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داع�ش تدعو ان�صارها لتنفيذ هجمات  ...يف كندا !!!
امل��ر��س��ال -تورنتو� ،أف��ادت ال�سلطات
ال�ك�ن��د ّي��ة �أن تنظيم ال��دول��ة اال�سالم ّية
ن�شر �شريط فيديو يدعو فيه �أن�صاره �إىل
تنفيذ هجمات �ض ّد دول الغرب مبا فيها
ك�ن��دا .ل�ك��نّ م��دي��رة جمموعة "�سايت"
الأمريك ّية لال�ستخبارات ريتا كاتز قالت
ي�ضم
يف تغريدة على تويرت �إن ال�شريط ّ
جمموعة من املعلومات تعود �إىل ال�صيف
املا�ضي  ، 2014وقد ن�شره م�صدر غري
مرتبط بالتنظيم.
وق� � � �ل � � ��ت ك � � ��ات � � ��ز �إن وك� � � � ��االت
اال�ستخبارات ت�سيء �أحيانا فهم ن�شاط
امل �ن� ّ�ظ �م��ات الإره��اب � ّي��ة على االن�ترن��ت،
وتطلق حتذيرات ال �ضرورة لها.
وجم �م��وع��ة � �س��اي��ت اال� �س �ت �خ �ب��ارات � ّي��ة

ت��راق��ب ن���ش��اط امل �ج �م��وع��ات االره��اب � ّي��ة
على االن�ترن��ت .و�أف ��اد ب�ي��ان � �ص��ادر عن
وزير الأم��ن العام الكندي �ستيفن بليني
�أن كندا لن تر�ضخ للتهويل و�أنها تقاوم
االره��اب��ي�ي�ن ال��ذي��ن ي� �ه� � ّددون ��س�لام�ه��ا
واحلر ّية والدميقراط ّية.

وا�� �ش ��ار �إىل �أن ع �ل��ى ال �ك �ن��دي�ين �أن
ي �ك��ون��وا ح��ذري��ن م���ض�ي�ف��ا ب � ��أن أ�ج �ه��زة
ا ألم ��ن واال��س�ت�خ�ب��ارات تعمل بالتن�سيق
م��ع ح�ل�ف��ائ�ه��ا ل �� �ض �م��ان أ�م� ��ن ال�ك�ن��دي�ين
و� �س�لام �ت �ه��م ع �ن��دم��ا ت �ت �ل � ّق��ى م�ع�ل��وم��ات
وحتذيرات ذات م�صداق ّية ب�ش�أن وجود
�أي ت �ه��دي��د .وت �ق��ول ال���ش��رط��ة ال�ك�ن��د ّي��ة
الفدرال ّية �إن �شريط الفيديو املذكور ُن�شر
يوم ال�سبت املا�ضي  10يناير . 2015
وي��دع��و ال �� �ش��ري��ط �إىل ق �ت��ل عنا�صر
ال� ��� �ش ��رط ��ة وال��ع�����س��ك��ري�ي�ن وع �ن��ا� �ص��ر
اال� �س �ت �خ �ب��ارات يف اوروب � ��ا وال ��والي ��ات
امل �ت �ح��دة وك �ن��دا وا� �س�ترال �ي��ا ف���ض�لا عن
مواطني الدول التي ان�ض ّمت �إىل التحالف
�ض ّد تنظيم "الدولة اال�سالم ّية".

PARTNER / SALES REPRESENTATIVE

Residential & Commercial
Real Estate Professional

4255 Sherwoodtowne Blvd., Suite 300, Mississauga

(0200-279 )905 or (9994-279 )905

خبري العقار املهند�س لهيب اليا�س

SERVING THE
COMMUNITY
SINCE 1973

زعماء العامل يدينون الهجوم امل�سلح على �شاريل �إيبدو
ال �ع �ن��ف دم ��وي ��ة يف
املر�سال -تورنتو،
فرن�سا منذ عقود.
�أحت�شد الفرن�سيون
وخ� � ��رج �أك��ث ��ر م��ن
يف العا�صمة باري�س
 700أ�ل��ف متظاهر
ي��وم الأح���د املا�ضي
يف م���س�يرات جابت
 11ي� �ن ��اي ��ر 2015
�شوارع مدن فرن�سية
للم�شاركة يف م�سرية
تنديد ًا بالهجمات.
'مليونية' للتعبري عن
و م��ن ق ��ادة ال��دول
وح��دت �ه��م وال�ت�ن��دي��د
ب��ال��ه��ج��م��ات ال �ت��ي
ال � ��ذي � ��ن �� �ش ��ارك ��و
يف ه � ��ذه امل �� �س�ي�رة
تعر�ضت لها فرن�سا.
رئ��ي�����س ال � � ��وزراء
وق� � ��د �� �ش���ارك يف
الملك عبداهلل والملكة رانيا ،والرئيس الفلسطيني محمود عباس ،والرئيس التونسي ،ورئيس
الربيطاين،
امل �� �س�يرة ن �ح��و 50
الحكومة االسرائيلية نتنياهو ،ووزير الخارجية االماراتي بن زايد يشاركون المسيرة في باريس.
دي�ف�ي��د ك��ام�يرون،
من زعماء العامل.
واتخذت ال�سلطات الفرن�سية إ�ج��راءات وق ��ال ك��ول�ي�ب��ايل يف امل�ق�ط��ع امل �� �ص��ور إ�ن��ه وامل�ست�شارة الأملانية� ،أنغيال مريكل ،ورئي�س
�أمنية غري م�سبوقة� ،إذ ن�شرت الآالف من نفذ مع امل�سلحني الآخرين اللذين هاجما الوزراء الرتكي� ،أحمد داوود �أوغلو ،ورئي�س
�أفراد ال�شرطة والع�سكريني لت�أمني امل�سرية� .شاريل �إبدو  -هجماتهم رد ًا على ا�ستهداف ال��وزراء الإ�سباين ،ماريانو راخ��وي ،ووزير
وبد أ� م�سل�سل العنف يف فرن�سا الأربعاء تنظيم ال��دول��ة الإ� �س�لام �ي��ة .وي���ش��ار اىل اخلارجية الرو�سي� ،سريغي الفروف .كما
 7يناير  ،2015عندما اقتحم ال�شقيقان ان زوج��ة �أح�م��د كوليبايل ح�ي��اة بومدين �شارك فيها امللك عبداهلل وامللكة رانيا،
�شريف و�سعيد كوا�شي مكاتب جملة �شاريل ( 26ع��ام��ا)  ،امل�شتبهه يف الهجومني ال والرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س ،ورئي�س
احلكومة التون�سية
�إب� � � ��دو يف ب��اري�����س
م� � �ه � ��دي ج� �م� �ع ��ة،
وق �ت��ل � 17شخ�ص ًا
ورئ��ي�����س احل �ك��وم��ة
يف �أع� �م���ال ال�ع�ن��ف
اال�سرائيلية بنيامني
ال��ت��ي وق��ع��ت خ�لال
ن �ت �ن �ي��اه��و ،ووزي � ��ر
ثالثة �أي��ام .وت�ستمر
اخلارجية االماراتي
ال�شرطة يف البحث
ع �ب��داهلل ب��ن زاي ��د.
ع ��ن �أي أ�� �ش �خ��ا���ص
ب� ��اال� � �ض� ��اف� ��ة اىل
يحتمل تواط�ؤهم مع
م �� �س ��ؤول�ين دول �ي�ين
امل �� �س �ل �ح�ين يف ه��ذا
ك�� �ب� ��ار  .ورف� �ع���ت
الهجوم الأره��اب��ي .
الف �ت��ات كتب عليها
وق �ب �ي��ل ان �ط�لاق
ب ��ال� �ع ��رب� �ي ��ة� �' :ض��د
امل� � ��� � �س �ي��رةُ ،ن�����ش��ر
مقطع فيديو يظهر فيه امل�سلح �أميدي تزال هاربة من وجه ال�سلطات الفرن�سية  ،االره� � ��اب''،االره� � ��اب ل�ي����س ل��ه دي �ن'،ك �م��ا
كوليبايل يق�سم ب��ال��والء لزعيم تنظيم حيث �أو�ضحت قناة "بي �إف �إم" الفرن�سية� �� ،ش ��ارك االالف امل��واط��ن�ي�ن ال�ف��رن���س�ي�ين
'ال��دول��ة الإ��س�لام�ي�ة' �أب��و بكر ال�ب�غ��دادي� .أن ال���ش��اب��ة امل ��ذك ��ورة غ ��ادرت ف��رن���س��ا  ،م��ن ا� �ص��ول ع��رب�ي��ة يف امل �� �س�يرة  .وب���د�أو
وقتل كوليبايل �شرطية فرن�سية و�أربعة وت��وج�ه��ت �إىل مدينة ا�سطنبول الرتكية بامل�سري ن�ح��و ��س��اح��ة اط �ل��ق عليها عمدة
�أ��ش�خ��ا���ص �آخ��ري��ن �ضمن جم�م��وع��ة من ومن هناك عربت �إىل الأرا�ضي ال�سورية .مدينة باري�س '�ساحة ح��ري��ة التعبري' ويف
وخلفت الهجمات ��ش�ع��ور ًا بال�صدمة تقدير �أويل لعدد امل�شاركني ق��ال منظموا
ال��ره��ائ��ن اح�ت�ج��زه��م يف متجر ي�ه��ودي
قبل �أن ترديه ال�شرطة الفرن�سية قتيال .ل��دى الفرن�سيني� ،إذ تعد من �أك�ثر �أعمال امل�سرية �أن العدد فاق  3ماليني �شخ�ص.
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�سا�سكات�شيوان :م�ستوى قيا�سي جديد
يف ا�ستهالك الغاز الطبيعي

املر�سال -تورنتو� ،سجل ا�ستهالك
الغاز الطبيعي م�ستوىً قيا�سي ًا جديد ًا
يف مقاطعة �سا�سكات�شيوان يف غرب
كندا بني الرابع واخلام�س من ال�شهر
دي�سمرب  ، ، 2014مع هبوط احلرارة
�إىل  29درج��ة م�ئ��وي��ة حت��ت ال�صفر
واحلرارة املح�سو�سة بت�أثري من عامل
ال��ري��اح �إىل  40درج ��ة م�ئ��وي��ة حتت
ال�صفر وبالتايل ارتفاع كمية الغاز
امل�ستخدمة للتدفئة.
فقد بلغ ا�ستهالك �سا�سكات�شيوان
من الغاز الطبيعي للفرتة املذكورة
 1,27ب�ي�ت��اج��ول (ال�ب�ي�ت��اج��ول وح��دة
قيا�س للطاقة ت�ساوي أ�ل��ف تريليون
ج� ��ول) ،وف ��ق م��ا أ�ف� ��ادت ب��ه �شركة
"تران�س غاز" ()TransGas
وه� ��ي ف� ��رع م ��ن ���ش��رك��ة "�سا�سك
�إنرجي" ( .)SaskEnergy

وه ��ذه ا ألخ�ي��رة � �ش��رك��ة عامة يقول
موقعها� إنها ت ��وزع ال �غ��از الطبيعي
على �أك�ثر من  373أ�ل��ف م�شرتك يف
�سا�سكات�شيوان .وتقول "تران�س غاز"
�إن كمية الغاز امل�ستهلكة امل�شار �إليها
متثل ارتفاع ًا بن�سبة  %2عن م�ستوى
اال�ستهالك القيا�سي ال�سابق ال��ذي
ُ�سجل يف  6كانون الأول (دي�سمرب)
 ،2013وه��و ي��وم نزلت فيه احل��رارة
�إىل  28درج��ة مئوية حت��ت ال�صفر.
وي� �ع���ود ه� ��ذا امل�����س��ت��وى ال �ق �ي��ا� �س��ي
اجلديد من ا�ستهالك الغاز الطبيعي
�إىل ارت� �ف ��اع ع ��دد امل �� �ش�ترك�ين ل��دى
"�سا�سك �إنرجي" �أي�ض ًا� ،إذ تقول
ال�شركة العامة يف بيان �أ�صدرته �إن
 7300م�ستهلك جديد ان�ضموا �إىل
قائمة زبائنها منذ ت�سجيل م�ستوى
اال�ستهالك القيا�سي ال�سابق.

اخبار كنديه

الغرية وراء جمزرة راح �ضحيتها � 9أ�شخا�ص بكندا
ا مل� ��ر � � �س� ��ال -ت� ��ور ن � �ت� ��و ،ب �ي �ن��ت
ا ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ا لأو ل �ي��ة �أن ا مل ��أ � �س��اة
ا ل �ع��ا ئ �ل �ي��ة ا ل� �ت ��ي راح � �ض �ح �ي �ت �ه��ا
ي��وم ا لأ ح��د  28د ي���س�م�بر 2014يف
ك �ن��دا  ،ث�م��ا ن�ي��ة �أ � �ش �خ��ا ���ص ب�ي�ن�ه��م
طفالن بر�صا�ص رجل ما لبث �أن
انتحر ،تعود �أ�سبابها �إىل الغرية
ا لز و جية
و ك��ا ن��ت ه��ذه ا حل��اد ث��ة ا مل��رو ع��ة
التي وقعت يف �أحد منازل مدينة
�إدمونتون يف غرب كندا� ،أ�سفرت
ع� ��ن م� �ق� �ت ��ل �� �س� �ب� �ع ��ة �أ �� �ش� �خ ��ا � ��ص
ب��ا ل��ر ��ص��ا ���ص ،م��ن ب�ي�ن�ه��م ط�ف�لان،
و م��ن ث��م قتلت �سيدة يف ال�سابعة
وا ل � �ث �ل�ا ث �ي�ن يف ا ل�� �ي� ��وم ا ل� �ت���ايل
و�صفتها ال�شرطة ب�أنها ال عالقة
لها بكل ما جرى
و ي��د ع��ى ا ل �ق��ا ت��ل ب �ه��و الم ،و ه��و
ف�ي�ي�ت�ن��ا م��ي يف ا ل�ث��ا ل�ث��ة وا خل�م���س�ين
و �� �ص���ف ع� �ل ��ى �أ ن� � ��ه زوج ع �ن �ي��ف
م�����ص��اب ب ��ا ل� �غ�ي�رة ،و ق� ��د ا ن �ت �ح��ر
ا ل � �ث �ل�ا ث� ��اء و ب� �ح� ��� �س ��ب ع��ن��ا ���ص��ر
ا ل �ت �ح �ق �ي��ق ا لأو ل� � �ي � ��ة ،ف� � ��إن ه ��ذا
ا ل��ر ج��ل ق�ت��ل زو ج �ت��ه ت�ي�ين ت��روو ن��غ
البالغة من العمر  35عاما ،وهي
�شابة التقى بها يف ا ل�ع��ام 2000
يف بلدهما فييتنام .ثم قتل ابنها

�أ ل �ف �ي ����س ذا ا لأ ع � ��وام ا ل �ث �م��ا ن �ي��ة،
ووا ل��د ه��ا ووا ل��د ت�ه��ا البالغني ( 55
ع��ا م��ا) ،و�شقيقتها (  35ع��ا م��ا)،
وا ب� �ن ��ة � �ش �ق �ي �ق �ت �ه��ا ذات ا لأ ع� ��وام
ا لثال ثة .
و �أ�شار املحققون �إىل �أن الغرية
ا ل��زو ج �ي��ة ت �ب��دو �أ ن �ه��ا �أ ح��د دوا ف��ع
اجلرمية التي �أودت �أي�ضا بحياة
�صديق الزوجة البالغ  41عاما.
و م ��ا زا ل� ��ت ب �ع ����ض ا ل �ت �ف��ا � �ص �ي��ل
ع �� �ص �ي��ة ع� �ل ��ى ا ل��ت��ف�����س�ي�ر ،م �ن �ه��ا
�إ ع ��را � ��ض ا جل� ��اين ع��ن ق �ت��ل ا ب �ن��ة
زو ج �ت��ه ذات ا ل �ع��ام ا ل��وا ح��د وا ب��ن

تورونتو :الربد القار�س...

بور�صة تورونتو تخ�سر 2.45%

يوقع �ضح ّيات من امل�شردين

مع هبوط برميل اخلام حتت ال  50دوالر

امل��ر��س��ال -ت��ورن�ت��و ،أ�ف ��ادت �شرطة
ت��ورون�ت��و �أن رج�ل ً�ا لقي حتفه ب�سبب
موجة الربد القار�س التي �ضربة مدينة
تورنتو و�ضواحيها وخمتلف �أنحاء كندا.
وق��د ّمت العثور على الرجل امل�شرد
 Homelessيف ك�شك انتظار البا�ص،
وك��ان ي��رت��دي بنطال جينز وقمي�صا
فقط وق ��د و ّمت نقله �إىل امل�ست�شفى
بعد �أن �أ�صيب بتدنيّ درجات احلرارة
يف ج�سمه (هيبوترميا) نتيجة الربد
القار�س .لك ّنه كان قد فارق احلياة قبل

و�صول فرق الإ�سعاف .وبلغت احلرارة
يف تورونتو �صباح ذلك اليوم  18درجة
مئو ّية حتت ال�صفر .وفر�ضت ال�شرطة
طوقا �أمن ّيا يف حميط احلادث .

املر�سال -تورنتو� ،أقفل امل�ؤ�شر
الرئي�سي يف بور�صة تورونتو اليوم
ع�ل��ى  14392,70ن�ق�ط��ة ،م�ترا ج�ع� ًا
 360,95نقطة عن م�ستوى �إقفاله
يوم اجلمعة املا�ضي � ،أي ما ن�سبته
 %2,45م ��ن ق �ي �م �ت��ه .و ج� ��اء ه��ذا
ا ل�ترا ج��ع ال�شديد مدفوع ًا برتاجع
� �س �ع��ر ا ل �ن �ف��ط ا خل� ��ام يف ب��ور � �ص��ة
نيويورك.
ف� �ق ��د ت � ��را ج � ��ع �� �س� �ع ��ر ب��ر م��ي��ل
النفط املرجعي اخلفيف يف �سوق

نيويورك ،ت�سليم �شباط (فرباير)
املقبل� ،إىل  49,95دوالر ًا �أمريكي ًا
ا ل �ي��وم ق�ب��ل �أن ي�ق�ف��ل ع�ل��ى 50,04
دوالر ًا � ،أي برتاجع  2,65دوالر ًا .
و ه��ذه �أول مرة ينزل فيها �سعر
ب��ر م �ي��ل ا خل ��ام يف � �س��وق ن �ي��و ي��ورك
حت��ت عتبة ا ل �ـ 50دوالر ًا منذ عام
 .2009و �أدى ذ ل���ك �إىل ت��را ج��ع
ق�ط��اع ا ل�ط��ا ق��ة يف ب��ور ��ص��ة ت��ورو ن�ت��و
بنحو من  .%6,5وكندا بلد م�ص ّد ر
�صاف للنفط.

قابل الدبب القطبية ....يف الفندق الأروع يف كندا !!!!

ال ي �ب��دو ف �ن��دق Tundra
 Lodgeا ل� ��وا ق� ��ع يف � �ش �م��ال

م� ��ا ن�� �ي�� �ت� ��و ب� ��ا م� � �ب� � �ه�� ��ر ًا م ��ن
ا ل� ��دا خ� ��ل ف��ه��و ي��ح��ت��وي ع �ل��ي
� �ص��ا ل��ة و أ� ث ��اث ب���س�ي��ط و أ� � �س��رة
��ص�غ�يرة .ولكن خ�لا ف��ا مل�ع�ظ��م

ا ل � �ف � �ن� ��ادق ،ي� �ح� �ج ��ز ا ل� ��زا ئ� ��ر
غ��ر ف�ت��ه ه�ن��ا ليتمتع مب��ا يجري
خ��ارج الفندق ولي�س دا خ�ل��ه.
ف��ا ل �ف �ن��دق ع �ب��ارة ع��ن ��س�ل���س�ل��ة
م��ن ا ل �ع��ر ب��ات ا مل �ت �ن �ق �ل��ة .ت ��أ خ��ذ
ال�ضيوف يف ر ح�ل��ة ايل ا ل�ع�م��ق
ا ل� �ث� �ل� �ج ��ي ل� �ل� �م� �ق ��ا ط� �ع ��ة واىل
م��و ط��ن ا ل��دب ا ل �ق �ط �ب��ي ،ح�ي��ث
مي�ك�ن�ه��م اال ��س�ت�م�ت��اع بلقاءات
ق��ر ي �ب��ة م��ع ح �ي��وا ن��ات ا ل �ق �ط��ب
ا ل���ش�م��ايل التي ت�ت�ع��ر ���ض ا لأن
خل� �ط ��ر اال ن � �ق� ��را �� ��ض ب �� �س �ب��ب
تغري املناخ.
و ي��د ف��ع ا ل �� �ض �ي��وف م��ا ي���ص��ل
�إىل  7695دوالر ل �ق �� �ض��اء
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ث��ل ��اث ل�� �ي� ��ايل يف ا ل� �ف� �ن���دق
ا مل�ت�ن�ق��ل .ك�م��ا مي�ك�ن�ه��م ق�ضاء
ل �ي �ل �ت�ين إ� � �ض��ا ف �ي �ت�ين يف م��د ي �ن��ة
ت�شر�شل ،وهي وجهة �سياحية
ا ���ش��ت��ه��رت ب��ا ���س��م "عا�صمة
ا ل ��دب ا ل �ق �ط �ب��ي يف العامل".
و ل � �ك� ��ل �� �ض� �ي ��ف غ� ��ر ف� ��ة ذات
ن��ا ف��ذة خ��ا � �ص��ة ب��ه  ،و ه �ن��اك
أ� ي���ض��ا م���س��ا ح��ة م�ف�ت��و ح��ة ذات
�أر � � � �ض � � �ي� � ��ة �� �ش� �ب� �ك� �ي���ة ح� �ي ��ث
مي� �ك� �ن ��ك �أن ت � �ق�ت��رب أ� ك �ث��ر
م ��ن ا حل� �ي ��وا ن ��ات ا ل �ق �ط �ب �ي��ة.
ب��ا إل ���ض��ا ف��ة �إىل ذ ل� ��ك ،ي �ت��اح
ل� �ل� ��� �ض� �ي ��وف ف ��ر �� �ص ��ة ل� ��ر ؤ� ي� ��ة

ا ل �� �ش �ف��ق ا ل �ق �ط �ب��ي ا ل �� �ش �م��ايل
اذا ك � � ��ا ن � � ��وا حم � �ظ� ��و ط �ي�ن
مل���ص��اد ف��ة و ق��ت ح��دو ث��ه .ف�ي�م��ا
ي �ل��ي ب �ع ����ض ا ل �� �ص��ور ا ل��را ئ �ع��ة
لرحلة الفندق املميز.

�شقيقتها ذي ا لأ�شهر الثمانية.
و ق� ��ال ا مل �ح �ق��ق م� ��ارك ن��و ف �ي �ل��د
�إن ،ب�ه��و الم� ،أودع الطفلني ل��دى
�أ ح��د أ� ق��ار ب��ه ظ�ه��ر اال ث �ن�ين ،و ه��ذا
ال�شخ�ص هو الذي حذر ال�شرطة
ليال من �سلوك "رجل م�ضطرب"
قد يقدم على االنتحار .وبالفعل،
ف ��إن بهو الم قتل نف�سه يف اليوم
ا ل �ت��ايل يف م�ط�ع��م ف�ي�ي�ت�ن��ا م��ي ك��ان
يعمل فيه.
و ق � � ��ال ا مل� �ح� �ق���ق يف م� � ؤ� مت���ر
���ص��ح��ايف "نعتقد �أن ا جل ��اين
الم �أودع ا ل �ط �ف �ل�ين ع �ن��د ق��ر ي �ب��ه

ب � �ع� ��د ا ر ت� � �ك � ��ا ب � ��ه ا جلر مية " ،
م ��ن
" ا �ستثنا هما
و إ� ن � � � � ��ه
ا ل �ق �ت��ل لأ � �س �ب��ا ب م��ا ز ا ل ��ت غ�ير
معروفة "  .و ي ��ر ك ��ز ا مل �ح �ق �ق��و ن
ع� �ل ��ى حت ��د ي ��د ا لأ �� �س� �ب���ا ب ا ل��ت��ي
ج�ع�ل�ت��ه ي��ر ت�ك��ب ف�ع�ل�ت��ه .
و �إ �� �ض ��ا ف ��ة إ� ىل ا ل� �غ�ي�رة ا ل �ت��ي
ق��د ت �ك��و ن د ف �ع �ت��ه ل��ذ ل��ك� ،أ � �ش��ا ر
ا مل �ح �ق �ق��و ن إ� ىل أ� ن ا ل ��ر ج ��ل ذ ا
��ش�خ���ص�ي��ة ع�ن�ي�ف��ة  ،و ه��و م�ع��ر و ف
ل� ��دى ا ل� ��� �س� �ل� �ط ��ا ت م� �ن ��ذ ا ل� �ع ��ا م
 1 9 8 7ب���ا ر ت� �ك���ا ب ا ع � �ت� ��د ا ء ا ت
ج�ن���س�ي��ة و ت�ن��ا و ل خم��د ر ا ت .

جزيرة يف كندا على �شكل "قلب"
معرو�ضة للبيع للرومان�سيني

ال�ت�ح�ف��ة ال�ف�ن�ي��ة امل �ع��رو� �ض��ة تبلغ
م�ساحتها ف ��دان ون �� �ص��ف ،يف جبال
ل��وران����س بكندا ،وي�ق��ع أ�م ��ام �شاطئها
ك��وخ خ�شبي وق��ارب .البع�ض ي�شرتون
املجوهرات ،والبع�ض الآخ��ر العطور،
ولكن طيور احلب الذين يريدون ح ًقا
�إظ �ه��ار حمبتهم ل�شركائهم يف عيد
امليالد ،ميكنهم �شراء جزيرة مذهلة
على �شكل "قلب".
وتقع اجل��زي��رة على م�ساحة فدان
ون �� �ص��ف ،يف ج �ب��ال ل��وران ����س بكندا،

ويقع �أمام ال�شاطئ كوخ خ�شبي وقارب
خ�شبي ،ومعرو�ضة للبيع مبليون دوالر.
وقال املتحدث با�سم اجلزر اخلا�صة يف
كندا� ،إن اجلزيرة تتمتع بخ�صو�صية
ت��ام��ة ،وه��ي ح�ل��م �سي�صبح حقيقة،
يرا �إىل أ�ن �ه��ا تقع ببحرية تبتعد
م���ش� ً
حوايل  45دقيقة �شمال مونرتيال.
و�أ� �ض��اف �أن اجل��زي��رة اخل�ضراء،
طبيعية ،ولها �شاطئ رملي وحديقة
وغابة ،بها �أ�شجار ال�صنوبر ال�ضخمة،
القيقب ،وال�شوكران و�أ�شجار الأرز.

كندا تفوز بالبطولة بلعبة الهوكي للنا�شئني

ف���ازت كندا ببطولة ال �ع��امل
ل�ل�ه��وك��ي ع�ل��ى اجل�ل�ي��د للنا�شئني
يف ا مل�ب��اراة التي ج��رت يف مدينة
تورونتو والتي تقابل فيها الفريق
الكندي مع فريق رو�س ّيا .وتق ّد م
الفريق الكندي يف بداية املباراة
على مناف�سه الرو�سي  ،لت�صبح
النتيجة متقاربة 4 /5 ،ل�صالح
ك �ن��دا  .ويف ال��دق �ي �ق��ة الأخ �ي�رة
م� ��ن ا مل� � �ب � ��اراة �� �ص� � ّع ��د ال��ف��ري��ق
ال��رو� �س��ي � �ض �غ��وط��ه ع �ل��ى م��رم��ى

ال�ك�ن��د ّي�ين ا ل��ذ ي��ن ��ص�م��دوا لتفوز
ك�ن��دا ب��ا ل��ذ ه��ب ل�ل�م� ّرة ال�ساد�سة
ع� ��� �ش ��رة م� �ن ��ذ ا ن � �ط �ل�اق ب �ط��و ل��ة
ال �ع��امل ل �ل �ه��و ك��ي ل�ل�ن��ا ��ش�ئ�ين ع��ام
 . 1977و � �ص � ّف��ق ا حل �� �ض��ور ويف
طليعته رئي�س احلكومة الكند ّية
��س�ت�ي�ف��ن ه��ار ب��ر طويال للفريق
ال�ك�ن��دي ،و�أ ع ��رب ا ل�لاع�ب��ون عن
فرحتهم بالفوز .و حازت رو�س ّيا
ع�ل��ى امل �ي��دا ل � ّي��ة ا ل�ف���ض� ّي��ة و ك��ا ن��ت
الربونز ّية من ن�صيب �سلوفاكيا.
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اخبار عاملية

اال�سالم  ...واالرهاب !!!
بقلم اال�ستاذ زياد مالوي فريحات  -رئي�س التحرير

إن اإلس�لام مبدلول معناه "السالم"،
ومشتق يف اللغة العربيه من كلمة
ٌّ
"سالم" .ولقد وصفة الله تعاىل باحدى
اس�ماءه الحسنى كام ورد يف القران
الكريم{ :هو الله الذي ال إله إال هو
امللك القدوس السالم }.
ومن تعاليم الدين االسالمي الحنيف
ان االسالم هو السالم ،وهناك العديد
من االيات الكرميه التي تشري اىل السالم
والرحمة واملحبه والعطف.
اما اإلره��اب فهي كلمة عربية من
أره��ب ،يُ ْر ِهب ،إرهاباً ،وهي
مصدر
َ
لفظة تعني :التخويف ،وهي يف ذاتها
ليست منشودة او محمودة يف االسالم.
ومن قال إن اإلره��اب يف اإلس�لام هو
رديف القتل فهو مخطئ ،ألن اللفظة
ال تساعد عىل هذا املعنى ،فاإلرهاب
هو التخويف وليس القتل ،ولقد حرم
الله قتل االبرياء وحرم قتل اي نفس
اال بالحق .ومن الترشيعات اإلسالمية
الربانية هناك العديد من القواعد التي
حثت عىل حفظ روح االنسان ،وعرضه
ودمه ،وماله .ومن أجل ذلك كان تحريم
القتل ،والرسقة ،والزنا ،والقذف ،من
اهم شعائر الدين االسالمي .وجعلت
الحدود عىل من ارتكب تلك املحرمات،
بعقوبات مغلظة ملن أره��ب الناس
وأخافهم ،مثل عصابات قطَّاع الطرق،
وغريهم ممن يفعلوا فعلهم ،وهؤالء
هم الذين يسعون يف األرض فسادا ً ،وقد
حكم الله عليهم بأشد العقوبات ،ك ّفاً
لرشهم ،وحفظاً ألموال الناس ودمائهم
وأعراضهم.
وم��ن ه��ذا املنطلق ،يؤيد الدين
اإلسالمي العدل ،ويحرم الظلم ،ويحث
عىل التعاون والرحمة واملودة واملؤاخاة
بني اإلن��س��ان وأخيه اإلن��س��ان بدون
تفرقة .ومن خالل هذا اإلحرتام اإلنساىن
والعقىل والفكرى ،فالدين االسالمي
اليكره اي انسان عىل ما يعتنقه من
عقيدة ،أو تبنيه لفكرة من األفكار .وأن
السالم يف العامل ال يتحقق إال باإلميان،
واإلميان هو إذعان النفس لليقني بالفرق
بني الخري والرش ،والفضيلة والرذيلة،
والحق والباطل ،والعدل والظلم .ويجب
عىل الغرب خاصه ،والعامل باجمعه
عامة ،احرتام جميع األديان واملعتقدات
الدينيه واألي��دول��وج��ي��ه والفكريه
واملذهبيه .وبهذا اإلميان تقوى العزمية
وترتفع الهمة وتسمو النفس البرشية
وتنعم باألمن واالم���ان والطأمنينة
وتتخلص من قيود األه��واء الجامحة
واملطامع االستبداديه املسيطرة ،وآفات
الرتدد والحرية واالرتباك ،وبواعث القلق
واالضطراب .ال سيام عند نزول الشدائد
وظلامت األحداث ،سواء يف ذلك األفراد
أم الجامعات .وإذا توافر السالم بإرشاق
اإلميان يف ربوع النفس ،اطأمن اإلنسان
واتجه إىل معامل الخري والحق واإلنتاج.
فبأي مبدأ يحق القول ان االسالم هو
دين االرهاب!...؟
ولكن لالسف ب��ات هناك العديد
من املتطرفني واملتعصبني واملتشددين
والجهالء واالغ��ب��ي��اء بالدين وذوي
املصالح واملطامع واالهداف الخاصه،
الذين ي��دّع��ون االس�ل�ام ويتسغلون
االس�ل�ام ،اويخطئون حقيقة فهمه،
ويقومون باعامل اجرامية بشعه ال
عالقة لها باالسالم.
وما جرى يف باريس من اعتداء عىل
صحيفة شاريل ايبدو ومحالت املواد
الغذائيه من اعامل اجراميه دمويه،
وهدر لألرواح الربيئه ،ليس له اي عالقة

بالدين او االسالم .وال توجد اي كلمة
ت ِّربر األجرام ذاته ...وهذا ما يجب أن
يعيه الجميع .فأن اإلرهاب واحد وال
متييز بني قتل هنا وقتل هناك .فأي
تربير للقتل يف باريس يعادل التربير
للقتل يف مرص او فلسطني اوالعراق
او سوريا او اسرتاليا او كندا .فمشهد
ب��اري��س ال يختلف ع��ن اي مشهد
شاهدناه خالل االيام واالشهر والسنوات
املاضيه .والدمغة االرهابيه متثل تلك
الحوادث ،ومثلها من ح��وادث كثرية
ساهم املتطرفون يف نرشها وتعميمها.
ويف كل الحوادث واالعامل االرهابيه
واالجراميه التي حصلت وستحصل،
هناك ثالثة عقول -:مح ِّرض ،ومنفِّذ،
وم�برِّر .وكل واحد منهم ميارس دوره
بقليل من الذكاء أحياناً ،وكثري من
الغباء غالباً .ولقد شهدنا ترصفات هؤالء
املتطرفني ط��وال العقدين املاضيني،
عندما أطلوا بكثري من التناقض والنفاق
والكذب .وب�� ّرروا حادث  11سبتمرب
يف نيويورك ،وصمتوا عن حادث 12
مايو يف الرياض ،وتفجريات نوفمرب يف
عامن ،واحتاروا يف احداث  7يوليو يف
لندن .ويف كل الحاالت ،إرهاب رصيح،
وقتل لألبرياء ،والتسرت بشعارات
دينية ،والتربيربدم بارد لظلم مستبد
ملن يعتنقون هذه االفكار االرهابيه.
وأصل هؤالء األرشار الثالثة املح ِّرض.
وه��و شخص يتوىل شحن املراهقني
والشباب البائسني والعاطلني عن
العمل ،ويستغل الضعفاء والبسطاء
لتحقيق أهدافه ويدفعهم إىل طريق
اإلرهاب ،باسم الدين والجهاد يف سبيل
الله ،ثم ينسحب .وهذا الشخص ليس
غامضاً ،بل هو موجود أم��ام ال��رأي
العام ،ويتحدث يف اإلع�لام ،ويسيطر
عىل املدارس ،ويقود تياره يف الجامعات
وعىل شبكات التواصل االلكرتونيه.
وقبل ذلك ،يحفظ أبناءه من كل سوء.
هذا املح ّرض ال يحاسبه أحد ويبقي
عىل إجرامه ،واستمرارية كوارثه وافعاله
املشيته ويو ّرثها إىل أتباعه الذين
هم اليوم مح ّرضون وح���ارضون يف
املشهد ،ومييض خلف تحريضهم مئات
املتطرفني ،ليأيت الحقاً آالف من املربرين،
الذين ال يرون بأساً يف قتل األبرياء،
لطاملا كانوا خ��ارج ديارهم ،ولطاملا
الضحايا ليسوا من ملتهم او دينهم.
أن اإلرهاب ظاهرة عاملية ،ال تنسب
لدين ما ،وال تختص بقوم بعينه ،وهي
سلوك ناتجة عن التطرف الذي ال يكاد
يخلو منه اي مجتمع من املجتمعات
املعارصة .والتطرف يتنوع بني تطرف
سيايس ،وتطرف فكري ،وتطرف قومي،
وتطرف ديني .وال يقترص التطرف
الناتج عن الغلو يف الدين عىل أتباع دين
معني ،وبكون بعض املنتسبني إىل اإلسالم
تصدرمنهم بعض الترصفات الخاطئة -
إما عن جهل ،أوعن قصد مسيئ لالسالم
 فإن ذلك ال ينسب إىل الدين اإلسالميبيشء ،ألن اإلسالم ينهى عن كل ذلك
واالسالم برئ منهم.
وطريق الخالص من تلك االتهامات
املسيئة لإلسالم ،هوالتوضيح للعامل عامة
ـ وللغرب خاصة  -ان املسلمني كافة
ينبذون جميع تلك االعامل االرهابيه
واالج��رام��ي��ه ،وأن ه��ؤالء األشخاص
املتطرفني بافعالهم املشينه ،ال ميثلون
حقيقة الدين االسالمي الحنيف ،وإمنا
هي ترصفات شخصية ،لتحقيق اهداف
ومصالح خاصة بهم...
والله ويل التوفيق.
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ال�شرق االو�سط :ما الذي ميكن توقعه يف عام 2015؟
امل��ر� �س��ال -ت��ورن�ت��و ،ت�ن��اول��ت مرا�سلة
ت �ل �ف��زي��ون رادي� ��و ك �ن��دا (ه �ي �ئ��ة الإذاع� ��ة
ال �ك �ن��دي��ة) يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط ،م��اري
�إيف بيدار� ،أربعة ملفات رئي�سية يف هذه
املنطقة متوقفة ما ميكن توقعه فيها خالل
عام  .2015وامللفات الأربعة ،ومبفردات
املرا�سلة ،هي تنظيم "الدولة الإ�سالمية"
امل���س�ل��ح� � ،س��وري��ا ،إ�� �س��رائ �ي��ل والأرا���ض��ي
املحتلة ،وك�سر
اجل � � �ل � � �ي� � ��د يف
ال� �ع�ل�اق ��ات م��ع
�إيران.
تتناول
ب � �ي� ��دار ب ��داي ��ة
تنظيم "الدولة
الإ�سالمية"،
ف��ت��ت�����س��اءل م��ا
�إذا ك� ��ان ه��ذا
التنظيم امل�سلح
"ال�� � � � ��ذي ق� ��اد
منطقة غ�ير م�ستقرة ب�أكملها �إىل حافة
الهاوية اجليوبوليتيكية الإقليمية" قد قام
مبا ميكنه من تعبئة ب�شرية كاملة .وجتيب
بيدار على �س�ؤالها بالقول �إنه بوجود خزان
ب�شري من امل�سلمني ال�سنة ،ال�شباب منهم
والأق ��ل �شباب ًا ،امل��وزع�ين على نحو م��ن 75
بلد ًا ،ميكن القول �إن التنظيم املذكور مل يقم
بتعبئة كاملة بعد .ومت�ضي بيدار بالقول
�إنه فيما يوا�صل التحالف الذي يقوده

ا لأ م�ير ك�ي��ون ،وكندا ج��زء منه ،حملته
ا جل��و ي��ة � �ض��د "التنظيم املتطرف"،
من الوا�ضح �أن عمليات القتال الربي
��س�ت�ك��ون ح��ا ��س�م��ة م��ن �أ ج ��ل ا ل���س�ي�ط��رة
ع�ل��ى ا لأر�ض ،ال�سيما يف ع�ين ا ل�ع��رب
( ك��و ب��اين) ذات الغالبية ا ل�ك��رد ي��ة يف
�شمال �سوريا.
�أ م � ��ا اال ���س�ت�را ت��ي��ج��ي��ة ال � �س �ت �ع��ادة

ا مل��و ��ص��ل ،ث��ا ن�ي��ة ك�بر ي��ات م��دن ا ل�ع��راق
م ��ن ح��ي��ث ع� ��دد ا ل� ��� �س� �ك ��ان ،ف �ي �ج��ري
التح�ضري لها ب�صعوبة ،ت�ضيف بيدار
مت�سائلة م��ا �إذا ك��ا ن��ت ك��ا ف��ة عنا�صر
ه��ذه اال � �س�ترا ت �ي �ج �ي��ة ��س�ت�ك��ون ج��ا ه��زة
ابتدا ًء من الربيع املقبل بهدف خو�ض
معركة حا�سمة .وتتابع بيدار بالقول
�إن التقدم امليداين الذي حققه تنظيم
"الدولة ا لإ�سالمية" �أبعد ا لأ�ضواء عن

ا ل �ن��زاع ا ل �� �س��وري ،و ه��و "نزاع ي��راوح
مكانه لكنه �سيظل ي�ستقطب انتباهنا
يف عام ."2015
ه��ل � �س �ت ��ؤدي ج �ه��ود م �ب �ع��وث ا لأمم
املتحدة اخلا�ص �إىل �سوريا �ستافان
دي مي�ستورا �إىل وقف لإ ط�لاق النار
يف حلب ب�ين ق��وات الرئي�س ال�سوري
ب� ��� �ش ��ار ا لأ � � �س� ��د وا مل� �ت� �م ��رد ي ��ن ع �ل��ى
ح �ك �م��ه م �ث �ل �م��ا ح �� �ص��ل
يف ح� �م� �� ��ص يف ع���ام
2014؟ و ه� ��ل ��س�ت�ج��د
امل�ساعدات ا لإن�سانية
طريقها ب�سهولة �أكرب
ل��ت�����ص��ل �إىل م�ل�ا ي�ي�ن
ا ل �� �س��ور ي�ين ا مل �� �ش��رد ي��ن
دا خ��ل بلدهم وخارجه
وا ل� ��ذ ي� ��ن ه���م ب ��أ م ����س
ا حل � � ��ا ج � � ��ة �إ ل� � �ي� � �ه � ��ا،
ت� �ت� ��� �س���اءل م ��را �� �س� �ل ��ة
ت �ل �ف��ز ي��ون راد ي ��و ك�ن��دا
يف ال�شرق ا لأو�سط.
و ت� ��� �ض� �ي ��ف ب � �ي� ��دار �أن �أ خ� �ب���ار
"النزاع ل �ي ����س مب� �ق ��دور أ� ح���د �أن
ي �ت �ن �ب ��أ بنهايته" � �س �ت �ك��ون �أ ي ����ض � ًا
يف ع� ��ام � 2015أ خ� �ب���ار ا ل�لا ج �ئ�ين
ا ل �� �س��ور ي�ين "املتواجدين ب�� أ� ع��داد
ق��ي��ا ���س��ي��ة يف ا ل� �ب� �ل ��دان ا مل � �ج� ��اورة
ل���س��ور ي��ا وا ل �ت��و ت��رات ا خل �ط�يرة ا ل�ت��ي
يثريها وجودهم املتوا�صل فيها".

ثورة الرئي�س االيراين ح�سن روحاين ال�سيا�سية؟
ا مل��ر � �س��ال -ت��ور ن �ت��و ،حت��ت ع �ن��وان:
"ثورة روحاين ؟" علقت جريدة ذي
غلوب �أند ميل الكنديه على ا لأو�ضاع
يف �إيران .قالت :هل يجري �شيء مهم
يف إ� ي � ��ران ح��ا ل �ي��ا؟ ف��ا ل��ر ئ �ي ����س ح���س��ن
رو ح��اين ا مل �ع��روف برباغماتيته �أ ط�ل��ق
ن ��داءات إل ج ��راء �إ ��ص�لا ح��ات �سيا�سية
وا ق� �ت� ��� �ص ��اد ي ��ة ت� �ه ��دف �إىل ت �خ �ف �ي��ف
الغ�ضب الداخلي
ب� ��� �ش� ��أن ا ل �ف �� �س��اد
والالم�ساواة
وو ��ض��ع ح��د لعقود
م� � � ��ن ا ل� � �ع � ��ز ل � ��ة
الدولية.
وانهيار
� � �س � �ع� ��ر ا ل� �ن� �ف ��ط
و ث� � �ي � ��ق ا ل� ��� �ص� �ل ��ة
ب� � �ه � ��ذا ا مل� ��و ق� ��ف
ل � �ك � �ن� ��ه �أ ي � �� � �ض� ��ا
�أ ح�� � � ��د م� �ظ ��ا ه ��ر
اجليو�سيا�سة التي تبدو مالئمة.
ففي ا لأ�سبوع املقبل �سيتم اجتماع
يف جنيف للتفاو�ض يف ا مل�ل��ف ا ل�ن��ووي
ا لإ ي� � � ��راين ب�ي�ن �إ ي�� � ��ران و م� ��ا ي �� �س �م��ى
مب�ج�م��و ع��ة ا ل �ق��وى ا ل �ك�برى ا خل�م����س يف
جم�ل����س ا لأ م ��ن ا ل ��دويل زا ئ ��د أ� مل��ا ن �ي��ا ،
و ث �م��ة ت��ف��ا �ؤل ب��ا ح �ت �م��ال ا ل �ت��و � �ص��ل �إىل

ا ت �ف��اق ي �ح��ول دون ت �ط��و ي��ر ا ل�بر ن��ا م��ج
ا ل �ن��ووي ا لإ ي ��راين الع�سكري ،وللقرار
ط�ب�ع��ا ت��دا ع �ي��ات يف ا ل���ش��رق ا لأو � �س��ط.
و ت ��رى ا ل �غ �ل��وب أ� ن ��د م �ي��ل �أن رو ح ��اين
يتمو�ضع يف ح��ال ا ل�ت��و ��ص��ل �إىل ا ت�ف��اق
لكنه ذ ه��ب �أ ي���ض��ا �إىل �أ ب �ع��د م��ن ذ ل��ك
ف� �ح ��ذر م ��ن أ� ن � ��ه يف ح� ��ال م �ع��ار � �ض��ة
د ع�� ��اة ا ل� �ت� ��� �ش ��دد م���ن ر ج�� ��ال ا ل ��د ي ��ن

الذين ميار�سون ويتحكمون بال�سلطة
اال ق �ت �� �ص��اد ي��ة وا ل���س�ي��ا ��س�ي��ة ف�سيعمد
�إىل �إ ج��راء �سل�سلة من اال�ستفتاءات.
والكلمة ا لأخرية حول ا�ستفتاء ال�شعب
ت�ع��ود ل�ل�بر مل��ان ا لإ ي���راين ا ل��ذي يهيمن
عليه ا لإ ��س�لا م�ي��ون ا مل�ت���ش��ددون ( على
غ��رار �سائر امل�ؤ�س�سات الكبرية) لكن

يبدو �أن رو ح��اين يلعب لعبة �سيا�سية
ذكية وحذرة.
و ت �ع �ت�ب�ر ا ل �� �ص �ح �ي �ف��ة �أن رو ح� ��اين
مي�ك��ن �أن ي�ت�ح��ول �إىل �أ ك�ب�ر �إ ��ص�لا ح��ي
يف إ� ي� ��ران  ،ف��ا ل �ب�لاد ب�ح��ا ج��ة �سريعة
�إىل �إ � �ص�لا ح��ات د مي��و ق��را ط �ي��ة �شاملة
وا ق �ت �� �ص��اد ه��ا ا مل �ت �ع�ثر ب �ح��ا ج��ة م��ا ��س��ة
�إىل �إنهاء العقوبات االقت�صادية لكن
ذ ل��ك ل��ن يتحقق ما
مل ت���س�ت�ج��ب �إ ي� ��ران
ل �ط �ل��ب م �ف��او � �ض �ي �ه��ا
ا ل� ��دو ل � �ي �ي�ن ب� ��� �ش� ��أن
ا مل�ل��ف ا ل �ن��ووي وعلى
ا لأ ق � ��ل ف�� ��إن ق �� �س �م � ًا
م� ��ن ا ل �� �س �ي��ا � �س �ي�ي�ن
ا لإ ي� ��را ن � �ي�ي��ن ي �ب��دو
م�ستعد ًا التخاذ هذه
اخلطوة.
و ت � ��ؤ ك� ��د ا ل �غ �ل��وب
أ� ن � ��د م��ي��ل �أن ث �م��ة
�� �ش� �ع ��ور ًا ب �ت �ح��ول يف إ� ي� � ��ران و م�لا م��ح
اال ت �ف��اق املحتمل ا ل��ذي �سيمنع �إ ي��ران
من تطوير برناجمها النووي الع�سكري
وردود ا ل�ف�ع��ل م��ن ا مل��ؤ ��س���س��ة ا ل��د ي�ن�ي��ة
القائمة �ستك�شف ما �إذا ك��ان التحول
حقيقيا �أو جمرد وهم ،تخل�ص الغلوب
�أند ميل تعليقها.

�أملانيا :تظاهرة �ضد “ �أ�سلمة” الغرب

املر�سال -تورنتو ،تظاهر ح��وايل ثمانية
ع�شر �ألف مواطن يف در�سدن� ،شرق �أملانيا،
للتعبري ع��ن قلقهم م��ن "�أ�سلمة" �أمل��ان�ي��ا .
والتجمع املعروف با�سم "الوطنيون الأوروبيون
�ضد �أ�سلمة الغرب" ينظم ت�ظ��اه��رات كل
يوم اثنني  .وي�ؤكد رغبته "بال�صمود يف وجه

�إيديولوجية معاداة امل��ر�أة وا�ستعمال العنف
ولي�س �ضد امل�سلمني ال��ذي��ن يعي�شون هنا
وت�أقلموا يف املجتمع" .وبالرغم من منعه رفع
�أي �شعار نازي ،ي�ؤكد خ�صومه �أنهم �شاهدوا
م�شاركني معروفني بت�أييدهم للنيونازية.
وك��ان��ت امل�ست�شارة الأمل��ان�ي��ة �أجن�ي�لا مريكل

دع��ت املواطنني يف ر�سالة ر�أ���س ال�سنة �إىل
عدم امل�شاركة يف تلك التظاهرات معتربة �أنها
"تُنظم من قِبل �أ�شخا�ص متلأ قلوبهم الأفكار
امل�سبقة والأحقاد" .هذا و�شارك حوايل ثالثة
�آالف �شخ�ص يف مظاهرة معاك�سة يف در�سدن
نددتبالعن�صريةوالعداءللأجانب.
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مدينة 'ياكوت�سك' الرو�سية ا�شد املدن بروده يف العامل
. ا�شهر يف ال�سنة8 ' درجة مئوية وب�شتاء ي�صل �إىل6 3- ' و�صلت

، درجة مئوية2' 0-' فهل تعلم ب�أن درجة ح��رارة ثالجة منزل هو
ل�ك��ن م�ن��ازل ياكوت�سك ا ل��رو ��س�ي��ة ي��و ج��د فيها ث�لا ج��ات ل�ك��ن لهدف
.عك�سي وهو حفظ االكل من الربودة

 ه��ي ا ب��رد م��دن ا ل�ع��امل املدينة تقع يف �شمال �شرق.. 'ياكوت�سك ' الرو�سية
 وا�ستط�آعت �أن حتقق لقب �أ ب��رد مدينة يف ا ل�ع��امل وذ ل��ك ب��در ج��ة برد،رو ��س�ي��ا

�إىل �أننا �سنواجه حتدّيات كبرية بحلول
الع�شرينات والثالثينات م��ن القرن
 وي���ش�ير ال���ص�ح��ايف مي�شال.احل� ��ايل
مار�سوليه �إىل �أن امل� ؤ���ّ�ش��رات البيئ ّية
: لي�ست مطمئنة ويتابع2014 للعام
36 بلغت كم ّية انبعاثات غازات الدفيئة
مليون ُطن لي�صل معدّل تركيز غاز ثاين
اوك�سيد الكاربون يف اجل ّو �إىل م�ستوى
 ومل. ج��زيء يف املليون400 حرج يبلغ
 �ألف800 ي�صل �إىل هذا امل�ستوى منذ
�سنة وث ّمة من يعتقد �أننا بلغنا نقطة
 ولوال تباط ؤ� النم ّو االقت�صادي.الالعودة
.يف ال�صني لكانت الأو�ضاع اكرث تفاقما
واجل �ه��ود ملقاومة ال�ت�غ�ّي�رّ ات املناخ ّية
تراوح مكانها رغم االتفاق الذي و ّقعته
.الواليات املتحدة وال�صني
وي�ع� ّل��ق اخل�ب�راء ا آلم� ��ال ع�ل��ى ق ّمة
باري�س ال�ت��ي �ستعقد يف ك��ان��ون الأول
للتو�صل �إىل
ّ 2015 دي�سمرب من العام
اتفاق دويل ب�ش�أن مكافحة التغيرّ ات
 وي�شري مي�شال مار�سوليه.امل�ن��اخ� ّي��ة
�إىل الأ�ضرار التي حلقت بالبيئة والتي
جن�م��ت ع��ن ن���ش��اط الإن �� �س��ان وي�ت��اب��ع
 ق�ضى الإن�سان على خم�سة:مو�ضحا
11 ماليني هكتار من الغابات و�أ�صيب
.بالت�صحر
مليون هكتار
ّ
وت�س ّبب االنتاج ال�صناعي بن�شر ما
 ماليني ُط��ن م��ن امل��واد10 يزيد على
 وي���ض�ي��ف ب ��أن.ال���س��ا ّم��ة يف ال�ط�ب�ي�ع��ة
التن ّوع البيئي مهدّد وث ّمة �أنواع مهدّدة
باالنقرا�ض من بينها على �سبيل املثال
 والإك�ث��ار من ال�صيد.الف ِيل االفريقي
من �ش�أنه �أن ي�ؤ ّثر يف ت��وازن املحيطات
وقد ي�ؤدّي �إىل انهيار خمزون الأ�سماك
.2040 بحلول العام
ويقول ال�صندوق العاملي للطبيعة �إن
ن�صف �أن��واع احلياة ال�بر ّي��ة انقر�ضت
 و�إزاء.خ�لال العقود الأرب�ع��ة ا ألخ�ي�رة
هذه ال�صورة القامتة يرى الكثري من
اخلرباء �أنه �آن الأوان التخاذ القرارات
ال�صعبة واحلا�سمة التي ت�ضمن حماية
.البيئة
وم�ستقبل ك��وك�ب�ن��ا الأر�� �ض ��ي على
ّ
املحك ومن م�س�ؤول ّية اجلميع العمل على
.حمايته واحلفاظ عليه للأجيال املقبلة

 اجلهود ل حماية، تورنتو-املر�سال
البيئة متوا�صلة على �أك�ثر من �صعيد
حم� ّل��ي على م�ستوى حكومات بلدان:
 ودويل م��ن خ�لال امل � ؤ�مت��رات،ال �ع��امل
واالت �ف��اق��ات وامل �ع��اه��دات ال�ت��ي تهدف
لو�ضع �أطر حمدّدة للح ّد من الإ�ضرار
.بالبيئة
 بالكثري من2014 وقد حفل العام
ا ألح��داث واللقاءات وامل�ؤمترات التي
 لكنّ الواقع ما زال.تناولت �ش�ؤونا بيئ ّية
 والتقارير تفيد ب�أن.دون الطموحات
ا�ستهالك االن�سان يوازي م ّرة ون�صف
قدرة ما تنتجه موارد الأر�ض كما يقول
ال�صحايف يف تلفزيون هيئة الإذاع��ة
.الكند ّية مي�شال مار�سويل
واملنحى ه��ذا يتنامى مع ا�ستمرار
ارتفاع عدد �س ّكان كوكبنا الأر�ضي الذي
�سي�صل من �سبعة مليارات �إىل ت�سعة
.2050 مليارات ن�سمة بحلول العام
وال��ت��غ�ّي�رّ ات امل �ن��اخ � ّي��ة وال�ت���ص� ّ�ح��ر
واملوارد الغذائ ّية تطرح حتدّيات كبرية
 وينقل مار�سويل. 2014 مع نهاية العام
عن رودول��ف دوكونانك �أ�ستاذ كر�سي
ا ألب��ح��اث ال�ك�ن��د ّي��ة ح��ول ال��درا� �س��ات
الآ�سيو ّية �أن خم��زون غ�لاف الأر���ض
احليوي ينفذ ك ّل �سنة ب�صورة مب ّكرة
 وخالل العام.�أكرث من ال�سنة ال�سابقة
ال�سنوي منذ نهاية
 نفذ خمزونه2014
ّ
 وبات اليوم الذي ينفذ.ف�صل ال�صيف
."فيه املخزون معروفا بيوم "التجاوز
وكان هذا اليوم حمدّدا يف ت�سعينات
القرن املا�ضي يف �شهر ت�شرين الثاين
 يف2014  و ّمت حت��دي��ده ع��ام.ن��وف�م�بر
التا�سع ع�شر م��ن �شهر �آب �أغ�سط�س
حيث و�ضح ال�سيد.�أي يف موعد مب ّكر
كاريل مريان مدير عام الفرع الكيبيكي
:يف م� ّؤ�س�سة ديفيد �سوزوكي البيئ ّية
ّ اىل ان التقى
خمطط النمو ال�سكاين
وتو�سعت
ّ مع ا�ستخدام امل��وارد املتبق ّية
.اله ّوة وبتنا اليوم نعي�ش على اال�ستدانة
خريطة املناطق التي تواجه خطر
التغيرّ ات املناخ ّية
ويت�ساءل مريان �إىل �أي مدى ميكننا
 واجلواب. �أن ن�ستم ّر على هذا املنوال
�صعب ح�سب قوله وال��درا��س��ات ت�شري

' �إال �أن �أي جتمع3 50,000' وعلى الرغم من �أن عدد �سكانها يبلغ
 حيث �أن،ب�شري يف ه��ذه املدينة ظاهرة غريبة ب�سبب �شدة ا ل�برد
الفرد ال ي�ستطيع مت�ضية �أكرث من ع�شر دقائق يف الربد مما يجعلها
.مدينة للأ�شباح

CLASSIFIEDS

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

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

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

Limo Bus Dispatcher
Limo Bus Dispatcher needed for bus and limo company
near Toronto Pearson Airport. Must be fluent in English,
well mannered, pleasant voice and have good customer
relations and hav some knowledge of basic computer
programs. We offer flexible hours and on the job training.
For more information, call Jack at 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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"داع�ش" يقر �أول موازنة بفائ�ض  250مليون دوالر

ا مل� ��ر � � �س� ��ال -ت���ور ن� �ت���و ،ك �� �ش �ف��ت
م�صادر عراقية يف مدينة املو�صل
عا�صمة حمافظة نينوى ،عن �إقرار
تنظيم ا ل��دو ل��ة ا لإ ��س�لا م�ي��ة 'دا ع���ش '
م��واز ن�ت��ه ا مل��ا ل�ي��ة ل�ع��ام  2015والتي
تقدر بنحو ملياري دوالر ،وبفائ�ض
متوقع  250مليون دوالر.
و ق ��ال ز ع �ي��م ق�ب�ل��ي يف ا مل��و � �ص��ل،
ناجي عبد اهلل ،لـ 'العربي اجلديد '
�أن خطيب جمعة املو�صل ال�شيخ �أبو
�سعد ا لأن�صاري� ،أكد �أول من �أم�س
اعتماد 'داع�ش ' �أول موازنة مالية يف
برنامج تنمية وا�سع ،يف ما اعتربها
ا ل��وال ي��ات وا مل��دن التابعة للتنظيم،
من بينها مرتبات �شهرية للفقراء
وا مل�ع��ا ق�ين وا لأ ي �ت��ام وا لأرا م ��ل وذوي

قتلى الق�صف ا جل��وي ا ل��ذي ت�شنه
ق��وات التحالف والنظام العراقي.
وت�سيطر 'دا ع���ش ' منذ قرابة �سبعة
أ� � �ش �ه��ر ع �ل��ى م��د ي �ن��ة ا مل��و � �ص��ل ،م��ع
م�ساحات وا ��س�ع��ة يف �شمال و غ��رب
وو�سط العراق ،وي�أتي ا لإ ع�لان عن
م��واز ن��ة 'دا ع���ش ' بعد �أ ي��ام قليلة من
افتتاح م�صرف �إ�سالمي يف املدينة
للقرو�ض وا�ستبدال العملة التالفة.
و �أو�ضح عبد اهلل ،خالل ات�صال
هاتفي� ،إن خطيب اجلمعة �أ ك��د �أن
ا مل��واز ن��ة ا مل �ق��ررة ه��ي م�ل�ي��ارا دوالر
ل �ك��ل م �ن��ا ط��ق ا خل�ل�ا ف��ة يف ا ل �ع��راق
و � �س��ور ي��ة ،و ��س�ي�ت��م ت��وز ي��ع فائ�ضها
ا مل�ت��و ق��ع وا ل�ب��ا ل��غ  250م�ل�ي��ون دوالر
على اجلانب احلربي ،وفقا لقوله.

ويف ن�ف����س ا ل �� �س �ي��اق ق ��ال ��ش�ه��ود
ع�ي��ان مبدينة ا مل��و ��ص��ل �إن التنظيم
منع املقاتلني من الدخول والتجوال
داخل االحياء ال�سكنية وا لأزقة من
دون تخويل ر�سمي و ه��دد مبعاقبة
عنا�صره املخالفني للقرار.
و �أو�ضح ال�شهود �إن وايل املو�صل
ط��ل��ب م ��ن ا ل�����ش��ر ط��ة ا ل �ع �� �س �ك��ر ي��ة
ا ل �ت��ي ��ش�ك�ل�ه��ا م ��ؤ خ��را ب �ت��ويل مهمة
حفظ اال م��ن و �إ ب �ق��اء املقاتلني على
ح���دود ا مل���دن و ع���دم ا ل �ت �ج��وال من
غري عمل دا خ��ل املدينة مبالب�سهم
وا � �س �ل �ح �ت �ه��م ا مل���و ح���دة .و أ� �� �ض���اف
�أ ح��د ه��م �إن التنظيم �أ � �ص��در جملة
ت��و ��ص�ي��ات و ق ��رارات خ�لال اليومني
ا مل��ا � �ض �ي�ين و �أ ع � ��دم ث�ل�ا ث��ة م��د ن�ي�ين
ق� ��ال ا ن��ه��م خ��و ن��ة م��ر ت��د ي��ن ل�ك�ن��ه
ع��اد ب�ع��د � �س��ا ع��ات ل �ت��وز ي��ع ا ل��د ق�ي��ق
وا خل� ��� �ض ��ار جم ��ا ن ��ا ع��ل��ى ا مل� �ن ��ازل
ع�ب�ر � �ش��ا ح �ن��ات و � �ص �ل��ت م ��ن د ي��ر
ا ل ��زور .و ح ��ول م��واز ن��ة دا ع ����ش ق��ال
اخلبري ب�ش�ؤون اجلماعات امل�سلحة
ب��ا ل��ع��راق ف�� ��ؤاد ع �ل��ي ،ل� �ـ 'ا ل �ع��ر ب��ي
ا جل��د ي �د ' �إن ا ل�ت�ن�ظ�ي��م ب��ا ت��ت ل��د ي��ه
م� ��� �ص ��ادر د خ� ��ل ك� �ث�ي�رة ،ال مي �ك��ن
جت��ا ه�ل�ه��ا و م�ن�ه��ا ا ل�ن�ف��ط وا لإ ت ��اوات
وا ل��ز ك��اة وا ل �� �ص��د ق��ات م��ن ا ل�ت�ج��ار
ا ل��ذ ي��ن ي��د ف�ع��و ن�ه��ا م�ك��ر ه�ين ،ف�ضال

ع��ن هجماته على ا ل �ق��وات ا لأمنية
والقواعد الع�سكرية والقوافل التي
حتوي مرتبات موظفي الدولة ،كما
�أ ن ��ه ا � �س �ت��وىل ع�ن��د د خ��و ل��ه ا مل��و ��ص��ل
و ت �ك��ر ي��ت وا ل �ف �ل��و ج��ة و 13م��د ي �ن��ة
أ� خ ��رى ،ع�ل��ى ا لأ م ��وال ا مل��و ج��ودة يف
 62م�صرفا حكوميا و �أهليا.
واعترب علي� ،أن �إ ع�لان موازنته
مب��ل��ي��اري دوالر ق �ل �ي��ل مب ��ا ح�ق�ق��ه
التنظيم م ��ؤ خ��ر ًا  ،مبينا �أن أ� غ�ل��ب
�إنفاقه يذهب على مرتبات املقاتلني
وا ل�ب��ا ل�غ��ة ب�ين � 500إىل  650دوالر
�شهريا ف�ضال ع��ن و ج�ب��ات الطعام
اليومية وامل�ساعدات التي يقدمها
يف ا مل� ��دن � �ض �م��ن حم ��اوال ت ��ه ك���س��ب
املواطنني.
و �أ �� �ش ��ار ع �ل��ي� ،إىل �أن خ �ط��وات
ا ل�ت�ن�ظ�ي��م ك��ا مل �� �ص��رف وا مل ��واز ن ��ة ال
ميكن اعتبارها منطقية �أو حقيقة،
بقدر ما هي حم��اوالت �ضمن حربه
ا لإ ع�لا م �ي��ة ل�ل�ت��أ ث�ير ع�ل��ى م�ع�ن��و ي��ات
ا ل �ت �ح��ا ل��ف وا حل��ك��و م��ة ا ل �ع��را ق �ي��ة،
ويبدو �أنه جنح بذلك �إىل حد كبري،
�إال �أن ذ ل��ك ال ي�ع�ن��ي �أن التنظيم
قادر على ت�أ�سي�س نظام اقت�صادي
م�ستقل ق��ادر ع�ل��ى �إ ن �ه��اء ا لأز م��ات
ا مل�ع�ي���ش�ي��ة واال ق �ت �� �ص��اد ي��ة ب��ا مل�ن��ا ط��ق
التي ي�سيطر عليها.

عمالة الأطفال  ....ما بني العنف واال�ستغالل والإيذاء

ا مل� ��ر � � �س� ��ال -ت� ��ور ن � �ت� ��و ،ه��ن��اك
م�لا ي�ين ا لأ ط �ف��ال يعملون مل�ساعدة
أ� �� �س ��ر ه ��م ب��ط��رق ال ت �ن �ط��وي ع�ل��ى
� �ض��رر �أو ا � �س �ت �غ�لال .و م ��ع ذ ل ��ك،
ت �� �ش�ير ت �ق��د ي��رات ا ل �ي��و ن �ي �� �س��ف �إىل
�أن هناك ح��وايل  150مليون طفل
ت �ت�راوح أ� ع��م��ار ه��م ب�ي�ن � 5أ ع� ��وام
و 14ع��ا م � ًا يف ا ل �ب �ل��دان ا ل �ن��ا م �ي��ة،
و ح� ��وايل  16يف ا مل��ا ئ��ة م��ن ج�م�ي��ع
ا أل ط �ف��ال يف ه��ذه ا ل�ف�ئ��ة ا ل�ع�م��ر ي��ة،
ي �ن �خ��ر ط��ون يف ع �م��ا ل��ة ا أل ط� �ف ��ال.
و ت� �ق ��در م �ن �ظ �م��ة ا ل �ع �م��ل ا ل��دو ل �ي��ة
�أن ه �ن��اك ن �ح��و  215م �ل �ي��ون طفل
دون �سن  18ع��ا م� ًا يعملون ويعمل
كثري منهم ب��دوام كامل ،يف جميع
�أنحاء العامل .ويف �أفريقيا جنوب
ال�صحراء الكربى يعمل واحد من

كل � 4أطفال ت�تراوح �أعمارهم بني
� 5أ ع��وام  17ع��ا م� ًا  ،مقارنة بواحد
من كل � 8أطفال يف �آ�سيا واملحيط
ا ل�ه��ادي ووا ح��د م��ن ك��ل � 10أ ط�ف��ال
يف �أمريكا الالتينية.
و ع �ل��ى ا ل��ر غ��م م��ن �أن ا لأر ق� ��ام
اال ج�م��ا ل�ي��ة ت���ش�ير �إىل �أن ا ل�ف�ت�ي��ان
ا مل �ن �خ��ر ط�ين يف ع �م��ا ل��ة ا أل ط� �ف ��ال
�أ ك�ثر م��ن ا ل�ف�ت�ي��ات� ،إال �أن العديد
م��ن �أ ن ��واع ا أل ع �م��ال ا ل��ذي تنخرط
فيها الفتيات غري وا�ضحة للعيان.
و ت���ش�ير ا ل�ت�ق��د ي��رات �إىل �أن ح��وايل
 90يف ا مل��ا ئ��ة م��ن ا أل ط �ف��ال ا ل��ذ ي��ن
يعملون يف املنازل هم من الفتيات.
وعلى الرغم من �أن انت�شار عمالة
ا أل ط �ف��ال ق��د ت��را ج��ع يف ا ل���س�ن��وات
ا لأ خ�يرة يف كل مكان عدا �أفريقيا

ج �ن��وب ا ل �� �ص �ح��راء ا ل��ك�ب�رى ح�ي��ث
تزايد فعلي ًا  ،ف��إن عمالة ا لأطفال
ال ت� � ��زال ت�����ض��ر ا ل� �ن� �م ��و ا ل� �ب ��دين
وا ل �ع �ق �ل��ي ل�ل��أ ط� �ف ��ال وا ل �ي��ا ف �ع�ين،
و ت� ��ؤ ث���ر ع �ل��ى ت �ع �ل �ي �م �ه��م  .و ت �ع��زز
عمالة ا أل ط�ف��ال دورات الفقر بني
ا لأ ج� �ي ��ال ،و ت �ق��و ���ض اال ق �ت �� �ص��ادات
ا ل��و ط�ن�ي��ة و ت �ع��ر ق��ل ا ل �ت �ق��دم ب��ا جت��اه
حت� �ق� �ي ��ق ا لأ ه � � � � ��داف ا لإ من� ��ا ئ � �ي� ��ة
للألفية� .إ ن�ه��ا لي�ست �سبب ًا فقط،
ولكنها �أي�ض ًا نتيجة لعدم امل�ساواة
االجتماعية التي يعززها التمييز.
ف��ا لأ ط �ف��ال م��ن ج �م��ا ع��ات ا ل���س�ك��ان
ا لأ�صليني �أو الطبقات ا ل��د ن�ي��ا هم
�أ ك�ثر عر�ضة للت�سرب م��ن التعليم
للعمل .كما �أن ا لأطفال املهاجرين
�أ ي �� �ض � ًا م�ع��ر ��ض��ون ل�ل�ع�م��ا ل��ة اخلفية

وغري امل�شروعة .وتدعم اليوني�سف
خارطة الطريق للق�ضاء على �أ�سو �أ
�أ�شكال عمالة ا لأطفال بحلول عام
 ،2016وا ل�ت��ي ت��د ع��و �إىل ا�ستجابة
م �ت �ك��ا م �ل��ة ل �ع �م��ا ل��ة ا لأ ط� �ف ��ال .ك�م��ا
ت ��د ع ��م ا ل �ي��و ن �ي �� �س��ف ا مل �ج �ت �م �ع��ات
ا مل �ح �ل �ي��ة يف ت �غ �ي�ير ق� �ب ��ول ع �م��ا ل��ة
ا لأ ط�ف��ال ثقافي ًا  ،ويف نف�س الوقت
تدعم ا�سرتاتيجيات وبرامج توفري
د خ ��ل ب��د ي��ل ل �ل �ع��ا ئ�لات وا حل �� �ص��ول
ع� �ل ��ى خ� ��د م� ��ات دور ا حل�����ض��ا ن��ة
وا ل� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ا جل � �ي� ��د وا خل� ��د م� ��ات
الوقائية .وتعمل اليوني�سف �أي�ض ًا
م���ع �أ �� �ص� �ح ��اب ا ل� �ع� �م ��ل وا ل� �ق� �ط ��اع
ا خل� ��ا �� ��ص ع� �ل ��ى ت �ق �ي �ي��م � �س�لا � �س��ل
�إمداداتهم وممار�ساتهم التجارية
ودرا�سة ت�أثريها على ا لأطفال.

�سوريا :هل من �أفق حلل بعد نحو � 4سنوات من النزاع الدامي؟
ا مل� ��ر � � �س� ��ال -ت� ��ور ن � �ت� ��و ،ق ��ال
م� � ��� � �س� � ��ؤول ر ف�� �ي� ��ع يف وزارة
ا خل��ار ج �ي��ة ا ل�تر ك �ي��ة �إن �أ ن �ق��رة
ووا �� �ش� �ن� �ط ��ن ت �� �س �ع �ي��ان ل��و � �ض��ع
ا ل �ل �م �� �س��ات ا ل �ن �ه��ا ئ �ي��ة ال ت��ف��اق
ي� �ه ��دف ل� �ت ��در ي ��ب و جت��ه��ي��ز 15
أ� ل� � ��ف م� �ق ��ا ت ��ل م ��ن ا مل��ع��ار ���ض��ة
ال�سورية املعتدلة لنظام دم�شق
ع �ل��ى ا م� �ت ��داد ث�ل�اث � �س �ن��وات.
و ي �ن��درج ه��ذا اال ت �ف��اق يف �إ ط��ار
ا حل�م�ل��ة ا ل�ت��ي ت�ق��ود ه��ا ا ل��وال ي��ات
ا مل �ت �ح��دة � �ض��د ت�ن�ظ�ي��م "الدولة
ا لإ�سالمية" امل�سلح.
و �أ �� �ض���اف ا مل� ��� �س� ��ؤول ا ل�تر ك��ي
ا ل��ذي مل ُي�ف���ص��ح ع��ن ا ��س�م��ه يف

ح��د ي��ث م ��ع و ك ��ا ل ��ة ا ل �� �ص �ح��ا ف��ة
ا ل�ف��ر ن���س�ي��ة إ� ن��ه م��ن ا مل �ت��و ق��ع �أن
يبد أ� التدريب يف �آذار (مار�س)
ا مل �ق �ب��ل ب��ا ل �ت��زا م��ن م��ع ب��را م��ج
مماثلة يف ا لأردن وال�سعودية.
و ق� � ��د ا ن� �ت� �خ ��ب "االئتالف
الوطني لقوى الثورة واملعار�ضة
ال�سورية" الطبيب والنا�شط "
خ��ا ل��د خ��و ج��ة ر ئ �ي �� �س � ًا ج��د ي��د ًا
ل��ه خ �ل �ف � ًا ل �ه��ادي ا ل �ب �ح��رة .ومت
ا ن� �ت� �خ ��اب خ ��و ج ��ة يف ا ج��ت��م��اع
يف م��ق��ر اال ئ � �ت �ل�اف ا مل��ع��ار ���ض
ل �ن �ظ��ام د م �� �ش��ق يف ا � �س �ط �ن �ب��ول.
و ك���ان اال ئ� �ت�ل�اف ق��د ن��ا ق ����ش يف
ا ج �ت �م��ا ع��ات ع�ق��د ه��ا م � ؤ� خ��ر ًا يف

ا � �س �ط �ن �ب��ول ا مل� �ب ��ادرة ا ل��رو � �س �ي��ة
و خ�ط��ة املبعوث ا ل��دويل ل�سوريا
�ستافان دي مي�ستورا.
�إىل أ� ي� ��ن ت �ت �ج��ه ا لأو �� �ض���اع
يف � �س��ور ي��ا يف  2015ب �ع��د �أن

ح �� �ص��د ا ل� �ن ��زاع ا ل ��دا ئ ��ر ف �ي �ه��ا
م �ن��ذ �آذار ( م ��ار � ��س) 2011
أ� ك� �ث��ر م� ��ن  200أ� ل� � ��ف ق �ت �ي��ل
و�ش ّر د ن�صف ال�سوريني داخل
الوطن وخارجه؟
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العرب و حصادهم...
في عام !!! 2014
د .سحرعبداملجيد املجايل
ال توجد �أمة من الأمم �أو �شعب من
ال�شعوب ،ال يعيد ح�ساباته بني حلظة
و�أخرى� ،أو انتهاء مرحلة وبداية
ثانية .فحينما ا�ست�سلمت اليابان بعد
احلرب العاملية الثانية عام ،1945
�أعاد اليابانيون قراءة تاريخهم،
ور�صدوا الثغرات التي �شابت
م�سريتهم ،وبنا ًء على القراءة املعمقة
ملا �أ�صابهم قاموا   ب�إنتاج   تراثهم
وقيمهم مبا يتالءم مع املرحلة
اجلديدة.
ويف �أقل من عقدين من الزمن ا�ستطاع
اليابانيون فر�ض � إرادة وجودهم
على اخلريطة   العالقاتية الدولية،
و جعلوا من الهزمية ن�صر ًا و�صاغوا
من الدمار معاول للبناء،
وحولوا � إمتهان الكرامة ايل �صفحة
نا�صعة يف ال�صمودوالت�ضحية.
و�صنعوا من وثيقة ا�ست�سالم
امربطورهم �صخرة تتحطم عليها كل
خمططات الآخر التي تريد باليابان
�شرا ،حتى و�صلت اليابان �إىل ما
و�صلت �إليه من قوة ومنعة وح�ضور
علىامل�ستوىالعاملي.
وكذلك احلال مع ال�شعب
الأملاين ،فقد ا�ستطاع �أن يتجرع
مرارة الهزمية يف احلربني العامليتني
الأوىل و الثانية ،ويتحمل م�آ�سي ما
خلفته احلرب ،ويتعامل مع منتجاتها
وحماكمات" روتنربغ " بكثري من
العقالنية  ،واالنحناء للعا�صفة ،
وال�سري ب�إجتاه �إعادة �إعمار املانيا و
بعث اجمادها.
و�إ�ستطاعت املانيا �  أن تنه�ض من
جديد ،و�أن تعيد قراءة جمالها
احليوي الذي �أفرزه الفكر القومي
الأملاين على يد " راتزل " وغريه يف
القرنني التا�سع ع�شر والع�شرين وما
قبلهماومابعدهما.
كما �إ�ستطاعت املانيا اليوم �أن ت�صل
اىل قمة هرم القوة االقت�صادية ،
وتقود الإحتاد االوروبي �إىل �أحالم "
ب�سمارك" ورمبا حتقيق احالم
"هتلر"الغابرة التي كان �آخر �شاهد ًا
عليها رفيقته " �أيفا براون" ،ولكن
بطريقة م�شروعة وعقالنية ومقبولة
لدى ال�شعوب الأوروبية .
�أ�سوق ذلك وانا انظر اىل حال امتنا
العربية ،هذه االمة التي ومنذ �سقوط
بغداد �سنة 1258م  ،ال تزال ت�أن
حتت وط�أة فقدان الذاكرة والتمزق
ال�سيا�سي والتخلف الإقت�صادي
وال�صراع البيني الكامن ،والتيه
القومي الذي حول طموح الإن�سان
العربي يف الوحدة والتحرر �إىل حالة
�سرابية م�ستحيلة التحقيق .و�أ�صبح
الإن�سان العربي يقف " قزم ًا" �أمام

حتى الإن�سان الهندي الذي �أ�صبح
على قاب قو�سني �أو �أدنى من الو�صول
اىل مرحلة الدولة العظمى.
لقد �إنتهى عام  2014وال�شعب
الفل�سطيني ي�أن حتت وط�أة الإحتالل
ال�صهيوين ،وما زالت املخططات
ال�صهيونية جاثمةعلى�أر�ضناالعربية
يف اجلوالن ومزارع �شبعا،
واكناف بيت املقد�س .وال�سودان
�أ�صبحت �إثنتني .واليمن الذي كان
�سعيد ًا ذات يوم ي�صارع البقاء يف
مواجهةال�شقاءوالعبثال�شعوبي.
وال�صومال يدفع ثمن انتماءه اىل
�أمة العرب .وقبل هذا وذاك   ،العراق
الذي كان ذات يوم درع االمة وح�صنها
املنيع �ضد االطماع ال�شعوبية الفار�سية
� ،أ�ضحى اليوم اداة طيعة يف يد �أحفاد
�إبن �أبي العلقمي� .أما �سوريا فحدث وال
حرج!!!..
�    أما العالقات البينية بني �أطراف
النظام العربي فهي � أ�سواء بكثري من
العالقات البينية بني الكوريتني  ،بل
جتاوزت يف خطورتها   منط العالقات
العدائية بني �ألد �أالعداء على وجه
الكرة الأر�ضية .فالكل حذر من الكل،
واجلميع ال يثق باجلميع  ،و�أ�صبح
الإ�ستالب احل�ضاري هو �سيد املوقف
يف جزئياتح�ضارتناوثقافتنا.
ماذا يقول الإن�سان العربي   اذا
ما �س�ؤل عن �إجنازات امته العربية
يف   2014؟؟؟ .بكل ح�سرة ومرارة
ال يجد غري �إعادة �  إجرتار احلقد
البيني والرتب�ص الداخلي بني
مكوناتها .وعدم جتاوز جراحات
االم�س ،وال�سري بخط ًا ثابته نحو
مق�صلةجالدها.
ماذا نقول لالجيال القادمة عن دورنا
فيما و�صلت �إليه االمة ،وماذا فعلنا
لأنقاذها؟؟�  .أنني حزينة على تاريخ
هذه الأمة ،وغا�ضبة على نظامها
الر�سمي الذي يتحمل كل امل�س�ؤولية
الذي �ساقها حلتفها ،والذي ال يرى
يف الربيع العربي �إال ذلك "املارد"
القادم من الال�شيء  ،القاب�ض على
�سيف �أبي ذر الغفاري ،الهادف لـــــ
"زحزحة" كيانه وعر�شه والإ�ستحواذ
على "حتوي�شة" عمره ،هذا العمر
الذي ق�ضاه يف بناء جمد الوطن
والأمة ومقارعة الأعداء واملرتب�صني
بال�شعبو...و...و.)!!!.
ومت�شائمة من الغد ،معزية نف�سي
واملاليني التي تربو على الثالثمائة و
خم�سني ،ب�أن م�ستقبلنا و�أجيالنا يف
مهب الريح!!! ولن تقوم لنا قائمة
�إال ب�إعادة قراءة تاريخنا ،و�إنتاج
ح�ضارتنا وقيمنا ،و�سلوك �سبيل
عقيدتنا ال�سمحة ،التي يعرب عن
وجدانها ربيعنا العربي !!!!.
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اخبار متنوعه

عاما على �إعدام "ريا و�سكينة"
93
ً
عاما
ا مل��ر ��س��ال -ت��ور ن�ت��وً 93 ،
مرت على حلظة ا لإعدام ا لأكرث
�� �ش� �ه ��رة ف� ��ى ت� ��ار ي� ��خ ا جل ��ر مي ��ة
ا مل�����ص��ر ي��ة� ،أول ح �ك��م إ� ع� ��دام
ن �� �س��ا ئ��ى م��ن ب �ط��و ل��ة ا ث �ن�ي�ن م��ن
ا ل���س�ي��دات ا ل�لا ت��ى أ� ث ��رن ا جل��دل
وو ��ض�ع��ن ن�ق�ط��ة ا ل �ب��دا ي��ة ل�ت��ار ي��خ
ا جل��ر مي��ة ا مل �ن �ظ �م��ة ،و ك �ت�بن �أول
ف�صل ف��ى ت��ار ي��خ القتل املمنهج
بعنوان "ريا و�سكينة" اجلرمية
ا أل � � �ش � �ه� ��ر ف� ��ى م� �ط� �ل ��ع ا ل� �ق ��رن
املا�ضى ،ولكنهما مل يتمكنا من
كتابة ال�سيناريوهات املحتملة
ل�ب��ا ق��ى ف�صول
اجلرمية
ا ل �ت��ى ا خ�ت�ل�ف��ت
ت�ب� ًع��ا مل�ت�غ�يرات
ا ل� ��ز م� ��ن ،ك �م��ا
مل ي� �ت� �م� �ك ��ن
أ� ح � � � � � ��د مم ��ن
ت��ا ب��ع أ� ح� ��داث
ا لق�صة
ب���ا ل� �ك���ا م���ل م � ��ن ت� �خ� �ي ��ل "ريا
و�سكينة" فى ع��ام  ،2014ماذا
ل��و خ�ل�ق�ه��ن اهلل ف��ى ز م��ن آ� خ��ر،
عرف املوبايالت والفي�س بوك،
و م��ار ���س ا جل��ر مي��ة " �أونالين"،
و م��اذا لو مل يكن عام  1921هو
ا ل��ز م��ن ا حل�ق�ي�ق��ى ل�ل�ق���ص��ة ،هل
ك��ا ن��ت ا ل�ت�ف��ا ��ص�ي��ل ��س�ت�ت�غ�ير �إذا
وقعت فى عام 2014؟؟
ا أل ح� � ��داث وا ل�����ش��وا ه��د ا ل �ت��ى
و ��ض�ع��ت ر ي��ا و ��س�ك�ي�ن��ة ف��ى م�ك��ان
"ا لأ�سطورة" امل�صرية اخلالدة،
ه��ى ا ل �ت��ى ��س�ت�خ�ت�ف��ى ق �ط � ًع��ا ف��ى
ح��ا ل��ة و ج��ود "�سيارة" متتلكها
ا ل �ع �� �ص��ا ب��ة� ،أو "�صفحة" على
ا ل�ف�ي����س ب ��وك� ،أو ح �ت��ى م��و ب��ا ي��ل
مي�ك�ن��ه ت�غ�ي�ير جم��رى ا لأ ح ��داث،
بداية من طريقة اجلرمية التى

�أر ب �ك��ت ا ل���ش��ر ط��ة و ق�ت�ه��ا ،وا ل�ت��ى
م��ار ��س�ت�ه��ا ك��ل م��ن ر ي��ا و�سكينة
ب �� �ش �ك��ل م �ن �ظ��م ،ي� �ب ��د أ� ب���س�ح��ب
ا ل���س�ي��دات م��ن "زنقة ال�ستات"
و ي �ن �ت �ه��ى ب��د ف �ن �ه��ن ف ��ى �أر � �ض �ي��ة
ا مل� �ن ��زل ،و ت �ف��ا � �ص �ي��ل أ� خ� ��رى ل��ن
متر باملراحل نف�سها ،ففى عام
 2014ميكن لريا و�سكينة تغيري
ا ��س�ترا ت�ي�ج�ي��ة ��س�ح��ب ا ل���ض�ح��ا ي��ا
من "الزنقة" �إىل الفي�س بوك،
ي�ك�ف�ي�ه��م إ� ن �� �ش��اء ��ص�ف�ح��ة ب��ا ��س��م
"عري�سك عندنا" ل�ل�ح���ص��ول
ع �ل��ى �أ ك�ب�ر ع ��دد م��ن ا ل���ض�ح��ا ي��ا

ب��دون جهد يذكر ،كما �ستتكفل
ه��ذه ا ل�ف�ك��رة ب��و ��ص��ول ال�ضحايا
دليفرى حتى باب املنزل.
أ� م��ا ع��ن ن��و ع�ي��ة ا مل���س��رو ق��ات،
ف�م��ن ا مل�ن�ط�ق��ى �أن ت�غ�ير ك��ل من
ريا و�سكينة فكرة �سرقة الذهب
ا ل�� ��ذى و �� �ش ��ى ب� �ه ��م ف���ى ن �ه��ا ي��ة
ا أل م ��ر ،و ت�ت�ح��ول ا خل�ط��ة ل�سرقة
ا مل��و ب��ا ي�لات وا لأى ب��اد والتابلت
وغريها من امل�سروقات ا لأحدث
التى تتيح �إمكانية الت�صرف .
ر ي��ا و ��س�ك�ي�ن��ة " "2014قط ًعا
لن ت�شى بهم رائحة اجلثث حتت
�أر ��ض�ي��ة ا مل�ن��زل ،أل ن�ه��ن بب�ساطة
مي�ك�ن�ه��ن حت��و ي��ل م���س��ار ا خل�ط��ة،
ل��ر ك��وب ا ل �� �س �ي��ارة ب�ع��د اال ن�ت�ه��اء
من عملية القتل ،و �إلقاء اجلثث
ف ��ى م �ن �ط �ق��ة "مقطوعة" ع�ل��ى

طريق م�صر �إ�سكندرية ،كما �أن
"بديعة" ابنة ر ي��ا التى احتلت
دور ا ل�ب�ط��و ل��ة ف��ى ك���ش��ف خ�ي��وط
ا جل ��ر مي ��ة ل ��ن ت��ك��ون � �ش �ه��اد ت �ه��ا
�� �ض ��رور ي ��ة ف���ى و ج � ��ود م �ق��ا ط��ع
ف �ي��د ي��و م�����ص��ورة مت ت���س�ج�ي�ل�ه��ا
ل�ل���ض�ح��ا ي��ا أ� ث �ن��اء ع�م�ل�ي��ة ا ل�ق�ت��ل،
�أو �صور "�سيلفى" مع ال�ضحايا
و ت �� �س��ر ي �ب �ه��ا م ��ن ه��ا ت��ف "ريا"
ل�ل�ي��و ت�ي��وب وا ل�ف�ي����س ب��وك ،ا ل��ذى
حتول �إىل �أداة الع�صر فى ك�شف
اجلرائم .
أ� م��ا ع��ن ا ل�ت�غ�ط�ي��ة ا لإ ع�لا م �ي��ة
ل �ل �ق �� �ص��ة ا ل� �ت ��ى مل
ت�سجلها ال�صحف
والقنوات
با ل�صو ت
وا ل �� �ص��ورة و ق�ت�ه��ا،
ف �ك��ا ن��ت ��س�ت�خ�ت�ل��ف
�ام � � ��ا ،ف� �ك ��ان
مت � � � ً
م� � ��ن ا ل� �ط� �ب� �ي� �ع ��ى
�أن ن �ت��ا ب��ع ح� ��وا ًر ا
�صحف ًيا كا ملاً مع ريا و�سكينة،
م�ل�ح��ق ب �� �ص��ور ت�خ�ف��ى أ� ع�ي�ن�ه��ن،
و ل� �ق ��اء ت �ل �ف��ز ي��و ن��ى ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة
م��و � �س �ي �ق �ي��ة م� �ث�ي�رة ت�����س���أل ف�ي��ه
"املذيعة" املتهمات �أ�سئلة من
نوعية "ندمانة أ� ن��ك قتلتى 17
�ضحية؟"
"كلنا ر ي ��ا و�سكينة" ..ه��و
ع� �ن ��وان ا ل �� �ص �ف �ح��ة ا ل �ت��ى ك��ا ن��ت
��س�ت�ظ�ه��ر غ��ا ل � ًب��ا أ� ث� �ن ��اء م�ت��ا ب�ع��ة
ت�ف��ا ��ص�ي��ل ا ل�ق���ض�ي��ة ا ل �ت��ى ك��ا ن��ت
��س�ت�ت���ص��در ��ص�ف�ح��ات ا ل�ت��وا ��ص��ل
االجتماعى ،وتنت�شر بالتعليقات
وا ل� ��� �ص ��ور ،وا ل �ك��و م �ي �ك ����س ا ل �ت��ى
�ست�ضع "ريا و�سيكنة" بجانب
� �ص��ورة "عبلة كامل" ا أل ي �ق��و ن��ة
ا أل � �ش �ه��ر ع �ل��ى م��وا ق��ع ا ل�ت��وا ��ص��ل
االجتماعى فى .2014

مفاج�أة  ..كوكب ال�شرق �أم كلثوم ماتت مقتولة

امل ��ر �� �س ��ال -ت ��ور ن� �ت ��و ،ق ��د ي �ب��دو
مفاج�أة ملتابعيها يف ذ ك��رى مولدها
ب�أن كوكب ال�شرق �أم كلثوم قد توفت
مقتولة خا�صة �أن ك��ل م��ا نقل حتى
ا لآن ع��ن و ف��ا ت�ه��ا ا ل �ت��ي ح��د ث��ت ع��ام
1975ب��أ ن�ه��ا كانت مري�ضة بالتهاب
الكلى وهو �سبب الوفاة .
وبح�سب ما نقتله �صحيفة البوابة
نيوز عن جنل �شقيقها عديل �سمري
ب ��أن �أم كلثوم مل متت ميتة طبيعية
،وهناك �شبهة جنائية وراء وفاتها
خا�صة �أن ا خل�بر ن�شر قبل وفاتها
بثالثة �أيام .
عديل قال �أي�ضا ب�أن عمته �ضربت

مثال للفالحة امل�صرية ،كما كان لها
دور ب��ارز يف املجهود احلربي �إال �إن
ا لإعالم ال يذكر ذلك وهناك جتاهل
وا �� �ض ��ح م ��ن ق �ب��ل ا ل ��دو ل ��ة ل�ل�ف�ن��ا ن��ة
ا ل��را ح�ل��ة ،كما �أن م�سقط ر�أ�سها ال
ي�شهد �أي ن��وع من أ�ن��واع التنمية �أو
اخلدمات ،ففي الوقت الذي �أطلقت
ف �ي��ه إ�� �س��را ئ �ي��ل ا � �س �م �ه��ا ع �ل��ى أ�ح��د
ال�شوارع جتاهلهتا القيادة امل�صرية
منذ ال�سبعينيات ،بح�سب قوله.
و أ����ض��اف �أن �أم ك�ل�ث��وم ك��ا ن��ت ال
ت�ترد على ا ل�ق��ر ي��ة با�ستمرار نظ ًر ا
لكرثة ارتباطاتها �إال �أ ن��ه التقى بها
مبنزل العائلة و ك��ان يبلغ من العمر

� � 5س �ن��وات ،و ع �ق��ب و ف��ا ت �ه��ا ا ن�ت�ه��ت
ذكراها ومل يفكر �أ ح��د يف االهتمام
مب �ن��ز ل �ه��ا و حت��و ي �ل��ه �إىل م �ت �ح��ف �أو
�إ ن �� �ش��اء �أي �أ ث ��ر ل�ت�خ�ل�ي��د ذ ك��را ه��ا.
و �أ ���ش��ار �إىل �أن ه �ن��اك ا ل �ع��د ي��د من
ال���ش�خ���ص�ي��ات ا ل �ع��ر ب �ي��ة وا لأ ج �ن �ب �ي��ة
يزورن القرية ويهتمون بذكراها ،يف
ظل �صمت من قبل امل�صريني.
وق��ال �إن الراحلة كانت متزوجة
م��ن ط�ب�ي��ب �أ م��را ���ض ج�ل��د ي��ة ي��د ع��ى
'حممد ح�سن احلفناو ي ' ،ولي�س كما
ك��ان ي��ردد الإ ع�ل�ام �أ ن �ه��ا مل ت�ت��زوج
و ل �ك �ن �ه��ا مل ت �ن �ج��ب ق��ا ئ�ل�ا 'زو ج��ه��ا
و�شقيقتها �أخذوا مرياثها '
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عام ..... 2014عام احلزن

و�أفول العديد من جنوم العامل العربي

املر�سال -تورنتو ،ح�صد املوت
يف ع��ام � 2014أرواح ا ل�ع��د ي��د من
م���ش��ا ه�ير ا ل �ف �ن��ا ن�ين ا ل �ع��رب ،حتى
�أنه بات يو�صف ب�أنه ا لأ�شد ق�سوة
على الفنانني العرب وجمهورهم.
ف �م��ن �أوا ئ � ��ل ا ل �ف �ن��ا ن�ين ا ل �ع��رب
ا ل � ��ذ ي � ��ن ود ع� � �ه � ��م ا جل � �م � �ه� ��ور يف
ي �ن��ا ي��ر /ك��ا ن��ون ا ل��ث��اين  2014ه��و
ا مل �م �ث��ل ا مل �� �ص��ري ف � ��اروق جن �ي��ب،
ا ل ��ذي ف ��ارق ا حل �ي��اة ع��ن ع�م��ر 73
ع��ا م��ا ج��راء �إ ��ص��ا ب�ت��ه بف�شل كلوي
و �أ م��را ���ض يف القلب .وعلى الرغم
م��ن �أدواره الثانوية �إال �أ ن��ه كانت
ل� �ف ��اروق جن �ي��ب ب �� �ص �م��ة م �ت �م �ي��زة
يف ن�ف����س ا مل���ش��ا ه��د ا ل �ع��ر ب��ي ،علما
�أن �أول م��ن ق��د م��ه يف ع��امل ا ل�ف��ن
ك���ان ا ل �ك��ا ت��ب جن �ي��ب �� �س ��رور ع�بر
م�سرحية "وابر طحني" ،لتتواىل
ا لأدوار ع�ل��ى خ�شبة ا مل���س��رح حيث
ق ��دم م �� �س��ر ح �ي��ات ع���ززت م�ك��ا ن�ت��ه
بني زمالئه منها " �أنت اللي قتلت
الوح�ش" و"حب يف التخ�شيبة"
و"جحا باع حماره".
و م���ن ا ل��ن��ج��وم ا ل ��ذ ي ��ن �أ م �ت �ع��وا
ا مل �� �ش��ا ه��د ا ل �ع��ر ب��ي � �س �ن��وات ط��وال
ور ح� �ل ��وا يف ع� ��ام  2014ا ل �ف �ن��ان
ا مل���ص��ري ا ل�ك�ب�ير� ،أ ح��د أ� ب��رز ر م��وز
ا ل��ك��و م��ي��د ي��ا ا حل ��د ي� �ث ��ة يف م �� �ص��ر
وا ل� �ع ��امل ا ل �ع��ر ب��ي � �س �ع �ي��د � �ص��ا ل��ح،
وح�سناء ال�سينما امل�صرية مرمي
ف��خ��ر ا ل� ��د ي� ��ن ،وا ل� �ف� �ن ��ان م �ت �ع��دد
ا مل��وا ه��ب ح���س�ين ا لإ م� ��ام ،و ك��ذ ل��ك
املمثل القدير ا ل��ذي حقق جنومية
ك��ب�ي�رة يف ف�ت�رة ز م �ن �ي��ة ق �ي��ا � �س �ي��ة
خالد �صالح.
ك �م��ا ودع ا جل �م �ه��ور ا ل �ع��ر ب��ي يف
العام املا�ضي الفنانة فدوى جميل
البيطار التي عرفها با�سم زيزي
ا ل��ب��دراوي� ،إذ ف��ار ق��ت ا حل �ي��اة يف
فرباير�/شباط عن عمر  70عاما
بعد �صراع مع املر�ض .ولدت فدوى
ا ل�ب�ي�ط��ار يف ع��ام  1944بالقاهرة
ود خ�ل��ت ع��امل ال�سينما و ه��ي طفلة
يف ا لـ  13من عمرها ،وذلك ب�أداء
دور ��ص�غ�ير يف ف�ي�ل��م "بور�سعيد"
للمخرج عز الدين ذو الفقار.
و ق� � ��د مت� ��ا ه� ��ت ح�� �ي� ��اة ز ي � ��زي
ا ل�� �ب� ��دراوي ا ل �ف �ن �ي��ة م ��ع ح �ي��ا ت �ه��ا
ا حل �ق �ي �ق �ي��ة ،ال ��س�ي�م��ا ب �ع��د دور ه ��ا
�أمام عبد احلليم حافظ يف �إحدى
ث�ل�ا ث� �ي ��ات "البنات وال�صيف"
ا ل �� �س �ي �ن �م��ا ئ �ي��ة� ،إذ مل ي �غ �ف��ر ل�ه��ا
اجلمهور املحب للعندليب ا لأ�سمر
ر ف� �� ��ض ا ل �ب �ط �ل��ة ا ل� �ت ��ي ج �� �س��د ت �ه��ا
البدراوي حلب الفنان .با لإ�ضافة
�إىل م�����ش��ار ك��ت��ه��ا يف ا ل �� �س �ي �ن �م��ا
�أدت ز ي ��زي ا ل� �ب ��دراوي �أدوارا يف
م�سل�سالت تلفزيونية ،منها "املال
والبنون" و"�شرخ يف جدار احلب"
و"بوابة احللواين".
ويف ��ش�ه��ر م��ا ي��و� /أ ي��ار ، 2014
ف��ار ق��ت ا مل �م �ث �ل��ة ا مل �� �ص��ر ي��ة ف��ا ي��زة

ك� �م ��ال ا حل� �ي ��اة ب��ع��د م� �ع ��ا ن ��اة م��ع
��س��ر ط��ان ا ل�ك�ب��د ،وذ ل��ك بعد نقلها
�إىل ا مل���س�ت���ش�ف��ى ح �ي��ث ُو � �ض �ع��ت يف
ا ل�ع�ن��ا ي��ة ا مل��ر ك��زة ع�ل��ى �إ ث��ر عملية
ج ��را ح� �ي ��ة مل ُت� �ك� �ل ��ل ب ��ا ل� �ن� �ج ��اح.
ا�شتهرت الفنانة الراحلة بتقدمي
جم��م��و ع��ة م ��ن ا أل ع � �م� ��ال ا ل �ف �ن �ي��ة
ا ل �ت �ل �ف��ز ي��و ن �ي��ة ،أ� ب� ��رز ه� ��ا "ر �أفت
و"املال والبنون"
الهجان"
و"ا لإمام ال�شافعي" و"ع�صر
ا لأئمة" و"ا لإمام الغزايل" و ه��و
�آ خ��ر أ� ع �م��ا ل �ه��ا .ك�م��ا ك��ان ل�ف��ا ي��زة
ك� �م ��ال ح �� �ض��ور مم �ي��ز يف أ� ع� �م ��ال
�سينمائيةُ ،ي��ذ ك��ر منها "الطائرة
املفقودة" و"ق�سمة ون�صيب"
و"�ضحية
و"الطقم املذهب"
حب" ،با لإ�ضافة �إىل وقوفها على
خ�شبة ا مل���س��رح ،ح�ي��ث ��ش��ار ك��ت يف
"امللك ه��و امللك" و"�سي ع�ل��ي
وتابعه قفة".
ت��وا ل��ت أ� ��س�م��اء الفنانني العرب
ا ل��را ح �ل�ين يف م���ص��ر و خ��ار ج �ه��ا يف
ع���ام  ،2014ف �ح �م��ل ه���ذا ا ل �ع��ام
و ب � �ج� ��دارة ل��ق��ب "عام احلزن"
ا ل��ذي أ� ط�ل�ق��ه ن�شطاء ه��ا ل�ه��م ع��دد
ا مل �� �ش��ا ه�ير ا ل��ذ ي��ن ف��ار ق��وا ا حل �ي��اة
واحدا تلو ا لآخر ،حتى �أنه ما كاد
اجلمهور يودع جنما حتى يكون مع
موعد لوداع �آخر ،يف فوارق زمنية
مل ت��ت��ج��اوز ا ل �� �س��ا ع��ات يف ب�ع����ض
ا لأحيان.
ف �م��ا �أن ودع ا جل �م �ه��ور ا ل�ع��ر ب��ي
ا ل �ف �ن��ا ن��ة ا مل �� �ص��ر ي��ة م��ع��ايل زا ي ��د
ا ل �ت��ي ف��ار ق��ت ا حل �ي��اة ب�ع��د م�ع��ا ن��اة
م ��ع م ��ر � ��ض ا ل�����س��ر ط��ان ا ل � ��ذي مل
مي�ه�ل�ه��ا ك �ث�يرا ،ح�ت��ى � ُ��ص��دم ب��و ف��اة
�صاحبة أ� ح��د �أ ك�ثر ا أل ��س�م��اء ملعانا
يف � �س �م��اء ا ل �ف��ن ا ل �ع��ر ب��ي ا ل�ف�ن��ا ن��ة
الكبرية �صباح ،لت�ضع ال�شحرورة
ب��ذ ل��ك ح ��دا ل �ل �� �ش��ا ئ �ع��ات ا مل �ت �ك��ررة
ح��ول و ف��ا ت�ه��ا ،و ل�ي�ك��ون ه��ذا ا خل�بر
�صحيحا و ��ص��اد م��ا ،م��ع م��ا ا ع�ت��اده
ا جل� �م� �ه ��ور ع��ل��ي��ه م� ��ن ���ش��ا ئ��ع��ات
ب�ي�ن ا حل�ي��ن وا آل خ � � ��ر ح� ��ول و ف���اة
ال�شحرورة.
و م ��ن ا ل �ف �ن��ا ن�ين ا ل �ك �ب��ار ا ل��ذ ي��ن
ف���ار ق���وا ا حل� �ي ��اة يف ع� ��ام 2014
ا مل �م �ث��ل ا ل �ك��و م �ي��دي ي��و � �س��ف ع �ي��د،
ا ل � ��ذي ك� ��ان ح ��ا �� �ض ��را يف أ� ع� �م ��ال
�سينمائية وتلفزيونية وم�سرحية
مهمة� ،إذ وقف �إىل جانب م�شاهري
املمثلني ،ا ل��ذ ي��ن و ج��ه لهم ن�شطاء
انتقادات �شديدة لعدم ح�ضورهم
جنازته تكرميا له ،بعد �أن حققوا
مل�ع��ا ن��ا ب��را ق��ا ع�ل��ى ح���س��اب �أدواره
الثانوية ا ل�ت��ي ت� أ� ل��ق ب�ه��ا ،كما قال
ن�شطاء كرث.
و ف� �ق ��دت ا ل ��درا م ��ا ا ل �ع��ر ب �ي��ة يف
��س��ور ي��ا ع��ددا ك �ب�يرا م��ن م�شاهري
فنانيها ،منهم املمثل القدير عبد
ا ل��ر ح�م��ن �آل ر ��ش��ي ،وا ل�ف�ن��ان وفيق
الزعيم ،وكذلك ع�صام عبه جي،

و ج�م�ي�ع�ه��م م��ن م���ش��ا ه�ير ا ل�ف�ن��ا ن�ين
ا ل� �ع ��رب ا ل ��ذ ي ��ن ح��ق��ق��وا � �ش �ع �ب �ي��ة
وا�سعة من املحيط �إىل اخلليج ،ال
�سيما بعد م�شاركتهم يف امل�سل�سل
ال�سوري ا لأ�شهر "باب احلارة".
ويف م�شهد درا م��ي غ�ير معتاد،
تويف املمثل ا لأردين حممود ممدوح
ا ل�����س��وا ل��ق��ة خ �ل�ال جت �� �س �ي��د �أ ح ��د
م�شاهد امل�سل�سل ا جل��د ي��د " �إخوة
الدم" ،ا ل��ذي ��ش��ار ك��ه ا ل�ع�م��ل فيه
املمثل منذر رياحنة.
و غ��اب ع��ن ��س�م��اء ا ل�ف��ن العربي
و �إىل ا لأ ب � ��د �أ ي�����ض��ا ا مل �م �ث��ل ع�ب��د
ا مل �ح �� �س��ن � �س �ل �ي��م وا ل� �ف� �ن ��ان خ�ل�ي��ل
مر�سي� ،إال �أن ا ل��و ف��اة التي تركت
�أ ث���را غ��ا ئ��را يف ن �ف��و ���س ا ل�ك�ث�ير ي��ن
كانت وفاة املمثل يو�سف الع�سال،
ا ل��ذي ف��ارق ا حل�ي��اة ج��راء تعر�ضه
جل��ر مي��ة قتل نفذتها جمموعة من
ا ل�ب�ل�ط�ج�ي��ة خ �ط �ط��وا ل�ل���س�ط��و ع�ل��ى
منزله ،لكن مقاومته لهم دفعتهم
�إىل الرد بعنف ،ا لأمر الذي �أ�سفر
عن وفاة الفنان الكبري.
ظل عام  2014يف حالة ترب�ص
بالفنانني ا ل�ع��رب و ك� أ� ن��ه يف �صراع
�أ ب� ��ى �أن ي �� �س �ت �� �س �ل��م ف �ي��ه ق �ب��ل �أن
ي�ح���ص��د �أ ح ��د ه ��م ،ف �ك��ان ل��ه ذ ل��ك
يف  31د ي� ��� �س� �م�ب�ر /ك ��ا ن ��ون ا لأول
ب��و ف��اة ا مل�م�ث��ل الفل�سطيني حممود
�سعيد ،امللقب ب�ـ "�صقر ال�شا�شة
العربية" .
ا�شتهر الفنان الراحل بالعديد
م� ��ن ا لأدوار ع� �ل ��ى ا ل �� �ش��ا � �ش �ت�ين
ا ل�ك�ب�يرة وا ل���ص�غ�يرة� ،أ ب��رز ه��ا دور
ا ل �� �ص �ح��ا ب��ي خ��ا ل��د ب��ن ا ل��و ل �ي��د يف
فيلم "الر�سالة" للمخرج ال�سوري
ا ل ��را ح ��ل م���ص�ط�ف��ى ا ل �ع �ق��اد ،ك�م��ا
ا�شتهر ب� ��أداء م�سل�سالت �إذا ع�ي��ة
يف لبنان حيث عا�ش وتويف.
ي� ��و � � �ص� ��ف حم� � �م � ��ود �� �س� �ع� �ي ��د،
ا مل��و ل��ود يف ي��ا ف��ا بفل�سطني يف ع��ام
 ،1941ب ��أ ن��ه �أ ح ��د رواد ا حل��ر ك��ة
ا ل�ف�ن�ي��ة ا ل�ل�ب�ن��ا ن�ي��ة �إذ وا ك�ب�ه��ا منذ
وعرف ب�صوته الرخيم
البداياتُ ،
و م �ل�ا حم� ��ه ا ل � �ب� ��دو ي� ��ة ،م� ��ا ج �ع �ل��ه
ا مل��ر ��ش��ح ا لأ ب��رز ل��دور "فار�س" يف
م���س�ل���س��ل "فار�س وجنود" ا ل��ذي
ي��و ��ص��ف ب ��أ ن��ه �أول م���س�ل���س��ل ب��دوي
ع��ر ب��ي ،و�شاركته البطولة املغنية
ا ل �ل �ب �ن��ا ن �ي��ة � �س �م�يرة ت��و ف��ي��ق�� .ش��د
ه��ذا العمل الفني انتباه اجلمهور
ا ل� �ع ��ر ب ��ي يف � �س �ب �ع �ي �ن��ات ا ل� �ق ��رن
ا مل��ا ���ض��ي .ه���ذا و ي� ��أ م ��ل ا جل �م �ه��ور
ا ل �ع��ر ب��ي �أن ي �ك��ون ا ل �ع��ام ا جل��د ي��د
 2015ر �ؤو ف ��ا ب��ه و �أال ي�ق���س��و عليه
ك �� �س��ا ب �ق��ه� ،إذ ت �� �ض��رع ا ل �ك �ث�ير م��ن
الن�شطاء �إىل اهلل كي ميد ب�أعمار
الفنانني ا ل�ع��رب ،وي�سدد خطاهم
ملا فيه خري و�سعادة �شعوبهم عرب
الر�سالة ا لإن�سانية التي يحملون
رايتها ،وينريون بها طريق �أمتهم
العربية من املحيط �إىل اخلليج
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Happy Birthday Um Tariq
تتقدم جمموعة �شركات �سي.دي�.سي()CDC Group of Companies
و�أ�سرة حترير جريدة املر�سال وجميع العاملني بهم
ب�أجمل واطيب التهاين والتربيكات اىل الزميله

الدكتورة �سحر املجايل

مبنا�سبة عيد ميالدها ال�سعيد الذي �صادف يف  ،6-1-2015متمنني لها عيد ًا �سعيد ًا وعمر ًا مديد ًا،
وحياة طيبة ان �شاء اهلل .وبهذه املنا�سبه فلقد فاجئ الزمالء والزميالت من ادارة وموظفي
جمموعة �شركات  C.D.Cالدكتورة �سحر باحياء حفل غذاء على �شرفها مبنا�سبة عيد ميالدها ال�سعيد
يف مكاتب ال�شركة ،وقدم فيه امل�أكوالت واحللويات ال�شهيه ومن ابرزها املن�سف الأردين باجلميد الكركي اللذيد ،
واىل جانبه قالب الكيك الكندي .واحتفل اجلميع بهذه املنا�سبه والتقطت ال�صور التذكاريه.

�ألف مربوك يا دكتورة �سحر بعيد ميالدك ال�سعيد
وعقبال العمر املديد يف كنف زوجك واوالدك االحباء.
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