24

لإلعالن اتصلوا على

S

ide

صفحة
توزع بكندا والشرق األوسط

Engl
ish
On
Re
ver
se

416 - 233 - 9927
أو فاكس رقم

(416) 233 - 1610

حمرم  1436هـ � -شباط /فرباير  2015م  -ال�سنة احلادية والثالثون العدد 358

February 2015, Volume 31, Issue 358

email: info@canadianarabnetwork.com

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

PALTEL - IPTV

3050 Confederation Pkwy, Unit 305, Mississauga, ON

وا�شنطن�-أوتاوا :هم مكافحة الإرهاب واحد

املر�سال -تورنتو ،ب��ات مكافحة الإره��اب
ودرء اخ� �ط ��اره وال �ع �م��ل ع �ل��ى ع���دم متكني
الأ�صوليني الإ�سالميني م��ن جتنيد ال�شباب
يف املجتمعات الغربية ال�شغل ال�شاغل ملختلف
املجتمعات والدول يف الغرب.
ففي العا�صمة وا�شنطن عقد م��ؤمت��ر يف
البيت الأبي�ض ي�ضم ممثلني عن �ستني دولة
ل �ل �ت��داول وال �ت �� �ش��اور يف امل �ل��ف امل�ت�ف�ج��ر ،ويف
العا�صمة �أوت��اوا مناق�شات يف جمل�س العموم
الكندي حول م�شروع قانون احلكومة ملكافحة
الإره� � � ��اب .ف �م ��ؤمت��ر وا� �ش �ن �ط��ن مل ي�ت�ن��اول
التهديدات الإ�سالمية فقط  ،و�إمنا كل �أ�شكال

التطرف العنفي وبالطبع من ال�صعب اخلروج
م��ن الإط ��ار ال��دي�ن��ي ،فالنقا�ش ال ي��دور حول
موظف �سابق خ�سر وظيفته ويذهب لالنتقام
م��ن ��ص��اح��ب ال�ع�م��ل ،ك�م��ا ي�ج��ري �أح �ي��ان � ًا يف
الواليات املتحدة� ،إمنا حول الأعمال الإرهابية .
وتنظيم "الدولة الإ�سالمية " ي�ست�أثر باالهتمام
ج��راء الأعمال الإرهابية التي قام بها خالل
الأ�سابيع املا�ضيه ،ولكن الرئي�س الأمريكي
باراك اوباما ذ ّكر �أنه مت ا�ستهداف �سيخ ويهود
وم�سلمني يف الواليات املتحدة .من هنا فامللف
مت�شعب  ،ويعترب املراقبون �أن معاجلته �شديدة
التعقيد فلي�س م��ن من��ط واح ��د للإرهابيني

ميكن التعويل عليه ودرا�سته فهم من خمتلف
الأو�ساط االجتماعية ولي�سوا دائما من ال�شباب
�أو من املهم�شني من هنا  ،فالأهداف طموحة
جد ًا ومن ال�صعب �إيجاد احللول.
وع��ن م���ش��روع ال�ق��ان��ون ال�ك�ن��دي ملكافحة
الإره��اب الذي تتم مناق�شته حالي ًا يف جمل�س
العموم وعن �أهدافه.
تقول الباحثة يف امل��رك��ز اجلامعي حول
العالقات الدولية يف كندا جانني كريبري� :إذا ما
تابعنا املداوالت الدائرة يف كندا حول الإرهاب
نت�ساءل  :ما هو الهدف احلقيقي منها وت�ضيف:
هل الهدف هو حتا�شي وقوع هجمات �إرهابية
يف كندا؟ هل هو ال�سعي ملنع جتنيد املقاتلني
ع�ل��ى الأرا���ض��ي ال�ك�ن��دي��ة م��ن ق�ب��ل تنظيمات
غريبة؟ يف الواقع ال �إجابات وا�ضحة �إذ نريد
ال�شيء وعك�سه ولكن من املقلق �أن مننح �أجهزة
املخابرات املزيد من ال�سلطات فهي �أجهزة غري
�شفافة ،ال تخ�ضع لرقابة النا�س وم�ساءلتهم ،
وثمة جلنة واحدة تراقب �أن�شطتها  ،وال ميكننا
االطالع على تقاريرها من هنا �ضرورة التدقيق
يف م�شروع القانون .مهما يكن،
م�شروع القانون �سيمر يف جمل�س العموم
نظرا المتالك احلكومة �أغلبية نيابية وجل
ما ت�أمله املعار�ضة هو الت�أثري على احلكومة
لإدخال بع�ض التعديالت.

"داع�ش" يقتل املزيد من ال�ضحايا االبرياء

املر�سال – تورنتو ،ال زال تنظيم الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام "داع�ش "ميار�س
اع�م��ال��ه ا ألج��رام �ي��ة ال�برب��ري��ه الب�شعه جتاه
العديد من الأبرياء يف العامل العربي والغربي
على حدا �سواء دون �شفقة او رحمة  ،والذي
ميار�سها با�سم الإ�سالم ،والدين الأ�سالمي
منه براء .ومن هذه الأعمال الإجرامية �إعدام
الرهينتني ال�ي��اب��ان�ي�ت�ين ،ال�صحفي كينجي
غوتو  ،و�صاحب �شركة الأمن اخلا�صة هارونا
يوكاما ،هذا بالأ�ضافة اىل قيامهم ب�أب�شع
عمل �إجرامي م�أ�ساوي عرفه التاريخ ،وذلك
باحراق ال�شهيد البطل الطيار النقيب معاذ
الك�سا�سبه داخل قف�ص حديدي.
وال تزال اعمالهم الأجرامية تتواىل يوم
بعد يوم عندما بثوا مقطع فيديو َيظهر فيه
ع��دد من عنا�صره وه��م يذبحون  21قبطي ًا،
كانوا قد اختُطفوا يف كانون الأول (دي�سمرب)

العام املا�ضي يف منطقة �سرت يف ليبيا.
هذا وقد �شن دول التحالف الدويل بقيادة
الواليات املتحدة املناوئه لدولة التنظيم العديد
من الطلعات اجلويه والذي ق�صف فيها �أهداف ًا
لداع�ش يف العراق و�سوريا  .كما قام الأردن
بدور قيادي يف الهجمات اجلوية على �أهداف
الدولة يف �سوريا والعراق بعد �أن ن�شر التنظيم
املت�شدد ت�سجي ًال م�صور ًا ب�شع ًا يظهر حرق
الطيار الأردين معاذ الك�سا�سبه حي ًا ،حيث
دمر الطريان الأردين  %20من قدرات التنظيم
يف منطقة الرقه.
كما ق�صفت الطائرات احلربية امل�صرية
�أهداف ًا لتنظيم داع�ش االرهابي يف ليبيا بعد
ي��وم م��ن ب��ث التنظيم املت�شدد مقطع فيديو
َيظهر فيه ذبح  21قبطي ًا .وقالت م�صر �إن
ال�ضربة التي نفذت �أ�صابت مع�سكرات ومواقع

تدريب وخمازن �أ�سلحة وذخائر يف ليبيا التي
�أ�صبحت على �شفا الفو�ضى ب�سبب ال�صراعات
الداخلية التي �أوجدت �أي�ضا مالذات لف�صائل
م�سلحة متطرفه� .إن ه��ذه االعمال الرببريه
الهمجيه ال مت��ت �إىل دي��ن م��ن الأدي� ��ان ،وال
اىل عرف من الأعراف الإن�سانية ،وال تن ُّم �إال
ع��ن نفو�س مري�ضة حتجرت قلوبها فذهبت
تعيث فى الأر�ض ف�سادًا تقتل وت�سفك النفو�س
الربيئة دون حق.

خبري العقار املهند�س لهيب اليا�س
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الكنديون يحتفلون بالذكرى ال�سنوية
اخلم�سني لوالدة علمهم احلايل

املر�سال -تورنتو� ،صادف يوم الأحد 15
�شباط  -فرباير  ،2015يوم العلم الوطني
يف كندا .ويبلغ عمر العلم الكندي هذه ال�سنة
 50عام ًا .ففي � 15شباط  -فرباير 1965
ُرف ��ع العلم الكندي احلايل للمرة الأوىل
على اله�ضبة الربملانية يف �أوت ��اوا  ،يف ظل
حكومة لي�سرت بولز بري�سون الليربالية .وكان
بري�سون قد �شكل عام  1964جلنة طلب منها
ت�صميم علم جديد لكندا ليحل مكان "الراية
الكندية احلمراء Canadian Red Ensign
املعتمدة منذ عام  1868والتي كانت حتوي

يف زاويتها العليا الي�سرى علم اململكة املتحدة.
وبهذه املنا�سبة قام امل�صور الكندي �إدوارد
بورتين�سكي ب�أخذ �صورة لـ � 2015شخ�ص ًا
من مقاطعة �أونتاريو ا�صطفوا لي�شكلوا" علم ًا
ب�شري ًا �ضخم ًا لكندا على حلبة امللعب ال�سابق
لفريق "مايبل ليف"  Maple Leafللهوكي يف
تورونتو .وكان بني امل�شاركني يف هذه اللوحة
الفنية نحو من مئة مواطن كندي جديد �أدوا
الق�سم للجن�سية الكندية .وقامت بتنظيم
االحتفال نائبة حاكم كندا العام عن مقاطعة
�أونتاريو� ،إليزابيث دود�سويل.

اخبار كنديه
م�سلمو كندا يكافحون الكراهية
بحملة "عانقني"

امل��ر���س��ال -ت��ورن �ت��و ،م��ع ع� ��ودة ظ��اه��رة
الـ"�إ�سالموفوبيا"� ،أي اخلوف من الإ�سالم
يف املجتمعات الغربية �أو الكراهية �ضد
الإ� �س�لام ،وخا�صة بعد أ�ح ��ادث �صحيفة
"�شاريل �إبدو" بباري�س والذي �أودى بحياة
� 12شخ�ص ًا ،قرر عدد من �أف��راد اجلالية
امل�سلمة يف مدينة تورونتو الكندية  ،حملة
يف �شمال �أمريكا و�أوروب��ا لتغيري ال�صورة
النمطية للم�سلمني ال�ت��ي تل�صقها بهم
و� �س��ائ��ل الإع�ل��ام "الكاذبة" ،ع�ل��ى حد
و�صفهم .وتتمثل احلملة يف ن��زول �أح��د
�أع�ضائها �إىل امل�ي��ادي��ن ال�ع��ام��ة مبدينة

تورونتو ،واقف ًا مع�صوب العينني وبجانبه
الفتة كتب عليها "�أنا م�سلم ،ويتم نعتي
بالإرهابي ..أ�ن��ا �أث��ق ب��ك ..هل تثق بي؟..
عانقني" .وت� �ه ��دف احل �م �ل��ة ،بح�سب
املنظمني� ،إىل لفت الأن �ظ��ار �إىل الواقع
الذي يعي�شه امل�سلمون يف بلدانهم ،وكذلك
�إىل ر�صد ردود فعل الكنديني غري امل�سلمني
يف ال�شوارع على التهم التي تل�صقها و�سائل
الإعالم الغربية بامل�سلمني.
وبالفعل قام عدد كبري من املارة مبعانقة
ال���ش��اب واحت�ضانه ،م��ؤك��دي��ن ثقتهم به
كم�سلم ال عالقة له بالإرهاب.

جهود حثيثة لتدارك التطرف ....
من قبل اجلالية امل�سلمة يف بريتي�ش كولومبيا

ج �م �ع �ي��ة امل �� �س �ل �م�ين يف ب��ري�ت�ي����شكولومبيا التي متثل ن�ح��و ًا م��ن مئة أ�ل��ف
م�سلم تطلق ب��رن��اجم� ًا ل �ت��دارك ظاهرة
التطرف يف املقاطعة.
وي�أتي حترك هذه اجلمعية يف �أعقاب
ال�ه�ج�م��ات الإره��اب �ي��ة ال �ت��ي ا�ستهدفت
كندا يف �شهر �أكتوبر ت�شرين الأول العام
املا�ضي  ، 2014 ،يف ��س��ان ج��ان �سور
ري�شيليو يف كيبك ويف العا�صمة الكندية
�أوتاوا.
وتعمل اجلمعية يدا بيد مع ال�شرطة
الكندية وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف املقاطعة
بهدف الق�ضاء على أ�ج��واء العنف الذي
ت�سببه الدعاية.
وملواجهة خطر التطرف تكثف جمعية
امل�سلمني يف بريتي�ش ك��ول��وم�ب�ي��ا حملة
�أطلقتها ل �ت��دارك خ�ط��ر ال�ت�ط��رف عند
ال�شبيبة وهي حملة �شبيهة مبا تقوم به
جمعيات �أخ ��رى على امل�ستوى الكندي
معتربة �أن ال�ت�ط��رف ي�سيء �إىل �سمعة
الدين الإ�سالمي.
وب �ه��ذا اخل���ص��و���ص ي ��ؤك��د �أح ��د كبار
امل�س�ؤولني يف اجلمعية على �أن اجلمعية
�ستقوم بجهود مل تقم بها �سابقا لتاليف
خ�ط��ر ال�ت�ط��رف ع�ن��د ال�شبيبة فيقول:
��س�ت���ض��اع��ف اجل�م�ع�ي��ة ج �ه��وده��ا خ�لال
الأ�سابيع القليلة املقبلة خ��ارج امل�ساجد
وع�بر م�شاغل التوجيه والإ� �ش��راف لرد
من ت��راوده��م �أفكارهم مل�شاريع كارثية

للطريق القومي.
م��ن ج�ه�ت��ه ي�ع�ت�بر اخل �ب�ير يف جم��ال
ن��زع ميول التطرف جو�سالن بيلوجنيه
الأ�ستاذ يف ق�سم علم النف�س يف جامعة
ك�ي�ب��ك يف م��ون�ت�ري��ال� أن ه ��ذه ال�برام��ج
مفيدة غري �أنه يوجب تكتل جمموعة من
العنا�صر للجم امليل للتطرف فيقول:

ب � ��و �� �ش� �ي ��ه م ��ن ج� ��ام � �ع� ��ة Grant
 MacEwanيف �إدمنتون �إن تطرف
�سكان بلد ما قد يدفع بجالية هذا البلد
للتطرف �أي�ضا غري �أنه ال يتخوف كثريا
م��ن م�ستوى ال�ت�ط��رف يف ك�ن��دا مقارنة
بدول �أخرى فيقول� :إن م�ستوى التطرف
يف ك�ن��دا ب�شكل ع��ام ه��و �ضعيف ن�سبيا

حالة الذئاب املنفردة ميكن التغلب
عليها بف�ضل ت���ض��اف��ر ج �ه��ود اجل��ال�ي��ة
والعائلة والأهل والأ�صدقاء� .إنها طريقة
ج �ي��دة ل �ن��زع امل �ي��ل ل �ل �ت �ط��رف وت� ��دارك
الأعمال الإرهابية.
كما ي�ق��ول الأ��س�ت��اذ ج��ان كري�ستوف

م�ق��ارن��ة مب��ا ه��و عليه احل��ال يف فرن�سا
و�أملانيا وحتى يف الواليات املتحدة.
وي�ؤكد على الدور الهام الذي يتوجب
على اجل��ال�ي��ة يف بلد االغ�ت�راب القيام
ب��ه لتاليف �أن ت�صبح �أر��ض��ا خ�صبة ملن
يرغبون يف ح�شو عقول ال�شبيبة بنزعة

كندا :توقع تخفي�ض �آخر يف
معدل الفائدة الأ�سا�سي

ت��وق��ع م �� �ص��رف "تي دي" (TD
 )Bankاليوم �أن يقوم م�صرف كندا
املركزي بتخفي�ض معدل الفائدة الأ�سا�سي
جمدد ًا يف �آذار (مار�س) املقبل  ،2015كما
توقع �أن يرتاجع �سعر النفط اخلام �إىل ما
دون الـ 40دوالر ًا �أمريكي ًا للربميل الواحد.
ور�أى "تي دي" ،وه���و �أح� ��د �أك�ب�ر
امل�صارف الكندية� ،أن امل�صرف املركزي
�سيخف�ض معدل الفائدة على االقرتا�ض

واالق �ت �� �ص��اد بتخفي�ضه م�ع��دل ال�ف��ائ��دة
الأ�سا�سي من � %1إىل  %0,75عازي ًا قراره
�إىل املخاطر التي يرتكها تدهور �أ�سعار
النفط على االقت�صاد الكندي" .هبوط
�أ�سعار النفط هو دون التبا�س �أم��ر �سلبي
لالقت�صاد الكندي" ،قال حاكم امل�صرف
امل��رك��زي �ستيفن ب��ول��وت��ز ذاك ال �ي��وم يف
م��ؤمت��ر �صحفي �شرح فيه دواف ��ع القرار
املذكور .وكان م�صرف كندا املركزي قد

ليوم واح��د ب �ـ 25نقطة �أ�سا�سية �إ�ضافية
ليبلغ  .%0,5وكان م�صرف كندا املركزي
ق��د ف��اج��أ الأ� �س��واق امل��ال�ي��ة وخ�ب�راء امل��ال

حافظ على معدل الفائدة الأ�سا�سي على
 %1ب�شكل متوا�صل منذ �أيلول (�سبتمرب)
 2010بعد �أن رفعه من .%0,75
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التطرف.
ي�شار �إىل �أن برامج التوعية التي تقوم
بها جمعية امل�سلمني يف بريتي�ش كولومبيا
تعتمد على متطوعني للعمل دون وجود
م��وازن��ة ر�سمية �أو م��وارد ب�شرية يعتمد
عليها .ويتحدث �أح��د �أئمة امل�ساجد عن
�ضعف التمويل فيقول :غالبية امل�ساجد
لي�س لديها ميزانية حتى لدفع راتب الئق
لإمام.
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ج �م �ع �ي��ة اخل���دم���ات
االجتماعية الإ��س�لام�ي��ة يف ك�ن��دا التي
كانت قد ن�شرت كتيبا �إعالميا لتدارك
التطرف تعرتف ب�أنه يتوجب فعل املزيد
فتقول �إحدى امل�س�ؤوالت فيها:
ن �ح��ن ب �ح��اج��ة مل �� �س��اع��دة احل �ك��وم��ة
ال �ف��درال �ي��ة وخ��دم��ات ال���ش��رط��ة أ�ي���ض��ا
وغالبا مراقبة بع�ض الأ�شخا�ص الذين
ارتكبوا �أعماال يالمون عليها.
ويقيم الأ�ستاذ يف ق�سم علم النف�س
يف جامعة كيبك يف مونرتيال جو�سالن
بيلوجنيه عمل ال�شرطة الكندية مقارنة
مبا تقوم به ال�شرطة يف جمال مكافحة
الإرهاب يف دول �أخرى فيقول:
�إن ال�شرطة الكندية مت�أخرة مقارنة
بدول �أخرى على جبهة التطرف.
�إن ال �� �ش��رط��ة ال �ك �ن��دي��ة مل ت �ط��ور
ح �ت��ى الآن ب��رن��اجم��ا م �ف �ه��وم��ا ب�ه��دف
ث� �ن ��ي ال� ��� �ش� �ب ��اب ال� �ق ��اب� �ل�ي�ن ل �ل �ت �ط��رف
عن هذا املنحى.

املو�ضة اليابانية قادمة �إىل كندا
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�إطالق مباراة "لي�س من املت�أخر �أبد ًا
�أن تقلع عن التدخني

�أط �ل��ق ف��رع "جمعية ال��رئ��ة لت�شجيع
املدخنني على الإقالع عن التدخني.
واحلملة على �شاكلة مباراة و أُ�طلقت
من م�ست�شفى "�سفن �أوك�س" (Seven
 )Oaksيف وينيبيغ ،عا�صمة مانيتوبا،
حتت عنوان "لي�س من املت�أخر �أبد ًا �أن تقلع
عن التدخني".
وت�ستهدف احلملة الأ�شخا�ص امل�سنني.
وي�ك��ا َف��أ امل�شاركون يف امل �ب��اراة الذين
ينجحون يف الإق�ل�اع كلي ًا �أو جزئي ًا عن
التدخني بجوائز مالية ترتاوح قيمتها بني

تراجع �أ�سعار النفط يف كندا ....
مبعث ارتياح وقلق يف �آن واحد

قد يفرح تراجع �أ�سعار النفط اخلام
امل�ستهلكني الكنديني ملا يوفره على جيوبهم
ع�ن��دم��ا ي �ق��وم��ون بتعبئة خ��زان��ات وق��ود
�سياراتهم.
ويف ه��ذا امل�ج��ال ق��ال ��س��ال غاتيريي،
وه� ��و م ��ن ك� �ب ��ار خ �ب��راء االق��ت�����ص��اد يف
"بنك مونرتيال" (Bank of

تقوم بالت�صدير �إىل الواليات املتحدة� ،أكرب
�شريك جتاري لكندا.
لكن تراجع �سعر النفط يقلق احلكومة
الفدرالية وحكومات املقاطعات الثالث
املنتجة للنفط� ،ألربتا و�سا�سكات�شيوان يف
الغرب ونيوفاوندالند والبرادور يف ال�شرق.
م�ع�ه��د "كونفرن�س بورد" ال�ك�ن��دي

� ،)Montrealأح��د �أك�بر امل�صارف
الكندية� ،إنه يتوقع �أن تدّخر الأ�سرة الكندية
ما معدله  1500دوالر كندي يف �سنة 2015
جراء تراجع �سعر وقود ال�سيارات.
كما �أن تراجع �أ�سعار النفط اخلام هو
مبعث ارتياح �أي�ض ًا ألك�بر مقاطعتينْ من
حيث عدد ال�سكان� ،أونتاريو وكيبيك.
فهاتان املقاطعتان ت�ستوردان النفط،
كما �أن تراجع �سعر هذه امل��ادة يلعب دور ًا
�أ�سا�سي ًا يف تراجع �سعر ال��دوالر الكندي
مقابل الدوالر الأمريكي ،ما ي�سعد القطاع
ال�صناعي يف كليهما ال�سيما ال�شركات التي

ل�ل��أب��ح��اث امل�ت�خ���ص����ص يف االق �ت �� �ص��اد
رجح �أن تدخل �ألربتا،
وال�سيا�سات العامة ّ
�أغ�ن��ى املقاطعات بالنفط ،ح��ال��ة رك��ود
اقت�صادي هذه ال�سنة �إذا ما بقيت �أ�سعار
اخلام على ما هي عليه حالي ًا ،وهو ما مل
يوافق عليه رئي�س حكومة هذه املقاطعة،
جيم برنتي�س.
وكان م�صرف كندا املركزي قد قال يف
بيان �أ�صدره قبل �شهر ون�صف �إن حت�سن
الو�ضع االقت�صادي يف كندا ت�شوبه عوامل
مثل هبوط �أ�سعار النفط واملديونية املرتفعة
للم�ستهلكني الكنديني.

�أرا�ض جمانية يف بلدة كيبيكية
جتذب العائالت يف كندا

يبدو �أن اال�سرتاتيجية التي اعتمدتها
بلدية �سان لوي�س دو ب�لان��دف��ورد �أرا���ض
جمانية للبناء بهدف جذب العائالت �أتت
ثمارها .فكافة قطع الأر�ض التي عر�ضتها
البلدية وجدت من يقبل بها ،ما دفع �أع�ضاء
املجل�س البلدي لإطالق مرحلة جديدة من
ه��ذا العمل التنموي يف البلدة التي تعد
 950ن�سمة ويف وق��ت ي�سجل فيها البناء
ال�سكني منو ًا �شديد ًا .ومت ت�شييد نحو من

�أعلنت �شركة "يونيكلواليابانية لبيع
املالب�س بالتجزئة ع��ن افتتاح متجر ْين
ك�ب�ير ْي��ن لها يف تورونتو يف خ��ري��ف عام
 .2016واخ �ت��ارت ال�شركة "مركز �إيتون
التجاري يف و�سط تورونتو الفتتاح �أح��د
متجر ْيها فيه� ،أما متجرها الثاين ف�سيكون
يف "مركز ي��ورك��دي��ل للت�سوق ،ومب�ساحة
� 28أل��ف ق��دم مربع و 24أ�ل��ف ق��دم مربع

للمتجر ْين على التوايل .كما تعمل ال�شركة
م��ن �أج��ل ت��وف�ير الت�سوق على الإنرتنيت
للزبائن املقيمني يف كندا.
وت��وف��ر "يونيكلو" م�لاب ����س ج��اه��زة
ب�أ�سعار معتدلة للن�ساء والرجال والأحداث
والأطفال .ومتلك "يونيكلو" حالي ًا �أكرث من
 1500متجر يف  16بلد ًا ،من بينها  39فرع ًا
يف الواليات املتحدة.

 100دوالر و 150دوالر ًا.
امل �ب��اراة تعطي نتائج" ،ت�ؤكد من�سقة
�أن�شطة احلد من التدخني يف فرع "جمعية
الرئة" يف مانيتوبا ،تري�سي فيهر.
"هي ل�ي���س��ت ف �ق��ط م�ن��ا��س�ب��ة ل��رب��ح
اجل ��وائ ��ز ،ب��ل �أي �� �ض � ًا خ �ط��وة حتفيزية
للنا�س".
و�شارك يف ن�سخة العام املا�ضي 2014
من املباراة � 1200شخ�ص من املدخنني يف
املقاطعة .ومل يزل �أكرث من ن�صف ه�ؤالء
منقطعني عن التدخني.

عامي  2008و 2014بف�ضل
 30منز ًال بني ْ
اال�سرتاتيجية امل��ذك��ورة ،وم��ن املفرت�ض
ت�شييد  18منز ًال �آخر خالل العام احلايل.

وي�سعى رئي�س البلدية ،جيل مار�شان،
جلذب املزيد من اخلدمات الأ�سا�سية �إىل
بلدته التي ال تزال تفتقر �إىل متجر رئي�سي
للمواد الغذائية .وي�ؤكد مار�شان �أن املجل�س
البلدي يعمل �أي�ض ًا على جذب املزيد من
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات �إىل البلدة من �أجل
زيادة فر�ص العمل ل�سكانها.
وتقع �سان لوي�س دو ب�لان��دف��ورد على
مدينتي
ال �ط��رق ال���س��ري��ع رق ��م  20ب�ين
ْ

م��ون�تري��ال وك�ي�ب�ي��ك ،ع�ل��ى م���س��اف��ة 161
كيلومرت ًا �شمال �شرق الأوىل و 94كيلومرت ًا
جنوب غرب الثانية.
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اخبار عاملية

تنظيم داع�ش االرهابي...
واهمية الق�ضاء عليه!!!...
بقلم اال�ستاذ :زياد مالوي فريحات
رئي�سالتحرير

ظ �ه��ر ت �ن �ظ �ي��م دا ع� �� ��ش االر ه ��ا ب ��ي
وا مل ��ز ع ��وم ب��ا ل��دو ل��ة ا لإ � �س�لا م �ي��ة يف
ا ل �ع��راق و � �س��ور ي��ا ق�ب��ل ح ��وايل عقد
م ��ن ا ل� ��ز م� ��ن ،ك� �ف ��رع � �ص �غ�ير ت��ا ب��ع
لتنظيم ا ل�ق��ا ع��دة االر ه��ا ب��ي بقيادة
�أبو م�صعب الزرقاوي.
و ك ��ان ت�خ���ص����ص ت�ل��ك ا ل�ت�ن�ظ�ي��م،
القيام بالتفجريات االنتحارية على
ا ث��ر ا حل��روب اال ه�ل�ي��ه يف ا ل �ع��راق ما
بني ال�سنة االقليه وال�شيعه احلاكمه
يف ذ ل� ��ك ا ل ��و ق ��ت ،وذ ل� ��ك ل �ت ��أ ج �ي��ج
الفتنه والطائفية يف البالد.
و ب � �ع� ��د ا غ � �ت � �ي� ��ال ا ب� � ��و م �� �ص �ع��ب
ا ل ��زر ق ��اوي� ،إ ع �ي��د �إ ن �� �ش��اء ا مل�ن�ظ�م��ة
االر ه ��ا ب� �ي ��ة يف ع� ��ام  2011و � �س��ط
العنف املتزايد يف العراق ،وا ن��دالج
ا حل ��روب ا لأ ه �ل �ي��ة يف � �س��ور ي��ا .و ل�ق��د
غ� ��زت دا ع� �� ��ش ا ل� �ع ��د ي ��د م ��ن ا مل ��دن
و ح �ق��ول ا ل �ن �ف��ط ،و م �� �س��ا ح��ات ك�ب�يره
من ا لأرا�ضي واملواقع اال�سرتاتيجيه
يف كل من �سوريا والعراق و�سيطرت
عليها �سيطرة تامة.
و ت�����س��ت��م��د دا ع � ��� ��ش ق ��و ت� �ه ��ا م��ن
اال ي � � ��رادات ا ل �ن �ف �ط �ي��ه و ت �ك �ن��و ل��و ج �ي��ا
ا مل� �ع� �ل ��و م ��ات وو �� �س ��ا ئ ��ل اال ت� ��� �ص ��االت
ا ل �ع��ر ب �ي��ة واال ج� �ن� �ب� �ي ��ه ،ك �م��ا ت�ت�م�ت��ع
مب �� �س��ا ن��دة ب �ع ����ض ا مل �� �س �ل �م�ين ا ل���س�ن��ه
ا مل �ع��ار � �ض�ين حل �ك��و م��ة ا ل� �ع ��راق ا ل�ت��ي
يقودها ال�شيعة يف بغداد ،ومن بع�ض
املعار�ضني للنظام العلوي يف دم�شق
بقيادة الرئي�س ب�شار ا لأ�سد.
و ي �ت��م جت �ن �ي��د م �ع �ظ��م م�ق��ا ت�ل�ي�ه��ا
م��ن ا ل���ش�ب��ان ا ل�ع��ا ط�ل�ين ع��ن العمل،
واال ق��ل حظ ُا  ،واملحرومني ،وخمتلي
ا ل� �ع� �ق ��ول و غ�ي�ر ه���م م���ن ا ل �� �ش �ب��اب
اليائ�س واملرتزقة واجلهاديني من
ا ل �ع��رب وا لأ ج ��ا ن ��ب ا ل��ذ ي��ن مت و ي�ت��م
غ�سل �أدمغتهم بوا�سطة املتطرفني
وا ل���س�م��ا ��س��رة وا ل �ع �م�لاء م��ن جميع
�أ ن �ح��اء ا ل �ع��امل ،مب��ا يف ذ ل��ك ك�ن��دا،
واعدينهم باغراءت ماديه ومعنوية
وجن�سيه ودينيه.
و ب���ات م��ن ا ل��وا � �ض��ح ان دا ع ����ش
�أ�صبحت ت�شكل خطر ًا كبري ًا وعبئ
ث�ق�ي� ً
لا ع�ل��ى ا ل���ش��رق االو � �س��ط وعلى
العامل با�سره.
وبينما يدعي تنظيم داع�ش بانه
ي �ح �ك��م ب��ا ل �ع��دل و م� �ب ��ادئ ا ل���ش��ر ي�ع��ة
اال ��س�لا م�ي��ه ،على ا ع�ت�ب��ار ا ن�ه��م دو ل��ة
�إ � �س�ل�ام �ي��ة  -ع��ل��ى ح ��د ق��و ل��ه��م -يف
ح�ين �أ ن�ه��م مي��ار ��س��ون ا ف �ع��ا ًال وح�شية
و ب ��ر ب ��ر ي ��ة ورذ ي � �ل� ��ه ال ع �ل�ا ق� ��ة ل �ه��ا
با لإ�سالم ،ويعتمدون على ال�سيطره
وا حل�ك��م بالظلم وا ل��ر ع��ب واالر ه��اب
وا ل�تر ه �ي��ب وا ل�ت�ط�ه�ير ا ل�ع��ر ق��ي وقتل
االبرياء بدم بارد دون متييز.
وخالل �سيطرتهم على اجزاء من
العراق وال�شام ،قامت داع�ش ب�أعمال
ار ه��ا ب �ي��ة و ح���ش�ي��ة م��ن ق �ت��ل و ت�ه�ج�ير
و ت��دم�ير للعديد م��ن ا مل��دن وا ل �ق��رى،
ذه��ب فيها مئات الأالف من ا لأرواح
ا ل�بر ي �ئ��ة م ��ن اال ق��ل��ي��ات وا ل �ط��وا ئ��ف
ا ل �ع��ر ق �ي��ه وا ل��د ي �ن �ي��ه م��ن م�سيحيني
و ي ��ز ي ��دي�ي�ن و م �� �س �ل �م�ين م ��ن ا ل �� �س �ن��ة
وال�شيعة على حد ًا �سواء.
ك� �م ��ا د م� � ��رت دا ع � ��� ��ش ا ل��ع��د ي��د
م ��ن ا مل� �ب ��اين واال �� �ض ��ر ح ��ة وا مل� �ع ��امل
الدينيه والتاريخيه ا لإ�سالمية منها
وا مل���س�ي�ح�ي��ة م��ن ك�ن��ا ئ����س و م���س��ا ج��د،
و ت� ��� �ش ��ر ي ��د ا مل �ل�ا ي �ي�ن م� ��ن ا ل �� �ش �ي��وخ

واال ط� �ف ��ال و� �س �ل��ب ال �ن �� �س��اء وب�ي�ع�ه��ن
ك��ا جل��واري ،وال زال ال�ق�ت��ل وال�ن�ه��ب
واالغت�صاب والدمار م�ستمر ًا.
وال تقت�صر تلك اجلرائم الوح�شية
والال �إن�سانية على ابنائنا يف ال�شرق
ا لأو � � �س� ��ط ،ب ��ل ق��ام��ت داع� �� ��ش بقتل
ا ل��ر ه��ا ئ��ن واال�� �س���رى االب���ري���اء م��ن
ال�صحفيني الأمريكان والربيطانيني
واال �� �س�ت�رال� �ي�ي�ن وال��ي��اب��ان��ي�ي�ن وم��ن
جن�سيات اخرى بدون ا�ستثناء.
و م ��ن اال ع� �م ��ال ا ل��و ح �� �ش �ي��ة ا ل �ت��ي
ق���ام ب �ه��ا ت �ن �ظ �ي��م دا ع� �� ��ش م� � ؤ� خ ��ر ًا
وا ل �ت��ي ال مت��ت ل��د ي��ن م��ن االد ي ��ان،
او لأي قيمة من القيم او ع��رف من
اال ع��راف االن�سانية ،و ه��ي حرقهم
ل �ل �ط �ي��ار ا لأردين ا ل �ب �ط��ل ا ل���ش�ه�ي��د
معاذ الك�سا�سبه حي ًا دا خ��ل قف�ص
ح��د ي��دي ب��دون اي ر ح�م��ة او�شفقة،
و ت�لا ه��ا ذ ب �ح �ه��م ب��دم ب ��ارد ال ح��دى
و ع�����ش��رون � �ش��ا ب��ا ق �ب �ط �ي ��أ م �� �ص��ر ي � ًا
بريئ ًا بدون ذنب او خطيئة.
و ه�� � ��ذه اال ع� � �م�� ��ال االر ه� ��ا ب � �ي� ��ة
واالجراميه يجب ان تكون الربهان
ا ل �ت��ام لأي ف ��رد ًا او ج �ه � ًة متعاطف ًة
او مم��و ل � ًة ل�ه��ذ ا ل�ت�ن�ظ�ي��م االر ه��ا ب��ي
ك ��ي ي��ع��ي��دوا و ج� �ه ��ة ن �ظ��ر ه��م جت��اه
ه��ذا التنظيم ،كما يجب ان يكون
ا ل��دا ف��ع ا حل��ا ��س��م وا ل�ك�ب�ير للمجتمع
ا ل��دويل للتحرك من اجل ا�ست�أ�صال
ه��ذا ا ل�ت�ن�ظ�ي��م الوح�شي–داع�ش-
م��ن ج ��ذور ه ��ا م��ن خ�ل�ال ا ل�ت�ح��ا ل��ف
والتعاون العربي والدويل.
و ع� �ل ��ى ا ل� ��ر غ� ��م م� ��ن �أن ق� ��وات
ا ل� �ت� �ح ��ا ل ��ف ا ل � � ��دويل ت� �ق���وم ب �� �ش��ن
ا ل �غ��ارات ا جل��و ي��ة ا مل�ت��وا ��ص�ل��ه للحد
م��ن حت��رك ت�ن�ظ�ي��م –داع�ش -ويف
م �ق��د م �ت �ه��ا �� �س�ل�اح ا جل ��واال م�ي�ر ك ��ي
وا ل �ك �ن��دي وا ل� �غ ��ارات ا جل��و ي��ه ا ل�ت��ي
قام بها ال�صقور االردنيني االبطال
م��ن � �س�لاح ا جل ��و االردين ب �ق �ي��ادة
ج�لا ل��ة ا مل �ل��ك ع�ب��د اهلل ا ل �ث��اين رد ًا
ع�ل��ى ع�م�ل�ي��ه ح��رق ا ل���ش�ه�ي��د ا ل�ب�ط��ل
م �ع��اذ ا ل�ك���س��ا ��س�ب��ه ،وا ل �ت��ي ا حل�ق��ت
ا خل���س��ا ئ��ر ا ل�ف��اد ح��ه وا ل�ك�ب�يرة بقوة
دا ع � ��� ��ش ،و ت�ل�ا ه���ا غ� � ��ارات � �س�لاح
ا جل��و ا مل �� �ص��ري ا ل �ب��ا � �س��ل ا ل ��ذي دك
م �ع��ا ق��ل ت �ن �ظ �ي��م دا ع� �� ��ش االر ه ��ا ب ��ي
يف ل�ي�ب�ي��ا رد ًا ع �ل��ى ذ ب ��ح ا ل���ش�ب��اب
اال ق�ب��اط امل�صريني اال ب��ر ي��اء ،ولكن
ف�ي�م��ا ي �ب��دو ان ت �ل��ك ا ل� �غ ��ارات غ�ير
كافية و ح��د ه��ا للتخل�ص م��ن تنظيم
داع�ش -االرهابي وخطره.و ب� ��ات اال م� ��ر ي �� �س �ت��د ع��ي حت��رك
ا ل �ق��وات ا ل�بر ي��ه ا ل�ع���س�ك��ر ي��ه ب�ك��ا م��ل
ق��و ت�ه��ا و ع �ت��اد ه��ا م��ن ا ج��ل ا ل�ق���ض��اء
على هذا التنظيم االرهابي وللأبد.
ا حل��رب �ضد داع����ش لي�س بحرب
��ض��د ا مل���س�ل�م�ين م��ن ��س�ن��ه او �شيعة،
ا من ��ا ه��ي ح ��رب � �ض��د ت�ن�ظ�ي��م ي � ؤ�م��ن
بفكر وايدولوجيه متطرفه تكفرية،
ال متت لدين من االدي��ان ال�سماوية،
واال�سالم برئ منهم...
ويف ه ��ذا امل �ق��ام ال ي�سعني ��س��وى
ال�ت���ض��رع اىل اهلل ال�ع�ل��ي ال �ق��دي��ر ان
يهدي ابنائنا اىل ال�صراط امل�ستقيم،
وان ي�ب�ع��د ع�ن�ه��م � �ش��رور واغ � ��راءات
ومكائد اولئك املتطرفني االرهابيني،
وان يعم ال���س�لام واالم��ن واالم ��ان يف
ال�شرق االو�سط ويف العامل ا�سره
واهلل ويل التوفيق...
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�أهم ّية الدور الكندي يف مواجهة تنظيم “الدولة الإ�سالم ّية”
املر�سال -تورنتو ،أ�ج��رى رئي�س احلكومة
ال�ك�ن��د ّي��ة �ستيفن ه��ارب��ر ت�ع��دي� ً
لا وزاري� � ًا
بعد �إع�ل�ان وزي ��ر اخل��ارج � ّي��ة ج��ون بريد
ا�ستقالته من من�صبه وقراره اعتزال العمل
ال�سيا�سي .وجاءت ا�ستقالة بريد قبل �أ�شهر
قليلة على موعد االنتخابات الفدرال ّية
املتو ّقع �أن جتري اخلريف املقبل .2015
وخ�����س��رت احل��ك��وم��ة وخ �� �س��ر ح��زب
املحافظني وجه ًا �سيا�س ّي ًا ب��ارز ًا با�ستقالة
ج��ون ب�يرد ال��ذي أ�ع�ل��ن �أ ّن��ه �سيتخ ّلى عن
م�ق�ع��ده ك�ن��ائ��ب ع��ن دائ� ��رة اوت� ��اوا غ��رب
نيبني يف غ�ضون �أ��س��اب�ي��ع قليلة .و�شمل
ال�ت�ع��دي��ل ع� �دّة وزارات وت�ن� ّق��ل ع��دد من
ال� ��وزراء م��ن حقيبة �إىل �أخ ��رى .وت�س ّلم
وزي��ر العمل جي�سون كيني وزارة الدفاع
مكان روب نيكول�سون ال��ذي ت �ولىّ حقيبة
اخلارج ّية خلف ًا للوزير امل�ستقيل جون بريد.
ال��وزي��ر كيني حت� �دّث �إىل روز م��اري
بارتون ال�صحاف ّية يف تلفزيون �سي بي �سي
هيئة الإذاعة الكند ّية التي �س�ألته بداية عن
دور كندا يف التحالف الدويل �ض ّد تنظيم
الدولة الإ�سالم ّية .وق��د �أث��ارت امل�شاركة
ال�ك�ن��د ّي��ة يف ال�ت�ح��ال��ف ج��دال يف جمل�س
العموم وطالبت �أحزاب املعار�ضة احلكومة
بتو�ضيح طبيعة امله ّمة الكند ّية و�إن كانت
مه ّمة قتال ّية �أم ال .يقول الوزير كيني �إن
كندا لن تقوم بن�شر ق ّوات بر ّية على الأر�ض
للقيام مبه ّمات قتال ّية يف العراق لأن هذا
يقع على ع��ات��ق اجلي�ش ال�ع��راق��ي ويتابع
ب��ال�ق��ول :لدينا ق�� ّوت خ��ا�ّ��ص��ة يف املناطق
الكرد ّية �شمال العراق تقوم مبه ّمة تدريب
ودع��م بالغة الأه�م� ّي��ة .وال �ق��وات اجلو ّية

وزير الدفاع الكندي الجديد جيسون كيني

الكند ّية عملت بالتعاون مع الق ّوات اجلو ّية
التابعة ل��دول التحالف على وق��ف تنامي
تنظيم «الدولة الإ�سالم ّية» .ويتابع الوزير
كيني فيقول �إن التنظيم الإرهابي الفتّاك
كان يتنامى ب�سرعة كال�سرطان يف العراق
قبل تدخّ ل ق��وات التحالف .واق�ترب �إىل
ب�ضعة كيلومرتات ع��ن العا�صمة بغداد
وا�ستوىل على املو�صل ث��اين أ�ك�بر مدينة
عراق ّية .وي�ضيف ب�أن التحالف مت ّكن من
وقف تقدّمه يف العراق والق ّوات الكرد ّية
واج�ه�ت��ه ب�شجاعة يف ��س��وري��ا .وامل �ع��ارك
م�ستم ّرة ولك ّنه �أمكن وقف تقدّم التنظيم
يقول الوزير جي�سون كيني.
ول�ك��ن م ��اذا ع��ن ه��دف الق�ضاء على
تنظيم «الدولة الإ�سالم ّية» ولي�س االكتفاء
باحتواء مت �دّده؟ وهل يتط ّلب ذلك املزيد
م��ن اجلهد ون�شر ق�� ّوات ب��ر ّي��ة ملواجهته؟
و�إىل �أي مدى يثق كيني ب�أن كندا لن تر�سل
املزيد من ال�ق� ّوات لإمت��ام امله ّمة؟ يجيب

الوزير جي�سون كيني ب�أن التفوي�ض الذي
�أعطاه الربملان اخلريف املا�ضي للم�شاركة
الكند ّية يف التحالف ال ��دويل ينتهي يف
غ�ضون �شهرين وي�ضيف� :أتو ّقع �أن تقوم
ال�سلطات الع�سكر ّية ب��اط�لاع الكند ّيني
على �أو� �ض��اع امله ّمة و�أن تقوم بتقييمها
وترفع تو�صيات ب�ش�أنها �إىل رئي�س احلكومة
وال ��وزراء .وموقف احلكومة �صريح وهي
على ثقة ب��أن لديها م�س�ؤول ّية يف �أن تلعب
دورا مه ّما بالتن�سيق مع احللفاء الحتواء
هذا التنظيم واحل ّد من قدراته لأنه ي�ش ّكل
تهديدا كبريا للأمن العاملي ولأمن كندا.
ويتابع وزير اخلارج ّية اجلديد جي�سون
ك�ي�ن��ي ف �ي �ع��رب ع��ن أ�� �س �ف��ه لأن اح ��زاب
املعار�ضة �ص ّوتت �ضد امل�شاركة الكند ّية
مهم
يف امله ّمة .وي��رى �أن ال��دور الكندي ّ
وي �ع��رب ع��ن �أم �ل��ه يف �أن ي �ت� ّ�م التمديد
للم�شاركة ويتابع ال��وزي��ر جي�سون كيني
قائال:
�أن��ا �أواف��ق ب�أنه من غري املمكن ،نظرا
لطبيعة امله ّمة اجلو ّية ،الق�ضاء على تنظيم
«الدولة الإ�سالم ّية» .ولك ّننا مت ّك ّنا من وقف
حت ّرك مقاتليه على نطاق وا�سع وهذا ما
ج ّنب املنطقة �سقوط �آالف ال�ضحايا.
وي �ت��اب��ع ال��وزي��ر ك�ي�ن��ي ب��ال �ق��ول :ه��ذا
التنظيم يع ّر�ض ع�شرات �آالف الن�ساء
لال�ستعباد اجل�ن���س��ي وي�ب�ي�ع�ه��نّ وي��دف��ن
ا ألط�ف��ال ويذبح الأقل ّيات  .وال��دور الذي
لعبناه �ساهم يف �إن �ق��اذ �آالف الأرواح.
وينبغي على كندا �أن توا�صل م�شاركتها يف
التحالف الدويل ولكنّ القتال على الأر�ض
هو من م�س�ؤول ّية الق ّوات العراق ّية.

اوباما يطلب من الكونغر�س �صالحيات او�سع لقتال "داع�ش"

امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و ،ط �ل��ب ال��رئ�ي����س
االم�يرك��ي ب ��اراك اوب��ام��ا م��ن الكونغر�س
منحه تخويال للقتال �ضد تنظيم الدولة
دون ق �ي��ود ج�غ��راف�ي��ة ول �ك��ن ب�ق�ي��ود على
ا�ستخدام القوات الربية .وي�سمح التخويل
ال��ذي يرقى اىل م�ستوى اع�لان احل��رب،
للرئي�س ب�شن القتال �ضد التنظيم املتطرف
على ا�س�س قانونية اقوى ،ويف الوقت ذاته
يوفر له الغطاء ال�سيا�سي داخل بالده.
ويعد هذا التخويل م�ؤ�شرا على ت�صعيد
ال�ضغوط على تنظيم الدولة الذي ي�سيطر
حاليا على مناطق �شا�سعة م��ن ال�ع��راق
و�سوريا ،فيما ت�ستعد احلكومة العراقية
ل�شن هجوم بري وا�سع يف اال�شهر املقبلة.
اال ان املفاو�ضات املكثفة مع الكونغر�س
االمريكي اجربت البيت االبي�ض على احلد
من �سلطات اوباما لن�شر ق��وات ع�سكرية
�سواء من حيث ال�شكل او النطاق .ون�ص
الطلب ال��ذي ار��س��ل اىل الكونغر�س "ال
ي �خ��ول (ال��رئ �ي ����س) ا� �س �ت �خ��دام ال �ق��وات
امل�سلحة االمريكية يف عمليات قتالية برية
هجومية متوا�صلة" ،رغ��م ان��ه ال ي�ستبعد
ق�ي��ام ال �ق��وات اخلا�صة بعمليات ،ولكنه
مينع القيام ب��اي غ��زو ب��ري او باية مهمة
الحالل ال�سالم .ويتعني على اوباما كذلك
رفع تقرير اىل الكونغر�س كل �ستة ا�شهر.
اال انه ال توجد قيود جغرافية على نطاق

العمليات الع�سكرية .ومنذ منت�صف 2014
ي�شارك اجلي�ش االمريكي يف غارات جوية
�ضد تنظيم الدولة يف العراق و�سوريا.
و�صرح ال�سناتور اجلهوري بوب كوركر
رئي�س جلنة العالقات اخلارجية يف جمل�س
ال�شيوخ انه "�سيبد أ� ب�سرعة عقد جل�سات
ا�ستماع مكثفة" حول التخويل الذي ي�ؤيده.
و طلب �أوب��ام��ا م��ن الكوجنر�س الأرب�ع��اء
التفوي�ض با�ستخدام القوة الع�سكرية �ضد

تنظيم ال��دول��ة .ومينع الطلب ن�شر قوات
ب��ري��ة أ�م��ري�ك�ي��ة ويق�صر العمليات �ضد
التنظيم املتطرف على ثالث �سنوات.
لكن االق�ت�راح واج��ه م�ق��اوم��ة �سريعة
من اجلمهوريني الذين يقولون �إن �سيا�سة
�أوباما اخلارجية �شديدة ال�سلبية ويريدون
اتخاذ �إجراءات قوية �ضد املت�شددين.
ويف ظ��ل ق�ل��ق ال��دمي�ق��راط�ي�ين ال��ذي��ن
ينتمي لهم �أوب��ام��ا م��ن ح��رب ج��دي��دة يف
ال�شرق الأو�سط فقد يكون من ال�صعب على
البيت الأبي�ض الفوز بت�أييد كاف للح�صول

ع�ل��ى م��واف �ق��ة ال �ك��وجن��ر���س ع�ل��ى ال��رغ��م
م��ن م��رور �ستة أ���ش�ه��ر على ب��دء احلملة
الع�سكرية.
وتوقع بع�ض امل�شرعني �إجراء ت�صويت
يف مار�س � -آذار  ،2015لكن �آخرين توقعوا
�أن ي�ستمر النقا�ش ل�شهور.
وي �ق��ول م �� �ش��روع ال��ق��رار امل �ق�ترح �إن
التنظيم "ارتكب �أع�م��ال عنف خ�سي�سة
ونفذ �إعدامات جماعية ".وقتلت عنا�صره
�آالف املدنيني خالل ا�ستيالئها على �أرا�ض
يف �سوريا والعراق .و أ�ث��ار التنظيم غ�ضبا
دول �ي��ا ح�ين ذب��ح ع��دة �صحفيني وع�م��ال
�إغاثة غربيني و�أعدم الطيار الأردين معاذ
الك�سا�سبة حرقا .وق��ال اوباما يف ر�سالة
مرفقة بامل�سودة "�أمرت با�سرتاتيجية
متوا�صلة و�شاملة لتقلي�ص قدرات تنظيم
الدولة وهزميته تبني للعامل اننا متحدون
يف عزمنا على مواجهة التهديد الذي متثله
الدولة".
وي �ج��ب �أن ي ��واف ��ق جم�ل���س��ا ال �ن��واب
وال �� �ش �ي��وخ ع �ل��ى اق �ت��راح �أوب���ام���ا .وق��ال
م�شرعون انهم �سيبد�أون عقد جل�سات
على وجه ال�سرعة .ومن املقرر ان يجتمع
االع�ضاء اجلمهوريون يف جمل�س ال�شيوخ
يف وق��ت الح��ق .حيث انتقد اجلمهوريون
جوانب يف طلب اوباما وخا�صة القيود التي
و�ضعها على ا�ستخدام قوات برية.

ازدياد االن�شقاقات يف �صفوف داع�ش ..فهل بد�أ التنظيم بالت�آكل؟
املر�سال -تورنتو ،تزداد حاالت االن�شقاق
يف تنظيم داع�ش ب�سوريا ،واملن�شقون يتوجهون
�إم��ا �إىل تركيا �أو �إىل مناطق غري خا�ضع ٍة
ل�سيطرة تنظيم الدولة ،ماذا �أي�ض ًا عما ميكن
ت�سميتهالنزفالتكفريي؟
هل بد�أ اجل�سم الداع�شي بالت�آكل؟
ال�س�ؤال م�شرو ٌع بعد تكاثر املعلومات حول
ارتفاع ن�سبة االن�شقاقات داخل التنظيم
الإرهابي؛ فمدينة الرقة ت�شهد من جراء
ذل��ك انت�شار ًا وا�سع ًا لعنا�صر داع�ش،
�إ�ضافة �إىل �إقامة حواجز يف �شوارعها
�راءات �أمني ٍة م�شددة مع
وف��ر���ض �إج� � ٍ
فر�ض حظرللتجوال.
يف املعلومات املتداولة �أي�ض ًا على
مواقع تن�سيقيات املعار�ضة �أن ن�سبة
االن�شقاقات ارتفعت يف الأيام الأخرية،
ومن يك�شف �أمره ي�صدر قرار ب�إعدامه على
الفور .احلديث يف هذا املو�ضوع يتطور �إىل
ظ��اه��رة ولي�س ح��االت ف��ردي��ة فقط ،وذل��ك
لأ�سباب عديدة منها :الهزائم التي ُمني بها
تنظيم داع�ش يف ك� ٍ�ل من دي��ر ال��زور وعني

العرب ،بالإ�ضافة �إىل خ�سارته تباع ًا عدد ًا
كبري ًا من كوادره كـ «�أبو طلحة الكويتي» و «�أبو
علي احلربي» ،وغريهما ،ناهيك من عجز
التنظيم عن ال�سيطرة الكاملة على بع�ض
املناطق وبالتايل ال �أمر ملن ال يطاع.

�أم��ا يف بع�ض الأرق ��ام املتداولة فيجري
احلديث عن مئات املن�شقني يف �سوريا ،من
�أبرزهم 45مهاجر ًا من القياديني� ،إ�ضاف ًة �إىل
�أكرث من  100من �أتباع التنظيم من اجلن�سية
ال�سورية .حاالت االن�شقاق تهدف بداي ًة �إىل

الإن�سالخ عن التنظيم ،ولكن �إىل �أين؟
معظم املن�شقني يتوجهون �إىل تركيا �أو
نحو � ٍأي من املناطق املجاورة غري اخلا�ضعة
ل�سيطرة داع�ش �أو �إىل حلب و�إدلب والالذقية.
ين�شق بع�ض الداع�شيني ،ولكن ه��ذا ال
يعني بال�ضرورة االن�شقاق عن الفكرة
ا أل� �س��ا���س ،فاملن�شقون ق��د يتوجهون
�أي�ض ًا �إىل �شقيقات داع�ش من الن�صرة
وغريها ،يف ما ميكن ت�سميته ب�إعادة
متو�ضع �أو �سرقة �أهل البيت الواحد ،يف
حديث عن �أن حجم االن�شقاقات
ظل ٍ
ب�شكل�سريع.
�سيتزايد ٍ
بل ان قيادات التنظيم االرهابي
ب ��د�أو ب�سرقة أ�م���وال التنظيم التي
جمعوها م��ن االت� ��اوات وب�ي��ع النفط
امل�سروق متهيدا لهروبهم من الرقة
وري ��ف ح �ل��ب .وان ه �ن��اك ه ��روب جماعي
لعنا�صر التنظيم من الرقة باجتاه االرا�ضي
الرتكية ،فيما اعدم التنظيم االرهابي  4من
عنا�صره بعد احتجاجهم على قتل الطيار
الأردين معاذ الك�سا�سبة حرقا.
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»�إ�صدار كتاب عن م�سجون يف «جوانتنامو
!!!...يروي يوميات تعذيبه
تقرير ًا عن الكتاب الذي ن�شرت �أي�ض ًا �صحيفة
.«جارديان» الربيطانية مقتطفات مطولة منه
»ح�سب«لوفيجارو،وكانتال�سلطاتالأمريكية
 حتفظت �صفحات الكتاب و�شددت احلرا�سة،

.»عليهباعتباره»خمطوطة�سرية
 ح�سب ال�صحيفة،وذكر امل�سجون يف كتابه
 إ�ن ��ه ا�ضطر ل�لاع�تراف كذب ًا،الفرن�سية
باال�شرتاك يف التخطيط لهجوم على برج
 الذي،يف تورنتو حتى يتخل�ص من التعذيب
 وحني �س�أله �أحد امل�ستجوبني،يمُ ار�س �ضده
 «الأمر:« �أهذه هي احلقيقة» رد عليه بقوله
. »عندى �سيان طاملا �أن هذا يريحيك
ويقول ولد �ساحلى يف الكتاب �أنه «تعر�ض
للتعذيب ب�أ�شكال متنوعة منها �شرب املاء
 وال�ضرب ل�ساعات متوا�صلة بعد قيادته،القذر
.»�إىل البحر ثم �إغراقه يف الثلج

 كتاب،  �صدر يف فرن�سا، تورنتو-املر�سال
»ي��روى فيه �أح��د ن��زالء معتقل «جوانتنامو
 ق�صته، يدعي حممدو ولد �ساحلى،الأمريكى
. الذي مور�س بحقه يف املعتقل،مع التعذيب

وتعر�ض حممدو ول��د �ساحلى للتوقيف
 �سبتمرب على11 يف موريتانيا بعد �أح��داث
 و�سجن،»خلفية ات�صاله بتنظيم «القاعدة
 ومت ترحيله �إىل،يف الأردن ثم يف �أفغان�ستان
 �أي منذ ما،2002  يف �أغ�سط�س،»«جوانتنامو
: والكتاب يحمل عنوان.  عام ًا13 يقرب من
 وي�صدر يف وقت متزامن،»«دفاتر جوانتنامو
 ويعد الأول من نوعه لأنه ميثل، دول��ة20 يف
�شهادة فعلية يحكيها �أح��د امل�سجونني يف
 الذي �أقامته الواليات،«جوانتنامو» ال�سجن
. على ل�سانه،املتحدة الأمريكية يف كوبا
،ن�شرت �صحيفة «لوفيجارو» الفرن�سية

 للرجل17  مرة �سنوي ًا مقابل46 املر�أة تبكى
 �أما الن�ساء فبكت، دقيقة15 و6 ما بني
%38 منهن لأقل من خم�س دقائق و%43
%11  كما ذرف��ت، دقيقة15 و6 ما بني
من الن�ساء الدموع ملدة �أطول تراوحت
%5  مقابل، دقيقة30  �إىل16 م��ا ب�ين
.من الرجال
و ق��ال ا ل�ق��ائ�م��ون ع�ل��ى ال��درا� �س��ة �إن
اال خ �ت�لاف��ات ب�ين اجل�ن���س�ين ق��د ت�ك��ون
 � �س �ب �ب � ًا يف ت�ف���س�ير-�إىل ح ��د ك��ب�ي�رحقائق مثل ميل الن�ساء �إىل م�شاهدة
ا لأفالم الرومان�سية �أو احلزينة وقراءة
.ا لأعمال ا لأدبية العاطفية

�أكدت درا�سة هولندية حديثة �أجراها
 �أن املر �أة تبكى،باحثون بجامعة تلربج
 مقابل ما،  مرة �سنوي ًا64  و30 ما بني
. م��رة بالن�سبة للرجل17  �إىل6 ب�ين
›ونقلت وكالة ‹ �أنباء ال�شرق الأو�سط
،ع��ن �صحيفة د ي �ل��ي م�ي��ل ال�بر ي�ط��ا ن�ي��ة
 ت�� ؤ�ك��د ا ل��درا ���س��ة أ�ن���ه ع�ن��د م��ا:ق��ول �ه��ا
 ي�ستغرق بكا�ؤها،تذرف امل��ر�أة الدموع
 ح �ي��ث تبكى،م ��دة أ�ط� ��ول م��ن ا ل��ر ج��ل
 دقائق يف املتو�سط بينما6 امل��ر�أة ملدة
ي�ستمر الأمر ما بني دقيقتني �إىل ثالث
.بالن�سبة للرجل

اخبار متنوعه

!!!! انطالق طائرة �شم�سية برحلة حول العامل

التنفيذي لل�شركة التي ت�ست�ضيف امل�شروع
 �إن ال�ه��دف منه ه��و إ�ب ��راز فوائد، ق��ا ًال
،ا�ستخدام الطاقة النظيفة للجيل اجلديد
.بطريقة �سهلة اال�ستيعاب
وم��ن امل �ق��رر �أن تنطلق ال �ط��ائ��رة يف
،رحلتها مطلع مار�س املقبل من �أبوظبي
 حم �ط��ة ح� ��ول ال �ع��امل12 وت��ت��وق��ف يف
. وتقطع املحيطني ال �ه��ادئ والأط�ل���س��ي
وت�شمل حم�ط��ات ت��وق��ف «� �س��والر �إمبل�س
 و، والهند، �سلطنة عمان،» حول العامل2
 وهاواي وثالث حمطات،وال�صني،ميامنار
 بالإ�ضافة،،يف الواليات املتحدة الأمريكية
.ملحطتني يف جنوب �أوروبا و�شمال �إفريقيا

 الفكرة هي �أن نربهن �أنه ب�إمكان،العامل
الطاقة النظيفة واملتجددة �أن تنجز �أمورا
 بل على، لي�س فقط يف الهواء،م�ستحيلة
.»الأر�ض �أي�ضا
و�أ��ض��اف بيكار �أن��ه «ميكن ا�ستخدام
هذه التقنيات لإنقاذ املوارد الطبيعية على
 �إن كان يف جمال الإعمار �أو التنقل،كوكبنا
 ق��ال الطيار، م��ن ج��ان�ب��ه.»�أو ال ��زراع ��ة
�أندريه بور�شبريغ «لدينا مقطورة تخدم
.حاجاتنا لكنها تت�سع ل�شخ�ص واح��د
املقعد �شبيه مبقاعد درجة رجال الأعمال
يف الطيارات املدنية فيمكن �إرجاعه للنوم
لفرتة �أق�صاها ع�شرين دقيقة ثم العودة
.»ملراقبة �أداء الطائرة
و�أ�� �ض ��اف ب��ور� �ش �ب�يرغ «�سنحلق بعلو
 �آالف م�ت�ر ودرج � ��ة احل� � ��رارة داخ ��ل9
املق�صورة ت�صل �إىل م��ا دون الع�شرين
درجة ف�سنحتاج للأوك�سيجني ونخزنها يف
.»الطائرة
و�صرح الدكتور �أحمد بالهول الرئي�س

 تنطلق م��ن �أب��و، ت��ورن �ت��و-امل��ر� �س��ال
 طائرة تعمل بالكامل على اللوحات،ظبي
 يف مار�س، يف رحلة حول العامل،ال�شم�سية
املقبل و�ستتوقف ال�ط��ائ��رة يف �أك�ث�ر من
 لتعود بعد ذلك �إىل العا�صمة،ع�شر دول
. 2015  بحلول �أغ�سط�س املقبل،الإماراتية
 و�صلت2 وكانت طائرة �سوالر �إمبل�س
�إىل مطار �أبوظبي على منت طائرة �شحن
 ومعها فريق عمل �سوي�سري م�ؤلف من،
 مهند�سا وتقنيا عملوا لتجميع �أجزاء140
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Shuttle Bus Drivers

Graphic Designer

Shuttle Bus drivers wanted. Must have valid Ontario
driver’s License class “B” or “C” with “Z” endorsement.
Must be neat, pleasant, reliable and service oriented with
good driving record and physically fit to handle customers
luggage. Flexible hours, with full or part-time including
weekends and evenings. For more information call Jack at
9927-233-416or write to info@cdclimo.com

Graphic designer wanted for an Arabic/English newspaper.
Must be experienced with In-Design, and Photo-Shop
programs on a Mac and PC computers. We offer flexible
hours on a full or part-time basis with a chance to work from
home on piece work. For more information Call Harry at
9927-233-416 or write to: info@canadianaranbetwork.com

Be Your Own Boss
Limousine Brokers Drivers wanted. Good potential Income
Good working conditions. Be your own boss Work from
your Home many areas in Ontario to choose from. We can
provide you with vehicles, uniform, training dispatching,
insurance, license and finance. Minimum of 50,000$ as a
down payment is required. For more information please
contact Tom at 7769-240-416 or write to hm@cdclimo.com

Investment Opportunity
One of the largest coach and Bus service of its kind in
Ontario is expanding coast to coast and is looking for
partners or silent investors. Good potential income, good
working conditions. Excellent opportunity to invest and
work in Canada. We can assist the right candidates to
immigrate to Canada. Minimum Half (2/1) million dollars
investment. For more information please contact Sam at
9927-233-416 or write to canadianbus@hotmail.com

Diesel Mechanic wanted for a coach and Limousine service
garage-shop near Toronto Pearson Airport. Flexible hours,
with full or part-time including weekends and evenings.
For more information call Jack at 9927-233-416 or send your
resume to: info@cdclimo.com

وا� �س �ت �ن��دت ا ل��درا ���س��ة �إىل �أ ��س�ئ�ل��ة
وج �ه��ت �إىل أ�ك �ث�ر م ��ن خ �م �� �س��ة �آالف
 دولة حول ا�ستجاباتهم37 �شخ�ص يف
 و أ�ظ�ه��رت.العاطفية ملختلف ا مل��وا ق��ف
%66 �إجابات امل�شرتكني من الرجال �أن
%24منهم بكوا �أقل من خم�س دقائق و

الطائرة وو�صلها بالألواح ال�شم�سية ليزيد
.وزنها على طنني
م��دي��ر امل �� �ش��روع ل�ي����س ج��دي��دا على
 فهو �أول �شخ�ص حلق،املبادرات الفريدة
،يف منطاد يف رحلة حول العامل دون توقف
.1999 دامت ت�سعة ع�شر يوما عام
وق��ال الطيار ومدير م�شروع �سوالر
�إمبل�س برتراند بيكار»ما ت��روه هنا هي
ط��ائ��رة ع�ل��ى الأ� �ش �ع��ة ال�شم�سية ميكن
�أن حتلق ليال ن�ه��ارا ون ��أم��ل �أي���ض��ا حول

CLASSIFIEDS

Gas/Diesel Mechanic

كانت درا ��س��ات �سابقة ق��د �أظهرت
�أن ا ل� ��د م� ��وع حت� �ت ��وى ع� �ل ��ى ه ��رم ��ون
ا ل �ب�روال ك � �ت �ي�ن ال� � ��ذي ت � �ف� ��رزه ال� �غ ��دة
 ومتتلك،النخامية املرتبطة بالعاطفة
املر �أة م�ستويات �أعلى من هذا الهرمون
.مقارنة بالرجل
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Limo Bus Dispatcher
Limo Bus Dispatcher needed for bus and limo company
near Toronto Pearson Airport. Must be fluent in English,
well mannered, pleasant voice and have good customer
relations and hav some knowledge of basic computer
programs. We offer flexible hours and on the job training.
For more information, call Jack at 9927-233-416 or send
your resume to: hm@cdclimo.com

BE YOUR OWN BOSS

Limo Owners/Investors Wanted

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

Ottawa Jobs

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

Ottawa Jobs

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





       •
 $5000.   •
      •
•






hm@cdclimo.com
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الت�شيك متنح امللك اعلى و�سام برتبة «اال�سد االبي�ض»
املر�سال -تورنتو ،اكد الرئي�س الت�شيكي
ميلو�س زمي��ان ت�ضامن ب�لاده مع االردن
بخ�صو�ص جرمية اغتيال الطيار ال�شهيد
معاذ الك�سا�سبة على يد ع�صابة داع�ش
االره ��اب� �ي ��ة وم��واج��ه��ة ه���ذه ال�ع���ص��اب��ة
االرهابية ،مقدما � ّأح��ر التعازي لل�شعب
االردين بهذا امل�صاب.
وو� �ص��ف زمي ��ان م��ا اق�ترف �ت��ه داع����ش
االره ��اب� �ي ��ة ب��اجل��رمي��ة ال��ن��ك��راء بحق
االن���س��ان�ي��ة ،م ��ؤك��دا ان �ن��ا ب�ح��اج��ة ال�ي��وم
للت�ضامن مع االردن لي�س بالأقوال وامنا
بالأفعال.
وق��ال الرئي�س الت�شيكي ان��ه وتقديرا
من ب�لاده ل�شجاعة وحكمة جاللة امللك
ع�ب��داهلل ال�ث��اين ول�ل��أردن �سيتم وللمرة
االوىل يف تاريخ اجلمهورية الت�شيكية منح
جاللته اعلى و�سام برتبة اال�سد االبي�ض.
واكد زميان يف كلمة له خالل اختتام
منتدى االعمال االردين الت�شيكي الذي
نظمته ال �ث�لاث��اء غ��رف��ة جت ��ارة الأردن
بالتعاون مع ال�سفارة الت�شيكية بعمان،
ان ال ت�ف��او���ض م��ع االره��اب �ي�ين لأن ��ه من

امل�ستحيل ان نقابل تلك الق�سوة ال�شديدة
م��ن ق�ب�ل�ه��م ب��ال �ت �ف��او���ض وال �ت �� �س��ام��ح او
اال�سرت�ضاء او املفاو�ضات.
وع �ب�ر ع ��ن ت��ق��دي��ره ل �ل �ج �ه��ود ال �ت��ي

ا�سالمية.
وا���ش��ار اىل جم���االت ال �ت �ع��اون ال�ت��ي
ميكن ان ت�ساعد فيها بالده اململكة ب�شكل
ا�سا�سي خا�صة يف امل �ج��االت الدفاعية

تبذلها الدولة االردنية ملواجهة االرهاب
وال �ت �ط��رف م� ��ؤك ��دا �� �ض ��رورة ان ي�ك��ون
هناك عمل دويل حا�سم يقود اىل انهاء
التنظيم االرهابي الذي ي�سمي نف�سة دولة

وال�ط��اق��ة وال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة وال�سياحة
من خ�لال ال�شركات الت�شيكية املعروفة
يف هذا املجال وتعزيز التبادل ال�سياحي
بني البلدين ال�صديقني من خالل اطالق

رحالت مبا�شرة بني عمان وبراغ.
ولفت اىل امكانيات التعاون مع االردن
مبجال ان�شاء املفاعل ال�ن��ووي والتعاون
ال�صحي ،م�شريا اىل ال��زي��ارة التي قام
بها �صباح اليوم الثالثاء اىل م�ست�شفى
اخلالدي وال��ذي يتواجد فيه فريق طبي
ت�شيكي يعمل �ضمن م�شروع (ميدفاك)
ملعاجلة �أطفال اردنيني و�سوريني يعانون
من عيوب خلقية يف القلب.
واكد م�ساعد وزير ال�صناعة الت�شيكي
ف�ل�ادمي�ي�ر ب ��ارت ��ل ان ح �ك��وم��ة ب�ل�ادة
حري�صة على تعزيز التعاون االقت�صادي
والتجاري مع االردن والبحث عن فر�ص
اقت�صادية جديدة تدفع مبادالت البلدين
التجارية اىل االمام بالإ�ضافة اىل اقامة
م�شروعات ا�ستثمارية م�شرتكة.
بدوره رحب النائب االول لرئي�س غرفة
جت��ارة االردن غ�سان خ��رف��ان بالرئي�س
الت�شيكي والوفد املرافق معربا عن امله
ب��ان تكون ال��زي��ارة بداية جديدة لتنمية
وتعزيز العالقات االقت�صادية والتجارية
واال�ستثمارية بني البلدين ال�صديقني.

جي�شان حولك

ال�شاعر ا لأردين حيدر حممود
�أهداء جلاللة امللك عبد اهلل الثاين
قائد الوطن .يف عيد ميالده الثالث
وا خل �م �� �س��ون حت�ي��ة جل�ي���ش�ن��ا ا ل�ع��ر ب��ي
البطل � :شهداء  ،وم�شاريع �شهداء
 « ،وما ب ّد لوا تبديال «

اجلي�ش ..
يا قائدَ
ِ
يا ُر محْ ًا ُيعا ِن ُق ُه ُر ْم ٌح ..
ويا َ�س ِّيد ًا مِ نْ �ساد ٍة نجُ ُ ِـب
َج ْي�شانِ َح ْو َل َك َ :ج ْي ٌ�ش يف َخنـا ِد قـ ِه
يفْدي ..و � َآخ ُر ُي ْعلي �شـامِ خَ ال ُق َب ِب
َو َن ْحنُ يف َز َم ٍن � :ألقا ِب�ضونَ بـِ ِه

..م ْنذورونَ لل َّت َع ِب
على ال ُّر جو َل ِة َ
محُ ا َر بونَ منَ ال ُّد نيا َ ..و ُم ْط ِب َق ٌة
عليهِ ُم ا لأ ْر ُ�ض ِ ..با لأ ْر زا ِء َو ال ُك َر ِب
َ
ميل َمدىً
اجل ِ
َو �صا ِبرونَ ..ولل ِّ�صبرْ
و�ساكِ نونَ على َج ْم ٍر مِ نَ الله ِـب
َو لي�س َمنْ َي�صطلي بالنا ِر الهِ َب ًة
ينام على َب ْح ٍر من ال ّذ هَ ِب
َك َمنْ ُ
اجلي�ش ..وا َل ْهفي على َع َر ٍب
يا�سيدَ
ِ
َ
ال َي ْ�ش َحذونَ ا ملُدى  ..إ� ّال على ال َع َر ِب
َو دو َنه ُْم �أ ْل ُف محُ ْ ت ٍَل يمُ َ زِّ ُقه ُْم
ويف َمنا ِز لِهِ ْم مليونُ ُم ْغت َِ�ص ِب
ًتقْ�ضي املالي ُني يف ال ُّد نيا على َ�س َب ٍب
�إ ّال ماليي َننا َ ..تقْ�ضي ِبال َ�س َب ِب !
َك�أنَّ هذا الذي َي ْجري ِ ألُ ّم ِتنـا
ّ
َ�ض ْر ٌب من الوهم � ..أو َل ْو ٌن من اللع ِِب
ُج ْعنا َمع ًا َ ..و َ�ش ِر ْبنا ما َء نا َكدِ ر ًا
َو لمَ ْ ُن�سا ِو ْم ..و ْمل َن ْر َك ْع ..و لمَ ْ َن َه ِب
وهل ُي�سا ِو ُم َمنْ كا َنت ر�سا َل ُت ُه ؟
ر�سال َة ال ّثور ِة ا َمل ْ�شبوب ِة ال ّل ّهب ِ ؟ !

املر�سال -تورنتو ،ثمة من يت�ساءل ماذا
ال��ذي �ستفتقده الأم�يرة هيا بن احل�سني،
ابنة العاهل الأردين الراحل امللك ح�سني
ب��ن ط �ل�ال ،وزوج � ��ة ن��ائ��ب رئ �ي ����س دول��ة
الإم ��ارات العربية املتحدة رئي�س جمل�س
ال��وزراء ،حاكم �إم��ارة دبي ،ال�شيخ حممد
بن را�شد �آل مكتوم ،ورئي�سة �إح��دى �أكرب
االحت� ��ادات ال��دول�ي��ة يف ري��ا��ض��ة الأل �ع��اب
الأوملبية والتي تبلغ من العمر  40عام ًا،
عندما ت�صل �إىل نهاية فرتتي رئا�ستها
لالحتاد ال��دويل للفرو�سية يف دي�سمرب/
كانون الأول  2014؟
ق��د ي�ب��دو اجل ��واب� ،أن الأم�ي�رة هيا
هي واح��دة من قلة من الن�ساء اللواتي
ت� �ب���و�أن م �ن��ا� �ص��ب ب� � ��ارزة يف ري��ا� �ض��ة
الأل �ع��اب الأومل �ب �ي��ة ،م��ا ي�ضفي �شعورا
كبريا بالإجالل واالح�ترام الذي تركت
�أث��ره لدى �أب��رز الفر�سان على ال�ساحة
الدولية.
ف �ت �ج��ده��ا ت �ق �ل��د ال� �ف ��ر�� �س ��ان ،ويف
مقدمتهم الفار�س الربيطاين يف ريا�ضة
قفز احلواجز ،يل بري�سون ،والذي ي�ضع
حول عنقه ثالث ميداليات ذهبية فاز
بها يف بطولة العامل لألعاب الفرو�سية،
يف مدينة كان الفرن�سية يف نورماندي.
وي�ق��دم بري�سون حتية تقدير واح�ترام
�إىل الأم �ي�رة ه�ي��ا يف �إح���دى ��س�ب��اق��ات
الفرو�سية ،حيث تظهر ميدالياته من
فوق كتفها قائ ًال« :الآن �سيدتي� ،أدرك
ج��ي��د ًا م ��دى م �ه��ارت��ك يف � �س �ب��اق قفز
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احلواجز ،ورمبا مل حت�صدين ما يكفي
م��ن امل �ي��دال �ي��ات ال��ذه�ب�ي��ة ،ل��ذا فكرت

الأردن يف دورة ا ألل�ع��اب الأوملبية التي
�أق�ي�م��ت يف مدينة �سيدين الأ��س�ترال�ي��ة

بال�سماح لك بلم�س ميدالياتي ».ويقول
ب�ير� �س��ون« :مت �ك �ن��ت الأم �ي��رة ه �ي��ا من
�إدراج عدة بلدان يف ريا�ضة الفرو�سية،
بعدما ك��ان مفهوم الريا�ضة النخبوية
ي���س�ي�ط��ر ع �ل��ى � �س �ب��اق��ات ال �ف��رو� �س �ي��ة».
و�أ� �ض��اف« :عملت الأم�يرة هيا بجد يف
�إجن ��اح دورة الأل �ع��اب ال�ت��ي �أق�ي�م��ت يف
ل �ن��دن ،و�أ� �ص��رت على �أن الربيطانيني
لي�سوا جمرد فر�سان ،بل �أي�ضا العبني
ريا�ضيني».
وكانت الفار�سة والأمرية هيا قامت
ق��د مثلت ب�لاده��ا ،عندما حملت علم

ع��ام  ،2000م��ن خ�لال م�شاركتها يف
�سباق قفز احلواجز .وبعد مرور اربعة
�أع ��وام ،ت��زوج��ت م��ن ال�شيخ حممد بن
را�� �ش ��د ،وامل� �ع ��روف ب���ش�غ�ف��ه ب��اخل �ي��ول
وال�ف��رو��س�ي��ة وك��ل م��ا ي�خ����ص �سباقات
القدرة.
وبحلول العام � 2006أ�صبح ال�شيح
حممد ب��ن را��ش��د ح��اك�م� ًا لإم ��ارة دب��ي،
ورئ �ي ����س ال�� ��وزراء يف دول� ��ة الإم � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة ،ومت ان �ت �خ��اب الأم �ي��رة هيا
ل��رئ��ا��س��ة الإحت� ��اد ال ��دويل للفرو�سية.
وم �ن��ذ ذل��ك ال��وق��ت� ،أدت (الأم �ي�رة)

يف ذكرى الوفاء للحسني ...

والبيعه للملك عبدالله ابن الحسني !!!!
د .سحرعبداملجيد املجايل
وف ��اء ل�ل��رج��ل ال ��ذي ب�ن��ى ه ��ذا ال��وط��ن
الأردن بهمة وعزمية الأردنيني ،ي�ستذكر
الأردنيون يف ال�سابع من �شباط من كل
عام ،ذكرى رحيل املغفور له ب��أذن اهلل
امللك احل�سني بن طالل طيب اهلل ثراه
وا�سكنه ف�سيح جنانه ،والبيعة ل��وارث
ال�ع��ر���ش الها�شمي ج�لال��ة امل �ل��ك عبد
اهلل الثاين بن احل�سني  -أ�ط��ال اهلل يف
عمره واع��ز ملكه -ال��ذي ن� أش� وترعرع
يف بيئة �أردن �ي��ة عربية �إ�سالمية ،بيئة
زادها الأميان بالأمة العربية ووحدتها،
وهواءها الإخال�ص والتفاين يف �سبيل
م�صلحة الأردن و�شعبه العربي املعطاء،
وال�ع�م��ل م��ن اج��ل رف�ع��ة راي��ة الإ� �س�لام
وامل�سلمني.
لقد ا�ستطاع الراحل العظيم جاللة
امللك احل�سني رحمه اهلل ،قيادة الأردن
�إىل التقدم وال�س�ؤدد يف حلظة من �أدق
واخطر مراحل تاريخ الأردن احلديث،
ف�ح�ي�ن�م��ا ا� �س �ت �ل��م احل �� �س�ين ��س�ل�ط��ات��ه
ال��د��س�ت��وري��ة يف  1952مل ي�ك��ن عمره
ق��د جت��اوز الثمانية ع�شر ربيعا ،وك��ان
الأردن يعاين من ت�سلط الأجنبي على
�إرادة �شعبه وق��راره ال�سيا�سي مبعاهدة
التحالف الأردنية – الربيطانيه  ،املكبلة
حلريته وحقه يف الت�صرف كدولة ذات
� �س �ي��ادة ،يف ح�ين ك��ان��ت ق �ي��ادة جي�شه
العربي ب�إمرة الأجنبي الدخيل .
�أم ��ا املحيط ال�ع��رب��ي ف�ك��ان يعاين
م��ن ال �ت �م��زق واال� �س �ت �ق �ط��اب والتبعية
للمع�سكر ال�شرقي �أو الغربي ،وتنه�ش
ج�سده اخلالفات البينية وغياب العمل
العربي امل�شرتك واالب�ت�ع��اد ع��ن تلم�س
ق�ضاياه امل�صريية ،بعيدا عن الإ�ستقرار
وامل�ؤ�س�سية ،ممتهن ًا �سيا�سة الإنقالبات
الع�سكرية و�شعاره البيان رقم واحد !!!.

الأمرية هيا�..ساحرة ريا�ضة الفرو�سية
دور ًا بارز ًا يف تطوير ريا�ضة الفرو�سية
و�ضمان احلفاظ على مكانتها يف القمة
بني الألعاب الريا�ضية الأخرى.
وت� �ق���ول الأم� �ي ��رة ه� �ي ��ا« :ال �� �س �ب��ب
الرئي�سي ال��ذي جعلني �أت�ق��دم لرئا�سة
االحت ��اد ال ��دويل للفرو�سية ،مل يتمثل
ب ��أن ريا�ضة الفرو�سية �أ�صبحت �سيئة
�أو ت��راج�ع��ت ل �ل��وراء ،ول�ك��ن حقيقة �أن
احت � ��ادات ف �ي��درال �ي��ة �أخ � ��رى حت � ّرك��ت
ب �� �س��رع��ة �أك� �ب��ر »،م �� �ض �ي �ف��ة �أن «روح
امل��ن��اف�����س��ة» م� ��وج� ��ودة ،واالحت � � ��ادات
ال �ف �ي��درال �ي��ة «ت�ت�ن��اف����س ع �ل��ى مكانتها
يف امل���س��اب�ق��ات ال��دول �ي��ة ،ك�م��ا يتناف�س
ال��ري��ا��ض�ي��ون ،وت��اب�ع��ت ب��ال�ق��ول« :يجب
�ضمان ت �ب��و�أ ه��ذا ال �ن��وع م��ن الريا�ضة
القمة».
وفيما يتعلق مبركزها غري ال�ع��ادي
ك��ا م��ر �أة را ئ��دة يف ع��امل ا ل��ر ي��ا ��ض��ة،
ت�ق��ول ا لأ م�ي�رة ه�ي��ا� « :أ ع�ت�ق��د �أ ن��ه مت
حت �ق �ي��ق ا ل �ك �ث�ير مل �� �س��ا ع��دة ا ل �ن �� �س��اء
ل� �ل ��و �� �ص ��ول �إىل ت� �ل ��ك ا مل� �ن ��ا �� �ص ��ب،
و ل �ك��ن ب��ا ل �ن �� �س �ب��ة يل م��ا ي�ن�ق���ص�ن��ي،
ه ��و ا ل��و ���ص��ول م ��ن خ�ل�ال ا ل �ق��ا ع��دة
ا ل�شعبية » .
و ت� �ل� �ف ��ت ا لأ م� �ي ��رة ه� �ي ��ا �إىل �أن
« ه��ن��اك ف ��رق ك �ب�ير ب�ي�ن ا ل �� �ش �خ ����ص
ا ل��ذي ي�ستحق القيام بهذه املهمة،
وا ل ��ذي ي �� �ص��ادف �أن ي �ك��ون �إ م ��ر �أة،
و ب�ين ا م ��ر �أة حت���ص��ل ع�ل��ى ا ل��و ظ�ي�ف��ة
فقط لكونها امر �أة».
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يف ه��ذه ال �ظ��روف الع�صيبة ،ق��اد
احل �� �س�ين الأردن ،ف ��أن �ه��ى امل �ع��اه��دة
الأردن �ي��ة -الربيطانية  ،1957وع��رب
قيادة اجلي�ش العربي �سنة  ،1956وعزز
م�ؤ�س�سية الدولة وتثبيت �أركانها ،وتعامل
مع الواقع الدويل وحربه الباردة �آنذاك
بحنكة القائد ،وخربة املجرب ،وت�صميم
املحارب ،وبعد نظر احلكيم ،وا�ستطاع
بهمة الأردن�ي�ين �إخ��راج الأردن من كل
املحن التي تعر�ض لها.
وق� ��اد ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ب � أ�ب �ع��اده��ا
املختلفة� ،سواء ال�سيا�سية �أو االقت�صادية
�أو االجتماعية �أو الثقافية.

وبنى مدماك آ�خ��ر يف حياة الأردن
والأردنيني ،فعزز توجهات امللك امل�شرع
املرحوم جاللة امللك طالل بن عبد اهلل
رحمه اهلل� ،أبو الد�ستور الأردين «»1952
وال���ذي ي�ع��د م��ن �أك�ث�ر د��س��ات�ير ال�ع��امل
املتح�ضر تقدم ًا وم�ؤ�س�سية.
وكانت ريادية امللك امل�ؤ�س�س املغفور
له عبد اهلل الأول بن احل�سني وطموحاته
ال��وح��دوي��ة امل���ش��روع��ة يف ب�ن��اء �سوريا
ال �ك�ب�رى ال ��واح ��دة امل ��وح ��دة وه�لال�ه��ا
اخل�صيب ع�ل��ى ط��ري��ق ت��وح�ي��د ا ألم ��ة،
حا�ضرة يف وج��دان احل�سني وم�سريته
التي ا�ستمرت من عام .1999-1952
وامت امل�سرية جاللة امللك عبد اهلل
املعزز ،والذي
الثاين بن احل�سني ،امللك ِ
�إ�ستطاع خ�لال �ستة ع�شر �سنه ومنذ
تولية �سلطاته الد�ستورية� ،أن ينه�ض
ب ��الأردن ،الوطن وال�شعب وال��دور� ،إىل
م�صاف ال�شعوب التي يحرتمها العامل
ب�أ�سره ،و�أ�صبح رقم ًا عاملي ًا يف احلراك
ال�سيا�سي ،الإقليمي وال ��دويل ،وركن ًا
�أ�سا�سي ًا من �أركان التفاعل الإن�ساين مع
احل�ضارات الأخرى.
وظف كل ذلك خلدمة الأردن و�شعبه
وم �� �ص��احل��ه احل �ي��وي��ة ،ووا���ص��ل الليل
بالنهار من العمل الدءوب من اجل الأمة
العربية وق�ضاياها امل�صريية �سواء يف
فل�سطني �أم العراق ام �سوريا.
ومل ين�سى البعد �ألعقيدي يف ن�سبه
وم�شروعية وجوده ،فا�ستثمر امللك عبد
اهلل الثاين عالقاته الإقليمية والدولية
م��ن اج��ل ت�ع��زي��ز الإ���س�ل�ام وامل�سلمني
ودورهم يف الثقافة واحل�ضارة العاملية.
لقد ا�ستلهم جاللة عبداهلل الثاين ما
خطط له وبناه الآباء والأجداد ،و�أ�ضاف
العديد م��ن اللم�سات ال��ري��ادي��ة لبناء
الدولة واملجتمع ،والتي ال يغفل عنها �إال
موتور �أو غائب لل�ضمري ومغيبه .ففي
عهده توا�صلت عملية البناء و التنمية،
وجتذرت امل�ؤ�س�سية واحلياة الت�شريعية،
وا�ستمر الأردن واح��ة أ�م��ن وا�ستقرار
وموئال للعرب كافة.
ويف ذك��رى يوم الوفاء للح�سني ....
نقول :رحم اهلل احل�سني وا�سكنه ف�سيح
ج�ن��ان��ه!!! .ويف ذك��رى البيعة لعبد اهلل
الثاين نقول� :أم��د اهلل يف عمرك واعز
م �ل �ك��ك....وح �م��ى اهلل الأردن والأم ��ة
العربية املاجدة.

تعيني �أول �أردنية يف املحكمة الدولية
لت�سوية املنازعات

الدكتورة املحامية منال علي ال�ضمور
املر�سال -تورنتو ،قررت املحكمة الدولية
لت�سوية املنازعات يف لندن تعيني الدكتورة
املحامية منال علي ال�ضمور قا�ضي ت�سوية
منازعات باملحكمة
وتعترب املحامية ال�ضمور من املبادرين
والعاملني على ال�ساحة الدولية والعربية،

وبذلك �ستكون ال�ضمور اول �أردن�ي��ة يتم
ت�سليمها املن�صب يف املحكمة ال��دول�ي��ة
لت�سوية املنازعات .وتعرف ال�ضمور بني
قريناتها ب�أنها كتلة م��ن الن�شاط ال��ذي
ال تتوقف ,و�شغلت من�صب م�ست�شارة يف
حمكمة الكرك يف جنوبي االردن.
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 %10من ن�ساء العامل يتعر�ضن لالعتداء اجلن�سي

اخبار متنوعه
خمطط لت�سجيل الأق�صى ك�أر�ض تابعة لإ�سرائيل

امل��ر��س��ال -تورنتو ،تعتزم منظمة ي�شاي
اليهودية التي يقودها احلاخام �شموئيل
الياهو ت�سجيل م�ساحة امل�سجد الأق�صى يف
مدينة القد�س املحتلة كملك تابع لالحتالل
الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ب���ش�ك��ل ر� �س �م��ي يف دائ ��رة
"الطابو" (ت�سجيل الأرا�ضي) الإ�سرائيلية،
وذلك تهيئة لو�ضع خمطط �أكرث تف�صيال
لإقامة كن�س يهودية على �أجزاء منه.
امل��ر��س��ال -تورنتو� ،أك��دت تقارير من
منظمة اليوني�سيف العاملية �أن واحدة من
كل ع�شر فتيات دون �سن الـ � ،20أو حوايل
 120مليون �سيدة يف جميع �أنحاء العامل،
ق��د تعر�ضن ل�شكل م��ن �أ�شكال االع�ت��داء
اجلن�سي.
ووجدت نف�س التقارير �أن �ستة من بني
كل ع�شرة �أطفال ترتاوح �أعمارهم بني - 2
 14عاما يتعر�ضون �أي�ضا ل�شكل من �أ�شكال
ال�ع�ق��اب ال �ب��دين .وت�شري ال�ب�ي��ان��ات على
�سبيل املثال� ،إىل �أن  %10.6من �ضحايا
االغت�صاب يف الهند ،عام  ،2011هم دون
�سن  14عاما.وتقول منظمة اليوني�سف،
التي ا�ستندت يف تقاريرها �إىل بيانات من
 190دولة� ،أن ثمة ما بني  %30و  %80من
ال�ضحايا الن�ساء ،ال يك�شفن عن جتارب
االعتداء اجلن�سي يف مرحلة الطفولة ،يف
حني تف�ضل كثري من ال�ضحايا الأخريات
ال�ت��زام ال�صمت طيلة حياتهن.وبخالف
االعتقاد العام ب��أن الفتاة عندما تتزوج،
تتوقف املتاعب ،ت�شري التقارير �إىل �أن
واح��دة تقريبا م��ن ب�ين ك��ل ث�لاث �شابات
متزوجات تقع �ضحية لالعتداء العاطفي
�أو اجل�سدي �أو حتى اجلن�سي على �أي��دي

��ش��ري��ك احل �ي��اة ،وخ��ا� �ص��ة يف جمهورية
الكونغو الدميقراطية و�أوغ�ن��دا وتنزانيا
وزميبابوي.
واالجت��اه املقلق الآخ��ر هو �أن ما يقرب
من  %50من الفتيات يعتقدن �أنه م�سموح
للزوج ب�ضرب زوجته �أو االع�ت��داء عليها
م��ن وق��ت لآخ��ر.و�أرج �ع��ت ال�ت�ق��اري��ر هذه
الأرقام املرتفعة �إىل حقيقة �أن الكثري من
ال�ضحايا الن�ساء يخ�شني ب�شدة من الإبالغ
عن تعر�ضهن لالعتداء� ،أو لأنهن بب�ساطة
ال يعرفن �أن تعر�ضهن للأذى هو �أمر غري
مقبول.
�أما الأوالد فيميلون �إىل �أن يكونوا �أكرث
ه��دوءا من الفتيات �إذا ما اعتُدي عليهم
بال�ضرب ،حتى ال تنك�سر �صورة الرجولة
عنهم ،ويف حالة اغت�صابهم من قبل ذكور،
فال يتحدثون عن الأم��ر حتى ال يعتربهم
الآخرون مثليي اجلن�س.
�أي�ضا وجدت التقارير �أن من بني الأنواع
الأك�ث�ر �شيوعا للتحر�ش اجلن�سي تلك
املنت�شرة على �شبكات االنرتنت ،ووجدت
الدرا�سة �أن ما يزيد قليال عن واحدة من
ك��ل ث�لاث طالبات يف امل��درا���س ق��د وقعن
�ضحايا لهذا ال�شكل من �أ�شكال التحر�ش.

وح� ��ذرت م��ؤ��س���س��ة الأق �� �ص��ى للوقف
وال�ت�راث من م�ساعي املنظمة اليهودية،
وقالت يف بيان لها �إن منظمة ي�شاي تطمح
�أن ي�صادق وزي��ر الق�ضاء الإ�سرائيلي يف
احلكومة ال�ق��ادم��ة على خمطط ت�سجيل
الأق�صى يف دائرة "الطابو" الإ�سرائيلية،
وهو ما يف�سح املجال �أمام و�ضع خمططات
تف�صيلية لبناء كن�س ي�ه��ودي��ة يف بع�ض
�أجزائه.
وج��اء حتذير م�ؤ�س�سة الأق�صى بناء
ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات �صحفية ن�شرتها بع�ض

امل��ر��س��ال -تورنتو� ،أف��اد تقرير "خا�ص"
ن�شرته �صحيفة "الغارديان" الربيطانية،
�أن تنظيم ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة ،داع����ش،
ع��زز قب�ضته ع�ل��ى �إم � ��دادات ال�ن�ف��ط يف
العراق ،ويرت�أ�س الآن �إمرباطورية تهريب
م�ت�ط��ورة م��ع ال �� �ص��ادرات غ�ير القانونية
�إىل تركيا والأردن و إ�ي��ران ،وفقا ملهربني
وم�س�ؤولني عراقيني .بعد �ستة �أ�شهر من
ب�سط �سيطرتها على م�ساحات �شا�سعة
من الأرا��ض��ي ،تك�سب اجلماعة املتطرفة
امل�لاي�ين م��ن ال� � ��دوالرات �أ��س�ب��وع�ي��ا من
عملياتها النفطية العراقية ،وفقا ملا تقوله
ال��والي��ات امل �ت �ح��دة .ومل ت�سفر ال �غ��ارات
اجلوية لقوات التحالف �ضد ناقالت النفط
وامل�صايف التي ت�سيطر عليها داع�ش �إال
على جم��رد تراجع ه��ذه ال���ص��ادرات بدال
من �إيقافها.
ي�سيطر امل�سلحون على ح��وايل ن�صف
دزينة من حقول النفط املنتجة للنفط،
وقد متكنوا ب�سرعة من ت�شغيلها ومن ثم
ا�ستغاللها عرب �شبكات جتارية ت�أ�س�ست
يف جميع �أنحاء �شمال العراق ،حيث يعدَ
التهريب جزءا �أ�سا�سيا من احلياة هناك
وه��ذا منذ �سنوات .من �أوائ��ل يوليو حتى
�أواخر �أكتوبر املا�ضي� ، 2014أكرث النفط
هُ ��رب نحو كرد�ستان ال�ع��راق .وق��د باعت
داع�ش النفط �إىل التجار الكرد بخ�صم
كبري .وم��ن كرد�ستانُ ،ي�ع��اد بيع النفط
لتجار �أت��راك و�إي��ران�ي�ين .و�ساعدت هذه
الأرب� ��اح داع ����ش ع�ل��ى دف��ع �أج���ور مغرية
ملنت�سبيها 500 :دوالر �شهريا للمقاتل،
وحوايل  1200دوالر للقائد الع�سكري.
وقد �ضغطت ال��والي��ات املتحدة على
ق��ادة كرد�ستان ال �ع��راق لقمع التهريب،
لكن كان الت�أثري حمدودا .ذلك �أن النفط
ال يزال يجد طريقه �إىل تركيا عرب �سوريا،
حيث ينتقل م�ضاربو داع�ش من �سوق �إىل
�آخ��ر ،كما يقول املهربون ،لي�صل النفط
اخلام بثمن زهيد �إىل الأردن .وقد حثت
جلنة الأمم املتحدة ،يوم الإثنني املا�ضي،
الدول املجاورة للعراق و�سوريا لال�ستيالء
على ال�شاحنات النفط التي ال تزال تتدفق
من الأرا��ض��ي اخلا�ضعة ل�سيطرة مقاتلي
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داع����ش" .نحن ن�شرتي ناقلة نفط حتمل
نحو � 26إىل  28طن من النفط بحوايل
 4200دوالر ،ونبيعها يف الأردن بـ� 15ألف
دوالر" ،وكل واحد من ه�ؤالء يهرب حوايل
 8ناقالت نفط �أ�سبوعيا ،كما �أبلغ �سامي
خلف ،وهو مهرب نفط و�ضابط خمابرات
ع��راق��ي �سابق يف عهد � �ص��دام� ،صحيفة

"الغارديان" .و�أ�ضاف خلف ،الذي يقيم
يف العا�صمة الأردنية ،عمان� ،إن املهربني
يدفعون عادة مل�س�ؤويل احلدود الفا�سدين
 650دوالر لكل نقطة تفتي�ش لل�سماح لهم
بالعبور.
ي�ؤكد م�س�ؤولون يف املخابرات العراقية
�أن داع�ش ت�ستخدم حمافظة الأنبار ،التي
ت�شرتك يف احل ��دود م��ع الأردن ،كمركز
رئي�س للتهريب� ،إذ ت�سيطر على ثالثة
حقول نفط رئي�سية يف العراق ،وهي عجيل،
�شمال تكريت ،حقل القيارة ،وحمرين.
وقال �أحد امل�س�ؤولني ،مقيم يف كركوك
التي ي�سيطر عليها الأكراد� ،إنه مت نقل 435
طن من النفط اخلام من حقل عجيل يف
حمافظة �صالح الدين م�ؤخرا �إىل الأنبار،
ومن هناك هُ رب �إىل عمان.
يف ي��ون�ي��و امل��ا� �ض��ي ،ح�ل�ق��ت ط��ائ��رات

للم�س�ؤولني الأكراد �صور الأقمار ال�صناعية
و�ضغطوا عليهم التخاذ �إجراءات �صارمة.
وق��د دم ��رت ال �ط��ائ��رات ا ألم��ري�ك�ي��ة �سبع
ن��اق�لات ،و��ض��رب��ت ال �ط��ائ��رات العراقية
�أهدافا مماثلة ال�شهر املا�ضي.
وقد حذر ،ديفيد كوهني ،وكيل �ش�ؤون
الإره� ��اب واال��س�ت�خ�ب��ارات املالية ب��وزارة
اخلزانة الأمريكية ،يف الأ�سبوع املا�ضي،
من �أن مقاتلي داع�ش الزالوا يك�سبون "عدة
ماليني من ال ��دوالرات �أ�سبوعيا من بيع
موارد الطاقة امل�سروقة واملهربة".
قبل �سيطرة داع�ش ،كانت حقول النفط
تنتج من � 400أل��ف �إىل � 500أل��ف برميل
يوميا ،وفقا مل�س�ؤول يف �شركة نفط ال�شمال
التي تديرها ال��دول��ة يف ال �ع��راق ،وكانت
ت�شرف على كافة احلقول يف املنطقة قبل
اجتياح مقاتلي داع�ش .و�أف��اد متعامل �أن
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ال�صحف العربية م��ؤخ��ر ًا ح��ول املو�ضوع،
ت�ضمنت ا�ستياء منظمة ي�شاي من عدم
جت��اوب مركز اخل��رائ��ط الإ�سرائيلي مع
طلب قدمته املنظمة لت�سجيل كامل م�ساحة
امل�سجد الأق���ص��ى كملكية ر�سمية تابعة
لالحتالل الإ�سرائيلي ،تخوف ًا من ردود
الأفعال وحل�سا�سية املو�ضوع.
وتزعم "ي�شاي" �أن �ساحة الرباق كاملة
�سجلت عام  1996على �أنها "طابو" تابع

لالحتالل الإ�سرائيلي ،الأم��ر ال��ذي ف�سح
امل �ج��ال ل��و��ض��ع خم�ط�ط��ات تخ�ص كامل
منطقة الرباق.
وقالت م�ؤ�س�سة الأق�صى �إن منظمة
ي�شاي تن�شط يف ن�شر خمططات لبناء
كن�س يهودية يف بع�ض أ�ج��زاء امل�سجد
الأق�صى ،خا�صة يف املنطقة ال�شرقية
ب�ين امل���ص�ل��ى امل� ��رواين وب ��اب ال��رح�م��ة،
م�ضيفة �أن التطور الأخ�ير ي�أتي �ضمن
��س�ع��ي حم �م��وم ل�لاح �ت�لال ا إل��س��رائ�ي�ل��ي
ال�ستهداف امل�سجد الأق�صى.

"�إمرباطورية" داع�ش النفطية� :أموال �ضخمة حتت ت�صرفها
اال�ستطالع من دون طيار الأمريكية فوق
��ش�م��ال ال �ع��راق ور� �ص��دت �أع� ��دادا كبرية
من ناقالت النفط تعرب دون عوائق من
مناطق داع�ش �إىل �إقليم كرد�ستان .يف
ذلك الوقت ،كان مقاتلو الب�شمركة الأكراد
يواجهون داع�ش على جبهة جديدة وه�شة.
وق ��دم ال �ق��ادة الع�سكريون الأم�يرك �ي��ون
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الإنتاج الآن يف �أوج��ه ،حيث �إن 3000طن
من النفط اخلام ( 25350برميل) ُيهرب
يوميا �إىل كرد�ستان .وم��ن هناك ُينقل
النفط خفية �إىل تركيا و�إيران.
لكن النائب ال�ك��ردي ،حممود حاجي
عمر ،قال �إن االجتار غري امل�شروع انخف�ض
بن�سبة  ،٪50و�أ�ضاف" :لقد اعتقلنا العديد
م��ن الأ�شخا�ص ال��ذي��ن ت��ورط��وا يف �شراء
النفط م��ن داع�ش" ،واع�ت�رف بالقول:
"حتى امليلي�شيات ال�شيعية التي حتارب
املتطرفني قد ا�ستفادت من التجارة عن
طريق فر�ض �ضرائب على ناقالت النفط
التي متر عرب الأرا� �ض��ي التي ي�سيطرون
عليها".
كرمي ح�سن 47 ،عاما� ،سائق �شاحنة
م��ن ال�سنة ال�ع��رب ك�شف هوية قائد من
داع�ش م�س�ؤول عن جزء كبري من جتارة
النفط ،و�سمه� :سعود ال��زرق��اوي .وق��ال
ح�سن �إن ال��زرق��اوي عقد �صفقة لتهريب
النفط مع زعماء القبائل ال�سنية وغريهم
م��ن ال���ش�خ���ص�ي��ات ال� �ب ��ارزة يف منطقة
املو�صل .وين�شط ه�ؤالء ال�شبكات القائمة
مع التجار ا ألك��راد الذين ي�أخذون النفط
�إىل منطقة احلكم الذاتي.
وق��ال ح�سن ،ال��ذي نقل النفط على
م��دى ال�سنوات  13املا�ضية ،إ�ن��ه فوجئ
مب��دى �سرعة داع�ش يف ت�شغيل احلقول
النفطية .عندما �س�أل مقربيه يف قطاع
النفط باملو�صل ،قيل له �إن داع�ش جلبت
م�ع�ه��ا اث �ن�ين م��ن مهند�سي ال�ن�ف��ط من
��س��وري��ا ،وق��د متكنا م��ن ت�شغيل احلقول
اخلا�ضعة ل�سيطرة تنظيم الدولة" .اتفق
التجار الكرد على �شراء النفط بن�صف
�سعره ال��دويل ودفع  1500دوالر على كل
ناقلة لعبور ن�ق��اط التفتي�ش اخلا�ضعة
ل�سيطرة البي�شمركة يف مناطق كركوك
وخممور وداق��وق وط��وز خورماتو" ،كما
ق��ال ح�سن ال��ذي��ن اع�ت��اد للح�صول على
مبلغ � 120إىل  150دوالر لنقل النفط
اخل��ام ،ولكن ُدف��ع له ما ي�صل �إىل 300
دوالر للرحلة ،ذه��اب��ا و إ�ي��اب��ا ،م��ن قبل
م�سلحني ينتمون �إىل داع�ش ،ثم ُيعاد بيع
النفط �إىل جتار �أتراك و�إيرانيني.

املر�سال -تورنتو ،ك�شفت درا�سة �أجرتها
م�ؤ�س�سة �أوك�سفام اخلريية الربيطانية
�أن  1باملئة من الأ�شخا�ص الأكرث ثراء يف
العامل� ،سيمتلكون ثروة تعادل ما ميتلكه
بقية ال�سكان على الأر�ض.
ووف�ق��ا ل�ل��درا��س��ة ،ف ��إن احل�صة التي
مي�ت�ل�ك�ه��ا أ�غ��ن��ى  1ب��امل �ئ��ة م��ن ال���س�ك��ان
�سرتتفع لت�صل �إىل  50باملئة من اجمايل
ال�ث�روة يف ال �ع��امل ،ع��ام � ،2016إذا ما
ا�ستمرت معدالت النمو احلالية ،بينما
�سيعي�ش  99باملئة من ال�سكان على الـ 50
باملئة الأخرى.
وقالت امل�ؤ�س�سة �إن زيادة ثروة ه�ؤالء
الأثرياء ارتفعت من  44باملئة عام 2009
�إىل  48باملئة العام . 2004
وح ��ذرت �أوك���س�ف��ام �أن 'االن �ف �ج��ار يف
عدم امل�ساواة' يعيق جهود حماربة الفقر
يف ال�ع��امل .وت�ساءلت امل��دي��رة التنفيذية
للم�ؤ�س�سة ويني بيانياما ،عن ما �إذا كان
النا�س يريدون حقا �أن يعي�شوا يف عامل،

حيث ي�شكل  1باملئة فقط ق��وة �أك�بر من
بقية الب�شر جمتمعني.
وقالت يف بيان قبيل املنتدى العاملي
االق�ت���ص��ادي ال�سنوي يف داف��و���س':ح�ج��م
ع��دم امل�ساواة يف العامل مثري للده�شة،
وعلى الرغم من �أن الق�ضية حتتل مكانة
متقدمة على جدول �أعمال العامل� ،إال �أن
الفجوة تت�سع ب�سرعة بني الأغنياء وبقية
ال�سكان'.
و�أو�ضحت �أوك�سفام �أن نحو  46باملئة
م��ن ح�ج��م ال �ث�روة امل�ت�ب�ق�ي��ة يف ال �ع��امل،
والبالغة  52باملئة فقط ،تخ�ضع �أي�ضا
ل�سيطرة خم�س ال�سكان الأكرث ثراء ،بعد
ا�ستبعاد ن�سبة  1باملئة امل�سيطرة على
القا�سم الأكرب من الرثوة.
و أ�ك� ��دت امل� ؤ���س���س��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة �أن�ه��ا
�ستدفع الت�خ��اذ �إج ��راءات عاجلة لوقف
'ال��زي��ادة املت�صاعدة من ع��دم امل�ساواة'،
والبداية �ستكون بحملة على ال�شركات
املتهربة من ال�ضرائب.

عمان  -بغداد
طريق ّ
�أخطر طريق يف العامل

املر�سال -تورنتو ،طريق عمان  -بغداد
ال��دويل ال��ذي ت�سري فيه ال�شاحنات لنقل
الب�ضائع م��ن الأردن �إىل ال�ع��راق �أ�صبح
يعد من �أك�ثر املناطق خطورة يف العامل،
وفقا ملا ذكره موقع  i100التابع ل�صحيفة
«اندبندنت» الربيطانية .ه��ذا الطريق،

مكان ،كل منهم يريد ن�سبة من الب�ضائع
التي ننقلها ،فبني (داع����ش) وامللي�شيات
ال�شيعية ،ال ميكن �أن نحمي �أرواحنا.
و�أ�شار املوقع �إىل �أن قبل الغزو الأمريكي
للعراق يف عام  ،2003كان يدخل العراق
يوميا من الأردن نحو � 2000شاحنة ،لكن

ال��ذي ي�ستخدمه �سائقي ال�شاحنات لنقل
ك��ل �شيء تقريبا م��ن التفاح للم�ضادات
احل�ي��وي��ة� ،أ��ص�ب��ح ي�سيطر عليه مقاتلني
تابعني لتنظيم الدولة الإ�سالمية يف العراق
وال�شام .واحلكومة العراقية لي�س لديها
�سوى موقع وحيد �أو نقطة تفتي�ش واحدة
على احل��دود الأردنية خم�ص�ص لفح�ص
الرتاخي�ص ،لكن بعد ذل��ك تبد�أ معاناة
�سائقي ال�شاحنات حيث يواجهون مئات
ا ألم �ي��ال م��ن الأرا� �ض��ي التي ينعدم فيها
القانون.
ونقل امل��وق��ع ع��ن �صالح علي الدين،
�سائق عراقي من مدينة الفلوجة ،قوله:
«هذا الطريق �أ�صبح جحيما ،فتوجد قوات

هذا العدد انخف�ض �إىل � 400شاحنة فقط.
واليوم مل يتبق �سوى � 30سائق ًا فقط
ق��رروا املخاطرة بحياتهم يومي ًا وال�سري
يف هذا الطريق ،وهذا الأمر �أ�صبح مهما
عن �أي وقت م�ضى ال�ستمرار تزويد املدن
املحا�صرة مثل الفلوجة واملو�صل والرمادي
مبا يحتاجونه من ب�ضائع وخدمات.
وت�����س��اءل امل ��وق ��ع ع ��ن ال �� �س �ب��ب وراء
خماطرة ه�ؤالء ال�سائقني ب�أرواحهم للقيام
هذا الأمر ،قائال« :هل هو ب�سبب احتمال
زيادة �أجورهم �ضعفني �أو � 3أ�ضعاف؟.وقال
حممد خري داوود ،رئي�س احتاد �أ�صحاب
ال�شاحنات يف الأردن« :يف الواقع ،الأردن
الآن ه��ي �شريان احل�ي��اة بالن�سبة لغرب

تابعة للحكومة العراقية ،القنابل ت�سقط
من ال�سماء ،املدن حتت احل�صار ،الطرق
التفافية وغري �أمنة ،قطاع الطرق يف كل

ال �ع��راق ،لكننا نحذر ال�سائقني �أن هذا
الطريق خطري جدا ،لكن بع�ضهم ال ميكنه
�أن يقول ال للمال.
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جـفرا للخدمات اللوجستيه والشحن

خدمة الشحن الوارد والصادر
من الصني ،الباكستان ،دبي ،لبنان ،مصر ،األردن  ،فلسطني ،العراق ،امريكا ،اوروبا  ،وكندا  ،ومعظم دول العالم.

لدينا أفضل الوكالء املعتمدون في معظم دول العالم تنافس في اخلدمة العاليه واالسعار املناسبة.
شـحن من مختلف انحاء دول العالم الى كندا  ،والى مـختلف عواصم ومدن العالم األخرى.

خدمـة الشـحن من الباب الى الباب

Door-To-Door Service

9 0 5 7 8 2 1 2 24

Door-To-Door Service

Jafra Logistics, provides top quality services

Middle East, UAE , Jordan , Lebanon, Egypt, Pakistan, Iraq, Palestine, Europe, China, and USA
We Provide a Competitor Rate with Excellent Service.

F a x : + 1 9 0 5 7 8 2 1 2 24
www.jafralogistics.ca
15-02-26 11:39 AM

Te l : 1 9 0 5 7 8 2 1 2 24
info@jafralogistics.ca
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HONEST . COMPETENT . RELIABLE

Fadi Elhami

Sales Representivate

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!
Direct: 416-616-777 | Fax: 416-298-8303
FrankElhami@gmail.com | www.FrankElhami.com
Our Listing Service can Include:

* Complete Marketing Evaluation
* Professional Feature Sheets
* 24 Hour Open House Virtual Tour
* Professional Photograph
* Market your Home Using Cutting Edge Technology
* Deluxe Staging of your Home
* Expose your Home to our Extensive Database of Serious Buyers
Top Ranked Websites Where 90% of Buyers Start their Search
Independetly Owned and Operated.
Not Intended to Solicit those Under Contract
with Another Agent. *Conditions Apply.

Century 21 Innovative Realty Inc.

3-2250 Markham Road, Toronto, ON. M1B 2W4

ترقبوا حلقة جديدة و مميزة
مبنا�سبة عيد الع�شاق
من الربنامج العربي
”AskMirna "�آ�سك مرينا
على قنوات روجرز التلفزيونية
حيث �سيبث يوم ال�سبت املوافق
(10, 59 & 510 HD)  فرباير ال�ساعة العا�شرة �صباحا على قنوات21 يف
,ً فربايرال�ساعة اخلام�سة والن�صف م�ساءا24 �سيعاد بثه يومي الثالثاء املوافق يف
. فرباير ال�ساعة الرابعة �صباحا28 و �صباح ال�سبت يف
.)(بث الإعادات ملنطقة تورنتو و �سكاربورو فقط
 تابعوا،* *ملعرفة كل ما يجري من ن�شاطات يف اجلالية العربية يف تورونتو الكربى
." على الفي�سبوكAskMirna "�آ�سك مرينا
 كما ون�ستقبل مواهب الكبار.* *ت�ستطيعون امل�شاركة يف الربنامج و ب�أي مو�ضوع ترغبونه
.  لذلك ابعثوا ب�أرائكم و �إقرتاحاتكم ونحن ن�ستقبلها بكل ترحاب،وال�صغار
* *�إذا كان لديكم ن�شاطات وترغبون ببثها على قناة روجرز التلفزيونية و للإعالنات يف
 يرجى ار�سال �إمييل على املوقع،الربنامج

www.askmirna.com
أيضا ميكنكم مشاهدة جميع الحلقات عىل
AskMirna YouTube
أو عىل موقع

AskMirna.com under Rogers TV Section
 زوروا املوقع التايل،ملزيد من املعلومات
www.rogerstv.com/askmirna
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ن�شاطات جمعية االردنيني الكنديني يف تورونتو
يف ذكرى �شهيدنا البطل الطيار النقيب معاذ الك�سا�سبه "رحمه الله"
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال حَ ْ
ين ُق ِتلُو ْا يِف َ�سبِيلِ هّ ِ
ند َر ِّبهِ ْم ُي ْرزَ ُقونَ .
َو َ
ت َ�س نَ َّ
ب ال َِّذ َ
الل �أَ ْم َوات ًا َب ْل �أَ ْح َياء ِع َ
�صدق اهلل العظيم

االردين وجلميع �شهداء الأم��ة العربية
بالراحه النف�سهم والرحمه واملغفره ،كما
دعا اهلل ان يهدي املتطرفني اىل طريق

املر�سال  -تورونتو:
اق��ام��ت جمعية االردن �ي�ين الكنديني
بالتعاون مع اجلالية االردن�ي��ة والعربية
والكندية واللبنانية عدة ن�شطات جماعيه
على اثرا�ست�شهاد املرحوم ال�شهيد البطل
الطيار النقيب معاذ الك�سا�سبه

ب��راد ب��ت م�ن��دوب� ًا ع��ن رئي�س احلكومة
ال�ك�ن��دي��ة دول ��ة رئ�ي����س ال� ��وزراء �ستيفن
هاربر ،وال�شيخ هارون �إمام م�سجد طارق

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ب ا َّلذِ ينَ ُق ِت ُلو ْا فيِ َ�سبِيلِ اللهّ ِ أَ� ْم َوات ًا َب ْل �أَ ْح َياء عِ ندَ َربِّهِ ْم ُي ْر َز ُقونَ .
َو َال تحَ ْ َ�س نَ َّ

اىل ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم
حفظه اهلل ورعاه �أمني

الديوان امللكي العامر  -عمان

اململكة االردنية الها�شمية

� 3شباط  -فرباير2015

�سيدي وموالي:

ال��ذي ا�ست�شهد على اي��دي التنظيم
االره��اب��ي "داع�ش " (ال��ذي��ن ي��دع��ون
انف�سهم بالدوله اال�سالميه  -واال�سالم
ب��راء منهم) يف اب�شع واق�ب��ح اجلرائم
الوح�شيه التي عرفها التاريخ والأن�سانية.
ففي يوم اجلمعة املوافق ،2015-2-6
اق��ام��ت اجل�م�ع�ي��ة � �ص�لاة ال�غ��ائ��ب على
روح ال�شهيد الطاهره يف م�سجد طارق
اال�سالمي يف مدينة تورونتو ،كندا ،بعد
�صالة اجلمعة.

�صدق اهلل العظيم

القيادة الها�شميه املظفرة  ،ودرع االردن
احل�صني اجلي�ش العربي البا�سل  ،قائ ًال:
ان ه��ذا امل���ص��اب اجل�ل��ل ال ��ذي ا�صاب
االردن�ي��ون جميع ًا واث��ار غ�ضبهم وجرح
قلوبهم وا��ش�ع��ل م�شاعرهم يف الوطن
الأم احلبيب ويف بالد املهجر على حد ًا
�سواء ،فلقد وحدهم جميعا يف �صف ًا واحد
جمددين العهد بالبيعة جلاللة امللك عبد
اهلل الثاين اب��ن احل�سني املعظم حفظه
اهلل ورعاه ،و�أعرت حقيقة داع�ش للعامل
كله بانهم لي�سوا �سوى منظمة ارهابية
مرتزقه الميتوا اىل اال�سالم ب�شيئ.
ثم توجه امل�صلني لفندق الهوليدي-
ان – مطار تورنتو ال�ستقبال املعزيني
 ،وتوقيع قائمة التعازي بال�شهيد معاذ
الك�سا�سبه.
كما اق��ام��ت ال�سيدة ليلى ال �غ��زاوي

ال�صواب ،وان يعم ال�سالم واملحبة يف
ال�شرق االو��س��ط ويف ال�ع��امل اج�م��ع .ثم
دع��ى امل�صليني حل�ضور اال�ستقبال يف
قاعة الكني�سه ،وقدمت القهوه وال�شاي

اال�سالمي ،والأب ج��ورج اي��وب  -راعي
كني�سة مار اليا�س ال�شرقية االرثوذك�سية،

مبزيد ُا من احلزن واال�سى ،ينعي رئي�س جمعية االردنيني الكنديني وجميع اع�ضاء
الهيئة الإدارية خا�صة ،ونيابة عن جميع ابناء اجلالية االردنية والعربية والكندية عامة،
ا�ست�شهاد ابن الوطن االردن البطل الطيار ال�شهيد املرحوم ب�أذن اهلل معاذ الك�سا�سبه...
و�إذ نعزي �أنف�سنا او ُال ،نود ان نتقدم من والدي البطل ال�شهيد معاذ الك�سا�سبه ومن جميع
ال الك�سا�سبه ومن االردن احلبيب ،ملك ًا و�شعب ًا وجي�ش ًا وحكومة باحر وا�صدق م�شاعر
التعازي واملوا�ساة ،كما نريد ان ن�ؤكد بان الفقيد الغايل ،ال�شهيد البطل املرحوم معاذ ،هو
فقيد االردن والأمة العربية والإ�سالمية والعامل احلر ب�أ�سره.
وان هذه اجلرمية الب�شعة الدنيئه �ضد االن�سانية ،ان دلت على �شيئ ف�إمنا تدل على
�شرا�سة وقبح ونذل ما ي�سمى بتنظيم الدولة الإرهابية –داع�ش -اعداء اال�سالم وامل�سلمني
والعامل كله ،والأ�سالم بريء منهم.
ويف هذا املقام ،نريد ان جندد العهد والوالء جلاللتكم ولعائلتكم الها�شمية الكرمية،
والردننا احلبيب ،واثقيني متام الثقة واليقيني ،بان االردن احلبيب بقيادتكم الها�شمية
ال�سديدة �سيبقى الدرع احل�صني امام تلك املحن وال�شدائد ،وان االردنيني جميع ُا اينما
كانوا ،وحيثما وجدوا� ،سيبقوا يد ُا واحدة ،وقلب ُا واحد ُا ،ولن نتزعزع امام تلك اجلرمية
الب�شعة التي هي �ضد جميع مبادئ االن�سانية والديانات ال�سماويه ال�سمحة...
بل �ستزيد من وحدتنا وقوتنا واميانن ُا وعزميتنا وحر�صنا على امن و�أمان االردن...
يف ظل قائد الوطن جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم حفظه اهلل ورعاه امني ،وان دم
الطيار البطل ال�شهيد معاذ مل ولن يذهب هدر ًا .
كـلنا معـاذ الك�سا�سبه  ...وكـلنا فداء للـوطـن

هذا وقد ح�ضر ال�صالة العديد من
ابناء اجلالية االردنية والعربية والكنديه
من خمتلف االديان والطوائف ،باال�ضافة
اىل العديد من مندوبي احلكومة الكنديه
من ال�ن��واب واع�ضاء املجال�س البلدية،
ويف طليعتهم �سعادة النائب ب��راد بت
مندوب ًا عن رئي�س احلكومة الكندية دولة
رئي�س الوزراء �ستيفن هاربر ،وال�صحافة
واالعالم العربي والكندي.

وتبع ال�صالة دعاء امليت وكلمة ت�أبيني
القاها اال��س�ت��اذ زي��اد م�ل�اوي فريحات
رئي�س اجلمعية على روح فقيد الوطن
ال�شهيد البطل معاذ الك�سا�سبه ،دعا
فيها اهلل عز وجل ان يتغمد الفقيد بوا�سع
رحمته وي�سكنه ف�سيح جنانه ،ويلهم اهله
وذوي��ه جميل ال�صرب وال���س�ل��وان ...كما
ا�شاد ببطولة ال�شهيد وت�ضحيته العظمى
من اجل وطنه وعقيدنه و�أمته  ،واحلفاظ
على ام��ن وام��ان االردن احلبيب يف ظل

15-02-26 11:40 AM

دع��وة ع�شاء على روح امل��رح��وم ال�شهيد
البطل معاذ الك�سا�سبه ،ح�ضرها العديد
م��ن الن�شميات الأردن� �ي ��ات يف جمعية
االردنيني الكنديني وال�سيدات العربيات
وال �ك �ن��دي��ات ،يف ي ��وم اجل�م�ع��ه امل��واف��ق
 ،2015-2-6وتخلل ال��دع��وة احلديث
عن �سرية ال�شهيد وت�ضحياته املجيدة
من اج��ل الوطن واالم ��ة ،وال��دع��اء على
روح��ه الطاهره وان ي�سكنه اهلل ف�سيح
جنانه ويلهم اهله وذوي��ه جميل ال�صرب
وال�سلوان.
ك �م��ا ���ش��ارك��ت ج �م �ع �ي��ة االردن� �ي�ي�ن
الكنديني بال�صالة اجلماعيه للت�أبني
والدعاء لفقيد الوطن املرحوم ال�شهيد
البطل الطيار النقيب معاذ الك�سا�سبه يف
كني�سة مار اليا�س ال�شرقية االرثوذك�سية
يف مي�سي�ساغا ،برعاية الأب جورج ايوب،

يوم الأحد املوافق  ،2015- 2 - 8وح�ضر
القدا�س العديد من ابناء اجلاليه االردنيه
والكنديه  ،ودع��ا االب ج��ورج لل�شهيد

واحللويات عن روح ال�شهيد.
ك �م��ا ���ش��ارك��ت ج �م �ع �ي��ة االردن� �ي�ي�ن
الكنديني النادي الأردين يف مدينة تورنتو
بيت ال �ع��زاء ال��ذي اق��ام��ه ال �ن��ادي ،على
روح فقيد الوطن املرحوم ال�شهيد البطل
الطيار النقيب معاذ الك�سا�سبه يف مركز
�سانت جورج ،ريت�شموند هيل  ،يف ال�ساعة
ال�سابعه م�سا ًء من يوم االربعاء املوافق
 ،2015-02-11وح�ضر ه��ذه املنا�سبه
ال �ع��دي��د م��ن اب �ن��اء اجل��ال �ي��ه االردن �ي��ه

والعربيه .
ويف هذا املقام ال ي�سعنا اال ان نتوجه
بجزيل ال�شكر وا ألم �ت �ن��ان اىل ك��ل من
�شاركنا الآمننا واحزاننا ،اما يف احل�ضور
او عرب و�سائل التوا�صل الأجتماعي .
ونخ�ص بالذكر كل من �سعادة النائب

وف�ن��دق الهوليدي ان – مطار تورنتو،
واىل كل من ال�سادة ابراهيم فريحات
وتركي املرجي وكرمي م�شرب�ش ،وفيكتور
البخيت ،وخليل قاقي�ش ،وعبدالقادر
�صبحا وحممداحمد نوفل ،وال�سيد وائل
ح��داد رئي�س ال�ن��ادي الأردين وال�سيدة
مرينا �صاحبة قناة ا�سك مرينا ،واالن�سه

...عا�ش املـلك  ...وعا�ش االردن
وانا هلل وانا اليه راجعون

زياد مالوي فريحات

رئي�س جمعية االردنيني الكنديني
تورونتو – كندا

نعي ال�شهيد البطل الطيار النقيب معاذ الك�سا�سبة

أ�م��اين النجار .كما نود ان نوجه �شكرنا
اخلا�ص جلميع اع�ضاء جمعية االردنيني
الكنديني مل�شاركتهم ودعمهم لن�شاطات
اجلمعيه يف تلك الظروف ال�صعبه ممثلة

تتقدم �سفارة اململكة االردنية الها�شمية يف اوتاوا بجزيل ال�شكر والتقدير
والعرفان لكل من تكرم بتقدمي التعزية ال�صادقة واملوا�ساة احل�سنة با�ست�شهاد
الطيار البطل النقيب معاذ الك�سا�سبة الذي قدم حياته بكل �شجاعة لوطنه
ومليكه واهله ،متحدي ًا منفذي العمل االجرامي ال�شاذ عن القيم واالع��راف
االن�سانية.
ان اجلرمية الب�شعة باغتيال ال�شهيد معاذ الك�سا�سبة قد ع��ززت وحدة
االردنيني وتالحم ابناء وبنات اال�سرة االردنية الواحدة الذين وقفوا �صف ًا
واحد ًا يف وجه االخطار والتهديدات االرهابية واثبتوا انهم على العهد ما�ضون
وملتزمون بحماية وطنهم ودينهم حتت الراية الها�شمية بقيادة �صاحب اجلاللة
امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم حفظه اهلل ورعاه.
رحم اهلل الفقيد البطل .وتغمده املوىل برحمته ور�ضوانه وتقبله مع النبيني
وال�صديقني وال�شهداء وال�صاحلني ،والهم ذويه جميل ال�صرب وال�سلوان .

انا هلل وانا اليه راجعون
�سفارة اململكة االردنية الها�شمية  /اوتاوا

يف رئي�س اجلمعيه اال�ستاذ زي��اد مالوي
فريحات والدكتوره �سحر املجايل امني
�سر اجلمعية جلهودهم الكبرية يف تنظيم
واعداد تلك الن�شاطات اخلرية والهادفه
ل��رع��اي��ة ق���ض��اي��ا ال��وط��ن االم االردن
احلبيب ،و الب��راز جهود ابناء اجلالية
االردنية والدفاع عن م�صاحلهم يف كندا.

Ziad Malawi Freihat
President
17 Kelfield St. Toronto, ON. M9W-5A1
Tel: 416-233-9927, Fax: 416-233-1610, Email: jcesociety@hotmail.com
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كلنا معاذ
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ن�شاطات جمعية االردنيني الكنديني يف تورونتو
يف ذكرى �شهيدنا البطل الطيار النقيب معاذ الك�سا�سبه "رحمه الله"
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