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MAKING YOUR REALTY DREAMS A REALITY

BUY • SELL • INVEST
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

INDEPENDENTLY OWNED & OPERATED

C. 416.997.1309

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

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

دكتور ريا�ض ا�سماعيل

سهير البشير

طبيب عيون OPTOMETRIST

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

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

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

Sutton Group Summit
Realty Inc., Brokerage

حلم حالل

Halal Meat
Halal Meat

ملحمة طيبه

Suhair Al-Bashir

�أ�سعار خا�صة للجالية العربية نرحب بكم و نوفر كل ما حتتاجون
من حلوم و دواجن ،مواد غذائية ،حلويات �رشقية و غربية

Sales Representative

100% Canadian-owned and operated company

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

2004 Lawrance Ave. East, Scarborough, ON. M1R 2Z1

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

I will help you with your dream

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

Direct: 647.993.1967 Office: 905.897.9555

PALTEL - IPTV

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

3050 Confederation Pkwy, Unit 305, Mississauga, ON

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

غال لل�صرافة

Ghalla

Monetary Services

Money Transfer
Currency Exchange
Cash for Gold

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

الأردن يقوم بتعزيزات ع�سكرية على حدوده مع �سوريا والعراق

املر�سال -تورنتو ،تدفقت تعزيزات
ع�سكرية كبرية للقوات امل�سلحة الأردنية
على الواجهتني ال�شمالية وال�شرقية مع
�سوريا والعراق ا�ستعداد ًا للتعاطي مع
�أي طارئ من �ش�أنه �أن يهدد �أمن اململكة
وا�ستقرارها ،خ�صو�ص ًا بعد احلديث
ع��ن إ�ع �ل�ان ع � ّم��ان امل �ف��اج��ئ إ�ح �ب��اط
خمطط �إيراين تورط فيه عراقي يحمل
اجلن�سية الرنويجية ،جندته املخابرات
الإيرانية لتنفيذ عمليات تفجريية يف
اململكة.
وه��ذه التحركات �شملت تعزيزات
ع�سكرية ن��وع�ي��ة ك �ب�يرة م��ن خمتلف
ت�شكيالت ال �ق��وات امل�سلحة ،و آ�ل�ي��ات

متطورة ذات تقنيات عالية .كانت�شار
دبابات و�أ�سلحة و�آليات ثقيلة ومتطورة
بغية ت�ع��زي��ز م�ن�ظ��وم��ة أ�م ��ن احل ��دود
وزي� ��ادة ق��درات �ه��ا الع�سكرية ملنع �أي
اخ�ت�راق��ات ع�بر احل� ��دود ال �ت��ي تقدر
مبئات الكيلومرتات.
وت � أ�ت��ي ه��ذه ال �ت �ع��زي��زات ،بح�سب
م���ص��ادر ر�سمية رف�ي�ع��ة امل���س�ت��وى يف
�سياق جهود القوات امل�سلحة امل�ستمرة
للحفاظ على �أم��ن ح��دود اململكة من
العمليات الإرهابية امل�ستهدفة ،والت�سلل
يف ظ��ل غ �ي��اب �أم �ن��ي وع���س�ك��ري على
اجلانبني املقابلني.
م�صادر مقربة من جهاز الأمن العام

الأردين ،ال��ذي �أوك��ل العاهل الأردين
امل �ل��ك ع �ب��داهلل ال �ث��اين ق�ي��ادت��ه ملدير
الأم��ن العام اللواء عاطف ال�سعودي،
�إن��ه ب��د�أ م�ؤخر ًا تي�سري دوري��ات راجلة
يف امل��والت والأم��اك��ن احل�سا�سة ،كما
كثف اجلهاز من دورياته على الطريق
و�إيقاف ال�سيارات للتفتي�ش والتحقق
من هوية ركابها.
و�أن الأمن العام و�أجهزة املخابرات
وغ�يره��ا تعمل ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة،
وت���ش��دد ال��رق��اب��ة ب�ع��د �أن مت الك�شف
عن خمطط �إي��راين ي�ستهدف �أماكن
ح�سا�سة يف الأردن.
التتمة �صفحة 5

�إتفاق ت�أريخي بني �إيران والقوى الكربى
ب�ش�أن الربنامج النووي الإيراين

ال�صني و�أملانيا).
امل��ر� �س��ال -ت��ورن�ت��و،
وق��ال��ت موغرييني
�أعلنت �إيران والقوى
"�إنه يوم تاريخي ،نعلن
ال��ك�ب�رى ال �ت��و� �ص��ل �إىل
ال �ت��و� �ص��ل �إىل ات �ف��اق
ات �ف��اق ت��اري�خ��ي ب�ش�أن
ب �� �ش ��أن امل �ل��ف ال �ن��ووي
ال�ب��رن� ��ام� ��ج ال � �ن� ��ووي
الإي� � � ��راين ،ب���ش�ج��اع��ة
الإي � ��راين يف فيينا بعد
�أك�ثر م��ن ع�شر �سنوات وزراء خارجية �إيران والدول ال�ست يف اجتماع مبقر الأمم املتحدة و�إرادة �سيا�سية والتزام
م�شرتك بال�سالم".
من املفاو�ضات املتقطعة.
و�أعلنت امل�س�ؤولة الأوروبية �أن االتفاق -الذي
وعقد وزير اخلارجية الإيراين حممد جواد
ظريف وممثلة ال�سيا�سة اخلارجية باالحتاد يت�ألف من ن�ص رئي�سي وخم�سة مالحق فنية ب�ش�أن
موغرييني م�ؤمتر ًا امللف النووي والعقوبات وتطبيق االتفاق� -سيقدم
الأوروبي فيديريكا
�صحفي ًا يف العا�صمة النم�ساوية فيينا � ،أعلنا �إىل جمل�س الأمن الدويل للت�صديق عليه.
و�أكدت �أن االتفاق ي�ضمن �أن يكون الربنامج
فيه ر�سمي ًا التو�صل �إىل االت�ف��اق بعد جل�سة
مغلقة ل��وزراء خارجية إ�ي��ران وال��دول ال�ست النووي الإيراين �سلميا ب�شكل كامل ،و�إخ�ضاع كل
(الواليات املتحدة ،بريطانيا ،فرن�سا ،رو�سيا ،ال�ب�رام��ج ال�ن��ووي��ة
التتمة �صفحة 5

خبري العقار املهند�س لهيب اليا�س

يف هذا العدد
�شاب امريكي
من ا�صل اردين
يقتل  4جنود امريكيني
�صفحة 5

م�ؤمتر االردنيني يف اخلارج

حتت �شعار

«االردن يجمعنا»
�صفحة 3

قانون جديد ي�ستهدف
امل�سلمات يف كندا
�صفحة 6
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Halal Meat
Halal Meat

ملحمة طيبه

Abd Al Hamoud
Manager / Owner

Tel: 416-288-8777
Cell: 647-994-9005

�أ�سعار خا�صة للجالية العربية
نرحب بكم و نوفر كل ما حتتاجون من حلوم و دواجن،
مواد غذائية ،حلويات �رشقية و غربية

2004 Lawrance Ave. East, Scarborough, ON. M1R 2Z1

�شوال  1436هـ  -متوز/يوليو  2015م  -ال�سنة احلادية والثالثون العدد 363

مقاالت واخبار

كل عام وانتم بخري مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد

م�ؤمتر االردنيني يف اخلارج حتت �شعار «االردن يجمعنا»

انحاء العامل.
وي� �ه ��دف ه� ��ذا امل� ��ؤمت���ر اىل ت��وث �ي��ق
��ص�ل��ة االردن� �ي�ي�ن امل �غ�ترب�ين يف اخل ��ارج
بالوطن ،وال��وق��وف على التحديات التي
تواجههم ،وو�ضع �آلية م�ستدامة لل�شراكة

W HI TBY
MED SPA
By:

Dr. Pamela Taylor
Botox© for:
- Microdermabrasion

AFFORDABLE BEAUTY

!ERASE THE YEARS & LOOK YOUR BEST

امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و ،حت��ت ال��رع��اي��ة
امللكية ال�سامية تعقد وزارة اخلارجية
االردن� �ي���ة و�� �ش� ��ؤون امل��غ�ت�رب�ي�ن ،م ��ؤمت��ر
االردنيني ال�سنوي لهذا العام يف اخلارج
حت��ت � �ش �ع��ار «االردن يجمعنا» خ�لال
الفرتة من  28اىل  30متوز /يوليو احلايل
.2015
وي��أت��ي عقد امل��ؤمت��ر ال��ذي �سيقام يف
مركز امللك احل�سني بن طالل للم�ؤمترات
بالبحر امليت ،تاكيد ًا على حر�ص جاللة
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم
ح �ف �ظ��ه اهلل  -جت ��اه ت �ع��زي��ز االت �� �ص��ال
والتوا�صل مع املغرتبني االردنيني يف جميع

معهم وتعزيز م�شاركتهم االقت�صادية،
وت�شجيعهم لال�ستثمار باالردن واالرتقاء
باخلدمات املقدمة لهم.
هذا و�سيغادر رئي�س جمعية الأردنيني
ال �ك �ن��دي�ين  -الأ�� �س� �ت ��اذ زي� ��اد م�ل�اوي
ف��ري �ح��ات ،وع� ��دد م��ن �أع �� �ض��اء الهيئة
الأدارية جلمعية الأردنيني الكنديني اىل
الأردن ،للم�شاركة يف م��ؤمت��ر االردن�ي�ين
يف اخل ��ارج ،ك��وف��د ر�سمي لتمثيل ابناء
اجلالية الأردن �ي��ة يف تورنتو و�ضواحيها
خا�صة ويف جميع انحاء كندا عامة ونقل
جميع مطالبهم واحتياجاتهم اىل الوطن
الأم الأردن احلبيب .
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Frown lines, Horizontal
forehead lines, Eyebrow
sculpting, Crow’s feet,
Gummy smiles, Vertical
lip lines, Dimpled chin,
Marionette lines

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

Our Medical Esthetician and
Laser Technician Jala Lahham
is highly qualified and an
expert in treating Middle
Eastern, Mediterranean and
Asian Skin Types.

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

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

طبيب عيون

OPTOMETRIST

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

Phone: 647 346 0900

1722 Lawrence Ave. East, Scarborough, ON. M1R 2Y1
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اخبار

نفحات من عيد الفطر ال�سعيد
AL-MERSAL
Monthly
Arabic Community
AL-MERSAL
Newspaper Published by the
Canadian Arab Network

جريدة شهرية اجتامعية
مستقلة تصدر عن ادارة
الشبكة العربية الكندية
اعتمدوا جريدة المرسال
رسالة الجالية العربية للعالم

زياد مالوي فريحات
رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير
ابراهيم �سامل
مدير التحرير
�سامي مالوي
املدير العام
داين مالوي
املدير املايل
مارون احلاج
االخراج الفني
د� .سحر املجايل
حمررة الق�سم العربي
و مديرة املبيعات
النا ريت�شارد
حمررة الق�سم االجنليزي
يو�سف �صالح
الت�سويق والعالقات العامة
عبدالرحمن فريحات
(�أبو نبيل)
الوكيل املعتمد للأردن
Ziad Malawi Freihat
President and Chief Editor

Ibrahim Salem
Managing Editor

Sammy Malawi
General Manager

Danny Malawi
Account Manager

MAROUN HAGE
Art Director and
Graphic Designer

Dr. Sahar Al-Majali
Arabic Editorial and
Sales Manager

Lana Richards
English Editorials
Abdel Rahman Freihat
)(Abu Nabil

Jordan Rep

Email:

info@canadianarabnetwork.com

Tel: (416) 233-9927
Mailing Address:
17A Kelfield Street
Toronto, ON Canada
M9W 5A1
Please note: All opinions and articles appears in
this newspaper are those of the writers and does not
nessecary represent the views of the AL-MERSAL
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مياه نهر الأردن تع ّمد الأمرية الربيطانية �شارلوت

بقلم اال�ستاذ :زياد مالوي فريحات
رئي�س التحرير

ع�ي��د ال�ف�ط��ر ه��و �أول اع �ي��اد امل�سلمني
ويحتفلون به بعد �صيام وقيام �شهر رم�ضان
الكرمي ،ويفطرون بعد ذلك ،ولذا �سمي بعيد
الفطر ،ومدته �شرع ًا هو ي��وم واح��د فقط،
ويحرم �صيام �أول يوم من �أيام عيد الفطر.
فهنيئ ُا لكل م��ن �أتيحت ل��ه الفر�صة يف
�شهر رم�ضان الكرمي للتقرب من اهلل بعد
�أداء فري�ضة �صوم رم�ضان الذي م�ضى بحمد
اهلل و�شكره بخري و�سالم.
وال بد لنا ان نت�أمل ولو بلحظة ونراجع
انف�سنا واعمالنا وم��ا قدمناه خ�لال ذلك
ال���ش�ه��ر ال�ف���ض�ي��ل ،ون���ش�ك��ر ال ��رب العظيم
ال��ذي �سخر لنا ه��ذا اليوم ال�سعيد لنحتفل
ب��ه ،ون���ش��ارك ال�ف��رح��ه م��ع اهالينا وذوي�ن��ا
وا�صدقائنا واحباءنا.
نعم �إن��ه ي��وم بر و�إح�سان ورح�م��ة ،فيه
يحمد امل�سلمون ربهم وي�شكرونه تعاىل على
توفيقهم لل�صيام وال�ق�ي��ام ،وينفقون مم ّا
�أنعم اهلل عليهم ،على �أنف�سهم وعلى �أهلهم
وذوي��ه��م وع �ل��ى امل �ح �ت��اج�ين ،وذل���ك لن�شر
ال�سرور والفرح بينهم ،لأن اهلل يحب �أن يرى
�أثر نعمته على عباده ويحب املح�سنني الذين
ينفقون اموالهم يف �سبيل اهلل.
نعم لقد ��ُ�ش��رع عيد الفطرللم�سلمني
ليجددوا فيه عهد ال�صفاء والإخاء ،فال يليق
فيه اخل�صام والغل واحلقد واحل�سد والإيذاء،
وقطع �صلة الرحم ،وعقوق الوالدين ،و�إمنا
العيد للم�ؤمن التقي وملن عمل للآخرة ومل
ين�سى ن�صيبه من الدنيا ،ولأن هذا اليوم من
�أيام اهلل املباركة ،حيث يت�سلم امل�سلمون من
اهلل جائزة التوفيق ل�صومهم رم�ضان ،فيجب
ان نفرح ونبت�سم بهذا العيد.
فهنيئا ب�صومكم و�إف�ط��ارك��م وفرحكم،
و�إن� ��ه لأم ��ر عظيم احل�ك�م��ة �أن يجعل اهلل
�سبحانه �شعار العيد التكبري ال��ذي ترتفع
ب��ه �أ���ص��وات امل�سلمني يف م���ش��ارق الأر� ��ض
ومغاربها ،جميعهم هتافهم واحد ،ووجهتهم
واحدة و�إح�سا�سهم بالر�ضا واحد ،ودعوتهم
واح��دة� ،إن��ه تعبري عن �إمي��ان الأم��ة يف يوم
عيدها املبارك ،ولعل ما امتاز به هذا اليوم
�أن الدعاء فيه م�ستجاب.
ول �ي ����س ت��رت �ي��ب الآي� � ��ات ال��ق��ر�آن��ي��ة يف
اخل�صو�ص ب �خ��الٍ م��ن احل�ك�م��ة ،و�إمن ��ا هو
ت��رت�ي��ب ي�ع�بر ع��ن ا�ستحقاق ال��داع�ين لأن
ي�ستجيب اهلل لهم� ،ألي�سوا قد �صاموا ال�شهر
كله وق ��ام ��وه...؟ �أل�ي���س��وا ق��د �أح���س�ن��وا �إىل
�أنف�سهم حني ع�صموا جوارحهم من ارتكاب
املعا�صي؟� ..ألي�سوا قد لبوا نداء اهلل �سبحانه
وتعاىل حني ه ُّبوا من رقادهم اليوم ،مكربين
مهللني حامدين �شاكرين...؟
ثم �ألي�سوا قد فرغوا من توزيع زكاة الفطر
قبل �أن يغدوا �إىل �صالتهم ،فجربوا الك�سري،

و�أ�سعدوا البائ�س الفقري؟ ..ثم �ألي�سوا بهذا
الت�صرف اجلماعي البار لتعاونهم قد ق�ضوا
على �صورة الفاقة يف �صباح عيد الفطر...؟..
�إنهم بهذا جديرون �أن ي�ستجاب لهم �إذا ما
دعوا اهلل �سبحانه وتعاىل وهو قريب منهم.
وهنيئ ًا ملن ادى زكاة الفطر ،وهي دين
على م��ن وج�ب��ت عليه حتى ي��ؤدي�ه��ا .فلي�س
العيد ملن تزود بطيب الطعام وهو حمروم من
التقوى واملعنى الثاين ربطه مبنا�سبة عامة،
هي الفراغ من �أداء عبادة �شاقة ،وهذا الربط
ذو مغزى عميق يت�صل بنظرة الإ�سالم �إىل
العيد  .فامل�ؤمن -يف الواقع -يف �شغل �شاغل
عن �أمور الدنيا ،ب�أمور الآخرة ،بكل ما يقربه
من اهلل �سبحانه وتعاىل ،فهو �إذا �صام �صام
هلل ،و�إذا ع ّيد ع ّيد هلل ،و�إذا حج حج له ،و�إذا
زكى زكى هلل ،و�إذا �صلى �صلى هلل،
واهلل �سبحانه وتعاىل ير�صد له ح�سناته
جميع ًا حتى اخلطوة التي يخطوها يف �سبيل
اهلل ،وهو يف فكر دائم فيما يقربه من ر�ضوان
اهلل ،وم��ن أ�ج��ل ه��ذا ينبغي على كل منا �أن
يكون احتفاله بالعيد مو�صو ًال بر�ضاء اهلل،
وغري مقت�صر على مظاهر الت�سلية امل�ؤقتة،
ولي�س معنى هذا �أن مننع �أوالدنا وبناتنا من
ممار�سة بع�ض �صنوف اللهو الربيء خا�صة
م��ا يت�صل برتبية م�ي��ول اخل�ير وال�شجاعة
يف �أنف�سهم ،بل �إن لهم �أن يعي�شوا �أوقاتا
يف ال �ه��واء وامل �ك��ان العفيف ،لأن ذك يريح
�أنف�سهم ،ويرطب جو احلياة حولهم ،لي�شبوا
على اح�ترام دينهم ،واحلر�ص على �سالمة
جمتمعهم خا�صة يف جمتمعاتنا الغربية.
وبرغم من كل ما يحيط ب�أمتنا العربية
واال� �س�لام �ي��ة م��ن امل � آ�� �س��ي وال ��دم ��ار وه��در
الدماء وقتل االبرياء ب��دون ذن��ب ،وبالرغم
م��ن أ�ن�ن��ا ن��رى �أن �أمتنا العربية ق��د تركت
موقعها القيادي والريادي التي كانت تتبو�ؤه
منذ انت�شار الإ�سالم ،يجب علينا ان نبت�سم!
و�سنبت�سم ،لأنه عيد الفطر ،يوم توزع فيها
اجل��وائ��ز م��ن رب ال�ع�ب��اد ع�ل��ى م��ن �أح�سن
ال�صيام والقيام ،فلرمبا تو ِّلد فينا الب�سمة
�أم� ً
لا يدفعنا �إىل العمل .و�سنبت�سم حتى ال
يدب الي�أ�س �إىل قلوبنا ،لأن امل�ؤمن ال يجد
الي�أ�س �إىل قلبه �سبيال ،و�سنبت�سم الننا مل
نن�سى �إخواننا من الدعاء ،و�سنظهر الفرحة
بالعيد ،ونخفي امل الواقع الأليم يف قلوبناُ .
وبهذه املنا�سبة ال�سعيده ال ي�سعني �سوى
التقدم من اجلالية العربيه الكرميه ،واالمة
اال�سالميه ب�أعظم م�شاعر التهنئه والتربيك،
داع �ي � ًا اهلل العلي القدير ان يعيده عليكم
وعلى احبائكم وعلى العامل اجمعني بال�صحه
وال�سعادة والتوفيق والنجاح وعلى الأر���ض
ال�سالم .وكل عام وانتم ب�ألف خري.
واهلل ويل التوفيق.

الأردن يحبط خمطط ًا �إرهابي ًا �إيراني ًا كبري ًا

امل��ر��س��ال -تورنتو� ،أف��اد م�صدر ق�ضائي
�أردين� ،أن ال���س�ل�ط��ات �أح �ب �ط��ت "خمطط ًا
�إرهابي ًا" ي�ستهدف اململكة ،ك��ان �سينفذه
عراقي يدعى خالد كاظم الربيعي ( 49عام ًا)
يتبع فيلق القد�س الإيراين.
وقال امل�صدر ،بح�سب ما نقلت عنه وكالة
"فران�س بر�س"� ،إنه "جرى توقيف الربيعي،
الذي يحمل �أي�ض ًا اجلن�سية الرنويجية ،يف 3
�أبريل املا�ضي  ، 2015بعد �ضبط  45كلغ من
املتفجرات يخزنها يف جر�ش (�شمال اململكة) .
وك��ان��ت �صحيفة "الر�أي" الأردن� �ي ��ة قد
ذك��رت ،يف وق��ت �سابق� ،أن الأج�ه��زة الأمنية
�أف�شلت م�ؤخر ًا خمطط ًا ل�شخ�ص يتبع لفيالق
"بيت املقد�س" الإي ��راين ك��ان ينوي تنفيذ
عمليات �إرهابية يف الأردن ،وفق ما ذكر م�صدر
ّ
مطلع لل�صحيفة.
وقال امل�صدر �إن هيئة ع�سكرية لدى حمكمة
�أمن الدولة برئا�سة القا�ضي الع�سكري ،العقيد
الدكتور حممد العفيف� ،ستعقد� ،أوىل جل�ساتها
يف حماكمة املتهم ،وال��ذي يواجه تهم حيازة
امل��واد املفرقعة �شديدة االنفجار ،والتخطيط
لتنفيذ عمليات �إرهابية على ال�ساحة الأردنية.
وذك��ر امل�صدر �أن كمية امل��واد املتفجرة كانت
خمب�أة يف منطقة "ثغرة ع�صفور" يف حمافظة
جر�ش ،واملتهم ب�إخفائها هو ال�شخ�ص املقبو�ض
عليه.
و�أ��ش��ار امل�صدر �إىل �أن ه��ذه الق�ضية هي
الأكرب منذ حوايل � 10سنوات ،من حيث كمية
املواد املتفجرة امل�ضبوطة ونوعيتها.

ما هو فيلق القد�س؟
ت�أ�س�س يف العام  1991بعد حرب اخلليج
الأوىل ،وه��و واح��د من خم�سة فيالق ي�ضمها
احل��ر���س ال �ث��وري الإي���راين ال��ذي �أن�شئ �سنة
 ،1981بعد جناح ثورة اخلميني ،ويعد �أهمها
و�أ�شهرها� ،إذ �أنه امل�س�ؤول الفعلي عن ت�صدير
"الثورة الإيرانية" وت�أ�سي�س "جهاديات �أحزاب
اهلل" املوالية للنظام الإي��راين واملر�شد الويل
الفقيه.
وتوكل �إىل فيلق القد�س مهمة العمليات
اخلارجية حتديد ًا من حيث التنفيذ والتدريب
والتجنيد ،وقد قدر عدد عنا�صره بـ 18000
جندي .وبح�سب تقرير اخلارجية الأمريكية
للعام  2015ال��ذي ت�صدرت فيه إ�ي��ران الدول
الأك�ثر دعم ًا ل�ل�إره��اب ،تبلغ تكلفة العمليات
اخلارجية لفيلق القد�س بنحو  200مليون دوالر
�أمريكي.
وعند ت�أ�سي�س "فيلق القد�س" توىل قيادته
�أحمد وحيدي ،الذي كان ي�شغل من�صب معاون ًا
يف جهاز الإ�ستخبارات بفيلق حر�س الثورة
آ�ن� ��ذاك .وب�ع��د توليه للمن�صب اجل��دي��د قال
وحيدي �إن الغر�ض من ت�شكيل هذه القوة هو
خلق "اجلي�ش الإ�سالمي الدويل".
ويف عام  1997توىل املن�صب عميد احلر�س
قا�سم �سليماين ،وه��و م��ن أ�ق ��دم ق��ادة فيلق
احلر�س و�أكرثهم �أجرام ًا.
واليزال �سليماين ير�أ�س "فيلق القد�س" مع
نائبه ح�سني همداين ،الذي رقي �إىل رتبة لواء
عام  2011وهي �أعلى رتبة يف احلر�س الثوري.

املر�سال -تورنتو ،مبياه ج��ا�ؤوا بها من نهر
الأردن ،مت تعميد الأم�يرة الربيطانية �شارلوت
إ�ل�ي��زاب�ي��ث دي��ان��ا يف كني�سة "القدي�سة م��اري-
مادلني" بجوار دارة "�ساندرينغهام" التي حتتفل
فيها جدتها امللكة �إليزابيث الثانية بعيد امليالد
كل عام.
والتعميد ،هو غ�سل الإن�سان باملاء ،بطريقة
�أو �أخرى ،ليدخل معه احلياة امل�سيحية ،بح�صوله
على "�سر املعمودية" املعترب واح��د ًا من �سرين
مقد�سني للربوت�ستانت ،و�أح��د � 7أ�سرار مقد�سة
للكاثوليك والأرثوذك�س ،حيث ي�صبح املعمد تابع ًا
للم�سيح وللكني�سة ،حتى ولو كان طفال ،لأنه عرب

بالتعميد �إىل ما خل�صه من اخلطيئة ،وفق ًا ملا
تلخ�صه من معتقدات م�سيحية تعترب �أن الإن�سان
يدخل احلياة جديد ًا بعد التعميد الذي ما �إن ينال
�سره ونعمته حتى يبقى م�سيحيا �إىل �أن ميوت.
و�أول عماد م�سيحي بالتاريخ ،وف��ق رواي��ات
الأن��اج�ي��ل ،ج��رى لل�سيد امل�سيح على ي��د يوحنا
املعمدان ،املعروف ب�أنه النبي يحيى ،وفيه قام
بتغطي�سه مبياه نهر الأردن قبل  2000ع��ام� ،إال
�أن ط��وائ��ف م�سيحية غربية تكتفي بر�ش امل��اء
على الوجه فقط ،وهو ما فعله بالأمرية ال�صغرية
رئي�س �أ�ساقفة كانرتبري ور�أ�س كني�سة �إجنلرتا،
جا�سنت وي�ل�ب��ي ،ح�ين ت��ر�أ���س م��را��س��م تعميدها

بال�سكب على وجهها ور�أ�سها من ماء مت �إح�ضاره
خ�صي�ص ًا من موقع �شهري يف نهر الأردن.

 12مليون طفل يف ال�شرق الأو�سط مل يلتحقوا باملدار�س!
املر�سال -تورنتو� ,أعربت منظمة اليوني�سيف،
عن انزعاجها �إثر� إعالن عدم �إلتحاق �أكرث من
 12مليون طفل يف ال�شرق الأو��س��ط باملدار�س،
بالرغم من التقدم يف اجلهود الرامية �إىل زيادة
عدد امللتحقني.
كما ج��اء يف تقرير اليوني�سيف ،ف ��إن هذه
الإح�صائيات ال ت�شمل الأط�ف��ال الذين �أج�بروا
على ترك املدر�سة ب�سبب ال�صراع يف �سوريا ويف
العراق؛ حيث ،ويف
�صورة احت�سابهم،
ف�إن العدد النهائي
�سيكون  15مليون
طفل.
ورح �ب��ت ه��ذه
ال ��درا�� �س ��ة ،ال�ت��ي
�أُعدت باال�شرتاك
ب�ي�ن اليوني�سيف
وال�ي��ون���س�ك��و“ ،باملوارد ال �ك �ب�يرة ور أ��� ��س امل��ال
ال�سيا�سي” املك ّر�س للتعليم يف منطقة ال�شرق
الأو�سط خالل العقد املا�ضي .كما ت�شري الدرا�سة
�إىل " تراجع ع��دد الأط �ف��ال الذين ال يلتحقون
باملدار�س االبتدائية �إىل الن�صف" .
هذا ،و�أ�ضافت الدرا�سة �أنه" :خالل ال�سنوات
الأخرية ،وب�سبب الظروف التي تعرفها املنطقة؛
مل يتم �إحراز �أي تقدم يف جمال التعليم".
وتفيد الإح�صائيات املذكورة يف التقرير �إىل
وجود  4.3ماليني طفل مل يلتحقوا باملدر�سة يف
املرحلة االبتدائية و 2.9مليون طفل مل يلتحقوا
باملعاهد يف املرحلة الثانوية .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن  5.1ماليني طفل ال يتم ت�سجيلهم بريا�ض

الأط �ف��ال ،وب��ذل��ك ي�صل ال �ع��دد الإج �م��ايل �إىل
 12.3مليون طفل من غري امللتحقني باملدار�س.
وهذا الرقم ميثل حوايل  % 15من �أطفال ال�شرق
الأو� �س��ط يف �سن ال��دخ��ول لقاعات ال��درا��س��ة يف
مرحلة ما قبل املدر�سة ،واالبتدائي والثانوي.
ووف � ًق��ا للتقرير ،فقد �أُج��ري��ت ال��درا��س��ة يف
 9ب�ل��دان يف املنطقة لتك�شف ع��ن جمموعة من
الأ�سباب التي جتعل ه��ؤالء الأطفال ال يلتحقون
باملدر�سة ،مبا يف
ذل��ك الفقر؛ ففي
كثري من احلاالت،
ال ميكن للعائالت
حت � ّم��ل التكاليف
املرتبطة بالتعليم،
مبا يف ذلك الكتب
امل��در��س�ي��ة وال��زي
امل���در�� �س���ي .ك�م��ا
قررت بع�ض العائالت ت�شغيل �أطفالهم لأ�سباب
مالية.
ويقرتح التقرير الرتكيز على "االحتفاظ"
املدر�سي؛ حتى يبقى الأطفال املعر�ضون خلطر
مغادرة التعليم يف املدر�سة.
و�سبب هذا اخلطر يرجع �إىل العقاب البدين
�أو الفوارق يف امل�ستوى الدرا�سي باملقارنة مع بقية
زمالئهم يف الق�سم.
كما ي�سلط التقرير ال���ض��وء على احلاجة
�إىل إ�ي�لاء اهتمام خا�ص بالأطفال املت�ضررين
من احل��رب؛ "نظ ًرا لل�صراعات املتكررة" يف
املنطقة ،على غ��رار ما يحدث حال ًيا يف كل من
�سوريا والعراق وليبيا واليمن.

5

�شاب امريكي
من ا�صل اردين

يقتل  4جنود امريكيني

املر�سال تورنتو وك��االت : -علمت املر�سال
بهوية منفذ هجوم والية تين�سي يوم اخلمي�س
املا�ضي ،وال��ذي ا�سفر عن مقتل  4من جنود
امل��ري�ن��ز (ال�ب�ح��ري��ة الأم�يرك �ي��ة) ،وا� �ص��اب��ة 3
�آخرين .وتبني يف تقرير انه وبح�سب م�صدر
مطلع على �سري التحقيقات فان منذ الهجوم
هو �شاب امريكي اجلن�سية من ا�صل اردين،
من مواليد الكويت  ،وعمره  24عاما ,يدعى
" حممد يو�سف عبدالعزيز" ،ومل يكن مدرجا
على قائمة امل�شتبهني بهم بق�ضايا الإرهاب .
وحول الهجوم علمت املر�سال ان عبدالعزيز
ا�ستخدم عدة انواع من الأ�سلحة مبا فيها �سالح
من طراز  ، AK-47وكان بحوزته كمية كبرية
من الذخرية .ولقد قتل عبد العزيز بر�صا�ص
رج��ال االم��ن ،بعد ان ت�ضاربت االن �ب��اء حول
م�صريه ،وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع االمريكية "
البنتاغون " قد اك��دت اخلمي�س عن مقتل 4
جنود امريكيني يف احلادث الإجرامي.

وبح�سب و�سائل اع�لام حملية فقد اطلق
عبد العزيز النار على مركزين ع�سكريني يف
والي��ة تيني�سي ،فيما و�صفه م�س�ؤول امريكي
ب�ح��ادث اره��اب��ي حملي ,وق��ال م�س�ؤول حملي
ان��ه مت اط�لاق النار على مركز لالحتياطيني
تابع للبحرية االمريكية ،ومركز ع�سكري �آخر
للتجنيد يف مدينة ت�شاتانوغا و�سط تيني�سي.
ونقلت و�سائل الإع�لام الأمريكية يف حينه
ع��ن �شهود ع�ي��ان قولهم ان�ه��م ��ش��اه��دوا رجل
م�سلح كان يف �سيارة مو�ستانغ ف�ضية يطلق النار
عند مركز التجنيد التابع للبحرية ،قبل ان يعيد
تعبئة بندقيته ويطلق النار جم��ددا ،ثم توجه
اىل مكان اخر على بعد  12كيلومرت من مركز
التجنيد وبد أ� باطالق النار مرة ثانية.

�إتفاق ت�أريخي بني �إيران والقوى الكربى ب�ش�أن الربنامج النووي الإيراين

تتمة ال�صفحة الأوىل
امل�ستقبلية لإيران لرقابة الوكالة الدولية للطاقة
الذرية .وقالت موغرييني �إن االتفاق �سي�ؤدي �إىل
رفع كل العقوبات الدولية املفرو�ضة على �إيران
يف ما يتعلق بالربنامج النووي وقطاعات الطاقة
واملالية.
وبح�سب ن�ص االت �ف��اق ال��ذي ن�شرت عدة
م�صادر �أج��زاء منه ،تلتزم �إي��ران باحلد من
�أن�شطتها النووية لأكرث من ع�شر �سنوات مقابل
رفع العقوبات املفرو�ضة عليها من قبل الأمم
املتحدةوالواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي.
ووافقت طهران -بح�سب االتفاق -على �آلية
ت�سمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول
�إىل املواقع النووية امل�شتبه بها يف �إيران خالل 24
يوما ،و�ست�سمح طهران �أي�ضا بدخول املفت�شني
الدوليني �إىل موقع بار�شني الع�سكري.
ويق�ضي االتفاق بالعودة ال�سريعة لفر�ض

العقوبات على �إي ��ران خ�لال  65يوما� ،إذا مل
تلتزم بتنفيذ تعهداتها ,وبح�سب ن�ص االتفاق،
�ستتمكن �إيران من موا�صلة تخ�صيب اليورانيوم،
واال�ستمرار يف �أبحاث وتطوير �أجهزة الطرد
امل��رك��زي "مبا ال ي�سمح ب�تراك��م ال�ي��وران�ي��وم
املخ�صب" ,و�ستقت�صر �أن�شطة البحث والتطوير
الإيرانية على �أجهزة الطرد املركزي (�آي �أر ،4
و�آي �أر  ،5و�آي �أر  ،6و�آي �أر  ،)8وذلك ملدة ع�شر
�سنوات" ،ومبا يتفق مع خطتها لأن�شطة البحث
والتطوير اخلا�صة بالتخ�صيب".
وين�ص االتفاق على ا�ستمرار حظر الأ�سلحة
الذي تفر�ضه الأمم املتحدة على إ�ي��ران خم�س
�سنوات ،بينما �سي�ستمر احلظر على ال�صواريخ
ثماين �سنوات.
وذك��رت وكالة الأن�ب��اء الإي��ران�ي��ة الر�سمية
�أن "العقوبات االقت�صادية واملالية املفرو�ضة

من االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة �سرتفع
عندما يبد أ� تطبيق االتفاق ،واحلظر والقيود
املفرو�ضة على التعاون االقت�صادي مع إ�ي��ران
�سرتفع يف جميع املجاالت مبا يف ذلك اال�ستثمار
يف النفط والغاز".
و�أ�ضافت �أنه �سيجري الإفراج عن مليارات
ال� ��دوالرات م��ن �أر� �ص��دة �إي ��ران امل�ج�م��دة ،كما
�سريفع احلظر املفرو�ض على الطريان الإيراين
منذ ثالثة عقود ،واحلظر املفرو�ض على البنك
امل��رك��زي الإي � ��راين و��ش��رك��ة ال�ن�ف��ط الوطنية
الإيرانية وخطوط املالحة الإيرانية والكثري من
امل�ؤ�س�سات الأخ��رى والأ�شخا�ص .و�أ�شارت �إىل
�أن "حظر �شراء بع�ض التقنيات والآالت ذات
اال�ستخدام امل ��زدوج �سينتهي ،وميكن لإي��ران
�أن حت�صل على ما حتتاجه من خالل مفو�ضية
م�شرتكة بينها وبني جمموعة الدول ال�ست".

الأردن ....يدفع بتعزيزات ع�سكرية �صوب حدوده مع �سوريا والعراق
تتمة ال�صفحة الأوىل
�إىل ذلك� ،أ�صدرت الهيئة الع�سكرية لدى
حمكمة أ�م��ن ال��دول��ة ال�ت��ي تنظر يف ق�ضية
املخطط الإي��راين ال�ستهداف الأردن ق��رار ًا
يق�ضي مبنع الن�شر بق�ضية املتهم ،الأمر الذي
ف�س ّرته �أو� �س��اط �إعالمية بوجود �أ�شخا�ص
�آخرين قد يكونون متورطني يف هذه الق�ضية
اخلطرية التي �أحبطت.
ويرى حمللون �سيا�سيون وع�سكريون �أن
التعزيزات ت�أتي عندما يكون هناك �أي بوادر
خطر تهدد الأمن الوطني ،خ�صو�ص ًا مع متدد

تنظيم داع�ش يف العراق و�سوريا ،وخلو احلدود
امل�شرتكة مع الأردن للجماعات الإرهابية.

و �أن ع � ّم��ان م��ازال��ت حت ��اول ت�سليح
الع�شائر غرب العراق و�شرق �سوريا حتى
يكونوا مبثابة حجاب حاجز بني اململكة
وداع�ش.
وك�� ��ان رئ �ي ����س ال� � � ��وزراء الأردين،
ع�ب��داهلل الن�سور� ،أك��د يف مقابلة �سابقة
مع "العربية" جاهزية الأج�ه��زة الأمنية
والع�سكرية يف حماية حدود بالده ،و�إحباط
�أي �أعمال تخريبية ت�ستهدف �أمن اململكة
املحاطة ب�إقليم ملتهب يف حدوده ال�شمالية
وال�شرقية والغربية.
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دعوة ّ
ال�سكان الأ�صل ّيون للت�صويت بكثافة يف االنتخابات املقبلة

امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و ،ح ��ثّ زع �ي��م الأمم النتائج يف نحو  50دائرة انتخاب ّية يف البالد.
وح���ض��ر اجلل�سة ك � ّل م��ن زع�ي��م احل��زب
الأوائل بريي بل ّلغارد �أبناء ال�س ّكان الأ�صل ّيني
على الت�صويت بكثافة يف االنتخابات النياب ّية ال��دمي �ق��راط��ي اجل��دي��د  ،ح ��زب امل�ع��ار��ض��ة
الر�سم ّية يف اوتاوا توما�س
الفدرال ّية التي �ستجري يف
م��ول �ك�ير وزع� �ي ��م احل ��زب
ت�شرين الأ ّول اكتوبر املقبل
ال�� �ل�� �ي�ب��رايل امل� �ع���ار����ض
.2015
ج��و���س��ت��ان ت� � � ��رودو .ومل
وج � ��اءت دع��وت��ه ل��دى
يح�ضر �أيّ نائب عن حزب
افتتاح اجلمع ّية العموم ّية
املحافظني احلاكم.
ّ
ال���س�ن��و ّي��ة ل�ل��أمم الأوائ���ل زعيم الأمم الأوائل بريي بيلغارد
وتع ّهد ك� ّل من مولكري
وال�ت��ي ت�ن��درج ه��ذه ال�سنة
وت��رودو ب ��إج��راء حتقيق ح��ول ف�ق��دان ومقتل
حتت عنوان :تقلي�ص هام�ش الفرق".
و�أ�شار �إىل �أن م�شاركة ال�س ّكان الأ�صل ّيني ع��دد م��ن ن���س��اء ال �� �س � ّك��ان الأ� �ص �ل � ّي�ين خ�لال
يف الت�صويت من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تغيري ال�سنوات املا�ضية.

حرائق الغابات يف بريتي�ش كولومبيا

دخان حرائق الغابات يخيم فوق خليج هاو (� )Howe Soundشمال غرب فانكوفر يف بريتي�ش كولومبيا

املر�سال تورنتو وك��االت� ،أف��اد موقع هيئة
الإذاع��ة الكندية عن مقتل ّ
حطاب يف ال�ستني
من عمره خالل مكافحته حرائق الغابات يف
بريتي�ش كولومبيا.
وه � ��ذه� أول ح��ال��ة وفاة ناجمة ع��ن موجة
ح��رائ��ق ال �غ��اب��ات ن���ش�ب��ت يف ع ��دة مناطق
كندية مطلة على املحيط الهادي وبع�ض من
املحافظات الغربية والو�سطى مثل حمافظة
الربتا و مانيتوبا و كيباك هذه ال�سنة.

واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان ال���س�ي��د ج ��ون جو
ف�ير ك��ان يكافح ال�ن�يران على منحدر �شديد
يف منطقة �صن�شاين كو�ست (Sunshine
 )Coastال�ساحلية �شمال غ��رب فانكوفر
عندما هوت عليه �شجرة ف�أردته
و ك��ان ج��ون ج��و ف�ير م�ت�ع��اق��د ًا م��ع جهاز
مكافحة حرائق الغابات يف بريتي�ش كولومبيا.
و ال ي��زال  182حريق ًا م�شتع ًال يف غابات
املقاطعة 23 ،منها ت�سببت بها ال�صواعق.

اخبار كنديه
النفط والدوالر
الكندي يف �أدنى
م�ستوى
املر�سال -تورنتو� ،سجلت �أ�سعار النفط
اخل��ام تراجع ًا قوي ًا غ��داة رف�ض اليونانيني
بن�سبة  %61,3يف ا�ستفتاء عام خطة التق�شف
التي قدمتها اجلهات الدائنة لبلدهم.
وم��ع ت��راج��ع أ���س�ع��ار اخل��ام ت��راج��ع �سعر

كندا والأمم املتحدة ّ
وملف حقوق الإن�سان

امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و ،تبحث جل�ن��ة حقوق
االن �� �س��ان ال�ت��اب�ع��ة ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة وم�ق� ّره��ا
يف جنيف يف �أداء ك�ن��دا على �صعيد حقوق
الإن�سان على م��دى الع�شر �سنوات املا�ضية.
وتبحث اللجنة يف العديد من امللفّات من بينها
االج ��راءات الكند ّية ملراقبة �شركات النفط
والغاز واملناجم الكند ّية العاملة يف اخل��ارج
 ،وم �ل� ّ�ف اخ�ت�ف��اء ومقتل ن�ساء م��ن ال�س ّكان
الأ�صل ّيني ف�ضال عن بع�ض الإج���راءات التي
اتخذتها اوت��اوا و املتع ّلقة مبكافحة الإره��اب.
وردّت كندا يوم �أم�س على � 24س�ؤاال طرحتها
اللجنة يف ت�شرين الثاين نوفمرب الفائت.ومل
تتط ّرق لورين رايت امل�س�ؤولة يف وزارة العدل

دليل الهجرة اىل كندا� :أ�سئلة واجوبة
ما تقدم اال�ست�شارات الهجرية جمان ًا.
كي ت�ستويف طلب ان تكون حا�ضرا فعليا
ويف ه��ذا ال �ع��دد ت��رد ال�سيدة لولوة يف خ�لال كل �سنة من ال�سنوات الأربعة
م�شكورة على بع�ض اال�سئلة املهمة التي التي هي كليا �أو جزئيا �ضمن فرتة ال�ست
وردتنا من قرائنا الكرام-:
�سنوات مبا�شرة قبل تاريخ تقدمي الطلب,
�س � :أن� ��ا دخ �ل��ت ك �ن��دا وا��ص�ب�ح��ت وبناء على ذلك �أنت م�ؤهل لتقدمي طلب
مقيما دائ �م��ا يف  25يوليو  2012و مل احل�صول على اجلن�سيةالكندية يف 25
اغ��ادره��ا منذ ذل��ك احل�ي�ن .ه��ل �سوف يوليو 2016
�أكون م�ؤهال لتقدمي طلب احل�صول على
�س :هل يتوجب علي �أن �أكون يف كندا
اجلن�سية الكندية يف  25يوليو  2016مل��دة � 4سنوات متتالية م��ن أ�ج��ل تقدمي
مبوجب القانون اجلديد؟ وهل �أيامي يف طلب احل�صول على اجلن�سية الكندية؟
ج :ال� ،أنت ل�ست بحاجة �إىل �أن تكون
عام  2012ال حتت�سب لأنها �أقل من 183
Mem of ICCRC 510766
يف كندا مل��دة � 4سنوات متتالية  ،ولكن
يوما ؟
Mem of CAPIC 15046
Comm of Oaths
ج :للإجابة على �س�ؤالك ،بحاجة �إىل ينبغي ان تلبي هذه ال� 4سنوات املتطلبات
وتكون �ضمن ال�ست �سنوات املبا�شرة قبل
ال�سيدة ل��ول��وة احل��دق ،ه��ي مواطنة تف�صيل املعلومات على النحو التايل :
ع��رب�ي��ة ك �ن��دي��ة م��ن ا� �ص��ل فل�سطيني،
• يجب ان يكون وجودك الفعلي يف تاريخ تقدمي الطلب
�س  :لقد �أقمت يف كندا ملدة  190يوما
هاجرت اىل كندا من دول��ة الكويت قبل كندا يف �آخر � 6سنوات 1,461 :يوما
اك�ث�ر م��ن ع���ش��رة � �س �ن��وات ،وع�م�ل��ت يف
• وع��دد ال�سنوات ال�ت��ي ا�ستوفيت يف كل عام يف ال� 5سنوات ال�سابقة؟ هل
عدة �شركات تدقيق عاملية يف املحا�سبة فيها ال 183يوما كحد �أدنى من الوجود �أنا م�ؤهل لتقدمي طلب اجلن�سية الكندية
واجل ��رد ،وبنف�س ال��وق��ت التحقت بكلية الفعلي يف كندا خالل االربع �سنوات كما مبوجب القانون اجلديد ؟
ج :ال � ،أنت ل�ست م�ؤهال للتقدم بطلب
اجلن�سية والهجرة وح�صلت على دبلوم يلي:
قانون الهجرة يف كندا من كلية .CSIC
2012:
160
للح�صول على اجلن�سية الكندية مبوجب
كما ح�صلت على رخ�صة عمل كخبرية
2013:
365
ال�ق��ان��ون اجل��دي��د  .بينما كنت حا�ضرا
2014:
365
ICCRC
هجرة قانونية م��ن منظمة
فعليا ل  183يوما على الأقل يف كل �سنة
2015:
365
�ارات
�
ش
�
�
�
ت
�
س
�
�
أ
ل�
وق��ام��ت ب��اف�ت�ت��اح مكتب ل�
تقوميية  ،مل تكن حا�ضرا فعليا ل1460
2016:
206
واملعامالت الهجرية خلدمة ابناء اجلالية
لقد ا�ستوفيت طلب وج��ودك الفعلي يوما على الأق��ل يف ال�ست ( � ) 6سنوات
ال�ع��رب�ي��ة وذوي �ه��م يف ال �� �ش��رق االو� �س��ط يف كندا ملدة �أربع �سنوات (  1460يوما) التي تلت تقدمي طلبك.
هذا و�سوف نعر�ض على القراء االعزاء
الراغبني بالهجرة والعمل والدار�سة يف من �أ�صل �ست �سنوات مبا�شرة قبل تاريخ
ك �ن��دا .ولل�سيدة ل��ول��وة خ�برة يف جمال تقدمي الطلب ,واي�ضا كنت حا�ضرا فعليا ا�سئلتكم للخبرية لولوة يف االعداد القادمة
الهجرة تزيد عن ثمانية �سنوات ،واحيانن ًا ل  183ي��وم��ا على الأق ��ل يف ع��ام  2016من جريدة املر�سال.
وملزيد من املعلومات واال�ستف�سارات عن امور الهجرة اىل كندا ,زوروا موقعناwww.altoriaimmigration.ca :
وللبقاء على علم بجميع التطورات يف قوانني الهجرة يف كندا ,ان�ضموا الينا على املواقع التالية:
www.facebook.com/altoriaimmigration - www.linkedin.com/in/altoriaimmigration
�أو ميكنكم االت�صال بلولوة احلدق 416-444-7766 / 647-721-3850 :
info@altoriaimmigration.ca
�أو عن طريق �إر�سال امييل اىل الربيد الإلكرتوين:

اعداد و تقدمي

لولوة احلدق

ال � � � ��دوالر ال� �ك� �ن ��دي،
فالنفط ي�أتي يف طليعة
ال�صادرات الكندية.
ف� � � �ف � � ��ي �� � �س � ��وق
ن�ي��وي��ورك أ�ق �ف��ل �سعر
ب��رم��ي��ل ن��ف��ط غ��رب
ت �ك �� �س��ا���س ال��و� �س �ي��ط
( )West Texas Intermediateاملرجعي
الأمريكي ت�سليم ال�شهر املقبل برتاجع 4,4
دوالرات �أمريكية ليبلغ  52,53دوالر ًا� ،أدنى
م�ستوى له منذ �أوائل ني�سان (ابريل) الفائت.
أ�م��ا ال ��دوالر الكندي ف�أقفل ال�ي��وم على

الكند ّية �إىل م�س�ألة ال�شركات الكند ّية العاملة
يف اخل ��ارج ولك ّنها تناولت  4ق�ضايا  ،وهي
مكافحة الإره��اب ومعاملة املهاجرين ف�ضال
عن ملفّني متع ّلقني مبعاملة ال�س ّكان الأ�صل ّيني.
وح�ضر اجلل�سة اليك�سي نيف الأمني العام
لفرع كندا يف ّ
منظمة العفو ال��دول� ّي��ة .و�أ ّك��د
نيف �أن معاهدة الأمم املتّحدة ح��ول حقوق
االن�سان ال تتع ّلق مبا يجري داخل حدود البلد
فح�سب و�إنمّ ا ت�شمل ت�ص ّرفات مواطنيه ب�صورة
�إجمال ّية .ومن املتو ّقع �أن ترفع اللجنة تقريرها
يف غ�ضون �أ�سبوعني بعد مراجعة �أداء عدد من
ال��دول على �صعيد حقوق الإن�سان من بينها
فرن�سا وبريطانيا واوزبك�ستان.

امل�شردون يف
مونرتيال

�أف���ادت �إح���ص��ائ�ي��ات ج��رت يف �آذار –
مار�س املا�ضي ن�شرتها بلدية مونرتيال� ،أن
عدد امل�شردين يف �شوارع مونرتيال بلغ ثالثة
�آالف وخم�سة ع�شر م�شردًا.
ويف التفا�صيل:
 76%من امل�شردين هم من الرجال
 54%من امل�شردين ال�ساكنني يف �شقق
لفرتة انتقالية هم من الن�ساء
 44%م��ن امل �� �ش��ردي��ن ه��م م��ن م��وال�ي��د
مونرتيال و 16%منهم من خارج املدينة
 10%من امل�شردين هم من املهاجرين
 10%منهم هم من ال�سكان الأ�صليني
 6%منهم هم من قدامى املحاربني
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� �� 79,04س� �ن� �ت� � ًا
�أم�يرك �ي � ًا ،مرتاجع ًا
� 0,58سنت ًا �أمريكي ًا.
وه� � ��ذه خ��ام ����س
جل�سة على ال�ت��وايل
يقفل فيها ال ��دوالر
الكندي على تراجع

�إزاء الدوالر الأمريكي.
وي��واج��ه ال ��دوالر الكندي �ضغوط ًا ج��راء
توقعات ب��أن م�صرف كندا املركزي �سيعمد
�إىل تخفي�ض الفائدة مرة ثانية هذه ال�سنة،
ب�سبب تراجع االقت�صاد الكندي يف كل واحد

من الأ�شهر الأربعة الأوىل من ال�سنة احلالية،
وازدي� ��اد امل �خ��اوف م��ن �أن ي�ك��ون االقت�صاد
الوطني قد دخل مرحلة ركود.
ويف بور�صة تورونتو �أقفل امل�ؤ�شر الرئي�سي
على  14593,57نقطة ،برتاجع  88,82نقطة.
ويف ال��والي��ات املتحدة �أقفل م�ؤ�شر "داو
جونز" ع�ل��ى  17683,58ن�ق�ط��ة ،ب�تراج��ع
 46,53نقطة ،و�أقفل م�ؤ�شر "�ستاندارد �آند
ب��ورز  "500على  2068,76نقطة ،برتاجع
 8,02نقطة ،فيما �أقفل م�ؤ�شر "نا�سداك"
الإل �ك�تروين على  4991,94نقطة ،برتاجع
 17,27نقطة.

قبيلة ميكماك تعار�ض بناء مرف�أ نفطي يف نيوبرن�سويك

امل��ر���س��ال -ت��ورن �ت��و ،رف ��ع مم � ّث �ل��و قبائل
امل �ي �ك �م��اك ل�ل���س� ّك��ان الأ� �ص �ل � ّي�ين يف منطقة
غا�سبيزي الواقعة �إىل �شرق مقاطعة كيبيك
دع��وى ق�ضائ ّية �ض ّد �شركة �شالور تريمينالز
 Chaleur Terminalsملنعها من بناء
م�ستودع نفطي يف بيلدون  Belleduneيف
مقاطعة نيوبرن�سويك.
ويتيح امل���س�ت��ودع النفطي نقل � 175أل��ف
ب��رم�ي��ل م��ن ال�ن�ف��ط ع�بر �أرا�� �ض ��ي امليكماك
ومدنهم ومم ّراتهم املائ ّية املقدّ�سة.
ويرى ال�س ّكان الأ�صل ّيون �أنّ امل�شروع ينتهك
حقوق ال�س ّكان الأ�صل ّيني وحقوقهم التقليد ّية يف
الأر�ض واحلقوق التي ت�ضمنها معاهدات قبائل

امليكماك .ويرون �أن امل�شروع يت�ض ّمن حماذير
غري مقبولة ف�ضال عن �أ ّن��ه مل يخ�ضع لتقييم
بيئي بك ّل معنى الكلمة وال ي�ساهم يف اخلري
العام.
وكانت �شركة �شالور تريمينالز ومق ّرها يف
كالغاري يف و�سط الغرب الكندي قد ح�صلت
على رخ�صة لبناء  12خزّان نفط.
وح�صلت ال�شركة على م��واف�ق��ة حكومة
نيوبرن�سويك جلهة الأب�ع��اد البيئ ّية وك��ان من
امل�ف�تر���ض �أن تبا�شر ال�ب�ن��اء خ�لال ال�صيف
احلايل .وت�سعى ال�شركة لنقل النفط من الربتا
�إىل مرف�أ بيلدون يف نيوبرن�سويك لتحميله على
منت ناقالت النفط ونقله نحو الأ�سواق العامل ّية.

كندي يح�صل على حكم بالرباءةبعد  45عاما

امل��ر��س��ال -تورنتو ،ح�صل م��واط��ن كندي
مبدينة تورنتو على حكم ب��ال�براءة من تهمة
القتل اخل�ط��أ لزوجته بعد م��رور  45عاما.
و أ��� �ص ��درت امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا ال�ك�ن��دي��ة حكم ًا
بالرباءة ل�صالح جون فريدريك �ساملون (75
عاما) ،والذي مت اتهامه يف عام  1970بالقيام
ب�ضرب زوجته �ضربا مربح ًا �أدى �إىل وفاتها،
ومت احلكم عليه بال�سجن �أربع �سنوات .
�إال �أن �ساملون قدم للمحكمة �أدل��ة جديدة
تثبت �أن زوجته ماتت ب�سبب �إ�صابتها بجلطة،

ما �سمح له ب�إعادة فتح الق�ضية بعد مرور كل
هذه ال�سنني.
وقال �ساملون يف بيان له قبل اجلل�سة "�إن
�إتهامي بقتل ام ��ر�أة �أحببتها ،وق�ضاء �أرب��ع
�سنوات يف ال�سجن كان جتربة فظيعة" ،م�ضيفا
"منذ ذلك الوقت و�أنا �أعي�ش �أياما �صعبة للغاية
لأنني حملت ع��ار جرمية مل �أرتكبها" ،وانه
ق�ضى حياته مع �شعور ب��أن النا�س يتجنبونه.
وقد �أعرب �ساملون عن �سعادته بالرباءة وقال
�إن اليوم �أهم يوم يف حياتي.

قانون جديد ي�ستهدف امل�سلمات يف كندا
ال خدمات حكومية ملن ترتدي النقاب

امل���ر�� �س���ال -ت ��ورن� �ت ��و ،ق ��ال ��ت ��ص�ح�ي�ف��ة
“”princegeorgecitizen
الكندية� :إن حكومة رئي�س ال��وزراء الكندي"
�ستيفن هاربر" تخطط لت�شريع يفر�ض
حظر ًا على ارتداء النقاب يف منا�سبات مع َّينة
ومن بينها احتفاالت احل�صول على املواطنة
الكندية.
ونقلت ال�صحيفة عن "تيم �أوبال" وزير
التعددية الثقافية �أن احلكومة ت�ؤيد ت�شريع
مدينة "كويبك" ال��ذي يطلب من املنتقبات
ال �ك �� �ش��ف ع ��ن وج��وه �ه��ن خ �ل�ال ت��ق��دمي �أو
احل�صول على خدمات حكومية.
وذكرت ال�صحيفة �أن املحكمة الفيدرالية
الكندية �أ�صدرت حكم ًا العام اجلاري2015 ،

�ضد �سيا�سة احلكومة التي كانت ت�سعى لفر�ض
حظر على ارتداء النقاب خالل ق�سم املواطنة،

وتعهد رئي�س الوزراء حينها باال�ستئناف �ضد
احلكم� ،إال �أن وزير التعددية الثقافية �أ�شار
�إىل �أن احلكومة �ستجعل من تلك ال�سيا�سة
"قانونا" .
وحتدث الوزير عن �أن احلكومة �ستم�ضي
يف طريقها بت�شريع متعلق بالنقاب خالل
اح �ت �ف��ال �ي��ة امل��واط��ن��ة  ،و� �س �ت��در���س ك��ذل��ك
الإجراءات الأخرى ال�ضرورية .
و�أعلن الوزير ت�أييد احلكومة كذلك لت�شريع
" كويبيك" الذي يفر�ض على املنتقبات نزع
غطاء ال��وج��ه عند تقدمي �أو احل�صول على
خدمات حكومية .وزعم “هاربر” �أن النقاب
ال��ذي ترتديه بع�ض الن�ساء هو نتائج ثقافة
معادية للمر�أة على حد و�صفه.
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�سوريا وليبيا والعراق
ن�صف الدول العربية
ي�سيطر عليها تنظيم داع�ش الأرهابي �أكرث دول تفتقر لل�سالم يف العامل
امل��ر� �س��ال  -وك � ��االت؛ ق��ال
ت �ق��ري��ر أ�ع ��دت ��ه وك ��ال ��ة أ�ن �ب��اء
الأن��ا� �ض��ول ال�ترك �ي��ة� ،إن دو ًال
عربية ال ت�شهد وج ��ود ًا فعلي ًا
يذكر لتنظيم داع�ش الإرهابي
فيها رغم �إع�لان ال�سلطات يف
تلك الدول� ،ضبط خاليا تابعة
للتنظيم �أو موالية له� ،أو توقيف
�أ�شخا�ص �أو جمموعات بتهم التخطيط
ل�ل�ق�ي��ام ب�ع�م�ل�ي��ات �إره��اب �ي��ة ل�صالح
"التنظيم" �أو اعتزام ال�سفر� ،أو ت�سهيل
�سفر مواطنني لالن�ضمام �إىل داع�ش
يف املناطق التي ي�سيطر عليها يف كل
من �سوريا والعراق.
وذك ��ر ال�ت�ق��ري��ر �أن ن�صف ال��دول
العربية ي�سيطر تنظيم داع����ش على
مناطق فيها �أو ميتلك نفوذ ًا وتواجد ًا
دون مناطق �سيطرة �أو �شن هجمات
�ضدها .وي�أتي التقرير مع م��رور عام
ون � ّي��ف على �إع�ل�ان داع ����ش �إق��ام��ة ما

ي�سميها "الدولة الإ�سالمية" وات�خ��اذه من
عبارة "باقية وتتمدد" �شعار ًا لها ،وفق ما
�أوردت "الأنا�ضول" التي قالت �أي�ضا �إن
التنظيم عمل خ�لال الفرتة املا�ضية ب�شتى
الو�سائل على جت�سيد هذا ال�شعار على �أر�ض
ال��واق��ع ،حتى ب��ات اليوم حا�ضر ًا يف ن�صف
ال��دول العربية ال��ـ ،22مع تهديده للن�صف
املتبقي.
�أو ًال :دول يب�سط "داع�ش" �سيطرته على
مناطق فيها:
� -1سورية :يب�سط "داع�ش" �سيطرته
على حمافظتي الرقة �شمايل �سوريا ،ودير
ال ��زور �شرقها ب�شكل �شبه ك��ام��ل� ،إ�ضافة
�إىل � �س �ي �ط��رت��ه ع �ل��ى م �ن��اط��ق مب�ح��اف�ظ��ة
احل���س�ك��ة(��ش��رق) ،وك��ذل��ك مت�ت��د �سيطرة
التنظيم �إىل مناطق يف ال��ري��ف ال�شرقي
وال�شمايل ملحافظة حلب .وميتلك التنظيم
�أي�ض ًا مناطق �سيطرة يف حمافظة حم�ص
و�سط البالد �أبرزها مدينة تدمر التاريخية
ال�ت��ي �سيطر عليها منذ �شهرين ،و�أي���ض� ًا
م �ن��اط��ق أ�خ � ��رى يف ري ��ف ح�م����ص وح �م��اة
امل �ج��اورة ،لت�صل تلك املناطق �إىل جنوب
البالد يف حميط دم�شق ،التي �سيطر م�ؤخر ًا
على مناطق ال تبعد عن قلب العا�صمة �سوى
ب�ضعة كيلو م�ت�رات م�ث��ل خم�ي��م ال�يرم��وك
واحلجر الأ�سود.
 - 2العراق :ي�سيطر "داع�ش" على مدينة
املو�صل ث��اين م��دن ال �ع��راق م��ن حيث عدد
ال�سكان وتعترب املعقل الرئي�س له يف البالد،
وعلى مناطق و�أق�ضية أ�خ��رى يف حمافظة
ن �ي �ن��وى(م��رك��زه��ا امل��و� �ص��ل) ال �ت��ي متتلك
ح��دود ًا مع �سوريا ،كما ي�سيطر على حوايل
 %90من م�ساحة حمافظة الأن�ب��ار(غ��رب)
ذات الغالبية ال�سنية ،والتي ت�شكل لوحدها
نحو ثلث م�ساحة ال�ع��راق ،وجتمعها حدود
مع كل من �سوريا والأردن واململكة العربية
ال�سعودية .كما ي�سيطر "داع�ش" على املنطقة
الرابطة من جنوب حمافظة كركوك.
 - 3ليبيا :ي�سيطر تنظيم "داع�ش" على
مدينة �سرت بالكامل(�شمال) على �ساحل
البحر الأبي�ض املتو�سط ،والتي تعترب معقل
قبيلة "القذاذفة" التي ينحدر منها الرئي�س
الليبي ال�سابق معمر ال�ق��ذايف .وتعد جبهة
التنظيم القتالية االوىل �ضد ق��وات "فجر
ليبيا" وه��ي ال �ق��وة املح�سوبة على ال�ث��وار
واملوالية للم�ؤمتر الوطني العام املنعقد يف
طرابل�س.
كما يتواجد التنظيم ب�ضواحي مدينة
درنة(�شرق)،
ثاني ًا :دول ميتلك "داع�ش" فيها تواجد ًا
دون مناطق �سيطرة:
 -4م�صر :ي�ت��واج��د تنظيم "داع�ش"
يف م �� �ص��ر م ��ن خ �ل�ال ج �م��اع��ة "�أن�صار
بيت املقد�س" املت�شددة التي ت�أ�س�ست يف
�أغ�سط�س�/آب  ،2011قبل �أن تعلن بيعتها
لـ"داع�ش" العام املا�ضي وتغري ا�سمها �إىل
"والية �سيناء".
 -5لبنان :بالن�سبة للبنان ف�لا وج��ود
لتنظيم "داع�ش" ب�شكل م�ن� ّ�ظ��م ،بح�سب
م�صادر �أمنية ،و إ�من��ا يوجد أ�ع��داد �ضئيلة
يف �شمال البالد خا�صة يف ع ّكار وطرابل�س،
وتعلن والءه��ا فكري ًا للتنظيم ولكن ال تعلن
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ذلك �صراحة.
 -6اجل��زائ��ر :لي�ست هناك مناطق يف
اجل��زائ��ر حت��ت �سيطرة تنظيم "داع�ش"،
�إال �أن ع��دد ًا من التنظيمات ال�صغرية مثل
"جند اخلالفة يف �أر�ض اجلزائر" و"والية
اجلزائر" متواجدة فيها ،وهي ت�ضم عنا�صر
من�شقني �أو كانوا تابعني لـ"تنظيم القاعدة يف
بالد املغرب الإ�سالمي" قبل �إعالنهم الوالء
ومبايعة "داع�ش".
 -7فل�سطني :ال يوجد مناطق ت�سيطر
عليها "داع�ش" �أو التنظيمات املوالية لها يف
قطاع غزة.
وي ��وج ��د ف �ق��ط ع� ��دد م ��ن ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات
ال�صغرية امل� ؤ�ي��دة لـ"داع�ش" مثل "�أن�صار
الدولة الإ�سالمية" و"�سرية عمر حديد" يف
القطاع �إال �أنه لي�س لها �أي نفوذ بارز ب�شكل
ملحوظ.
ثالث ًا :دول ا�ستهدفها "داع�ش" بهجمات:
 -8تون�س :على الأر� ��ض لي�ست هناك
منطقة يف تون�س حتت �سيطرة "داع�ش"،
�إال �أن ع��دد ًا من التنظيمات ال�صغرية التي
ن�ش�أت حديث ًا مثل "جند اخلالفة بتون�س"
و"طالئع ج�ن��د اخلالفة" أ�ع �ل �ن��ت والئ�ه��ا
وبيعتها للتنظيم.
وتبنى تنظيم "طالئع جند اخلالفة"
تنفيذ عملية ا�ستهداف متحف "باردو" يف
تون�س العا�صمة يوم  18مار�س� /آذار 2015
التي �أدت �إىل مقتل � 21سائحا �أجنبي ًا.
وك��ذل��ك ن �� �ش��رت ح �� �س��اب��ات ع �ل��ى موقع
التوا�صل االجتماعي "تويرت" ،م�ؤيدة لتنظيم
"داع�ش" ،بيان ًا زعمت فيه تبني الأخ�ير
هجوم "�سو�سة" امل�سلح ال��ذي وق��ع يونيو/
حزيران املا�ضي.
وا�ستهداف فندق "�أمبرييال مرحبا" يف
حمافظة �سو�سة ال�ساحلية.
 -9ال�ك��وي��ت ق��ام "انتحاري" ،يف 26
يونيو /ح��زي��ران املا�ضي بتفجري نف�سه يف
م�سجد "الإمام ال�صادق"(�شيعي) ،مبنطقة
ال�صوابر يف العا�صمة الكويتية� ،أثناء �صالة
اجل�م�ع��ة ،و أ���س�ف��ر ال�ه�ج��وم ع��ن �سقوط 27
ق�ت�ي�ًل�اً  ،وت�ب�ن��ى ب�ي��ان � �ص��ادر ع��ن "داع�ش"
العملية ال�ت��ي تعد الأوىل م��ن نوعها التي
يتبناها التنظيم يف البالد.
 -10اململكة العربية ال�سعودية:
�أكرث دولة خليجية تعر�ضت لهجمات من
"داع�ش" على الرغم من عدم وجود وا�ضح
للتنظيم فيها ،وب ��د�أت هجمات "داع�ش"
باململكة بهجوم ا�ستهدف ح�سينية لل�شيعة
يف منطقة ال��دال��وة ب��الإح���س��اء(��ش��رق) يف
نوفمرب /ت�شرين الثاين املا�ضي.
و�أعلن التنظيم من خالل بيانات من�سوبة
ل��ه ع��ن ا��س�ت�ه��داف ع��دد م��ن رج ��ال الأم��ن
والأجانب يف الريا�ض ،فيما �أعلنت ال�سلطات
ال�سعودية خالل الفرتة املا�ضية عن �ضبط
واعتقال عدد من العنا�صر واخلاليا التابعة
لـ"داع�ش" يف البالد .و�أبرز مناطق عمليات
التنظيم يف اململكة :املنطقة ال�شرقية(ذات
الغالبية ال�شيعة) ،الريا�ض ،عرعر(احلدود
ال�شمالية مع العراق.
 -11ال�ي�م��ن :ت�ب� ّن��ى تنظيم "داع�ش"
ه �ج��وم � ًا م ��زودوج� � ًا ا��س�ت�ه��دف م�سجدين
ي��رت��اده�م��ا �أن �� �ص��ار جماعة (احل��وث��ي) يف
العا�صمة �صنعاء يف م��ار���س�/آذار املا�ضي،
و�أ�سفر عن  120قتي ًال ومئات اجلرحى ،وهو
الهجوم الأول الذي يتنباه التنظيم يف اليمن.
رابع ًا :دول خالية من "داع�ش":
الأردن ،امل�غ��رب وموريتانيا وال���س��ودان
وال�صومال وج��زر القمر وجيبوتي ،قطر،
عمان ،الإمارات العربية املتحدة ،البحرين،
ال وج��ود فعلي يذكر لـ"داع�ش" فيها ،على
الرغم من إ�ع�لان ال�سلطات يف بع�ض تلك
الدول �ضبط خاليا تابعة للتنظيم �أو موالية
له� ،أو توقيف �أ�شخا�ص �أو جمموعات بتهم
التخطيط للقيام بعمليات �إرهابية ل�صالح
"التنظيم" �أو اعتزام ال�سفر� ،أو ت�سهيل �سفر
مواطنني لالن�ضمام �إىل "داع�ش" يف املناطق
التي ي�سيطر عليها يف كل من �سوريا والعراق.

املر�سال -تورنتو� ،ص َّنف م�ؤ�شر ال�سالم
ال �ع��امل��ي  ،2015امل� �ع ��روف بـ"كلوبل بيي�س
اندي�س"� ،سوريا ،يف املرتبة ال �ـ 162والأخ�يرة
عاملي ًا ،ك�أكرث دول��ة تفتقر لل�سالم يف العامل،
وذلك للعام الثاين على التوايل.
وتربعت �آي�سلندا على ر�أ���س أ�ك�ثر بلدان
العامل متتعا بال�سالم ،باحتاللها للمركز الأول،
تليها الدامنارك يف املركز الثاين ،ثم النم�سا
امل�صنفة ثالثة عاملي ًا� ،أما نيوزلندا فجاءت يف
املركز الرابع ،بعدها �سوي�سرا خام�سة.
وكان من امللفت احتالل الدمنارك للمركز
ال �ث��اين على ال��رغ��م م��ن تعر�ضها لهجومني
�إرهابيني يف  14و � 15شباط . 2015
وانخف�ض ت�صنيف فرن�سا ب�سبب هجمات
�شاريل �إيبدو� ،أما اليونان ف�شهدت ارتفاع ًا
يف الت�صنيف ب �ـ  22درج ��ة رغ��م ال�ت��ده��ور
االقت�صادي الذي تعي�شه.
كما �صنف التقرير العاملي ،الذي �أ�صدره
معهد االقت�صاد وال�سالم الأ�سرتايل ،ليبيا
يف امل��رك��ز ال� �ـ ،149فيما ج��اءت ال �ع��راق يف
املركز الـ� 161أي ما قبل املركز الأخري الذي

حتتله �سوريا.
و�أ� �ش��ار تقرير املعهد �إىل �أنَّ  % 13من
الناجت القومي العاملي �أنفق على احلروب .كما
ك�شفت الأرقام عن �أنَّ  81دولة عززت موقعا يف
الت�صنيف ،مقابل انخفا�ض  78دولة �أخرى.
وج��اءت  15دولة �أوروبية من بني �أكرث 20
دول��ة أ�م �ن � ًا يف ال �ع��امل ،أ�م��ا تركيا ف�ج��اءت يف
املرتبة ال�ساد�سة والثالثني والأخ�يرة �أوروبي ًا،
ويف املرتبة  135عاملي ًا.
ويراعي امل�ؤ�شر ،يف ت�صنيفه للدول ،و قيا�س
م�ؤ�شر ال�سالم بكل بلد على حدة عدة معايري،
�أبرزها :معدل الإنفاق الع�سكري بالن�سبة �إىل
معدل �إجمايل الناجت املحلي ،ودرج��ة �سريان
امل�خ��اوف ،وم��دى متتع البلد بال�سلم والأم��ن،
عالوة على خلو البلد من النزاعات واجلرائم،
ومعدالت القتل واالنتحار ،وانت�شار الإره��اب
واحلروب.
بالن�سبة للمراكز الع�شرة الأوىل فجاءت
على النحو ال �ت��ايل :آ�ي���س�ل�ن��دا ،ال��دمن��ارك،
النم�سا ،نيوزيالندا� ،سوي�سرا ،فنلندا  ،كندا،
اليابان� ،أ�سرتاليا ،جمهورية الت�شيك.

تناف�س عاملي على �شراء �أر�ض
م�ساحتها �أكرب من  5دول عربية

امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و� ،إذا جمعت م�ساحة
فل�سطني والكويت وقطر ولبنان والبحرين،
ومعها منطقة جازان ومدينة جدة بال�سعودية،
وحم��اف�ظ��ة ال�ق��اه��رة امل���ص��ري��ة ،إ���ض��اف��ة �إىل
الإم��ارات العربية املتحدة ،با�ستثناء �أبوظبي،
ح �ت��ى واجل � � ��ارة ق�ب�ر���ص ب���ش�ق�ي�ه��ا ال�ترك��ي
وال�ي��ون��اين ،ف�ستخرج برقم ي�ساوي م�ساحة
�أر�ض مطروحة للبيع حالي ًا ،ويتناف�س راغبون
من دول عدة على �شرائها ،قد يكون بينهم عدد
من امل�ستثمرين العرب.
الأر�ض املمتدة يف  4واليات �أ�سرتالية ،هي
�أك�بر ملكية خا�صة بالعامل ،جلهة م�ساحتها
البالغة � 110آالف كيلومرت مربع ،ت�سع هولندا
وبلجيكا وال ��دمن ��ارك ،وه��ي �أك�ب�ر  165مرة
من البحرين ،ومعرو�ضة للبيع ملن يدفع �أكرث
من  325مليون دوالر يف مناق�صة يناف�س بها
الراغب ب�شرائها يف ظرف خمتوم يذكر فيه
م��ا �سيدفعه ،وم��ن يت�ضح ال�شهر املقبل �أن��ه
عر�ض �أكرب مبلغ ،ف�سيمتلكها حال ًال ز ً
الال من
مالك  %98منها ،وهي �شركة S. Kidman
 and Coاململوكة بدورها من  58فرد ًا من
عائلة كيدمان
مزرعة بقر �أكرب من فل�سطني التاريخية
ال�شركة التي تذكر يف موقعها �أنها متلك
 185أ�ل��ف ر�أ���س من البقر� ،أ�س�سها يف 1899
ال�سري الأ�سرتايل �سيدين كيدمان ،الذي لقبوه
با�سم "ملك البقر" قبل  100ع��ام ،وال��ذي
طالعت يف �سريته أ�ن ��ه امتلك الأر�� ��ض على
مراحل يف بدايات القرن املا�ضي ،ثم تركها
لل�شركة التي ورثها �أبنا�ؤه الأربعة ،وهم ابن و3
بنات ،بعد وفاته يف  1935بعمر � 78سنة
وا�ستقرت احلال بالأر�ض ،وم�ساحتها 11
مليون هكتار ،حتى �أ�صبحت مع ال�شركة لأحفاد
و أ�ح �ف��اد ال��وارث�ي�ن ،مم��ن ي���ص��درون الأب �ق��ار
املقتاتة على الع�شب مبا�شرة �إىل دول عدة،

بينها ال�صني واليابان و�إندوني�سيا والواليات
املتحدة وبريطانيا و�سوي�سرا� ،إ�ضافة �إىل دول
ب�أمريكا اجلنوبية ،وفق الوارد يف و�سائل �إعالم
�أ�سرتالية ،على رغبة ال�شركة يف بيع الأر���ض
املحتوية على مزارع لرتبية الأبقار ،يعمل فيها
� 170شخ�ص ًا ،ه��م �سكان الأر� ��ض ال�شا�سعة
الوحيدون ،ولي�س فيها �سواهم
إ�ح���دى امل� ��زارع ه��ي الأك�ب�ر ب��ال �ع��امل ،مع
�أن ع��دد أ�ب�ق��اره��ا قليل ،فم�ساحتها � 24أل��ف
كيلومرت مربع� ،أي تقريب ًا م�ساحة فل�سطني،
وه��ي م�ع��روف��ة ع��امل�ي� ًا ول�ل�أ��س�ترال�ي�ين با�سم
 Anna Creek Stationالواقعة
يف متاهات والي��ة "ثاوث �أ�سرتاليا" بالو�سط
اجلنوبي للبالد البالغة م�ساحتها  7ماليني
و� 700ألف كيلومرت مربع ،جتعلها �ساد�س دولة
بامل�ساحة يف العامل ،فيما متتد بقية الأر���ض
املعرو�ضة للبيع �إىل والي��ة "كوينزالند" يف
ال�شمال ال�شرقي الأ�سرتايل ،و�إىل والية "�إقليم
ال�شمال" �إ�ضافة لوالية "وي�سرتن �أ�سرتاليا" يف
الغرب  ،وميكن اعتبار الأر�ض امل�شرفة �شركة
Ernst and Young Adelaide
الأ�سرتايل على بيعها� ،أحد �أكرب اال�ستثمارات
الواعدة� ،إذا ما مت تطوير قطاع تربية الأبقار
واملوا�شي فيها ، ،و�أن ال�شركة املالكة للأر�ض
املحتوية على � 155ألف بقرة و� 30ألف عجل،
ت�صدّر �سنوي ًا � 15ألف طن من اللحوم.
�أما موقع Property Observer
الإخباري الأ�سرتايل� ،أن املتناف�سني على �شراء
الأر�ض هم "�أكرث � 200شخ�ص وجهة" من دول
عدة ،من دون �أن ي�أتي على ذكر جن�سياتهم،
مع االعتقاد ب�أن معظمهم من حملة اجلن�سية
الأ�سرتالية ،ومل يتطرق �أي�ض ًا �إىل �أي حتفظات
قانونية على �إمكانية �أن ميتلك �أي �أجنبي
لأر�ض بهذه امل�ساحة الكبرية.

الأجتماع احلادي ع�شر جلمعية الأردنيني الكنديني

املر�سال تورنتو ،عقدت جمعية االردنيني
الكنديني �إجتماعها احلادي ع�شر لهذا العام يف
متام ال�ساعة العا�شرة م�ساء يوم الأحد املوافق
 12متوز  -يوليو  ،2015يف مطاعم القد�س –
م�سي�ساغا  ،بح�ضور ع��دد من �أع�ضاء الهيئة
الإدارية للجمعية التالية �أ�سمائهم :
الأ��س�ت��اذ زي��اد م�ل�اوي ف��ري�ح��ات ،ال�سيد
حممد البندقجي ،ال�سيد فيكتور البخيت،
ال�سيدة �سناء املومني ،وال�سيدة �إح�سان �سعيد.
و مت النقا�ش والت�صويط يف ذلك الأجتماع
على ال�ع��دي��د م��ن ال �ق��رارات ال�ت��ي تهم �أب�ن��اء

يف كندا ،بالأ�ضافة اىل الن�شاطات واالحتفاالت
امل�ستقبلية التي تهدف اجلمعية لإقامتها خالل
العام احلايل .ومن ابرزها امل�شاركة يف م�ؤمتر
امل�غ�ترب�ين االردن �ي �ي��م امل��زم��ع ع�ق��ده يف نهاية
ال�شهر احلايل لتمثيل اجلالية االردنية وتقدمي
مطالبهم واقرتاحاتهم.
كما ك��ان��ت ق��د أ�ق��ام��ت اجلمعية يف نف�س
الليلة حفل افطار جماعي �ضم العديد من ابناء
اجلالية الأردنية والعربية والكندية ،يوم االحد
اجلالية الأردنية يف كندا.
هذا باال�ضافة اىل الن�شاطات التي �أقامتها املوافق  12متوز -يوليو  ،2015يف �صالة مطاعم
اجلمعيه خلدمة ابناءها من اجلالية الأردنية بوفية القد�س ال�شهرية يف مدينة مي�سي�ساغا.

   مل يكن ذلك اليوم " الآبي" من عام
 1945يوم ًا عادي ًا يف حياة الأمة اليابانية،
بل يف جممل تاريخ الب�شرية ب�أ�سرها .فقبل
�سبعون عام ًا ،حتول حلم �أطفال مدينتي
"هريو�شيما وناغازاكي" اليابانيتني� ،إىل
�أطالل و�أ�شالء ودمار ب�سبب ال � أخالقية
احلرب ومنهج �سباق الت�سلح الذي ما زلنا
نعاين منه حتى هذه اللحظة ،بل �سيكون
م�صري �أجيالنا القادمة رهن �إ�شارة احلقد
وال�ك��راه�ي��ة ب�ين ب�ن��ي الب�شر وال �ت��ي تغنى
بها "هنتنجتون" وطاملا ب�شر بها ،ونادى
ب�صراع احل�ضارات ولي�س بحوارها.
كانت احلرب العامية الثانية على و�شك
�أن ت�ضع �أوزارها ،وكانت اليابان على قاب
قو�سني �أو �أدنى من الإ�ست�سالم و الإعرتاف
بالهزمية وقبول مرارتها .ومل تكن اليابان
هي العقدة الأ�سا�سية يف �إنتهاء احلرب،
بقدر ما كانت �أملانيا هي املحطة الأخرية
�أم� ��ام دول احل �ل �ف��اء ل��و��ض��ع ح��د للحرب
العاملية الثانية وم�آ�سيها.
�إال �أن �صانع القرار ال�سيا�سي الأمريكي
�آن���ذاك وج��د الفر�صة مواتية للإنتقام
م��ن الإم�براط��وري��ة اليابانية ،وو��ض��ع حد
لطموحاتها التو�سعية يف املحيط الهاديء
وج� �ن ��وب ���ش��رق �آ���س��ي��ا ،وال � �ث � ��أر ل��دم��اء
الأمريكيني التي �سالت يف ميناء "بريل
هاربر" ال ��ذي ق�صفه ال�ي��اب��ان�ي��ون �أث�ن��اء
احلرب ،و تدمريهم للبارجة " �أريزونا"،
بالإ�ضافة �إىل ه��دف جتربة ه��ذا ال�سالح
"اجلديد" �شديد التدمري والال �أخالقي،
على �شعب �أ�سيوي -بوذي ،لي�س من �ضمن
�شعوب " احل�ضارة امل�سيحية الغربية".
لقد قتل واحرق يف مدينة " هريو�شيما"
ويف الدقيقة الأوىل من الإنفجار � 80ألف
م��واط��ن ،يف ح�ين ك��ان��ت ح�صيلة �ضحايا
مدينة" ناغازاكي" يف ال��دق�ي�ق��ة الأوىل
� 200أل��ف م��واط��ن ي��اب��اين!!! ،ناهيك عن
ع�شرات �ألآالف من القتلى واجلرحى التي
جاءها قدرها يف الأي��ام التالية ،و ما زال
مواطني هاتني املدينتني ،وبعد  70عام ًا
من الكارثة ،يعانون من ت�أثري الإ�شعاعات
النووية .لكن الأهم من كل ذلك والأخطر،
هو اجلرح الذي خلفه هذا الدمار ال�شامل
ب�ين ح���ض��ارات و�شعوب ال�شرق وال�غ��رب،
وال �ه��وة ال�سحيقة ال �ت��ي ح��دث��ت ب�ين بني
ال�ب���ش��ر ،وال �ت��ي ل��ن مت�ح��وه��ا م��ن ذاك ��رة
الإن �� �س��ان �ي��ة ،ك��ل الأن� �خ ��اب التي ت��رف��ع و

ترتع يف رده��ات الأمم املتحدة وكوالي�س
ال�سيا�سة واملال وما ي�سمى بحقوق الإن�سان
والنظام الدويل اجلديد.
و�إذا كنا ال �ي��وم ن�ستذكر بح�سرة ما
ح�صل لل�شعب الياباين يف عام  ،1945ف�إننا
ن�ستذكر كذلك ونعي�ش ما ح�صل ويح�صل
ل�ل�ع��راق ب�شعبه وت��اري�خ�ي��ه وت��راث��ه ودوره
الإن���س��اين العظيم ،فقد وج�ه��ت ل�صدور
�أطفاله و�شيوخه ون�سائه �أ�ضعاف ما تلقى
اليابانيون يف � آب .1945
وم��ا قامت� إ�سرائيل وت �ق��وم ب��ه من
تدمري وقتل للإن�سان العربي وت�شريده
يف فل�سطني وغ ��زة ول �ب �ن��ان ،اك�ب�ر بكثري
مم��ا ح�صل لل�شعب الياباين يف م�أ�ساتي
"هريو�شيما وناغازاكي" ،ب���ل م��ا
زالت� إ�سرائيل ه��ي ال��دول��ة ال��وح�ي��دة يف
ال�شرق الأو�سط التي متلك ال�سالح النووي،
وجت�ع��ل م��ن ليل ون�ه��ار ال�ع��رب وامل�سلمني
وح�ضارتهم وتاريخهم "كابو�سا مرعب ًا".
ويف ال��وق��ت ال ��ذي ت�ل�ت��زم ف�ي��ه الأم ��ة
العربية مب�ع��اه��دة منع انت�شار الأ�سلحة
ال��ن��ووي��ة ،ف � ��إن �إ� �س��رائ �ي��ل ،بالإ�ضافة
لإي� ��ران ،م��ن ال���دول امل� �ع ��دودة ،ال �ت��ي ما
زال��ت ترف�ض التوقيع على معاهدة منع
انت�شار الأ�سلحة النووية ،متحدية بذلك
كل القيم الإن�سانية والأع��راف والتقاليد
الدولية و�شرعيتها .بل توظف ت�أثريها على
البيت الأبي�ض
وال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه الآن ،ما
ه��و م���ص�ير الأم� ��ة ال �ع��رب �ي��ة ب�ي�ن "كفتي
كما�شة" ال��رع��ب ال� �ن ��ووي الإ� �س��رائ �ي �ل��ي
القائم من الغرب  ،والطموحات النووية
الإي��ران�ي��ة القادمة من ال���ش��رق؟؟؟ ،و�أي��ن
ق ��ادة وع �ق�لاء وح �ك �م��اء وغ �ي��ارى ال�ع��رب
على م�صريهم و�أجيالهم القادمة ؟؟؟،
و أ�خ�يرا أ�ي��ن دور النفط وامل��ال العربي يف
حماية الأمن القومي العربي؟؟؟؟؟ .وهل
�سنعود �إىل �أيام �صراع ك�سرى وقي�صر على
ح�ساب م�صرينا و�شرفنا وكرامتنا ودورنا
ونحن مهم�شني على قارعة الطريق؟؟؟؟.
وال �� �س ��ؤال الأخ�ي�ر ال ��ذي ي�ط��رح��ه كل
�إن�سان عربي على نف�سه� ،إن مل يكن يف
العلن �أو يف ال�سر ،ففي عقله الباطني....
�أي � ��ن ن� �ح ��ن ،م �ع �� �ش��ر ال � �ع� ��رب ،م ��ن ك��ل
ه��ذا وذاك ،وم��ا زال ��ت عقلية "داح�س
والغرباء" ه��ي ال �ت��ي ت �ق��ودن��ا...وق �ط �ع � ًا
�ستقودنا �إىل حتفنا.!!!...

عمان حت�صل على �أرفع �شهادات
ّ
�إنتاج واعتماد م�ؤ�شرات املدن العاملية

امل ��ر�� �س ��ال -ت ��ورن� �ت ��و ،ح �� �ص �ل��ت م��دي�ن��ة
عمان م��ؤخ��ر ًا على �شهادة التقيي�س العاملية
«اجلودة» للمدن ( )ISO 37120من الدرجة
البالتينية ال �� �ص��ادرة م��ن املجل�س العاملي
لبيانات امل��دن ،وال�ت��ي تعترب �أرف��ع �شهادات
�إنتاج واعتماد م�ؤ�شرات املدن العاملية.
وت�سلم �أمني عمان عقل بلتاجي ال�شهادة
من مدير دائرة املر�صد احل�ضري يف الأمانة
املهند�س أ�ك��رم اخلري�سات نيابة عن رئي�سة
املجل�س الربوفي�سورة باتري�شيا مكارين.
وعرب بلتاجي عن اعتزازه بال�شهادة التي
تعك�س دور �أم��ان��ة ع�م��ان يف ت�ق��دمي خدمات
ترقى �إىل العاملية من خالل �إنتاج م�ؤ�شرات
عمان احل�ضرية التي د�أب��ت وت�ستمر دائ��رة
املر�صد احل�ضري على �إنتاجها باالعتماد على
م�ؤ�شرات املجل�س العاملي لبيانات املدن.
وي� �ه ��دف امل �ع �ي��ار ال � ��دويل �إىل اع �ت �م��اد
م�ؤ�شرات موحدة متكن املدن من تقييم �أدائها
وقيا�س التقدم املتحقق ،وا�ستخال�ص نتائج

املقارنة مع املدن الأخرى حملي ًا وعاملي ًا ،مما
ي�ساعد على توجيه ال�سيا�سات والتخطيط
والإدارة يف خمتلف ال �ق �ط��اع��ات ،وحت��دي��د
�أه� ��داف امل ��دن وف��ق �أ��س����س دول �ي��ة ،وت�ق��دمي
بيانات يتخذ على �ضوئها القرارات الفاعلة
من قبل �صانعي القرار .
وبني خري�سات ان مدينة عمان ومن خالل
اجلهد املتميز للفريق الفني يف دائرة املر�صد
احل�ضري �أنتجت  100م�ؤ�شر مدرجة �ضمن
م�ؤ�شرات امل�شروع للعام  2014بالتعاون مع
�شركاء املر�صد الداخليني واخلارجيني من
وزارات ودوائر حكومية وخا�صة.
وكانت مدينة عمان ح�صلت �سابق ًا على
املرتبة الأق��وى �أدا ًء بني جمموعة من املدن
ال��رائ��دة يف م�ؤ�شرات ال�سالمة واال�ستعداد
حلاالت الطوارئ ،والأعلى مرتبة يف م�ؤ�شرات
املياه وال�صرف ال�صحي ،والأداء اجليد يف
م��ؤ��ش��رات نوعية احل�ي��اة والتعليم والعدالة
االجتماعية يف م�شروع اليوني�سيف.
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خم�سة من �أعظم الأخطاء يف التاريخ
 باع جورج هاري�شن من جنوب �أفريقيامزرعته �إىل �شركة تنقيب بع�شرة جنيهات
فقط لعدم �صالحيتها للزراعة  ،وحني �شرعت
ال�شركة يف ا�ستغاللها  ،اكت�شفت بها �أك�بر
منجم للذهب على الإطالق � ،أ�صبح بعدها هذا
املنجم م�س�ؤو ًال عن  %70من �إنتاج الذهب يف
العامل
 ويف إ�ح��دى ليايل 1696م �أوى اخلبازالربيطاين جوفينز �إىل فرا�شه  ،ولكنه ن�سي
�إطفاء �شعلة �صغرية بقيت يف فرنه ،وقد �أدى
هذا "اخلط�أ" � ،إىل ا�شتعال منزله ثم منزل
جريانه ثم احل��ارات املجاورة  ،حتى احرتقت
ن�صف لندن ومات الآالف من �سكانها  ،فيما
�أ�صبح يعرف "باحلريق الكبري"  ،،جوفينز
نف�سه مل ي�صب ب�أذى !!
 ويف عام 1347م دخلت بع�ض الفئران�إىل ثالث �سفن �إيطالية كانت را�سية يف ال�صني
 ،وح�ين و�صلت �إىل ميناء م�سينا الإي�ط��ايل
خرجت منها  ،ون�شرت الطاعون يف املدينة
ثم يف كامل �إيطاليا  .وكان الطاعون قد ق�ضى
�أ�ص ًال على ن�صف �سكان ال�صني يف ذلك الوقت
 ،ثم من �إيطاليا انت�شر يف كامل �أوروب��ا فقتل
ثلث �سكانها خالل ع�شر �سنوات فقط.

 ت��ذك��ر بع�ض امل���ص��ادر �أن �أح��د امللوكالربيطانيني اختلف مع البابا يف وقت كانت فيه
بريطانيا كاثوليكية وكرد انتقامي ح ّرم البابا
ت��زاوج الربيطانيني الأم��ر الذي �أوق��ع امللك يف
حرج �أمام �شعبه  ،وللخروج من هذا
امل�أزق طلب من ملوك الطوائف يف الأندل�س
�إر� �س��ال بع�ض امل�شايخ ك��ي تتحول بريطانيا
ل�ل�إ��س�لام نكاية بالفاتيكان ! �إ ّال �أن ملوك
ال�ط��وائ��ف تقاع�سوا ع��ن تنفيذ ه��ذا الطلب
حتى و�صل اخلرب �إىل البابا  ،ف�أ�صلح اخلالف
ورفع قرار التحرمي  ،ولك �أن تت�صور �إ�سالم
بريطانيا ،ثم ظهورها ك�إمرباطورية ال تغيب
عنها ال�شم�س ! !!
 وك��ان��ت ف��ر� �ص��ة م���ش��اب�ه��ة ق��د �سنحتللم�سلمني ،خالل معركة بالط ال�شهداء (قرب
بواتييه يف فرن�سا)
ففي هذه املعركة كرر امل�سلمون نف�س اخلط�أ
القاتل يف معركة �أحد ؛ فقد تراجعوا حلماية
غنائمهم من جي�ش �شارملان  ،فغلبوا وتوقف
الزحف الإ�سالمي على كامل �أوروبا  .يقول �أحد
امل�ؤرخني الإجنليز :
"لو مل يهزم العرب يف بواتييه ،لر�أيتم
القر�آن ُيتلى و ُيف�سر يف كامربيدج و�أك�سفورد"!!

�أ�سمن رجل يف العامل يودع احلياة بفطرية تفاح
امل��ر��س��ال -ت��ورن�ت��و ،تويف �أ�سمن رج��ل يف
العامل ( 300كيلو غرام) ،وذلك بعد �أن عانى
م��ؤخ��را من ك�ساد وت��راخ بكل �أع�ضاء ج�سده
ب���س�ب��ب ال� ��وزن ال��زائ��د
ال ��ذي �شكل عبئا على
ال �ق �ل��ب وال �ك �ل��ى وب�ق�ي��ة
الأع�ضاء امل�س�ؤولة عن
ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ع �� �ض��وي��ة
للج�سد ،بح�سب �صحيفة
"ديلي ميل" الربيطانية.
و�أو�ضحت ال�صحيفة
�أن الرجل ق�ضى �سنواته بني تناول املكرونة
والبيتزا والوجبات ال�سريعة ،مبينة �أن��ه لزم
الفرا�ش لعدم قدرته على احلركة �إىل خارج
املنزل �إال بوا�سطة الرافعات.

ولفتت �إىل �أن وف��ات��ه ج ��اءت كخرب غري
مفاجئ بالن�سبة للأطباء الذين ح��ذروه من
املوت ب�سبب مر�ض ال�سمنة.
وب�ي�ن��ت ال�صحيفة
�أن الأط � �ب� ��اء ح� ��ذروا
م� ��ؤخ� � ًرا م��ن م��وت��ه يف
غ�ضون �أ�سابيع �إذا مل
يخ�ضع لنظام غذائي
ق��ا�� ٍ�س يفقده �أك�ث�ر من
 %70م ��ن وزن � ��ه حتى
ي�ستطيع �أن يعيد جل�سده
مهامه الطبيعية .و�أ�ضافت "لكن ت�أثري الوجبات
ال�سريعة عليه ك��ان �أك�ث�ر م��ن ت ��أث�ير كلمات
وحتذيرات الأطباء له ،ومات الرجل وهو يتناول
�آخر ق�ضمة من فطرية التفاح".

اخبار م�سلية
�أقوال م�أثورة
مثل الذي خان وطنه وباع بالده مثل الذي
ي�سرق من مال �أبيه ليطعم الل�صو�ص ،فال �أبوه
ي�ساحمه وال الل�ص يكافئه.
�إذا �أن�ش�أت جي�ش من مئة �أ�سد بقيادة كلب
�ستموت اال�سود كالكالب يف ار�ض املعركه...
�أما �إذا �صنعت جي�ش ًا من مئة كلب بقيادة �أ�سد
فجميع الكالب �ستحارب ك�أنها ا�سود.
ال يعني املوت �شيئ ًا ،لكن �أن تعي�ش مهزوم ًا
وذلي ًال يعني �أن متوت يومي ًا.
�سيقاتل اجلندي طوي ًال وجدي ًا من �أجل
قطعة و�شاح ملون.
�أف�ضل طريقة لاللتزام بالوعد هي �أال تعد
ب�شيء.
الذي يدع امراته حتكمه ،ال هو رجل وال هو

قالب حلوى مع راية "داع�شية" �صنعته �أكرب �شركة بالعامل
املر�سال -تورنتو� - ،شركة "وول مارت"
الأم�يرك�ي��ة للبيع بالتجزئة ،وه��ي الأك�ب�ر يف
ال�ع��امل ب��الإي��رادات وع��دد املوظفني البالغني
مليونني و� 200ألفا� ،صنعت لأحد زبائنها قالب
حلوى �أو�صى عليه ،مط ّعما بر�سم يعلوه للراية
"الداع�شية" وجاء ك�أنه لالحتفال مبرور عام
على اعالن "اخلالفة"
الذي �صادف االثنني
 6ي ��ول� �ي ��و -مت ��وز
 ،2015واحتفل
به "الدواع�ش"
على
طريقتهم� ،أي
بحوادث ارهابية
دموية يف الكويت وتون�س وفرن�سا.
م��ع ذل��ك �أ�صيب ال��زب��ون ،وا�سمه ت�شوك
نتزامر ،بده�شة حني ت�سلمه من أ�ح��د فروح
ال�شركة بوالية لويزيانا ،لأن��ه �سبق و�أو�صى
على واحد عليه "علم الكونفدرالية" املعروف
ل�م�يرك �ي�ين ب��ا� �س��م Confederate
ل� أ
 Flagاال �أن الفرع رف�ض تلبية طلبه ،ما اثار
احتجاج ت�شوك على �شركة ت�أ�س�ست قبل 53
�سنة ولديها � 11ألف متجر بالعامل.

جناة فوزي من املوت  ...معجزة �إلهية!...

بقلم اال�ستاذ

زياد مالوي فريحات

رئي�س التحرير

االمي��ان ه��و الطريق ال�سليم واملتني
ال��ذي يحفظ االن���س��ان م��ن زالت القدر
وير�شده اىل طريق ال�صواب ،مهما كان
دينه اوعرقه اومذهبه اومعتقداته.
هنالك العديد من احلاالت التي ميكن
ان ت�صفها باملعجزات االلهية والتي تخرج
الأن�سان من الظلمات اىل النور ومن حمن
احلياة وم�آ�سيها ال�شديدة والقا�سية اىل
طريق النجاة والنجاح والتوفيق.
وهنالك العديد من املعجزات التي
وردت يف ع��دة �أدي��ان عاملية ،خا�صة يف
الكتب ال�سماوية املقد�سة ،مثل االجنيل،
وال �ت��وراة ،وال�ق��ران الكرمي التي منحها
اهلل ،ك�م�ع�ج��زة ��س�ي��دن��ا اب��راه �ي��م عليه
ال�سالم عندما اح��رق��ه قومه يف النار،
ف�أ�صبحت ال �ن��ار ب ��رد ًا و� �س�لام � ًا عليه،
وم�ع�ج��زة �سيدنا م��و��س��ى عليه ال�سالم
الذي �ضرب البحر بع�صاه ف�أن�شق البحر
وجنى قومه من �أل فرعون ،واي�ض ًا معجزة
�سيدنا عي�سى عليه ال�سالم الذي كان يحي
املوتي وي�شفي الأبر�ص والأكما ب�أذن اهلل،
وم�ع�ج��زة �سيدنا حم�م��د علية ال�صالة
وال�سالم والتي تتمثل يف القران الكرمي،
وا� �س��راءه لي ًال م��ن امل�سجد احل��رام اىل
امل�سجد االق�صى ب�سرعة تفوق ا�ضعاف
�سرعة ال�ضوء بقدرة اهلل ،وغريها من
املعجزات االلهية االخرى.
وهذا ما دفعني اىل �سرد ق�صة �صديق
يل عرفته منذ اكرث من ثالثني عام ًا ا�سمه
"فوزي ابو �شقرة " ح�صلت معه معجزة
من معجزات اهلل.
ولد فوزي ابو �شقرة لعائلة لبنانية درزية
يف لبنان ،ومل يتلقن او يدر�س او يطلع على
اي ديانة من الديانات ال�سماويه ،رغم انه
ك��ان يعي�ش يف جمتمع ًا متعدد الديانات
واملذاهب يف مقتبل العمر.
هاجر ف��وزي ه��و واه�ل��ه اىل كندا يف
بداية ال�سبعينيات من القرن املا�ضي،
وكان عمره انذاك يف الع�شرينيات ،حيث
عمل �سائق �سيارة اجرة يف مطار مدينة
تورنتو ،وتعرفت عليه م��ن خ�لال عملي
لفرتة من الزمن ،ثم افرتقنا بعد ذلك.
و�شاءت االقدار ان اقابله بعد ع�شرين
ع��ام � ًا يف اح���دى اال�� �س ��واق ال�ع��رب�ي��ه يف
مي�سي�ساغا ،وكادت ذاكرتي ان تخدعني
من هول ما �شاهدت به يف التغيرياملده�ش

ال ��ذي ح�صل مب�لام��ح وج�ه��ه امل�شرقة،
وج�سمه الريا�ضي الر�شيق ،وابت�سامته
اخل�لاب��ة ،وال �ت��ي ال ت��دل ع�ل��ى رج��ل قد
جتاوزال�ستون عام ًا من العمر بل ك�شاب
انيق ،فناديته بده�شة ،هل ان��ت ف��وزي؟
وزادين غبطة و�� �س ��رور ًا مبفاجئته يل
عندما قال -:نعم انا فوزي!..
ث��م تعانقنا وت�ب��ادل�ن��ا ال�ق�ب��ل ح�سب
تقاليدنا العربيه امل�ع��روف��ة ،ودار بيننا
حديث ا�ستعدنا به ذكرياتنا املا�ضية ،ثم
�سرد يل ق�صة غريبة ح�صلت معه خالل
الع�شر �سنوات املا�ضية.

وعلى ح�سب قوله ،فلقد عا�ش فوزي
حياة مليئة بامللذات وال�شهوات و�شرب
اخلمر ولعب القمار ومالحقة الن�ساء،
م�ن��ذ و� �ص��ول��ه اىل ك �ن��دا ،مم��ا انعك�س
�سلب ًا ع�ل��ى ح�ي��ات��ه ال��زوج �ي��ة ،والعملية
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �� �ص �ح �ي��ة ،وادى اىل
انف�صاله عن زوجته ،حيث خ�سر عمله
ومن��رة �سيارة تاك�سي امل�ط��ار التي كان
ميلكها والتي تقدر الآن بحوايل ن�صف
مليون دوالر.
وو��ص�ل��ت ح��ال��ة ف ��وزي اىل درج ��ة من
الإنحطاط والأن�ه�ي��ار النف�سي واملعنوي،
مما ا�ضطره اىل العمل يف قطاع الأن�شاءات
والبناء ،حتى ي�ستطيع توفري قوت يومه،
خا�صة بعد ان تزوج ب�سيدة اخرى� ،ساعدته
على بناء حياته من جديد.
ويف اح ��دى الأي� ��ام وخ�ل�ال عمله يف
�صيانة وترميم احدى العمارات املوجودة
يف مدينة تورنتو ،وبينما كان يف امل�صعد
ي�صعد من الطابق الأر�ضي اىل الطابق
التا�سع ع�شر هو وزميله الذي كان يحمل
ا�سطوانة غ��از م�شتعله ،ح�صل انفجار
يف الأ�سطوانة مما ادى اىل وفاة زميله،
وت�سبب الأن�ف�ج��ار يف ح��روق �شديدة يف
جميع انحاء ج�سمه حيث احرتق  %70من
ج�سده.
وب��ات ف��وزي يف غيبوبة طويلة ومل��دة
ثالثة ا�شهر يف امل�ست�شفى ،كان خاللها

امراة ،انه ال �شيء.
جبان يف جي�شي ا�شد خطر ًا علي من ع�شرة
بوا�سل يف جي�ش االعداء.
فن احلكم يقت�ضي �أال تدع الرجال يهرمون
يف مواقعهم.
الكذب ال يفيد �شيئ ًا فهو ال يخدع �إال مرة
واحدة.
يجب �أن حتب احلياة و تعرف كيف متوت.
من يعرف كيف ميدح يعرف كيف ي�شتم.
يف ال�سيا�سة ال ت�شكل الأمور غري املنطقية
عقبة.
يف احلرب كما يف احلب لكي ينتهي الأمر
البد من مقابلة مبا�شرة.
(نابليون بونابرت)

�شبه ميت يعي�ش على انابيب التنف�س
والتغذية الأ�صطناعية ،اىل درج��ة ان
الأطباء فقدوا االمل بعودته اىل احلياة،
وق� ��رروا �سحب ان��اب �ي��ب ال�ت�غ��ذي��ة عنه،
متوقعني ان ي �ف��ارق احل �ي��اة ب�ين احل�ين
والآخر.
و لكن و بقدرة اهلل وقبل موعد �سحب
الأن��اب�ي��ب عنه ،ح�صلت معجزة الهية،
حيث ا�ستيقظ فوزي من غيبوبته الطويلة
ليفاجئ �أطبائه وممر�ضيه.
وعندما �س�أله طبيبه اخلا�ص ،ماذا
كنت ت�شعر او ت�سمع اثناء غيبوبتك والتي
و�صلت -ح�سب قول الطبيب -اىل مرحلة
امل��وت الدماغي ،قال ف��وزي  -:لقد كنت
ا�سمع الآذان ا�شهد ان ال ال��ه اال اهلل
وا�شهد ان حممد ًا ر�سول اهلل واملالئكة
تقول يل �سالم عليك وال ب�أ�س بك.
وهذا ما جعلني �أمت�سك باحلياة واعود
اليها بقدرة اهلل ،وان��ا االن م�ؤمن باهلل
ومبعجزاته وقدرتة على �شفاء كل مري�ض،
وا�شعر بانني قد خلقت من جديد ونزلت
علي املالئكة لتب�شرين بنجاتي وعودتي
اىل احلياة .ولذا قررت ومن تلك اللحظة
ان اعي�ش حياتي يف عبادة اهلل ومر�ضاته
ب�ع�ي��د ًا ع��ن م �ل��ذات ال��دن�ي��ا و��ش�ه��وات�ه��ا،
واحمل القر�آن يف كل مكان �أتنقل به ،يف
�سيارتي ومنزيل ومكان عملي ،و اريد ان
�أن�صح جميع زمالئي ومن ت�سوله نف�سه
يف ارتكاب املعا�صي وال�شهوات ،ان يعود
اىل الإميان بدينه وربه وان ال يقنط من
رحمة اهلل.
ه��ذا وبعد ع��دة �سنني م��ن املعاجلة
احلثيثة وامل�ستمرة واملركزة وعدة عمليات
جت�م�ي��ل وا��س�ت�ئ���ص��ال ج �ل��د م��ن ج�سمه
لتجميل وجهه ،تكلل ف��وزي واحلمد هلل
بال�شفاء الكامل وبدى وجهه يت�ألق ك�شاب
يافع ب�شو�ش يف مقتبل العمر.
وبعد �سماع ق�صته املثرية والغريبه
وطلبه مني ان �أن�شر ق�صته يف جريدة
امل��ر��س��ال لتكون ع�برة لكل معترب ،كان
ال ب��د يل م��ن م�شاركتكم ب�ه��ذه الق�صة
احلقيقية التي ح�صلت ل�صديقي فوزي،
لتكون عربة لكل من خاب امله يف رحمة
اهلل وقدرته ومعجزاته .وان دل هذا ف�أمنا
ي��دل على مقدرة اهلل عز وج��ل ورحمته
على هداية االن�سان ،وحتقيق املعجزات،
وقدرة امل�ؤمن الذي يهديه اهلل اىل طريق
ال���ص��واب وال�ن�ج��اة وال���ص�لاح وال�ف�لاح
يف التغلب على م�صاعب احلياة وحمنها.
وعلى اهلل التوفيق!...

رف� �� ��ض ال� �ف���رع اع � � ��داد ال� �ق ��ال ��ب ب�ع�ل��م
ال�ك��ون�ف��درال�ي��ة ،لأن ت���ش��وك ط�ل��ب أ�ي���ض��ا �أن
يت�ضمن عبارة Heritage Not Hate
�أي "الرتاث لي�س كراهية" ومثله فعلت ال�شيء
نف�سه �شركات كثرية يف ال��والي��ات املتحدة،
برف�ضها بيع العلم يف متاجرها بعد مقتل 9
�أمريكيني من ال�سود بوالية
كارولينا اجلنوبية يوم
 17يونيو  ،2015لأن
قاتلهم بالر�صا�ص
ك � ��ان ي� �ل ��ف ج���س�م��ه
بالعلم نف�سه.
ويف ال� � �ي�� ��وم
ال� � �ت � ��ايل ،خ �ط��رت
على بال ت�شوك فكرة
ل� �ي� �ج ��رب ب�ه��ا �شركة Wal-Mart
املنت�شرة فروعها يف  27دولة ،وهي �أن يو�صي
على قالب حلوى تعلو ق�سمه الأع�ل��ى الراية
"الداع�شية" التي �أ�صبح ر�سمها معروفا على
م�ستوى �شعبي �أم�يرك��ي ،وب�سرعة أ�ع��ده فرع
ال�شركة و�سلمه �إليه يف الدولة املتزعمة لتحالف
يغري بطائراته كل يوم على "دواع�ش" �سوريا
والعراق.
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نكت...نكت...نكت...نكت...نكت...

• •واحد ما�شي ورى وحده قالها احللوه وراها
م�شوار؟ قالت ال ..احللوه وراها حمار.
• •خ��واف قالت له حبيبته نف�سي ام��وت بني
اح�ضانك قال موتي عند اهلك مابي م�شاكل.
• •م ��رة وح ��دة وح���ش��ة اوى دخ �ل��ة احل�م��ام
فبتقول اعوذ بيك من اخلبث واخلبائث راح
ال�شيطان قالها من غري ما تقوىل انا كده كده
طالع.
• •� �س ��أل امل��در���س ال �ط��ال��ب :الثعلب ي�ل��د ام
يبي�ض؟ قال الطالب :الثعلب مكار توقع منه
اي �شي!!
• •خ� ��روف ب �ي �� �س ��أل خ� ��روف “مر ع�ي��دي��ن
ومذبوحك�ش ليه؟” قال ا�صل انا مت�سجل يف
�شهاده امليالد حمار.
• •غبي مراته جابت تو�أم – قتلها ليييي�ش ؟؟
قال الأول �أبني والثاين �أبن ميني.
• •�سكران �س�أل خويه لي�ش انت ا�صلع ؟ قال
من الزمن قال ال عاد حتلق عنده!
• •عنده مزرعة فراخ دخل املزرعة لقى كل
فرخة باي�ضة  ..بي�ضة واحدة… م�سك فرخة
من رجليها وقطعها وق��ال للفراخ اللى م�ش
هتجيب بكرة 5 ..بي�ضات هاقعها زى الفرخة
دى… ت��ان��ى ي��وم لقى ك��ل ال �ف��راخ بي�ضة 5
بي�ضات  ..ماعدا فرخة بي�ضة  3بي�ضات فقال
لها اية دة فقالت لة ا�سرت عليا دة انا ديك.
• •مرة واحده ما�شيه فى ال�شارع وواحد وراها
عمال يعاك�سها:يا�سالم على امل�شيه البلدى..
ي��ا��س�لام على اجل�سم ال�ب�ل��دى ..ي��ا� �س�لام..
ومل ��ا دورت و� �ش �ه��ا ت��زع�ق�ل��ه ل �ق��اه��ا � �س��وداء
قالها:يا�سالم على الفحم البلدى.
• •واح ��د حم�ش�ش راف ��ع ي��ده يف االم�ت�ح��ان
ل�ي����ش؟؟ يطلب ات���ص��ال ب�صديق او ح��ذف
اجابتني او م�ساعده من التالميذ.
• •دجاجة معلقة �سل�سلة فيها �صورة بي�ضة
تقول انها �صورتها وهى �صغرية.
• •الطالب للمدر�س :هل يعاقب الإن�سان على
�شيء مل يفعله؟ املدر�س :طبعا ال  ،الطالب� :أنا
مل احل الواجب.
• •فيه نكتة دخلت ال�سجن ليه؟؟ ع�شان موتت
واحد من ال�ضحك.
• •ال��زوج��ه تقول لزوجها  :ا�سلوبك �صاير
زف��ت م�ع��اي ه��الأي��ام رد عليها :على �سرية
الزفت �شو �أخبار �أبوكي.
• •رجال مباحث املخدرات يطاردون امر�أة ؟
ملاذا :لأن ا�سمها �شمة.
• •ت�شتكى زوجها الم��ه بتقولها احلقينى يا
حماتى كل ما اطبخ اكل ابنك ياخده ويرميه
للكلب ف��ردت  ..حماتها ح��رام اي��ه ب�س ذنب
الكلب.
• •واحد بخيل ا�شرتى �آلة حا�سبة وحذف ال�صفر

منها حتى ال يتكلم �أوالده بها مكاملات دولية.
• •بدوي جاله تو�أم حلف على الدكتور ياخذ
واحد منهم!.
• •واحد حب يعمل مفاج�أه لزوجته يوم عيد
ميالدها طلقها!
• •�شحات حاطط قدامه طبقني بيلم فيهم
فلو�س �س�أله واحد :م�ش مكفيك طبق واحد؟
• • رد ال�شحات :انا �شفت ال�شغل ما�شي متام
قلت افتح فرع ثاين
• •يف واحد حم�صي رجع على البيت مب�سوط
وفرحان على االخر ،ا�ستغربت مرته الو�ضع
وقالتله خ�ير مب�سوط على غ�ير ع��ادت��ك �شو
�صار بالدنيا،قالها ا�سكتي :م�ش النا�س بطلت
حتكي علينا نكت قالتله احل�م��دهلل دق على
اخل�شب اح�سن ما حت�سد حالك .راح دق على
اخل�شب ،مرته قالت مني قالها خليكي قاعده
انا بقوم بفتح
• •واحد قابل واحد بيجرى فى ال�شارع ف�سالة
بتجرى لية قالة حماتى ا�شرتيت لها ن�صف
كيلو �سمك اكلته ن��ىء ا�صيبت ب�شلل ن�صفى
فقاله رايح جتيب لها الدكتور قاله ال انا رايح
اجيب لها الن�صف كيلو الثانى
• •مره واحد احول �سالوه:ايه هى امنيتك يف
احلياة؟ قال ا�شوف واحد ما�شى لوحده.
• •واح ��د ��س�ك��ران ات�صل على مطعم قاله
ع�ن��دك��م ع���ش��اء رد ع��ام��ل امل�ط�ع��م اي���وه رد
ال�سكران لي�ش ما عزمتوين.
• •فيه واح��د ( نذل ) ت��زوج … .راح �شهر
الع�سل حلاله .
• •واحد ي�سمونه ّ
من�شف ريق البنات ..ليه ؟؟
..من كرث ما يتفلون يف وجهه.
• •مرة واحد طويل جدا �شرب لنب مات ليه؟
الن اللنب �صالحيته انتهت قبل ما ينزل بطنه
• •مرة واحد راح ي�شرتى �ساعة لقاها غالية
ا�شرتى  5دقايق
• •واحد تاية بي�سال واحد ما�شي يف ال�شارع
اقرب طريق للم�ست�شفي ايه قاله غم�ض عينك
و عدي ال�شارع
• •لية بلدياتنا بيلب�س تي �شريت علية قطة
؟ع�شان الفار ميلعب�ش يف عبة.
• •�صعيدي عندو �أرق م�ش قادر ينام �صحبو
قالو عد لغاية  500بد أ� يعد وملن نع�س راح غ�سل
و�شة وجا يكمل للـــ .500
• •م ��رة ات �ن �ي�ين م���س��اط�ي��ل راك��ب�ي�ن عربيه
ف ��واح ��د ب �ي �ق��ول ل �ل �ت��اين “حا�سب ق��دام��ك
�شجره” فمرد�ش عليه راح مزعق �شويه وقال
“حاااا�سب قداااامك �شجرة” بر�ضه مرد�ش
عليه طراااااخ خبطوا يف ال�شجره فقال االول
“م�ش قلتلك قدامك �شجره” رد عليه وقاله
“اعملك ايه م�ش انت ايل �سايق.
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املر�سال تورنتو� ،أقامت جمعية االردنيني
الكنديني حفل �إف �ط��ار جماعي مبنا�سبة
�شهر رم�ضان املبارك يوم الأحد املوافق 12
متوز  /يوليو  2015يف مطاعم بوفيه القد�س
ال�شهريه.
وق��د ح�ضر احلفل ع��دد كبري من �أبناء
اجل��ال �ي��ه الأردن� �ي ��ه وال �ع��رب �ي��ة وال�ك�ن��دي��ة،
و قد �شرف احلفل عطوفة ال�سيد ران �ستار
ع�ضو املجل�س البلدي ملدينة مي�سي�ساغا
للدائرة ال�ساد�سة ،ال��ذي �ألقى كلمة رحب
فيها باحل�ضور الكرام ونقل تهاين وحتيات
رئي�س بلدية مي�سي�ساغا ال�سيدة بوين كرامبي
اىل ابناء اجلالية الأردن�ي��ة مبنا�سبة �شهر
رم�ضان الكرمي.

اجتماعيات
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�إحتفاالت جمعية االردنيني الكنديني ب�شهر رم�ضان املبارك

ثم القى اال�ستاذ زي��اد م�لاوي فريحات
رئي�س جمعية الأردن��ي�ي�ن الكنديني كلمه
ترحيبيه بال�ضيوف ال �ك��رام� ،أ��ش��اد فيها
بدور جمعية الأردنيني الكنديني يف التوا�صل
مع ابناء اجلالية الأردنية وجمع �شملهم يف
هذه املنا�سبات والأحتفاالت ال�سعيده التي
تقيمها اجلمعية يف جميع املنا�سبات الوطنية
والدينية.
والقت ع�ضو الهيئة الأداري ��ة للجمعية
ال�سيدة �إح�سان �سعيد �آل خطاب ع�ضو الهيئة
الأدارية جلمعية الأردنيني الكنديني ق�صيدة
�شعرية بهذه املنا�سبة املباركة،
وبعد الأفطار اجتمعت الهيئة الأداري��ة
للجمعية �ضمن اجتماعاتها ال�شهرية للجمعية

اتخذت فيها العديد من القرارات التي تهم
ابن�أء اجلالية الأردنية يف كندا.
وبهذه املنا�سبه نوجه ال�شكر الكبري اىل
كل من �شارك بتن�سيق مرا�سم احلفل او
ح�ضر هذا الأفطار الرم�ضاين الكبري� ،أعاده
اهلل عليكم باخلري وال�صحة وال�سالم والأمن
والأمان .
وب�ه��ذه املنا�سبة يتقدم الأ��س�ت��اذ زي��اد
م�لاوي فريحات رئي�س جمعية االردن�ي�ين
الكنديني نيابة ع��ن جميع اع�ضاء الهيئة
الإدارية من اجلالية الأردنية والعربية والأمة
الإ�سالمية ب�إ�صدق التهاين مبنا�سبة عيد
الفطر ال�سعيد ،اع��اده اهلل عليكم باخلري
والربكة ،وكل عام و�أنتم ب�ألف خري

relegions are united in peace
and harmony as part of the
unique fabric of the Canadian
culture.
On his part Mr. Malawi
Freihat
thanked
the
Councillor and presented him
with an Appreciation Award
Certificate for his continous
support to the JCS and the
Jordanian Community.
JCS would like to thank
everyone who participated
and attended the event
and wish you all a blessed
Ramadan and Happy Eid and
may God bless you all.

a Grace and welcoming
everyone for participating in
this event.
Mr. Starr Praised the JCS for
its continuous volunteering
for their community praising
the Jordanian Community as a
viable part and productive part
of the community, bringing
greetings from her Worship
Madam Bonnie Crombie
Mayor of Mississauga, wishing
everyone a blessed Fasting.
Councillor
Starr
also
commented on the fact that
the Jordanians Commuunity
from all backgrounds and

11

Al-Mersal-Toronto: - The
Jordanians Canadians Society
held a Community Iftar
Reception on Sunday July 12,
2015 at the famous Jerusalem
Restaurant in Mississauga.
The event was well attended
by many family and friends
from the Jordanians and Arab
Canadians Communities with
the Hon. Ron Starr Mississauga
Ward 6 Counsellor being the
Guest of Honour.
Mr. Ziad Malawi Freihat
President of the JCS opened
the event after Athan al
maghreb prayer by reciting

12

�شوال  1436هـ  -متوز/يوليو  2015م  -ال�سنة احلادية والثالثون العدد 363

اعالنات

AL-MERSAL - July 2015, Volume 31, Issue 363

