقيفهم
وعدد �آخر منهم توجه �إىل �سوريا  ،وهم من
املعتنقني اجل��دد ل�ل�إ��س�لام .ذا م��ن البديهي
جل�ه��از اال��س�ت�خ�ب��ارات ال�ك�ن��دي تتبع �أث��ره��م

ويقول بع�ض الباحثني �إن احلكومة �أخط�أت
هدفها وه��ي بعملها ه��ذا ق��د ت�سيء لكنديني
اعتنقوا الإ�سالم.
وي�سعى عدد من معتنقي الدين الإ�سالمي
لبذل جهود حثيثة لإظهار ال�صورة احلقيقة
ل�ل�ج��ال�ي��ة امل���س�ل�م��ة يف ��س�ب�ي��ل ال �ق �� �ض��اء على
الأح �ك��ام امل�سبقة بحق اجل��ال�ي��ة ب�شكل عام
وبحقهم ب�شكل خا�ص .وك��ان لهيئة الإذاع��ة
الكندية لقاء بال�سيدة Chelby Marie

�س � :أن� ��ا ط��ال��ب ج��ام �ع��ي و �أري ��د
�أن �أغ�ي�ر جامعتي و ب��رن��ام��ج درا��س�ت��ي.
كيف ميكنني تغيري تا�شرية درا�ستي ؟

وملزيد من املعلومات واال�ستف�سارات عن امور الهجرة اىل كندا ,زوروا موقعناwww.altoriaimmigration.ca :
وللبقاء على علم بجميع التطورات يف قوانني الهجرة يف كندا ,ان�ضموا الينا على املواقع التالية:
www.facebook.com/altoriaimmigration - www.linkedin.com/in/altoriaimmigration
�أو ميكنكم االت�صال بلولوة احلدق 416-444-7766 / 647-721-3850 :
info@altoriaimmigration.ca
�أو عن طريق �إر�سال امييل اىل الربيد الإلكرتوين:

ي�أتي يف طليعة ال�صادرات الكندية.
ف �ق��د ت ��راج ��ع � �س �ع��ر ب��رم �ي��ل ن �ف��ط غ��رب
ت �ك �� �س��ا���س ال��و� �س �ي��ط (West Texas
 )Intermediateامل��رج�ع��ي الأم�يرك��ي
ت�سليم �أيلول (�سبتمرب) املقبل� 2015إىل ما دون
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وج��اء يف بيان ��ص��ادر ع��ن حكومة كيبيك
�أن جمموعة العمل اجلديدة �ستكون برئا�سة
مانيتوبا و�أنها �ستعد تقرير ًا يت�ضمن املقاربات
املتبعة حالي ًا �أو التي جت��ري درا�ستها بهدف
وق ��ف ا� �س �ت �خ��دام وق ��ود ال��دي��زل يف امل�ن��اط��ق
النائية .و�سريفع التقرير �أي�ض ًا تو�صيات يف
هذا املجال.
وتعد كندا نح ًوا من  300ناحية �سكنية تقع
يف مناطق نائية ال ت�صلها ال�شبكة الكهربائية.
ويبلغ العدد الإج�م��ايل ل�سكان ه��ذه النواحي
نح ًوا من � 200ألف ن�سمة.

الذي يظهر فيه ماغواير بعد ان�ضمامه لتنظيم
الدولة الإ�سالمية امل�سلح يف �سوريا وهو يتوعد
باالنتقام من الغرب ،وذل��ك بعد عدة �أ�سابيع
من الهجوم الذي تعر�ض له الربملان الكندي يف
�أوت��اوا على يد مايكل زحاف بيبو يف  22من
�أكتوبر ت�شرين الأول  2014وانتهى مبقتل بيبو
على يد �شرطة الربملان.
ي�شار �إىل �أن بيبو قتل حار�س ن�صب احلرب
التذكاري الكبورال ناتان �سرييلو قبل توجهه
�إىل مبنى الربملان.
ول�ل�ح��ؤول دون ت�ك��رار مثل ه��ذه الأح��داث
جل � ��أت احل �ك��وم��ة ال �ك �ن��دي��ة ب��زع��ام��ة ح��زب
املحافظني لت�شديد القوانني �ضد الإره��اب يف
كندا.

والتحري عنهم.
ويحذر عدد من الأخ�صائيني ب�أنه لي�س كل
معتنقي الإ�سالم �إرهابيون ومن هذا املنطلق
ت�سعى منظمة  Linkلدح�ض هذه الأحكام
امل�سبقة وتغيري ال�صورة عن معتنقي الإ�سالم.
وي �ق��ول مي�شال ج��ون��و كات�سويا العن�صر
ال�سابق يف جهاز اال�ستخبارات الكندي �إنه
جمهود معقول غري �أنه مل يحظ لفرتة طويلة
باهتمام احلكومة الكندية:
نتحدث دائما عن قمع ولي�س عن وقاية لكن
�إذا �أردنا جتنب وقوع مثل هذه الأحداث يتوجب
�أن نبد�أ بفهم هذه الظواهر.
�أخريا ي�ؤكد معتنقون للدين الإ�سالمي �أنه
بالإمكان التعاي�ش بني الإ�سالم والقيم الكندية.

 Daigleالكندية التي اعتنقت الإ�سالم منذ
�أكرث من ع�شر �سنوات.
وت��ق��ول �إن اخ �ت �ي��اره��ا ب��اع �ت �ن��اق ال��دي��ن
الإ�سالمي ت�سبب بالعديد من ردود  الفعل:
خيارها غريب والبع�ض يربطون بني الدين
والإره� ��اب ،وتعترب �أن ال��رب��ط ب�ين الإره��اب
واعتناق الدين الإ�سالمي خط�أ يرتكبه العديد
م��ن ال�ك�ن��دي�ين وح �ت��ى ب�ع����ض ن ��واب ال�برمل��ان
الكندي ،وما اعتماد م�شروع القانون 51 C
�سوى دليل على ذلك ح�سب بع�ض الباحثني.
ويقول �أحدهم بهذا اخل�صو�ص :يتوجب
�أن نكون جهلة حتى ال ن��رى م��دى ت�أثري هذه
القوانني على معتنقي الإ�سالم.
وي�شرح مي�شال جونو كات�سويا العن�صر

و�ضع احلكومة الفيدرالية الكندية املايل

�أ�سلم من الو�ضع املايل حلكومات املقاطعات

املر�سال  -تورنتو ،يفيد التقرير ال�سنوي
للمدير ال�برمل��اين للميزانية ال�ف�ي��درال�ي��ة �أن
احل �ك��وم��ة ال �ف �ي��درال �ي��ة ت�ن�ع��م ب�صحة مالية
�سليمة ،و�أنها يف ه��ذا املجال يف و�ضع �أف�ضل
بكثري من حكومات املقاطعات.
وي ��رى ج��ان دن�ي����س فري�شيت يف تقريره
ال�سنوي �أن الو�ضع املايل للحكومة الفيدرالية
جيد لدرجة �أن الدين الفيدرايل العام ال�صايف
قد ُي�سدد ب�شكل كامل يف غ�ضون ال�سنوات الـ35
املقبلة .ويقول فري�شيت �إن ال زي��ادة ال�سقف
ال�سنوي امل�سموح به يف "ح�ساب التوفري املعفى
من ال�ضريبة" (Tax-Free Savings
 )Accountمن  5500دوالر �إىل 10000
دوالر ،وال زي��ادة امل�ساعدة ال�شهرية لنفقات
احل�ضانة التي تتقا�ضاها الأ�سر عن كل طفل
دون ال�ساد�سة من  100دوالر �إىل  160دوالر ًا
تركتا �أث��ر ًا بالغ ًا على ال�صحة املالية للحكومة
الفيدرالية على الأمد الطويل.
بالن�سبة مل�ساعدات نفقات احل�ضانة مل تقرر
احلكومة زيادتها يف امل�ستقبل مبا يجاري معدل
الت�ضخم� .أما بالن�سبة حل�ساب التوفري املعفى
من ال�ضريبة فعلى احلكومة البحث عن م�صادر

بحجم  %34,1بعد � 75سنة" ،يقول التقرير.
وه��ذا يعني �أن��ه �إذا ما نظرنا �إىل � 75سنة
�إىل الأم��ام جند �أن ال�سالمة املالية للحكومة
الفدرالية م�ؤمنة ،حتى و�إن قدمت دعم ًا مالي ًا
للمقاطعات التي تواجه �آفاق ًا �أكرث دكنة بكثري.
فنفقات ال�صحة العامة املتزايدة يف جمتمع
ي�شيخ هي موجعة حلكومات املقاطعات.
وي�ق��ول تقرير امل��دي��ر ال�برمل��اين للميزانية
الفدرالية يف ه��ذا ال�صدد �إن الدين ال�صايف
حلكومات املقاطعات "غري قابل لال�ستمرار"،
�إذ �ستتجاوز ن�سبته عتبة ال� �ـ %200م��ن �أ�صل
�إج�م��ايل الناجت الداخلي بعد � 75سنة .وعند
بلوغ هذه الهاوية قد تبلغ خدمة الدين  %10من
�إجمايل الناجت الداخلي.
وي ��رى فري�شيت يف ت �ق��ري��ره �أن ب��إم�ك��ان
احلكومة الفدرالية �أن تنقذ ه��ذا الو�ضع من
خ�ل�ال زي���ادة حت��وي�لات�ه��ا املتعلقة بالنفقات
ال�صحيةللمقاطعات.
وي��رى التقرير �أن ن�ظ��ام روات ��ب التقاعد
الكندي ونظام رواتب التقاعد يف مقاطعة كيبيك
�سي�ستمران بالرغم من الزيادة املتوقعة يف عدد
املتقاعدين.

�أخ��رى للإيرادات للتعوي�ض عن �أرب��اح مفقودة
يقدر حجمها املدير العام للميزانية بـ %0,3من
�إجمايل الناجت الداخلي يف نهاية فرتة التوقع
البالغة � 75سنة.

و�إذا ما رغبت احلكومة الفيدرالية باحلفاظ
على الن�سبة املئوية نف�سها التي ي�شكلها الدين
العام بالن�سبة لإجمايل الناجت الداخلي ،ميكنها
زيادة نفقاتها �أو تخفي�ض ال�ضرائب بن�سبة ت�صل
�إىل  ،%1,4ح�سب ح�سابات فري�شيت.
"ب�إمكان احلكومة الفدرالية �إذ ًا تخفي�ض
ال�ضرائب �أو زي��ادة النفقات بقيمة  28مليار
دوالر يف عام  2015والعودة �إىل ن�سبة للدين
ال�صايف م��ن �أ��ص��ل �إج �م��ايل ال�ن��اجت الداخلي

احللول ل�صفحة 6
معلومات مفيدة

كيبيك � .....أكرث املدن الكندية �أمان ًا
امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و� ،أف� ��ادت درا� �س��ة � �ص��ادرة ع��ن م�ؤ�س�سة
�إح�صاءات كندا �أن مدينة كيبيك تت�صدر قائمة املدن الكندية
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الأكرث �أمان ًا ،حيث وقعت �أقل ن�سبة جرائم خالل العام الفائت
 . 2014فقد بلغ عدد اجلرائم بكل �أنواعها �ألفني وت�سعمئة و�سبعة
و�سبعني جرمية لكل مئة �ألف ن�سمة يف كيبيك ،تلتها تورونتو حيث
وقعت �ألفان وثمامنئة جرمية لكل مئة �ألف ن�سمة .
وقد مت ت�سجيل ارتفاع يف بع�ض اجلرائم من مثل االعتداءات
اجلن�سية على الأطفال والعمليات الإرهابية.
باملقابل تراجعت ن�سبة بع�ض اجل��رائ��م كال�سرقات التي
ي�ستخدم فيها ال�سالح واقتحام املنازل.
�أما ن�سبة �أكرب عدد جرائم  ،فعلى ال�شكل التايل:
�سا�سكاتون  8229جرمية ,ريجينا  7858جرمية ,فانكوفر
 7425جرمية� ,إدمنتون  6763جرمية.
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احللول...........

 -1البحر .
-2احلذاء.
-3الأعور.
 -4الأعمى .
� -5إبراة اخليط .
 -6ال�ساعة .
 -7القلم .
 -8املاء .

م
�أ

د
ت ب

� -9أم�س .
� -10آدم (عليه ال�سالم)
 -11قابيل .
 -12مق�صور .
 -13تابوت .
 -14البي�ضة .
 -15امللح .
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م�ؤمتر االردنيني املغرتبني باخلارج يف
االردن
بقلم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات
لقد كان م�ؤمتر االردنيني باخلارج الذي
عقد برعاية جاللة امللك عبد اهلل الثاين
املعظم ،حفظه اهلل ورعاه – �آمني  -يف
مركز م�ؤمترات امللك ح�سني بن طالل
من  30 -28يوليو -متوز  ،2015نقطة
جتمع و�إنطالق لأبناء االردن يف اخلارج

ليزيدهم فخر ًا وانتما ًء لل��أردن ،مما
زادنا �إميان ًا ويقني بان االردن احلبيب
ه��و بالفعل وال �ق��ول ،بلد ال�ع��ز واملجد
وال�ك��رم والنخوة وال�شهامة وال�صمود
امام كل التحديات ،وواحة �أمن و�أمان
وملجئ لكل عربي �شقيق وحمتاج للعون
وامل�ساعدة.
وال�ق��ا��ص��ي وال���داين ي�شهد بحكمة
وم���س�يرة الها�شميني الإ� �ش��راف لهذا

البلد الأم�ين بقيادة جاللة امللك عبد
اهلل ال�ث��اين املعظم حفظه اهلل ورع��اه
ام�ين .ولقد حقق هذا امل�ؤمتر العظيم
الرائع الذي جمع اكرث من  800مغرتب
م��ن ح��وايل  65دول��ه م��ن جميع �أنحاء
العامل ،جناح ًا كبري ًا بكل معاين التقدم
و�إلأزدهار.
ل�ق��د اث �ب��ت ج�لال��ة امل �ل��ك ع�ب��د اهلل
الثاين املعظم للعامل اجمع مرة اخرى
بان الوحدة االردنية هي مكانة مقد�سة
وخ ��ط اح �م��ر ع �ن��د ج�م�ي��ع االردن��ي�ي�ن
يف داخ��ل االردن وخ��ارج��ه ،وال ميكن

ال �ع �ب��ث ب ��ه ،ف� ��أرف ��ع ر�أ�� �س ��ك ��ش��اخم� ًا
بالعايل ي��ا �سيدي ف��أن��ت حق ًا اردين.
وان مل ينجز هذا امل�ؤمتر �شيئ ًا ملمو�س ُا
وملحوظ ًا يف حينه ،فلقد �أجنز العديد
م��ن االق�تراح��ات واخل�ط��ط امل�ستقبلية
العظيمة ،وكان بداية طريقة �إيجابية،
وو� �س �ي �ل��ة خ�ي�ر وت��ف��اه��م ل�ل�م�غ�ترب�ين
االردن�ي�ين اينما كانوا وحيثما وج��دوا،
مع بلدهم الأم الأردن احلبيب ،وفر�صة
ل�ل�ت�ع��ارف ع�ل��ى مطالبهم وان�شطتهم

واعمالهم وتوحيد كلمتهم واهدافهم
يف بناء االردن ،واال�ستثمار ب��االردن،
وال��دف��اع ع��ن االردن ،ون�ق��ل اخل�برات
والكفاءات والعمل على تطوير هذا البلد
اخلري االمني يف ظل القيادة الها�شمية
احلكيمة.
وربط املغرتبني مع وزارتهم لتن�سيق
ات �� �ص��االت �ه��م وال � ��رد ع �ل��ى ط�ل�ب��ات�ه��م
و�إحتياجاتهم.
وبهذه املنا�سبة ومبزيد من ال�شكر
والعرفان ي�سعدين وي�شرفني �أن �أتقدم
من جاللة امللك عبداهلل الثاين املعظم
على �إهتمام جاللته البالغ بابنائه يف
داخ��ل االردن وخارجه ،لإيعاز ورعاية
جاللته لتلك املبادرة الوطنية الطيبة،
باحياء م�ؤمتر املغرتبني -االول والفريد
من نوعه يف الوطن العربي -ومن االردن
احلبيب �شعب ُا وجي�ش ُا وحكومة،
ون�ي��اب��ة ع��ن �أب�ن��ائ�ك��م امل�غ�ترب�ين يف
جمعية االردن� �ي�ي�ن ال�ك�ن��دي�ين و�أب �ن��اء
اجلالية االردن�ي��ة يف كندا ،على ح�سن
�أ�ستقبالكم وكرمكم و�ضيافتكم العربية
اال�صيلة ،خ�لال وج��ودن��ا يف بلدنا االم
االردن احلبيب ،وم�شاركتنا بامل�ؤمتر
وعلى جميع �إقرتاحاتكم وتعليقاتكم
النبيلة البنائة ال�صادقة والنابعة من
حب الوطن والغرية على م�صالح الوطن

العامة.
كما اود ان ات�ق��دم بجزيل ال�شكر
وال�ع��رف��ان اىل معاىل وزي��ر اخلارجية
االردن �ي��ة ال�سيد نا�صر ج��ودة املحرتم
واىل جميع �أع���ض��اء وزارة اخلارجية
االردنية و�ش�ؤون املغرتبني ،الذين عملوا
بجد ًا و�إجتهاد ،خالل العامني املا�ضيني
وط��اف��وا العامل ب�أجمعه ،جمتمعني مع
اب�ن��اء االردن ب��اخل��ارج ال�ست�شاراتهم

والإ�صغاء اىل طلباتهم ومقرتحاتهم،
لتنظيم وتن�سيق واع ��داد ه��ذا امل�ؤمتر
العظيم ،واخ�ص بالذكر اخي و�صديقي
العزيز �سعادة امل�ست�شار ال�سيد هيثم
ابو الفول املحرتم وجميع العاملني معه
يف ال��وزارة ،واىل كل من �ساهم ودعم
و�شارك بهذا امل�ؤمتر الرائع ،مع خال�ص
��ش�ك��ري وت �ق��دي��ري اي���ض� ًا اىل �سعادة
�سفرينا امل�ؤقر يف كندا ال�سيد ب�شري فواز
الزعبي وجميع اع�ضاء ال�سفارة االردنية
يف اوتاوا ،الهتمامهم البالغ وم�ؤازرتهم
وجدهم واجتهادهم يف تن�سيق ورعاية

ال��دع��وات ،وط�ل�ب��ات الت�سجيل البناء
اجل��ال �ي��ة االردن� �ي ��ة يف ك �ن��دا وت��ر�أ���س
وم�شاركة �سعادة ال�سفري ال�سيد الزعبي
للوفد االردين الكندي يف ذلك امل�ؤمتر،
�أل���ف �أل���ف ��ش�ك��ر وحم �ب��ة وع��رف��ان
وتقدير لتلك اجلهود الوطنية الطيبة.
ب��ارك اهلل مبليكنا الغايل و�أردن�ن��ا
احلبيب بالعز واملجد والأمن والأمان،
ون��دع��و اهلل ان يوفقنا مل��ا فيه كل
اخلري ملليكنا الغايل ووطننا احلبيب ...
واهلل ويل التوفيق
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م�ؤمتر االردنيني باخلارج ,يو�صي بهيئات حقوقية للدفاع عن املغرتبني
واالفادة من طروحاتهم
وافكارهم ودورهم االساسي
ومشاركتهم في مشاريع
التنمية ،مؤكدا احلرص
على تنفيذ جميع توصيات
ومقررات املؤمتر التي نتجت

اختتم مؤمتر األردنيني
في اخلارج (االردن يجمعنا)
اعماله في قصر املؤمترات
بالبحر امليت يوم االربعاء 30
متوز -يوليو .2015

عن اجللسات التفاعلية بني
القطاعني العام واخلاص
واملغتربني ،مشيرا الى ان
جميع التوصيات قابلة
للتنفيذ.

حرص الدولة على تعزيز
االتصال والتواصل مع
املغتربني واميانا بدورهم
الهام واحليوي في خدمة
االردن ،وحضره  680اردني
من اخلارج من  60دولة.

وقال جوده ان جميع
االردنيني املغتربني في اخلارج
هم سفراء للوطن وهذا
املغتربني ناصر جودة اهمية
املؤمتر الذي انعقد برعاية
ملكية ودوره في تعزيز
التواصل مع املغتربني
االردنيني في مختلف انحاء
العالم ،داعيا الى اهمية
عقد وتنظيم هذا املؤمتر
بشكل دوري.

واقيم على هامش املؤمتر
معرض جتاري وصناعي
وخدماتي
واستثماري
وسياحي.

بهدف التواصل بني املغتربني
من جهة ،وبني احلكومة
األردنية وممثلني عن كل
القطاعات من جهة أخرى.

ودعا مؤمتر املغتربني
األردنيني في اخلارج  ،إلى
حشد كل الطاقات الكامنة
لدى املغتربني لدعم القضايا
القومية ،وعلى رأسها

وأعرب القائمون على
املؤمتر عن سعادتهم بالنتائج
التي حتققت ،حيث أكدوا أنه
جنح في حتقيق أهدافه ،حيث
مت االتفاق على مجموعة من

االقتصادي ومحور االردنيني
في اخلارج  :جناحات وحتديات
وحلول ومحور دور البعثات

احلقوق الوطنية للشعب
الفلسطيني ،وحق الالجئني
في العودة إلى ديارهم ،ودعا
املؤمتر في إعالنه اخلتامي
شرف ومسؤولية فهو شرف
ان ميثل الوطن ومسؤولية ان
يرقى ملستوى طموح جاللة
امللك ،مشيرا الى ان االردني
يفتخر في كل بقاع العالم
بانه اردني والعالم ينظر له

االردنية في اخلارج  ،وضم
جلسات تفاعلية ونقاشات
حوارية من اجل اخلروج
بتوصيات ومبادرات تعمق
الشراكة مع االردنيني في
اخلارج بوصفهم سفراء

واشار الى ان فكرة املؤمتر
تقوم على ان تكون الفائدة
باجتاهني من حيث التواصل
مع املغتربني من جهة

نظرة تقدير واعجاب.
يشار الى ان املؤمتر الذي
انعقد حتت شعار " االردن
يجمعنا" جاء تأكيدا على

للمملكة في مواقعهم
 .وشارك باملؤمتر رؤساء
البعثات االردنية وعدد من
القناصل الفخريني.

الأردن يجمعنا ر�ؤوى
وتطلعات نحو م�ستقبل واعد

بقلم :االستاذ رزق الشبول

وسعى املؤمتر الى حتقيق
اهدافه من خالل املواضيع
والقضايا التي تناولها ضمن
اربعة محاور رئيسية وهي
 :احملور السياسي واحملور

واكد نائب رئيس الوزراء
وزير اخلارجية وشؤون
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إلى إنشاء هيئات حقوقية
للدفاع عن املغتربني األردنيني
في اخلارج ،ومت االتفاق على
انعقاد املؤمتر كل عامني،

البنود املهمة التي تسهم
في تعزيز اخلدمات املقدمة
للمغتربني األردنيني ،وأثبت
حرص الدولة األردنية على

تعزيز االتصال والتواصل مع
املغتربني ،واإلميان بدورهم
املهم واحليوي في خدمة
اململكة

أختتم مؤمتر األردنيني في اخلارج
نهاية شهر متوز والذي توج برعاية
ملكية سامية وبحضور جمع غفير
من املغتربني األردنيني من غالبية
بلدان العالم ،والذي استمر ليومني
متتاليني ،بحث فيه وبجلسات
متخصصة بأوقات متزامنة ما يجول
في كل بال مغترب من تشجيع
لالستثمار وفرص التعليم والكثير
من املواضيع التي نوقشت ونأمل
بأخذ توصيات ونتائج املؤمتر لنراها
على حيز الوجود.
وبعد التعديل الوزاري على
حكومة الدكتور عبداهلل النسور
مت احلاق شؤون املغتربني للوزارة
لتبصبح "وزارة اخلارجية وشؤون
املغتربني" ،ولقد دأبت وزارة اخلارجية
على ايالء األرديني في اخلارج جل
االهتمام وتقدمي كافة التسهيالت
وتعزيز اطر التواصل معهم ،ومن هذا
املنطلق حرصت الوزارة على عقد
هذا املؤمتر األول من نوعه ان لم يكن
الفريد على مستوى الدولة ،وهذا
اليعني فقط تبديل الىرمة على تلك
البوابة العليا للوزارة،
وال تغيير القرطاسية والكتب
الرسمية ،بل شاهدناه على أرض
الواقع ،حني التئم مئات املغتربني
األردنيني الذي يقطنون في اخلارج
وميتدون حول دول العالم ومعظمهم
يحتلون مواقع متقدمة في عملهم،
وعلى مدار  48ساعة وحتت سقف
واحد اجتمع املئات من االردنيني
في اخلارج في جلسات عامة
مع مسؤولي الدولة وجلسات
مخصصة للنقاشات حول قطاعات
التعليم ،وتشجيع االستثمار وغيرها
من االجلسات املتخصصة.
لم يقتصر املؤمتر على حضور
احملاضرات فحسب ،بل وجدناه أكثر
من جلسات حوارية متتد من نقاشات
متخصصة في صلب املواضيع
والقضايا الى سجاالت تتدحرج نحو
أردن مشرق ومستقبل مزهر.
فلم تخلى اجللسات املتخصصة
من نقاشات دون حلول ،لنرى وكما
حصل في جلسة حول التعليم في
األردن ،ليشارك أحد احلضور ويقدم
منح بحثية على مشاريع وابحاث
علمية على األوضاع املائية في األردن
مقدمة من اجلامعة التي يعمل بها.
ازالة العقبات نحو تشجيع
االستثمار في البلد وارفاد اخلزينة
بحواالت ،واالستثمار في البلد ملا
يتمتع به من واحة األمن واالستقرار
على كافة الصعد ،ولم يكن ذلك
بيوم او يومني ،فلقد كانت وما زالت
الدولة األردنية ورغم شح املوارد
واالمكانيات ،اال أنها كانت وما
زالت تتطلع الى املزيد من حتقيق
طموحات القائد املفدى والذي حرص
على أن يبقى األردن جنما ساطعا
على مستوى العالم.
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