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MAKING YOUR REALTY DREAMS A REALITY

BUY • SELL • INVEST

INDEPENDENTLY OWNED & OPERATED

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

C. 416.997.1309

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

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

سهير البشير
Suhair Al-Bashir

Sutton Group Summit
Realty Inc., Brokerage

Sales Representative

100% Canadian-owned and operated company

اذا كنت تبحث عن ايجار� ،شراء ،بيع ،او ا�ستثمار بالعقار ...ات�صل بي
Owning a home is a dream and keystone of wealth...

I will help you with your dream

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

Direct: 647.993.1967 Office: 905.897.9555

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

الإعدام ملر�سي وبديع بـق�ضية "ال�سجون"
 ...وامل�ؤبد لهما بـق�ضية "التخابر"

املر�سال -تورنتو ،عاقبت حمكمة
جنايات القاهرة ،برئا�سة امل�ست�شار
�شعبان ال�شامي ،بالإعدام �شنق ًا كال من
الرئي�س املعزول حممد مر�سي ومر�شد
الإخوان حممد بديع وقيادات اجلماعة
�سعد الكتاتني وحميي حامد وع�صام
ال �ع��ري��ان ور� �ش��اد ال�ب�ي��وم��ي يف ق�ضية
وعاقبت املحكمة بال�سجن امل�ؤبد ك ًال
اقتحام ال�سجون امل�صرية والإع ��دام
لآخرين غيابي ًا ،بينهم الداعية يو�سف من �صفوت حجازي وحممد البلتاجي
القر�ضاوي و�صالح عبداملق�صود وزير و��س�ع��د احل�سيني وم�صطفى طاهر
الإع�لام يف عهد مر�سي وفل�سطينيني الغنيمي وحممد �أحمد �أبو زيد و�أحمد
ع �ب��دال��وه��اب وال���س�ي��د ح�سن �شهاب
من عنا�صر حما�س.

خبري العقار املهند�س لهيب اليا�س

و�صبحي �صالح وح�سن را�ضي وحمدي
ح�سن �إب��راه�ي��م و�أح�م��د حممد ح�سن
دي ��اب و�أمي���ن حم�م��د ح�سن ح�ج��ازي
وعبداملنعم حممد �أمني وحممد �أحمد
�إبراهيم و�أحمد حممد العجيزي ورجب
ع�ب��دال��رح�ي��م امل �ت��ويل وح� ��ازم ف ��اروق
و�إبراهيم �أبوعوف.
ك�م��ا حكمت املحكمة �أي �� �ض � ًا على
ال��رئ �ي ����س امل� �ع ��زول حم �م��د م��ر��س��ي،
واملر�شد العام للإخوان حممد بديع
بامل�ؤبد ،بالإ�ضافة �إىل  164من عنا�صر وقيادات
تنظيم

التتمة �صفحة 5

قتيل و�سبعة جرحى �إثر �سقوط قذيفة
من �سوريا على مدينة الرمثا الأردنية

يف هذا العدد

العرب يجتمعون لبحث
فتاتان يوم اخلمي�س  2015/6/25يف ملف فل�سطني بالأمم املتحدة

مدينة الرمثا الأردنية املحاذية للحدود
ال�سورية ،ب�سبب �سقوط ثالث قذائف
من ناحية الأرا�ضي ال�سورية على مدينة
الرمثا الأردنية القريبة من احلدود مع
�سوريا.
و أ�ف��اد م�صدر حكومي �أردين وكالة
"فران�س بر�س" �أن القذيفة التي �أطلقت
ال�شاب الأردين عبد املنعم احلوراين
من �سوريا� أدت �إىل مقتل �شاب ع�شريني
املر�سال -تورنتو ،تويف ال�شاب عبد يعمل ب��ائ�ع� ًا م�ت�ج��وال و إ�� �ص��اب��ة �أرب �ع��ة
املنعم احل ��وراين يبلغ م��ن العمر � 23آخرين بجروح متو�سطة .و�أ�ضاف �أن
ع��ام��ا و أ�� �ص �ي��ب ارب �ع��ة �آخ� ��رون بينهم "الإ�صابات التتمة �صفحة 7

�صفحة 5

قوى عراقية ترحب ب�إعالن ملك
الأردن دعمه لع�شائر حمافظة االنبار
�صفحة 5

يف جمال التنمية الدولية...

امل�ساهمة الكندية
يف تراجع م�ستمر !!!
�صفحة 7
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حلم حالل
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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
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كل عام وانتم بخري مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك

1280 Matheson Blvd E. Mississauga, ON, L4W 2Z7

�سعر التذكرة للكبار  $25ما دون � 10سنوات $12

تتقدم هيئة ادارة جمعية االردنيني الكنديني
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك و�أقرتاب عيد الفطرال�سعيد
من اجلالية االردنية والعربية واالمة اال�سالمية
ب�إ�صدق واحر م�شاعر التهاين والتربيك
�سائلني الله العلي القدير ان يجعله �شهر خري وبركه وحمبة و�سالم
وان يتقبل �صيامكم وقيامكم ودعائكم وزكاتكم.

رم�ضان كرمي وكل عام وانتم ب�ألف خري

للحجز والمزيد من المعلومات يرجى األتصال على الرقم التالي

416 - 2 3 3 - 9 9 2 7 E x t 2 4 0

مالحظة :يرجى الحضور الى المطعم قبل االفطار بنصف ساعة .سعر البطاقات يدفع سلفاً لمتطوعي عمال جمعية األردنيين الكنديين
ويشمل وجبة بوفيه االفطار مع الضربية فقط الطلبات االضافية وإكرامية عمال المطعم (البخشيش) تدفع الى عامل المطعم مباشرة

!ERASE THE YEARS & LOOK YOUR BEST

Jerusalem Buffet

By:

Dr. Pamela Taylor
Botox© for:
- Microdermabrasion

AFFORDABLE BEAUTY

حفل إفطار جماعي
يت�رشف الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات رئي�س جمعية االردنيني الكنديني
بدعوتكم حل�ضور حفل ا لأفطار اجلماعي مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك
 Sundayاألحد  July 12, 2015-الساعة 9PM
في مطاعم بوفيه القدس الشهيرة في مسيساغا

W HI TBY
MED SPA

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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الغلوكوما
ترقبوا

حلقات جديدة و مميزة ل�سهرة و مقابلة
مع �شم�س االغنية اللبنانية جنوى كرم
و تغطية ملهرجان كر�سوجة وحلقات متنوعة
ل�شهر حزيران من الربنامج العربي
"�آ�سك مرينا ”AskMirna

على قنوات روجرز التلفزيونية
حيث يبث كل �سبت ال�ساعة العا�شرة �صباحا
�أو الثانية ع�شر والن�صف ظهراً على قنوات )(10, 59 & 510 HD
يعاد بثه :الثالثاء ال�ساعة اخلام�سة والن�صف م�ساءاً,
االربعاء ال�ساعة الثالثة �صباحا,
م�ساء,
اخلمي�س ال�ساعة ال�ساد�سة
ً
اجلمعة ال�ساعة الرابعة �صباح ًا,
ال�سبت ال�ساعة الرابعة �صباحا( .بث الإعادات ملنطقة تورنتو و �سكاربورو فقط).

**** ميكنكم االستماع على راديو  StarFMمباشر من دبي على **** AskMirna.com
* *ملعرفة كل ما يجري من ن�شاطات يف اجلالية العربية يف تورونتو الكربى ،تابعوا "�آ�سك مرينا
 "AskMirnaعلى الفي�سبوك.
* *ت�ستطيعون امل�شاركة يف الربنامج و ب�أي مو�ضوع ترغبونه .كما ون�ستقبل مواهب الكبار وال�صغار،
لذلك ابعثوا ب�أرائكم و �إقرتاحاتكم ونحن ن�ستقبلها بكل ترحاب .
* *�إذا كان لديكم ن�شاطات وترغبون ببثها على قناة روجرز التلفزيونية و للإعالنات يف الربنامج،
يرجى ار�سال �إمييل على املوقع � www.askmirna.comأو على الفاي�سبوك.

Glaucoma

الدكتور ريا�ض �إ�سماعيل

مر�ض الغلوكوما  ،ي�سمونه يف بع�ض البالد العربية ( املياه ال�سوداء ) ،يعترب من الأمرا�ض الرئي�سية امل�سببة لفقدان النظر ،الأ�سباب الرئي�سية
الأخرى هي اعتالل ال�شبكية الناجم عن مر�ض ال�سكري  Diabetic Retinapathyواعتالل ال�شبكية الناجم عن التقدم
.
Age Related Macular
بالعمر Degeneration
هذا املر�ض له عدة �أنواع ولكنني �س�أخ�ص احلديث ،حول ال�شكل الأكرث �شيوع�آ وهو الغلوكوما مفتوح الزاوية ،هذا املر�ض �شائع وخا�صة عند كبار
ال�سن ،وهو مر�ض خمادع لأنه لي�ست له �أعرا�ض �إال بعد �أن ي�صل ملراحل متقدمة وبعد �أن يكون قد ت�سبب بتلف كبري يف الع�صب الب�صري للعني،
ن�صف النا�س الذين عندهم هذا املر�ض ال يعرفون �أنهم م�صابون به والطريقة الوحيدة لك�شفه ب�شكل مبكر هي بالفح�ص الدوري عند طبيب العيون.
الغلوكوما مر�ض يحدث �أذية بالع�صب الب�صري للعني ،و�إذا مل يعالج باكر�آ ف�إنه قد ي�ؤدي لفقدان النظر نهائي�آ.
يف معظم احلاالت يكون الغلوكوما مرتافق آ� بارتفاع �ضغط العني ،من املعلوم �أن عني الإن�سان تفرز �سائلآ ي�سمى اخللط املائي وهو �ضروري لتغذية
الأق�سام الداخلية للعني ،هذا ال�سائل يتم ت�صريفه من خالل �شبكة ت�صريف موجودة يف زاوية احلجرة الأمامية للعني.
يف الغلوكوما يحدث خلل ما بني كمية ال�سائل التي يتم �إفرازها وكمية ال�سائل التي يتم ت�صريفها فريتفع �ضغط العني وي�ؤدي لأذية الع�صب الب�صري.
�أعرا�ض املر�ض الرئي�سية هي:
�ضعف النظر وتبدالت يف جمال النظر Visual Field Loss ،وكما قلنا �سابق�آ ال ي�شعر املري�ض بهذه الأعرا�ض �إال يف املراحل املتقدمة
بعد �أن يكون املر�ض قد �أتلف جزء آ� كبري آ� من الع�صب الب�صري ،و�أي تلف يحدث ال ميكن ا�سرتجاعه ،من هنا ت�أتي �أهمية الفح�ص الدوري للنا�س
خا�صة بعد عمر � 45سنة.
العوامل امل�ؤهبة حلدوث هذا املر�ض:
تقدم العمر ،خا�صة بعد اخلم�سني
العرق :يكرث عند الأ�شخا�ص من العرق الأ�سود
الوراثة ،يزداد احتمال الإ�صابة عند وجود فرد �آخر يف العائلة م�صاب باملر�ض
�سماكة القرنية :يزداد احتمال الإ�صابة كلما كانت �سماكة القرنية �أقل
�أنواع العالج :قطرات ،ليزر ،جراحة
يف املراحل الأوىل للمر�ض غالب آ� ماتكون املعاجلة مقت�صرة على قطرات العيون ،ولكن يف املراحل املت�أخرة قد ن�ضطر للعالج بوا�سطة الليزر �أو
اجلراحة
اخلال�صة :نن�صح كل �شخ�ص بعد عمر � 45سنة ب�إجراء فح�ص عام لعيونه عند طبيب العيون وذلك للك�شف املبكر عن هذا املر�ض لعالجه
وال�سيطرة عليه قبل �أن يحدث فقد آ� دائم�آ للنظر

أيضا ميكنكم مشاهدة جميع الحلقات عىل AskMirna YouTube
أو عىل موقع
AskMirna.com under Rogers TV Section
ملزيد من املعلومات ،زوروا املوقع التايل:
www.rogerstv.com/askmirna

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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خواطر من �شهر رم�ضان املبارك
بقلم اال�ستاذ :زياد مالوي فريحات
رئي�س التحرير

ها وقد اتانا �شهر رم�ضان املبارك،
�شهر ال�صوم والطاعة والرحمة واملغفرة
والعتق من النار ،مب�شر ًا باخلري والربكة
وامل �ح �ب��ة وال �� �س�لام .وم ��ع ان امل�سلمني
ه�ن��ا ب��ال �غ��رب ،خ��ا��ص��ة ب�ك�ن��دا وام��ري�ك��ا
التت�سنى لهم معظم الفر�ص واخلدمات
والت�سهيالت التي تقدم لل�صائمني يف
البالد العربية واال�سالمية ،ولكن واحلمد
هلل فهناك العديد منهم ممن ال يزالوا
يحافظون على فري�ضة ال�صوم.
وبالرغم من ان �شهر رم�ضان املبارك
لهذه ال�سنة قد جاء يف منت�صف ف�صل
ال�صيف ال�شديد احل��راره والتي تق�صوا
ا�شعة �شم�سها بدون رحمة اىل منت�صف
الثالينيات ،وتـتـزايد �ساعات ال�صيام
حتى ت�تراوح ما بني  16اىل � 18ساعة،
ويف بع�ض مناطق �شمال كندا مثل اليوكان
واملناطق ال�شمالية الغربية وبع�ض الدول
اال�سكندنافية ت�صل اىل اك�ثر م��ن 22
�ساعة ،ولكن معظم امل�سلمني بالغرب
الي��زال��ون على عهد اهلل و�سنة ر�سوله
ي�صومون طيلة �شهررم�ضان امل�ب��ارك
ليـبقي �شهر رم�ضان �شهر ًا جمي ًال ،كرمي ُا
وخري ُا ومعطا ًء.
وال��غ��اي��ة م ��ن ال �� �ص��وم ه ��ي لي�ست
باالمتناع عن االكل وال�شرب واملفطرات
فح�سب ،بل امن��ا هي الرحمة والتقوى
واملغفرة واملعامله احل�سنه وح��ب عمل
اخل�ير للغري .ومل يكن ه� ً
�دف اال�سالم
م��ن � �ص �ي��ام ال���ش�ه��ر ال��ك��رمي ال�ت�ج��وي��ع
والتعطي�ش ب�لا م�برر� ،أو كبت احلرية
اجل�ن���س�ي��ة ف�ي�م��ا �أب� ��اح اهلل ت �ع��اىل بال
م�س ِّوغ ،فال حاجة هلل تعاىل يف تعذيب
عباده و�إرهاقهم باالمتناع عن الطعام
وال �� �ش��راب وامل �ب��اح��ات م��ن وق��ت طلوع
الفجر �إىل غروب ال�شم�س �إن مل يكن يف
ذلك حكمة خف َّية يت�ضاءل �إىل جانبها �أمل
اجل��وع والعط�ش وال�صربعن ال�شهوات
�صوم ال�صائمني ،وال تهج ُد
املباحة ،فال ُ
املتهجدين ،وال �صدق ُة املت�صدقني ،تزيد
يف ملك اهلل تعاىل �شي ًئا� ،إمن��ا �أف�ضال
العبادات كلها مل�صلحة العباد ،ف�إن عملوا
يرا فلأنف�سهم ميهدون ،و�إن �أ�سا�ؤوا
خ� ً
فعليها :لقوله تعاىل (يا عبادي �إمنا هي
�أعمالكم �أح�صيها لكم ،ثم �أوفيكم �إياها،
فمن وجد خ ًريا فليحمد اهلل ،ومن وجد
غري ذلك فال يلومن �إال نف�سه).
وه��ك��ذا ت�ب�رز ال �غ��اي��ة ال��ك�ب�رى من
فري�ضة ال�صوم� ،إنها التقوى ،فالتقوى
ه��ي ال �ت��ي ت�ستيقظ يف ال �ق �ل��وب وه��ي
ت�ؤدي هذه الفري�ضة ،طاعة هلل ،و�إيثا ًرا
ملر�ضاته ،والتقوى هي التي حتر�س هذه
القلوب من �إف�ساد ال�صوم باملع�صية،
ولو تلك التي تهج�س يف البال .فالتقوى
غاية تتطلع �إليها �أرواح امل�ؤمنني ،وتهفو
�إليها نفو�س ال�صاحلني ،وه��ذا ال�صوم
�أداة من �أدوات التقوى ،وطريق مو�صل
�إليها ،ومن ثم يرفعها القر�آن �أمام عيون
امل�ؤمنني هد ًفا و�ضي ًئا ،وغاية �سامية،
يتجهون �إليها بتحقيق ال�صيام لقوله
تعاىل(:لعلكم تتقون).

�إنه رم�ضان املبارك  ...زارع اخل�شية
وحا�صدها ،فالتقوى به ،وهو بالتقوى،
قرينان ال ينفك �أحدهما عن الآخر.
�إن ال �ت��زام ال�صائمني بعدم قربان
الطعام وال�شراب وال�شهوة ،بل وباملبالغة
يف ذلك �أحيا ًنا من كثريين من اخللق،
لهو من الرباهني امل� ِّؤكدة �أن ال�صوم �أداة
فعالة ل��زرع التقوى يف النف�س ،وتربية
اخل�شية يف القلب ،فال�صائم ال مانع
له من تناول الطعام وال�شراب و�سائر
املفطرات �إال خلق التقوى ،الذي هو فقط
حالة ذهنية قلبية لي�س لها وجود مادي
حم�سو�س ،ولكنها تربية لل�ضمري �شه ًرا
يف العام ،ليورث يف القلب معرفة باهلل
تعاىل ومقامه يف بقية الأيام ،فمن ي�صوم
ح ًّق ًا يف رم�ضان عن املباحات ف�إنه  -وال
�شك  -ي�صوم بقية عامه عن املحرمات
وال�شرور والأخالق الدنيئة.
وال ي�ت��أت��ى ذل��ك �إال مل��ن ��ص��ام ح� ًّق��ا،
وق ��ام ح � ًّق��ا ،واج�ت�ه��د يف ��ش�ه��ره ح � ًّق��ا،
والتزم بالواجبات وانتهى عن املنهيات
ح ًقّا ،فتلك هي الرتبية احلقيقية للقلب،
ف�إذا �أناخت اجل��وارح رحالها ،فتخففت
من القبائح والرذائل ،وا�ستجمع القلب
قواه وجمع �سالحه لطرد الإ�صرار على
ال�ع���ص�ي��ان ،ف� ��إن ج �ن��ود ال �ب��دن ت�صيح
�صيح َة تكب ٍري تهتز لها �أرك��ان اجل�سد،
معلنة انت�صارها على �شيطانها ،وفوزها
ال�ساحق على عمالئه من الإن�سيني ،فال
يزال يلهج بحمد اهلل و�شكره قو ًال وعم ًال،
حتى يدركه يوم العيد وما عليه خطيئة،
وتتلقاه مالئكة ال�ط��رق��ات ت�صافحه،
وت�ت�م�ن��ى ل��و ت���س�ير يف رك ��اب ��ه ،ت�سلمه
اجلائزة ،وت�صلي عليه وعلى �آل��ه ،حتى
ت�شيعه �إىل داره ،يف انتظار يوم اجلائزة
الكربى ،عند مليك مقتدر...
ولي�س هناك �شهر كرمي ،يذكي خمود
العزم ،ويحرك �ساكن ال�شوق �إىل ملكوت
اهلل ،ويبعث الإرادة التواقة �إىل املعرفة
واحل�ي��اة الفكرية وال��روح�ي��ة التي تعترب
مناط التقدم عند الأمم وال�شعوب ك�شهر
رم���ض��ان العظيم ال ��ذي يلهم امل�سلمني
ال�صائمني معاين �سامية يف دنيا الإن�سانية،
ويوحى من بواعث العزة والكرامة ،وما
ت�شهد �أيامه من منابع اخل�ير ،وع��وارف
الف�ضل ،وم��راب��ع ال�ن��ور ،ونفحات ال��رب
العظيم .د�إن��ه �شهر النفحات الإلهية...
ومن �أجل تلك النفحات التي يجليها ربنا
يف �أي��ام دهرنا� ،أن العامل الأ�سالمي من
�أق�صاه �إىل �أق�صاه يتحد يف عبادة واحدة،
ترمز وت�شري �إىل ما يجب �أن يكون عليه
هذا العامل الإ�سالمي الف�سيح من الوقوف
�صف ًا واحد ًا لتقوية اجلانب ،وت�أكد العزة
التي جاء بها� ،إلإ�سالم ،ونادى بها الر�سول
ال �ك��رمي ،وتثبيت الإن�سانية الإ�سالمية
الكاملة التي كادت تذوب يف مادية الع�صر
اجل��اف��ة ،وت�ضيع بني الأقنعة امل�ستوردة
الزائفة.
بارك اهلل لكم بال�شهر الكرمي وتقبل
�صيامكم وقيامكم ودعائكم و�صدقاتكم،
وكل عام وانتم بالف خري
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قوى عراقية ترحب ب�إعالن ملك الأردن دعمه لع�شائر حمافظة االنبار

امل��ر� �س��ال -ت��ورن�ت��و ،رح��ب حت��ال��ف القوى
العراقية� ،أبرز الت�شكيالت ال�سيا�سية ال�سنية،
مبوقف العاهل الأردين عبداهلل الثاين الداعم
لع�شائر حمافظة الأنبار التي ي�سيطر تنظيم
"داع�ش" على م�ساحات وا�سعة منها.
وك��ان��ت وك��ال��ة الأن �ب��اء الأردن �ي��ة الر�سمية
"برتا" نقلت ،عن امللك قوله� ،إنه من "واجب"
عمان دعم الع�شائر ال�سنية يف
غ��رب ال�ع��راق و��ش��رق �سوريا،
يف مواجهة التنظيم الإرهابي
ال��ذي ي�سيطر على م�ساحات
من البلدين.
وج��اء يف ب�ي��ان للتحالف:
"�أ�شاد حتالف القوى العراقية
ب �ت �� �ص��ري �ح��ات ج�ل�ال��ة امل�ل��ك
الأردين عبداهلل الثاين التي
أ�ك��د فيها دع��م ب�لاده لع�شائر
املحافظات الغربية العراقية
يف ت�صديها لع�صابات داع�ش
الإرهابية وحترير مدنها من
دن�سها".
و أ��� �ض���اف �أن "الع�شائر ال �ع��راق �ي��ة يف
امل�ح��اف�ظ��ات الغربية وال �ت��ي تربطها و�شائج
القربة وامل�صاهرة مع الع�شائر الأردنية بحاجة
حقيقية �إىل دع��م ك��ل الأ� �ش �ق��اء والأ� �ص��دق��اء
لتزويدها بال�سالح ،خا�صة بعد ت�أكيد احلكومة

امل��رك��زي��ة ع�ج��زه��ا ع��ن ت��زوي��ده��م بال�سالح
و�ضرورة اعتمادهم على �إمكانياتهم الذاتية
التي يت�صدون بها لداع�ش على مدى �أكرث من
عام ون�صف".
وت�شكو ال�ع���ش��ائ��ر امل��واج �ه��ة للتنظيم يف
املحافظة ال�ت��ي تت�شارك ح���دود ًا م��ع �سوريا
والأردن وال�سعودية ،من نق�ص الدعم والت�سليح

امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني
ال��ذي تتلقاه من حكومة رئي�س ال��وزراء حيدر
العبادي ،ملواجهة التنظيم الذي ي�سيطر على
مناطق من املحافظة الأك�بر يف ال�ع��راق منذ
مطلع  .2014ونقلت وكالة الأن�ب��اء الأردنية
عن امللك عبداهلل ت�أكيده" :خالل ا�ستعرا�ضه
للظروف والأو�ضاع ال�سائدة يف املنطقة� ،أن من

الواجب علينا كدولة دعم الع�شائر يف �شرقي
�سوريا وغربي العراق" ،وذل��ك خ�لال زي��ارة
قام بها ،ل�شيوخ ووجهاء يف البادية ال�شمالية.
واع�ت�بر امللك �أن "العامل ي��درك �أهمية دور
الأردن يف ح��ل امل�شاكل يف �سوريا وال �ع��راق،
و�ضمان ا�ستقرار و�أمن املنطقة".
وي�شارك الأردن يف التحالف الدويل الذي
تقوده وا�شنطن �ضد التنظيم ،والذي ي�شن
�ضربات جوية �ضده يف مناطق تواجده
ب�سوريا والعراق .ورغم �ضربات التحالف،
و�سع التنظيم �سيطرته يف حمافظة الأنبار
خالل الأ�شهر املا�ضية ،ال�سيما ب�سيطرته
على مدينة الرمادي مركز املحافظة يف
مايو ،يف �أبرز تقدم ميداين له يف العراق
منذ هجومه الكا�سح يف �شمال البالد
وغربها يف يونيو .2014
وت�سعى الواليات املتحدة التي �أعلنت
ه��ذا ال�شهر ح��زي��ران – يونيو ،2015
زي��ادة ع��دد م�ست�شاريها الع�سكريني يف
ال�ع��راق ،لتعزيز دور الع�شائر املناه�ضة
للتنظيم يف قتاله.
ويعد حتالف ال�ق��وى العراقية أ�ب��رز ممثل
�سيا�سي لل�سنة يف العراق ،ويحظى بالعدد الأكرب
ملمثليهم يف جمل�س ال�ن��واب ،وي�ضم �سيا�سيني
ب��ارزي��ن ،ك�ن��ائ��ب رئ�ي����س اجل�م�ه��وري��ة أ���س��ام��ة
النجيفي ،ورئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري.

م�ؤمتر املغرتبني ا لأردنيني يف  28ال�شهر املقبل ....
بعنوان (الأردن يجمعنا)

وزير اخلارجية الأردين نا�صر جوده

املر�سال -تورنتو ،وكاالت ،حتت الرعاية
امللكية ال�سامية تعقد وزارة اخلارجية و�ش�ؤون
املغرتبني م�ؤمتر االردنيني يف اخل��ارج حتت

�شعار «االردن يجمعنا» خ�لال ال�ف�ترة من
 28اىل  30متوز املقبل .2015
وي�أتي عقد امل�ؤمتر الذي �سيقام يف مركز
امللك احل�سني بن طالل للم�ؤمترات بالبحر
امليت تاكيد ًا على حر�ص اململكة جتاه تعزيز
االت�صال والتوا�صل مع املغرتبني.
ويهدف امل�ؤمتر اىل توثيق �صلة االردنيني
يف اخلارج بالوطن والوقوف على التحديات
التي تواجههم ،وو�ضع �آلية م�ستدامة لل�شراكة
م�ع�ه��م وت �ع��زي��ز م���ش��ارك�ت�ه��م االق�ت���ص��ادي��ة
واالرتقاء باخلدمات املقدمة لهم.
و�سعت ال��وزارة للتح�ضري للم�ؤمتر ب�شكل
علمي ومنهجي ليكون على غرار امل�ؤمترات
العاملية ،ل�ضمان اعداد التو�صيات واخلروج
مب� �ب ��ادرات وم �ق�ترح��ات ت���ص��ب يف خ��دم��ة
ال��وط��ن وت �ع��زز م��ن م���ش��ارك��ة امل�غ�ترب�ين يف
م�سرية التنمية عرب املوا�ضيع والق�ضايا التي
�سيتناولها� ،ضمن اربعة حماور رئي�سية منها

ال�سيا�سي واالقت�صادي وحمور االردنيني يف
اخلارج.
وم��ن �ضمن امل �ح��اور ال �ت��ي �سيناق�شها
امل ��ؤمت��ر جن��اح��ات وحت��دي��ات وح �ل��ول ،ودور
البعثات االردنية يف اخل��ارج ت�ضم جل�سات
تفاعلية ونقا�شات حوارية من �ش�أنها تعميق
ال�شراكة مع االردنيني يف اخل��ارج بو�صفهم
�سفراء للمملكة يف مواقعهم.
و�سيناق�ش امل�ؤمتر الذي �ستوجه الدعوات
للم�شاركة فيه لنحو ( )800مغرتب ،عرب
جل�سات عامة ومتخ�ص�صة بالق�ضايا املتعلقة
بالفر�ص اال�ستثمارية والتعليم والتعليم
ال �ع��ايل وال �� �ض �م��ان االج �ت �م��اع��ي وال �ق�ط��اع
ال�صحي وق �ط��اع االت �� �ص��االت وتكنولوجيا
املعلومات وال�سياحة وال�صناعات االردنية
وت�سويق الكفاءات االردنية والنجاحات التي
يحققها االردن �ي��ون يف اخل��ارج والتحديات
واحللول لها.

العرب يجتمعون لبحث ملف فل�سطني بالأمم املتحدة

املر�سال -تورنتو ،من املقرر
�أن جت �ت �م��ع ال �ل �ج �ن��ة ال ��وزاري ��ة
ال�ع��رب�ي��ة امل�ك�ل�ف��ة مب�ت��اب�ع��ة ملف
فل�سطني يف الأمم املتحدة على
امل�ستوى ال��وزاري ي��وم  20يونيو
اجلاري ، 2015يف القاهرة مع
وزير اخلارجية الفرن�سي لوراون
فابيو�س.
و أ�ع�� �ل� ��ن � �س �ف�ي�ر ف�ل���س�ط�ين
بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى
ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة جمال
ال�شوبكي� ،أن اللجنة التي ت�ضم
(م �� �ص��ر ،والأردن ،وامل��غ��رب،
وفل�سطني ،و�أم�ي�ن ع��ام اجل��ام�ع��ة العربية)
�ستبحث مع وزير اخلارجية الفرن�سي م�شروع
ال� �ق ��رار ال�ف��رن���س��ي امل��زم��ع ت �ق��دمي��ه ملجل�س
الأم��ن ال��دويل ب�ش�أن املو�ضوع الفل�سطيني -
الإ�سرائيلي ،وانتظار ًا ملخرجات هذا االجتماع،
�سيتم حتديد طبيعة التوجه القادم.

و�أ�شار �إىل �أن اجلانب العربي برئا�سة م�صر
�سي�ؤكد خالل االجتماع مع اجلانب الفرن�سي
على ثالث نقاط وهي:
�ضرورة �أن يت�ضمن م�شروع القرار تر�سيم
ح ��دود دول ��ة فل�سطني ع�ل��ى ح ��دود ع��ام 67
وعا�صمتها القد�س ال�شرقية ،والفرتة الزمنية
التي ت�ستغرقها عملية التنفيذ التي يجب �أال

ت��زي��د ع �ل��ى ع��ام�ي�ن ،و���ض��رورة
و�ضع آ�ل�ي��ة تتابع تنفيذ القرار
م ��ع اجل��ان �ب �ي�ين ال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي
والإ�سرائيلي خطوة بخطوة.
يذكر �أن فرن�سا تعكف على
��ص�ي��اغ��ة م �� �ش��روع ق ��رار تقدمه
�إىل جم �ل ����س الأم� � ��ن ال� ��دويل
ي �ح��دد خ �ط��وط ع��ام��ة للو�صول
�إىل ح ��ل دول� �ت�ي�ن وه� ��ي دول ��ة
فل�سطينية على ح��دود 1967
و�إ�سرائيل مع تبادل للأرا�ضي،
وال��ق��د���س ال �� �ش��رق �ي��ة ع��ا��ص�م��ة
الدولة الفل�سطينية وح��ل عادل
ومنطقي لق�ضية الالجئني الفل�سطينيني ،على
�أن ت�ستكمل مفاو�ضات ال�سالم التي يطلقها
ويتابعها م�ؤمتر دويل يف غ�ضون � 18شهر ًا ،على
�أن تقوم فرن�سا ودول غربية �أخرى باالعرتاف
بالدولة الفل�سطينية يف حال عدم الو�صول �إىل
حل مع نهاية هذه الفرتة.

الإعدام ملر�سي وبديع بـق�ضية "ال�سجون"...
وامل�ؤبد لهما بـق�ضية "التخابر"
تتمة ال�صفحة الأوىل
الإخ�� ��وان و"حما�س" و"حزب اهلل" ال�ل�ب�ن��اين
و�آخ ��ري ��ن ،م��ن بينهم ��س�ع��د ال�ك�ت��ات�ن��ي وع���ص��ام
ال�ع��ري��ان وح ��ازم ف ��اروق وحم�ي��ي ح��ام��د و�صفوت
ح�ج��ازي وج�ه��اد احل ��داد وع���ص��ام احل ��داد وعيد
�إ�سماعيل و�إب��راه�ي��م ال���دراوي ،وذل��ك يف ق�ضية
"التخابر".
كما حكمت املحكمة ب��الإع��دام �شنق ًا على كل
م��ن خ�يرت ال�شاطر و�أح�م��د عبدالعاطي وحممد
البلتاجي ،والإع ��دام غيابي ًا على كل من حممود
عزت ،نائب مر�شد الإخوان ،و�صالح عبداملق�صود،
وزي��ر الإع�ل�ام يف عهد مر�سي ،و�سند�س عا�صم
واحل�سن ال�شاطر و�أبوبكر حمدي و�أحمد احلكيم
و�آخرين.
وق�ضت املحكمة كذلك مبعاقبة حممد رفاعة
الطهطاوي و�أ�سعد ال�شيخة بال�سجن � 7سنوات،
وانق�ضاء الدعوى للقيادي املتوفى فريد �إ�سماعيل.
وق��د ت��وال��ت الإدان���ات على ال�صعيد العربي
والإ�� �س�ل�ام ��ي وال��ع��امل��ي وع��ل��ى م �� �س �ت��وى ال� ��دول
واملنظمات احلقوقية على اح�ك��ام الإع ��دام التي
�أ�صدرتها حمكمة جنايات القاهرة �ضد الرئي�س
امل�صري املعزول حممد مر�سي وعدد من قيادات

جماعة الإخ ��وان امل�سلمني يف ق�ضيتي "اقتحام
ال�سجون" و"التخابر".وقال بيان �صادر عن مكتب
الأمني العام للأمم املتحدة �إن بان كي مون� أعرب
عن "ان�شغاله العميق" �إزاء �أحكام الإع��دام التي

�أ�صدرها الق�ضاء امل�صري بعد حماكمات جماعية
بحق الرئي�س امل �ع��زول حممد مر�سي وع�شرات
الآخ��ري��ن .و أ�� �ض��اف البيان �أن املنظمة الدولية
تعار�ض �أحكام الإعدام يف جميع الأحوال ،م�ش ًريا
�إىل �أن مثل هذه الأحكام �سيكون لها على املدى
الطويل ت�أثري �سلبي على مناخ ال�سلم واال�ستقرار
يف م�صر .كما �أدان البيت الأبي�ض الأمريكي حكم
الإع���دام على الرئي�س امل���ص��ري امل �ع��زول حممد
م��ر��س��ي ،وو��ص�ف��ه بـ"امل�سي�س" ،و�أدان���ت الإدارة

الأمريكية كذلك املحاكمات اجلماعية يف م�صر
وا�ستخدامها �ضد املعار�ضة وال�صحفيني.
وق��ال املتحدث با�سم البيت الأب�ي����ض جو�ش
�إيرن�ست �إن وا�شنطن "منزعجة ب�شدة" ب�سبب ما
و�صفه بحكم بالإعدام "مدفوع بدوافع �سيا�سية"
�ضد الرئي�س امل�صري املخلوع حممد مر�سي.
ويف �أن�ق��رة ق��ال الرئي�س ال�ترك��ي رج��ب طيب
�أردوغ ��ان �إن أ�ح�ك��ام الإع ��دام التي ��ص��درت بحق
الرئي�س امل�صري املعزول حممد مر�سي وقيادات
بجماعة الإخ��وان امل�سلمني هي "مذبحة للقانون
واحلقوق الأ�سا�سية".
و�أدانت منظمة العفو الدولية الأحكام ،وقالت
"�إليزابيث لوفغرين" ،املتحدثة الر�سمية با�سم
منظمة العفو الدولية يف ال�سويد قائلة "من �أجل
إ�ي �ق��اف تنفيذ أ�ح �ك��ام الإع���دام �سنقوم بتنظيم
احتجاجات فعالة بوا�سطة مكاتبنا يف جميع �أنحاء
العامل".
ويف �سياق مت�صل ،ن��ددت الرابطة الفرن�سية
حلقوق الإن�سان ،يف بيان لها ،بالأحكام وو�صفتها
بـ"غري املقبولة" .وو��ص��ف نائب مدير "هيومن
راي�ت����س ووت�ش" ال��دول �ي��ة ن��دمي خ ��وري الأح �ك��ام
بالـ"م�سي�سة" مطالبا ب�إعادة املحاكمة.
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اخبار كنديه

دليل الهجرة اىل كندا� :أ�سئلة واجوبة
اعداد :لولوة احلدق

Member of ICCRC 510766
Member of CAPIC 15046
Commissioner of Oaths
ب�سبب التغيريات الأخرية يف قانون اجلن�سية التي دخلت
حيز التنفيذ هذا ال�شهر ،خ�ص�صنا جهودنا لتزويد القراء بابرز
قائمة التغيريات على قانون اجلن�سية مع ت�سليط ال�ضوء على
الفعل قبل وبعد التغيريات.

قانون اجلن�سية الكندية "التغريات الرئي�سية على قانون املواطنة" قبل وبعد:
قبل
 -1الإقامة لثالثة من �أ�صل �أربعة �سنوات ( 1095يوما)
 -2لي�س هناك �شرط �أن يكون حا�ضرا فعليا لكامل � 4سنوات ت�سبق
تاريخ تقدمي الطلب
 -3الوقت كمقيم غري دائم (قبل �أن ي�صبح مقيما دائما)ميكن
احت�سابه نحو الإقامة للح�صول على اجلن�سية
 -4عدم وجود ن�ص "نية للإقامة" بعد املوافقة على طلب اجلن�سية
 -5يجب على املتقدمني البالغني الذين ترتاوح �أعمارهم بني
 54-18تلبية متطلبات اللغة و اجتياز اختبار املعرفة

 -6معظم الكنديني املفقودين ا�ستعادوا جن�سيتهم يف عام  ، 2009متتد منح اجلن�سية للكنديني املفقودين الذين ولدوا قبل 1947
وكذلك االمر لأطفالهم من اجليل االول الذين ولدوا يف اخلارج
ولكن ظل عدد قليل غري م�ؤهل للح�صول على اجلن�سية
 -7مينع املواطنة بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين لديهم تهم جنائية
حملية و�إدانات مماثلة
 • -8لي�س مطلوبا من امل�ست�شارين �أن يكونوا مرخ�صني من �أجل
متثيل الأفراد يف طلبات احل�صول على اجلن�سية
• كان هناك عدد قليل من الو�سائل لردع الغ�ش و �ضمان
�سالمة برنامج املواطنة
• الغرامات و العقوبات على االحتيال كانت بحد �أق�صى
� / $1000أو �سنة واحدة يف ال�سجن
-9 �صاحب القرار النهائي لإلغاء اجلن�سية
)Governor in Council (GIC

� -10سلطة حمدودة يف حتديد ما ي�شكل تطبيق معاملة كاملة
 -11منح اجلن�سية كان ي�شمل ثالثة مراحل
 -12مل تكن هناك حاجة لتقدمي ال�ضرائب على الدخل الكندية
ليكون م�ؤهال للح�صول على اجلن�سية

 -13ال �سلطة لإلغاء اجلن�سية لأ�سباب غري تزوير و حتريف

 -14توجه اتهامات من قبل ال RCMPفقط يف ق�ضايا حتريف
طلبات احل�صول على اجلن�سية
 -15ال توجد �آلية امل�سار ال�سريع للح�صول على اجلن�سية لأفراد
القوات امل�سلحة لتكرمي خدماتهم يف القوات امل�سلحة الكندية

تو�سيع احلظر اجلنائي مبنع املواطنة بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين
لديهم تهم جنائية مرتكبة يف اخلارج �أي�ضا
 - ICCRCهي الهيئة التنظيمية مل�ست�شاريني اجلن�سية
الغرامات و العقوبات على االحتيال هي بحد �أق�صى $100،000� /أو ت�صل �إىل خم�س �سنوات يف ال�سجن
و�سيتم تنفيذ جرائم وعقوبات جديدة لل�شخ�ص الذي يقدمم�شورة حمرفة �أو ميثل �أو يقدم امل�شورة لطالب اجلن�سية من غري
ترخي�ص
• يعطي وزير املواطنة و الهجرة ال�سلطة التخاذ قرار ب�ش�أن
معظم حاالت �إلغاء اجلن�سية
• حاالت الإلغاءاملعقدة مثل جرائم احلرب واجلرائم �ضد
الإن�سانية  ،والأمن  ،وغريها من االنتهاكات الدولية حلقوق
الإن�سان ،و واجلرائم املنظمة �ستقرره املحكمة الفدرالية (دخل
حيز التنفيذ يف  28مايو ) 2015
و�ضع ال�سلطة لتحديد ما ي�شكل التطبيق الكامل و ما هي الأدلة
يجب على املتقدمني بتقدميها
(�ساري املفعول منذ �أغ�سط�س ) 2014
منح اجلن�سية �أ�صبحت عملية من خطوة و احدة بالن�سبة ملعظم
التطبيقات وهكذا تقلل من االزدواجية وحت�سن �أوقات املعاجلة
(�ساري املفعول منذ �أغ�سط�س ) 2014
يتطلب على املتقدمني البالغني ليكون م�ؤهال للح�صول على
اجلن�سية ،تقدمي ال�ضرائب على الدخل الكنديةال�سنوية � ،إذا كان
ذلك مطلوبا مبوجب قانون �ضريبة الدخل
• �سلطة �إلغاء اجلن�سية الكندية من املواطنني ذوي اجلن�سية
املزدوجة الذين خدموا ك�أع�ضاء يف قوة م�سلحة لدولة �أو جماعة
م�سلحة املنظمة املتورطة يف ال�صراع امل�سلح مع كندا
(دخل حيز التنفيذ يف  28مايو ) 2015
• �سلطة �إلغاء اجلن�سية الكندية من املواطنني ذوي اجلن�سية
املزدوجة الذين �أدينوا بالإرهاب  ،اخليانة العظمى ،واخليانة،
�أو جرائم التج�س�س  ،وهذا يتوقف على حكم املحكمة
(دخل حيز التنفيذ يف  28مايو ) 2015
• ال�سلطة حلرمان املواطنة الكندية للمقيمني الدائمني الذين
خدموا ك�أع�ضاء يف قوة م�سلحة لدولة �أو جماعة م�سلحة املنظمة
املتورطة يف ال�صراع امل�سلح مع كندا �أو الذين �أدينوا بالإرهاب،
اخليانة العظمى ،واخليانة� ،أو جرائم التج�س�س ،وهذا يتوقف على
حكم املحكمة (دخل حيز التنفيذ يف  11يونيو )2015
ميكن رف�ض املتقدمني ب�سبب حتريف الطلبات �أو حجب احلقائق
املادية ويف تلك احلاالت مينع املتقدم يف وقت الحق من تقدمي
طلب اجلن�سية ملدة خم�س �سنوات
(دخل حيز التنفيذ يف  28مايو ) 2015
و�ضعت �آلية امل�سار ال�سريع للح�صول على اجلن�سية للأفراد العاملني
�أو على التبادل مع القوات امل�سلحة الكندية لتكرمي خدماتهم �إىل
كندا (�ساري املفعول منذ يونيو ) 2014

www.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
12:01 PM
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�أو ميكنكم االت�صال بلولوة احلدق 416-444-7766 / 647-721-3850 :
�أو عن طريق �إر�سال امييل اىل الربيد الإلكرتوينinfo@altoriaimmigration.ca :
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يوم تاريخي يف احلياة ال�سيا�سية يف �ألربتا
امل ��ر�� �س ��ال -ت ��ورن� �ت ��و ،بعد
و�أكدت نوتلي "�أن البيان �سيتطرق
�أربعة و�أربعني عام ًا من هيمنة
�إىل كل القيم التي ركزنا عليها خالل
ح��زب املحافظني على جمل�س
احلملة االنتخابية".
نواب مقاطعة �ألربتا يف الغرب
وي��رى ع��دد كبري من اخل�براء �أن
الكندي ،يفتتح الربملان دورت��ه
ع�ل��ى احل�ك��وم��ة اجل��دي��دة �أن تعتمد
العادية يف ظل حكومة جديدة
الو�ضوح وال�شفافية ،و�أن تتخذ قرارات
بقيادة احل��زب الدميوقراطي
ال �أمنيات يف �أكرث من جمال وال �سيما
اجلديد اال�شرتاكي التوجه.
يف ق�ط��اع �إن �ت��اج النفط وت�صديره ،
رئي�سة حكومة �ألربتا را�شيل نوتلي حماطة ب�أع�ضاء حكومتها
و��س�ت�ل�ق��ي ن��ائ �ب��ة احل��اك�م��ة
وذل��ك لطم�أنة و�سط امل��ال والأع�م��ال
ال�ع��ام��ة ل��وي�ي��ز ميت�شل خطاب
ال��ذي ك��ان ع�بر ع��ن قلقه م��ن ت�سلم
الذي كتبت معظمه رئي�سة احلكومة اجلديدة
الدميوقراطيني اجلدد احلكم يف املقاطعة.
ال �ع��ر���ش ،وه ��و مب �ث��اب��ة ال �ب �ي��ان ال � ��وزاري ،يف مقاطعة �ألربتا را�شيل نوتلي.

اقرتاح لت�أخري �سنّ التقاعد يف كيبيك

بعد (للطلبات املقدمة بعد  11يونيو )2015

وجود فعلي يف كندا ملدة �أربع �سنوات ( 1460يوما) من �أ�صل �ست
�سنوات مبا�شرة قبل تاريخ تقدمي الطلب
يتطلب  183يوما احلد الأدنى من الوجود الفعلي يف كندا خالل كل
�سنة من ال�سنوات الأربعة التي هي كليا �أو جزئيا �ضمن فرتة ال�ست
�سنوات مبا�شرة قبل تاريخ تقدمي الطلب
يلغي احت�ساب الوقت الذي يق�ضيه يف كندا كمقيم غري دائم
بالن�سبة ملعظم املتقدمني
وجود ن�ص "نية للإقامة" بعد املوافقة على طلب اجلن�سية
يجب على املتقدمني البالغني الذين ترتاوح �أعمارهم بني 64-14
تلبية متطلبات اللغة و اجتياز اختبار املعرفة
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املر�سال -تورنتو� ،أق � ّر احل��زب الليربايل
املح ّلي يف كيبيك بالإجماع اقرتاح ًا يدعو لرفع
�سنّ التقاعد من  65عام ًا �إىل  67عام ًا.
وقدّم احلزب االقرتاح خالل م�ؤمتر عقده
يف مونرتيال .و�أ�شار �إىل �أن ت�أخري �سنّ التقاعد
لن ي�شمل كا ّفة املهن بل ي�ستثني البع�ض منها.
"�أن تكون يف الثانية وال�ستني من العمر
يف مهنة م��ا يختلف ع�ن��ه يف مهنة �أخرى"
قال رئي�س احلكومة الكيبيك ّية فيليب كويار.

و�أ ّك��د وزي��ر اخلزينة م��ارت��ان كواتو من جهته
�أن مبادرة من هذا القبيل �أ�صبحت �ضرور ّية ال
�س ّيما مع ارتفاع التو ّقع العمري .و�أ�شار �إىل �أن
املجتمعات التي تواجه حتدّيات دميغراف ّية تلج�أ
�إىل الإجراء نف�سه.
ويف جمال �آخر اقرتح رئي�س احلكومة فيليب
كويار زيادة عدد املهاجرين من فئة املهاجرين
االقت�صاد ّيني الذين ت�ستقبلهم كيبيك �سنو ّيا.

تخفي�ض قوي يف توقعات الإنتاج يف نفط كنداعلى املدى الطويل !!!

امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و ،ق��ام��ت "اجلمعية
الكندية ملنتجي النفط "(Canadian
of

Association

Petroleum
 )Producersبتخفي�ض قوي يف توقعاتها

ب�ش�أن �إنتاج كندا من النفط اخلام على املدى
الطويل.
فقد قالت اجلمعية يف تقريرها ال�سنوي،
�إنها تتوقع �أن يرتفع �إنتاج كندا الإجمايل
من النفط �إىل  5,3مليون برميل يومي ًا يف
ع��ام � ،2030أرب �ع��ة م�لاي�ين منها تقريب ًا
م�ستخرجة من الرمال الزفتية يف غرب البالد.

�أما الباقي فيتوزع على  1,3مليون برميل يومي ًا
من النفط التقليدي امل�ستخرج يف الغرب �أي�ض ًا

و� 91ألف برميل يومي ًا من النفط امل�ستخرج
بوا�سطة من�صات بحرية قبالة �سواحل كندا
ال�شرقية .وهذا الرقم الإجمايل �أدنى بـ1,1
مليون برميل يومي ًا� ،أي ما ن�سبته ،17%
من التوقعات ال�سابقة للجمعية .وعلى �سبيل
املقارنة بلغ �إنتاج كندا الإجمايل من النفط
العام املا�ضي  3,7مليون برميل يومي ًا.ويقع
مقر "اجلمعية الكندية ملنتجي النفط" يف
كالغاري ،كربى مدن مقاطعة �ألربتا يف غرب
كندا التي تنتج لوحدها ثالثة �أرباع �إجمايل
النفط امل�ستخرج يف البالد.

تخفي�ض ر�سوم النقل العام خالل مهرجان �ستامبيد

امل ��ر�� �س ��ال -ت��ورن��ت��و� ،أع �ل �ن��ت م ��ؤ��ّ�س �� �س��ة
النقل ال�ع��ام يف مدينة كالغريCalgary
 transitعن خف�ض �سعر تذاكر النقل خالل
مهرجان �ستامبيد ال��ذي ميت ّد ما بني الثاين
وال �ث��اين ع�شر م��ن �شهر مت��وز ي��ول�ي��و املقبل
.2015
وي�ستقطب املهرجان ال��ذي يحيي تقاليد
رع��اة البقر وتراثهم نحو رب��ع مليون �شخ�ص
�سنو ّيا من ال�س ّياح والكند ّيني.
و�أعلنت امل� ّؤ�س�سة عن خف�ض �سعر تذكرة

النقل اليوم ّية للبالغني من  9،50دوالرات
�إىل  6،50دوالرات ومن  6،75دوالرات �إىل
 4،50دوالرات لل�صغار .وتن�صح امل� ّؤ�س�سة
اب�ستخدام النقل العام خالل املهرجان لتج ّنب
ال��زح�م��ة و��ص�ع��وب��ة ال�ع�ث��ور ع�ل��ى م �ك��ان لركن
ال�س ّيارة.
و�أ�صبحت التذاكر املخفّ�ضة متو ّفرة يف
مراكز البيع العاد ّية ومن خالل �آالت التوزيع
االوتوماتيك ّية .ومن املمكن �شرا�ؤها مبا�شرة
طوال �أ ّيام املهرجان.

ال�سيا�سات املال ّية وحتدّي تقدّم املواطنني يف ال�سنّ يف كندا

م��اذا فعلت احلكومات الكند ّية املتعاقبة
ملواجهة م�شكلة تقدّم املواطنني يف ال�سن ؟
هذا ال�س�ؤال طرحته �صحيفة ذي نا�شونال
بو�ست يف تعليق بقلم ك��ول�ين ك��ري��غ الكاتب
وامل ��دي ��ر يف م��رك��ز م��ان�ي�ن��غ ال �ك �ن��دي لبناء
الدميقراط ّية.
ي�ق��ول ك��ري��غ �أن معظم النا�س ّ
يح�ضرون
�أنف�سهم مع اقرتاب العا�صفة وي�أخذون احليطة
واحلذر للوقاية منها .وهذا من باب التخطيط
املنطقي.
وامل��ؤ��س��ف �أنّ ثمة عوا�صف مال ّية تقرتب
م� ّن��ا وق��د ف�شلت معظم احل�ك��وم��ات الكند ّية
يف اال�ستعداد لها .وه��ذا يعني �أن ال�ضرائب
�ست�ستم ّر يف االرت�ف��اع ما مل يطر�أ �أي تغيري.
و�سوف يطر�أ تغيري يف املجال الدميغرايف مع
ازدياد عدد امل�س ّنني يف البالد.
ف�ف��ي ال �ع��ام  ،2010ك��ان ه�ن��ال��ك 4،9
�أ�شخا�ص يعملون مقابل ك� ّل �شخ�ص متقاعد
عن العمل.
ويف العام  ،2030من املتو ّقع �أن يرتاجع
ع��دد العاملني �إىل � 2،7أ�شخا�ص مقابل ك ّل
�شخ�ص متقاعد.
و�ستواجه ك ّل من املقاطعات هذا التحدّي
ال��ذي ي�ضع �ضغوطات هائلة على االي ��رادات
والنفقات احلكوم ّية .ومع ارتفاع ن�سبة امل�س ّنني
�ستواجه احلكومة �أزم��ة يف �إيراداتها .ويرجع

ذلك �إىل �أن النا�س مييلون �إىل ك�سب املزيد من
املال ودفع املزيد من ال�ضرائب مقارنة بكبار
ال�سن الذين ي�صبح لهم مدخول ثابت.
و بعيد ًا عن انتقاد امل�س ّنني ،فالأ�شخا�ص
ال �ع��ام �ل��ون ه ��م ال �ب �ق��رة احل� �ل ��وب بالن�سبة
للحكومات ،لأ ّن �ه��م ي��دف�ع��ون ال���ض��رائ��ب على
الدخل وال�ضرائب على املبيعات ،وعلى الغاز
و�سواها من الر�سوم التي تفر�ضها احلكومة.
وتقدّم ال�سكان يف ال�سن ي�ش ّكل �ضغط ًا هائ ًال
ال�صحية .وكما هو معروف،
على نظام الرعاية
ّ
فامل�س ّنون بحاجة لإجراءات �صح ّية �أعلى تكلفة
من ال�شباب.
وال � �ت � �ح � � ّول ال� ��� �س� �ك ��اين ه�� ��ذا � �س �ي�ترك
م�ضاعفات مال ّية ع�ل��ى احل �ك��وم��ة .وتقرير
اال�ستدامة املال ّية للعام  2014يفيد �أن الفجوة
بني عائدات احلكومات املحل ّية والبلد ّيات من
جهة ونفقاتها من اجلهة الأخرى �،ست�ؤدّي �إىل
عجز مايل بقيمة  34مليار دوالر �سنو ّيا.
وحت ���ّ�س �ب��ا ل�ل�ع�ج��ز ،خ� ّ���ص���ص��ت احل�ك��وم��ة
ال �ف��درال � ّي��ة  31م �ل �ي��ار دوالر م��ن ع��ائ��دات
ال�ضريبة على ال�سلع واخلدمات لل�سنة املال ّية
.2014-2015
ول�ن�ت�خ� ّي��ل ل��و ك��ان��ت احل �ك��وم��ات املحل ّية
والبلد ّيات م�ضط ّرة لزيادة ال�ضرائب مبا يعادل
ال�ضريبة على ال�سلع واخلدمات ملواجهة هذا
التحدّي .والوا�ضح �أن كندا يف مواجهة حت ّد

كبري يحتّم ال�ت���س��ا�ؤل ع� ّم��ا فعلته احلكومات
املتعاقبة ملواجهته .ومن امل�ؤ�سف الإجابة ب أ� ّنها
مل تفعل الكثري.
فعلى الرغم من معرفتها منذ عقود مب�شكلة
تقدّم ال�س ّكان يف ال�سنّ  ،فهي مل تو ّفر فل�س ًا
واحد ًا للت�صدّي لها.
ويف ال ��واق ��ع ،ت���ص��ل م��دي��ون � ّي��ة ال�ب�ل��د ّي��ات
واحلكومة الفدرال ّية واحلكومات املحل ّية يف
املقاطعات جمتمعة �إىل  1،3تريليون دوالر �أي
ما يفوق � 35ألف دوالر عن ك ّل كندي.
و�إزاء ارت �ف��اع م�ستوى امل��دي��ون � ّي��ة ،يبقى
�أمام احلكومة ثالثة خيارات ملواجهة م�شكلة
�شيخوخة ال�سكان :إ� ّم��ا زي��ادة ال�ضرائب و�إ ّم��ا
خف�ض االنفاق او االثنني م ًعا.
ومن غري املقبول �أن يعطي املواطن املزيد
من ماله للحكومة نظرا لأنّ العبء ال�ضريبي
مرتفع للغاية ،والق�ص�ص حول الهدر تكاد ال
تحُ �صى.
وي�ت�ع�ّي�نّ ع�ل��ى داف �ع��ي ال���ض��رائ��ب ال�ضغط
على ال�سيا�س ّيني ودفعهم �إىل خف�ض الهدر يف
الإنفاق بدل زي��ادة ال�ضرائب.وقبل �أن يحدث
ذل��ك ،ينبغي �أن يعرف النا�س عن العا�صفة
املال ّية التي تواجهنا .وربمّ ��ا �أنّ احلكومات ال
تهتم لال�ستعداد لهذه امل�شاكل خالف ًا ملا يفعله
داف�ع��و ال�ضرائب ت�ق��ول ذي نا�شونال بو�ست
خامتة تعليقها.
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�أجتماع جمعية الأردنيني الكنديني

املر�سال -تورنتو ،اجتمعت جمعية
االردنيني الكنديني يوم الأح��د املوافق
 7يونيو -حزيران  ،2015يف مكاتب
ال�شبكة العربية الكندية.
ب �ح �� �ض��ور اال���س��ت��اذ زي� ��اد م�ل�اوي
ف��ري �ح��ات رئ�ي����س اجل�م�ع�ي��ة ،وك ��ل من
ال�سيدات وال�سادة ،د� .سحر املجايل،
حم �م��د ال �ب �ن��دق �ج��ي ،رمي ال��زع �ب��ي،
�سناء املومني ،الهام قطي�شات ،فكتور
البخيت ،و�إح�سان �سعيد ال خطاب.
و يف بداية الإجتماع رحب الأ�ستاذ
زي��اد م�لاوي فريحات ب�أع�ضاء الهيئة
الأداري ��ة للجمعية ،ومت ق��راءة حم�ضر
االجتماع ال�سابق للجمعية والت�صويت

على قراراته وامل�صادقة عليها ،ونوق�ش
يف هذا الأجتماع العديد من الق�ضايا

امل��ر��س��ال -ت��ورن�ت��و ،ف��از الطبيب الأردين
الدكتور حامت الروا�شدة اال�ست�شاري يف جراحة
العظام والك�سور ،بجائزة (القو�س الأوروب��ي
ال��دول �ي��ة للتميز والإب� � ��داع) ل �ع��ام ،2015
والتي متنحها م�ؤ�س�سة BID Bussines
 Inactive Directorل�ل�احت��اد
الأوروب��ي .وي�أتي ح�صول الروا�شدة على هذه
اجلائزة التي ت�سلمها يف مدينة فرانكفورت
الأملانية ،وهي جائزة عاملية متنح للم�ؤ�س�سات
الرائدة على م�ستوى العامل ،نظر ًا لتميزه �إداري ًا

والكرتوني ًا ومهني ًا.
وي�ت��م الت�صويت م��ن قبل جلنة �أوروب �ي��ة
على نخبة م��ن امل�ؤ�س�سات العاملية امل�شهورة
والفريدة وبكافة االخت�صا�صات الختيار الفائز
باجلائزة.
يذكر �أن الدكتور ال��روا��ش��دة ه��و الوحيد
ال��ذي ح�صل على ه��ذه اجلائزة على م�ستوى
العامل للعام  ،2015وه��و م�ؤ�شر على متيز
القطاع الطبي الأردين وجودة اخلدمة الطبية
التي تقدمها امل�ؤ�س�سات الطبية يف اململكة.

"املر�سال -تورنتو ،تنفق الواليات املتحدة
نحو  9ماليني دوالر يومي ًا على حربها �ضد
تنظيم "داع�ش" ،ما و�صل ب�إجمايل الإنفاق
على تلك احلملة الع�سكرية حتى الآن �إىل
 2.7مليار دوالر من بدايتها ،وفقا ل��وزراة
الدفاع الأمريكية "البتاغون".
وي���ش��ن حت��ال��ف ت �ق��وده ال��والي��ات املتحدة

دوالر يوم ًيا ملحاربة داع�ش يف ال�سنة املالية
 .2015وما يزال هذا الرقم �ضئي ًال باملقارنة
مع ما يقرب من  187مليون دوالر ال تزال
وزارة الدفاع تنفقها على احل��رب يف العراق
كل يوم.
و�أم��ا نتيجة �إنفاق كل ه��ذه املبالغ فكانت
تدمري �أك�ثر من  6200من الأه��داف خالل

غارات جوية يف العراق و�سوريا منذ �أغ�سط�س/
�آب املا�ضي � 2014ضد م��ا ي�سميه معاقل

ت�سعة �أ�شهر ،وفقًا لتقارير البنتاغون .وجاء
ما يقرب من ثلثي هذا الإنفاق� ،أو ما هو �أكرث
بقليل من  1.8مليار دوالر ،من �سالح اجلو،
حيث كلفت العمليات اجلوية �أكرث من  5ماليني
دوالر يف اليوم.
وت�أتي بيانات وزارة الدفاع هذه مع �إقرار
جمل�س النواب مل�شروع قانون الإنفاق الدفاعي
لل�سنة املالية املقبلة بقيمة  579مليار دوالر .
وفيما يلي ر�سوم بيانية تف�صل ما �أنفقته �أمريكا
على حربها �ضد داع�ش حتى الآن:

طبيب اردين يفوز بجائزة القو�س الأوروبي
الدولية للتميز والإبداع

وا�شنطن تنفق  9ماليني دوالر يومي ًا على
احلرب �ضد "داع�ش"

التنظيم " داع�ش" .
وت �� �ش�ير ال��دف �ع��ة الأوىل م��ن التفا�صيل
اخلا�صة بتكلفة عمليات التحالف �إىل �أن ثلثي
النفقات الأمريكية ُوجهت �إىل القوات اجلوية.
 ،وي�أتي ذلك بعد رف�ض الكونغر�س الأمريكي
ت�شريع ًا يحظر املزيد من الإنفاق على احلملة
الع�سكرية .كما اعتمد جمل�س النواب الأمريكي
م�شروع قانون يت�ضمن �إنفاق  579مليار دوالر.
ورف�ض املجل�س تعدي ًال ت�شريعي ًا ين�ص على
وقف متويل احلرب على تنظيم "داع�ش" دون
تفوي�ض جديد با�ستخدام القوة من الكونغر�س.
و�سجلت تكلفة العمليات الع�سكرية ارتفاع ًا
حاد ًا منذ بدايتها يف العراق يف �أغ�سط�س�/آب
املا�ضي .2014
وتخطط �أي��ً��ض��ا وزارة ال��دف��اع االمريكية
لزيادة ه��ذا املبلغ ،و�إن�ف��اق قرابة  14مليون

مقاالت واخبار

(الإن �ف��اق الإج �م��ايل للواليات املتحدة يف
حربها �ضد داع ����ش مق�سم ًا على الف�صائل
الع�سكرية :ال�ق��وات اجلوية �أنفقت 1.828
مليار دوالر،البحرية �أنفقت  438مليون دوالر،
واجلي�ش �أنفق  274مليون دوالر)

التي تهم �أبناء اجلالية الأردنية يف كندا،
والن�شاطات والفعاليات التي �أقامتها
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اجلمعية خالل الأ�شهر املا�ضية ،ومن
ابرزها رفع العلم االردين ام��ام مبنى
الربملان االونتاري الكنديQueen's ،
 Parkوال��ذي مت رفعه ولأول م��رة يف
احتفال كبري مبنا�سبة ا�ستقالل اململكة
الأردن �ي��ة الها�شمية  ،69ح�ضره عدد
كبري من �أبناء اجلالية الأردنية والعربية
والكندية ،ومت مناق�شة الدعوة حل�ضور
م�ؤمتر املغرتبني الأردنيني واملزمع عقده
يف ع�م��ان م��ن  28-30مت��وز ،2015
كما تقرر يف الأجتماع عمل حفل �إفطار
لأبناء اجلالية مبنا�سبة �شهر رم�ضان
املبارك ،بتاريخ  ،11-7-2015و�سيتم
حتديد املكان يف حينه.

هيالري كلينتون تعلن نف�سها " بطلة"
للطبقة الو�سطى

املر�سال -تورنتو ،يف �أول جتمع انتخابي لها،
يوم ال�سبت  13يونيو ،2015قدمت هيالري
كلينتون ،مر�شحة االنتخابات التمهيدية للحزب
الدميقراطي ،ر�ؤيتها لأمريكا التي يجب �أن تكرم
"الأمريكيني العاديني" .
قالت ه�ي�لاري كلينتون ،ي��وم ال�سبت 13
يونيو ،يف �أول خطاب انتخابي لها بعد �شهرين
م��ن �إعالنها الرت�شح خلو�ض �سباق الرئا�سة
الأم��ري �ك �ي��ة " :ق��د ال �أك� ��ون الأ� �ص �غ��ر م��ن بني
املر�شحني يف هذه االنتخابات .ولكنني �س�أكون
�أ��ص�غ��ر ام� ��ر�أة تتوىل
ال��رئ��ا� �س��ة يف ت��اري��خ
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
… و�أول ج��دة !" ،
وداف��ع��ت خ�ل�ال ه��ذا
اخلطاب على ر�ؤيتها
لأم��ري �ك��ا ال �ت��ي يجب
�أن تكرم "الأمريكيني
العاديني" .
وقد مت اختيار جزيرة روزفلت لتنظيم هذا
االجتماع؛ نظ ًرا لرمزية املكان ،باعتبار �أن هذه
اجلزيرة ال�ضيقة يف النهر ال�شرقي من مدينة
ن�ي��وي��ورك ،حتمل ا�سم الرئي�س الدميقراطي
ال�سابق فرانكلني روزف �ل��ت ،م�ؤ�س�س ال�صفقة
اجلديدة ،وزوجته اليانور ،والتي قالت هيالري
إ�ن�ه��ا م��ن ب�ين املعجبات بها .وم��ن خ�لال هذا
اخل�ط��اب الأول م��ع الناخبني �أرادت هيالري
كلينتون القطع مع حملتها الأوىل ،ومل ترتدد يف
تبني لهجة �أكرث �شعبية وقر ًبا من الناخبني؛ حيث
�أ�شارت �إىل الطفولة ال�صعبة لوالدتها ،دوروثي،
التي توفيت �سنة  ،2011م��ذك��رة بخطوات
حياتها والتزامها على مدى �أربعني �سنة يف خدمة
الأطفال والن�ساء.
كما �أك��دت املر�شحة على عزمها الن�ضال
من �أجل االزده��ار امل�شرتك وبناء اقت�صاد "يف
خدمة كل �أمريكي"  ،كما �أ�ضافت �أن "االزدهار
ال ميكن �أن يكون فقط لكبار رج��ال الأع�م��ال
و�أ�صحاب �صناديق اال�ستثمار ،و�أن الدميقراطية
ال ميكنها �أن تكون فقط يف خدمة املليارديرات
وال�شركات“.

و�أعلنت هيالري كلينتون نف�سها " بطلة "
الطبقات الو�سطى فذكرت يف خطابها العمال
واملمر�ضني و�سائقي ال�شاحنات وامل��زارع�ين
واجلنود ،كما وعدتهم ب�سل�سلة من املقرتحات
ل�صاحلهم �ستقوم بك�شفها يف الأ�سابيع املقبلة.
وقدمت ملحة عامة حول برناجمها االنتخابي؛
حيث �سيتم الرتكيز على زي ��ادة امل�ساعدات
لباعثي امل�شاريع ودع��م امليزانيات املخ�ص�صة
للبحث والتعليم ،م�شرية على �سبيل املثال �إىل
تعميم ريا�ض الأطفال قبل املدر�سة االبتدائية
�أو دع� ��م ال��ع��ائ�ل�ات
لرعاية �أطفالهم؛ حيث
قالت" :بالدنا لن تكون
ق ��ادرة على املناف�سة
وال �أن تكون نزيهة ما
دامت ال ت�ساعد الأ�سر
يف إ�ع �ط��اء �أطفالهم
�أف � �� � �ض� ��ل ب � ��داي � ��ة يف
احلياة“ .كما تعر�ضت
الرئي�سة ال�سابقة لدبلوما�سية الواليات املتحدة
�إىل ال�سيا�سة اخلارجية؛ �إال �أنها مل تتعر�ض
يف خطابها �إىل معاهدة ال�شراكة عرب املحيط
الهادي والتي كانت من م�ؤ�س�سيها ،عندما كانت
وزي��رة للخارجية ،هذه املعاهدة التي �أ�صبحت
مو�ضع خالف داخل املع�سكر الدميقراطي .
وكان الغر�ض من هذا اخلطاب يف جزيرة
روزف�ل��ت ه��و تغيري نظرة الناخبني للمر�شحة
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ب� � اً
�دل م��ن ت �ق��دمي م�شروعها
ال�سيا�سي .فعلى ال��رغ��م م��ن ت�ق��دم هيالري
كلينتون يف ال�سباق وبفارق كبري على مناف�سها
ال��رئ�ي����س م��ن احل���زب ال��دمي �ق��راط��ي ،ب�يرين
�ساندرز� ،إال �أنها تعاين من م�شكلة م�ستمرة
تتعلق ب�صورتها لدى الناخبني.
فوفقًا ال�ستطالع للر�أي قامت به قناة �سي
�آن �آن ،فقد ارتفعت ن�سبة الأمريكيني الذين
يعتقدون يف �أن هيالري كلينتون " لي�ست نزيهة
وجديرة بالثقة" من � 49٪إىل  ، 57٪ويرجع
ذلك ب�صفة خا�صة ل�سل�سلة من املقاالت التي
نقلت وج��ود ت�ضارب حمتمل يف امل�صالح مع
اجلهات املانحة مل�ؤ�س�سة كلينتون اخلريية.

امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و ،ي�ف�ي��د ت�ق��ري��ر ل��وك��ال��ة
ال�صحافة الكندية نق ًال عن وثيقة حكومية غري
معدة للن�شر �أن امل�ساهمة املالية الكندية يف
جمال التنمية الدولية ،املعتربة �أ�سا�س ًا "�ضعيفة
ن�سبي ًا" ،ت�سجل "انحدار ًا".
وتنقل ال��وك��ال��ة ع��ن وزي��ر التنمية الدولية
الكندي كري�ستيان ب��ارادي قوله يف مذكرة �إنه
ال توجد "�أية خطة" لربنامج التنمية الدولية ملا
بعد العام .2015
وه��ذه التوجيهات حم��ددة يف وثائق �أع��دت
للوزير ب ��ارادي يف إ�ط��ار م�شاركته يف م�ؤمتر
مونرتيال" الذي تنظمه �سنوي ًا حكومة مقاطعة
كيبيك وال��ذي انعقد ه��ذه ال�سنة حتت عنوان
"بناء اقت�صاد متوازن".
تفند الوثائق املذكورة نوايا كندا على عتبة
امل�ؤمتر الدويل الثالث حول متويل
التنمية الذي تنظمه املنظمة
ال��دول �ي��ة للفرنكوفونية و ُيعقد
منت�صف مت��وز (ي��ول�ي��و) املقبل
 2015يف العا�صمة الإثيوبية،
�أدي�س �أبابا.
وت�ضيف وك��ال��ة ال�صحافة
الكندية ا�ستناد ًا �إىل املعلومات
التي ح�صلت عليها �أن وزارة التنمية الدولية
تتوقع ح�صول "�ضغوط مهمة" يف ما يتعلق ببلوغ
ال�ه��دف ال��دويل امل�ح��دد بـ 0,7%م��ن �إجمايل
الدخل القومي للم�ساعدة الإمنائية الر�سمية.
وك�ن��دا بعيدة ج��د ًا ع��ن ه��ذا ال�ه��دف ال��ذي
ح��ددت��ه ع��ام  1969جلنة م��ن الأمم املتحدة
تر�أ�سها رئي�س حكومة كندا ال�سابق �آنذاك ل�سرت
بولز بري�سون .وق��د �أع�ي��د الت�أكيد على هدف
الـ 0,7%عدة مرات فيما بعد.
"قلة من الدول املتقدمة بلغت هذا الهدف،
لكن ن�سبة امل�ساعدة الإمنائية الر�سمية التي
تقدمها كندا من �أ�صل �إجمايل الدخل القومي
لديها هي متدنية ن�سبي ًا ويف انحدار" ،جاء يف
مذكرة الوزير بارادي ،وهي بتاريخ  2حزيران
(يونيو) اجلاري.2015

وال ت�أتي حكومة املحافظني برئا�سة �ستيفن
هاربر على ذكر هذا الرتاجع ب�شكل علني ،لكنه
�سبق لبع�ض كبار امل�س�ؤولني ،مثل املدير الربملاين
للميزانية يف �أوتاوا� ،أن فعلوا ذلك.
وت�ضيف وكالة ال�صحافة الكندية نق ًال عن
تقرير ن�شره املدير الربملاين للميزانية يف كانون
الثاين (يناير) الفائت �أن ما تخ�ص�صه كندا
للم�ساعدة يف جمال التنمية الدولية بلغت ن�سبته
 0,34%من �إجمايل دخلها
ال�ق��وم��ي يف ال�سنة املالية
 2011 – 2010لترتاجع
�إىل  0,27%يف ال���س�ن��ة
املالية ،2014 – 2013
ف� � ��إىل  0,24%ك �م��ا هو
مذكور يف الوثيقة احلكومية
امل�شار �إليها.
وم��ن جهتها ت��رى الناطقة با�سم احل��زب
الدميقراطي اجلديد يف جمال التنمية الدولية
هيلني الفرديري أ�ن��ه �إ�ضافة �إىل ذلك قد تكون
ن�سبة الـ 0,24%خمالفة للواقع لأنها ال ت�أخذ
باالعتبار املبالغ املخ�ص�صة �أ�سا�س ًا للم�ساعدات
والتي ،يف النهاية ،ال تقوم الوزارات ب�صرفها.
وي�شكل احل��زب امل��ذك��ور الي�ساري التوجه
املعار�ضة الر�سمية يف جمل�س العموم يف �أوتاوا.
وت�ستغرب الف��ردي�ير كيف �أن كندا عو�ض �أن
تقرتب من هدف الـ 0,7%ال تنكف عن االبتعاد
عنه.
وت�ضيف الف��ردي�ير �أن ب��ري�ط��ان�ي��ا�" ،أحد
�شركائنا يف جمموعة ال��دول ال�سبع" ،جنحت
م�ؤخر ًا يف بلوغ هدف الـ 0,7%بالرغم من "قلة
ازدهار اقت�صادها".

يف جمال التنمية الدولية ...امل�ساهمة
الكندية يف تراجع م�ستمر !!!
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يف ذكرى الثورة
العربية الكربى !!!
د .سحر عبد املجيد املجايل

ي��رت�ب��ط اجل�ي����ش ال �ع��رب��ي ارت�ب��اط� ًا
وثيق ًا بالثورة العربية الكربى ،التي حمل
لواءها املغفور له ال�شريف احل�سني بن علي
يف  ،1916 /10/6طالب ُا اال�ستقالل من
احلكم العثماين ،و �إن�شاء الدولة العربية
امل�ستقلة يف امل�شرق العربي كخطوة �أوىل
على طريق حترير الأمة العربية وتوحيدها،
ب��الإ� �ض��اف��ة اىل مت�ك�ين ال �ع��رب م��ن �أخ��ذ
دورهم احلقيقي وتبوء مكانتهم املنا�سبة
بني الأمم وال�شعوب.
لقد ج ��اءت ال �ث��ورة العربية الكربى
بالأ�س�س ال�سليمة لنه�ضة العرب ال�شاملة،
وو�ضعت حجر الأ��س��ا���س لها ،وذل��ك بعد
�أربعة قرون من الترتيك واجلهل املطبق.
بعيد ًا ع��ن م�صادر االرت �ق��اء و منابر
ال�ع�ل��م وامل �ع��رف��ة ،وال�ت�غ�ي�ي��ب ع��ن م�سرح
الأح��داث العاملي .وق��د مثلت ث��ورة العرب
ال�ك�برى ومبادئها ال�سامية البوتقة التي
ان�صهر فيها كل �أبناء الأمة العربية من
خمتلف �أقطارهم و�أم�صارهم .كما �ساهم
اجلي�ش العربي " -الفيلق العربي" ،الذي
مت ت�شكيله �آنذاك بقيادة الأمري في�صل بن
احل�سني يف حماولة حتقيق �أهداف الثورة
العربية ال �ك�برى� ،إال �أن �إم�ك��ان�ي��ات هذا
اجلي�ش الوليد مل تكن مب�ستوى م�ؤامرات
"�سايك�س -بيكو و �سان رميو"وجتهيزات
جيو�ش امل�ستعمرين ،فرتاجع �إىل جنوب
�� �س ��وري ��ا� � -ش��رق الأردن -ب �ع��د ك�سر
الإرادة العربية يف معركة مي�سلون ودخول
الفرن�سيني �إىل دم�شق عام  ،1920و على
�أثر هذه املرحلة االنتقالية ان�ضم من تبقى
م��ن ذل��ك اجلي�ش �إىل ل��واء الأم�ي�ر عبد
اهلل بن احل�سني .عند و�صوله �إىل معان
يف  21ت�شرين ال �ث��اين  ،1921حيث مت
�إع��ادة تنظيم هذا اجلي�ش بعد �أن التحق
به العديد من رجاالت العرب و �أحرارهم
و �شكلوا الأ�سا�س الذي بني عليه " اجلي�ش
العربي" الذي نحتفل هذه االيام بيومه.
لقد �أدرك امللك امل�ؤ�س�س عبداهلل
الأول �إب��ن احل�سني ،منذ ت�أ�سي�س �إم��ارة
�شرق الأردن كم�شروع قومي عربي� ،ضرورة
تنظيم امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الأردنية ،على
أ���س��ا���س الإع �ت �م��اد ع�ل��ى �أب �ن��اء الع�شائر
الأردن �ي��ة  ،م��ن �أج ��ل و�ضع ح��د للهيمنة
ال�بري�ط��ان�ي��ة ع�ل��ى ال��ب�ل�اد وت��دخ �ل �ه��ا يف
ال�ش�ؤون الداخلية للإمارة الوليدة.
كما �سعي الأمري عبد اهلل الأول �إىل
رفع م�ستوى الكفاءة الع�سكرية القتالية و
االن�ضباطية للجي�ش العربي ،ف�أ�شرك هذه
القوات يف املعارك و احل��روب يف فل�سطني
�أتناء احلرب العاملية الثانية ،و ذلك من
�أج��ل اكت�ساب امل�ه��ارات القتالية و ت�أهيل
ه��ذه ال �ق��وات ب��اخل�برات الع�سكرية التي
ت�ؤهلها لأن تكون ق��وات م�سلحة متكاملة
و منظمة على �أ�س�س حديثة .بالإ�ضافة
ل�ت�ع��زي��زه��ا ب��الأ��س�ل�ح��ة و امل��ع��دات .فكان
لها دوره��ا الكبري يف املواجهة العربية-
ال���ص�ه�ي��ون�ي��ة الأوىل ع ��ام  ،1948حيث
قاتل اجلي�ش العربي ب�شجاعة على �أر�ض
فل�سطني ،وق��دم الت�ضحيات و امتزجت
دم��اء �أب �ن��اءه ب��ال�ثرى ال�ع��رب��ي يف القد�س
و ال�شيخ ج��راح و اللطرون وب��اب ال��واد و
"النوتردام" وكفار ع�صيون و غريها من

امل �ع��ارك البطولية ال�ت��ي خا�ضها اجلي�ش
العربي يف فل�سطني.
وحينما �آلت الراية للملك احل�سني بن
طالل رحمه اهلل� ،أوىل اجلي�ش العربي كل
�إهتمامه ورعايته اخلا�صة� ،سواء من حيث
الت�سليح و التح�ضري او الإعداد للدفاع عن
ثرى الوطن �أمام التحديات التي تواجهه.
فخا�ض اجلي�ش العربي الأردين حرب
ح��زي��ران  1967و ق ��دم ال�ت���ض�ح�ي��ات يف
القد�س و اخلليل و نابل�س و جنني و قباطيه
ً ا�ستناد ًا �إىل الإمي��ان املطلق بوحدة الدم
والهدف العربيني .وجاءت معركة الكرامة
يف � 21آذار  ،1968كنقطة حتول يف تاريخ
الأم ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،حيث أ�ع���ادت �شيئا مما
ا�ستبيح من كرامة الأمة العربية بعد نك�سة
اخل��ام����س م��ن ح��زي��ران  .1967كما كان
ل��ه ال��دور امل�شرف يف ال��دف��اع ع��ن الأر���ض
العربية ال�سورية يف حرب ت�شرين 1973
التحريرية ،وما زال أ�خ��وة العقيدة والدم
�أبناء �سوريا ي�ستذكرون دور اجلي�ش العربي
يف الذود عن �سوريا يف تلك احلرب.
و�إذ نحتفل اليوم بالذكرى التا�سعه
والت�سعون النطالقة الثورة العربية الكربى
ع���ام  ،1916وي� ��وم اجل �ي ����ش ال �ع��رب��ي،
والذكرى الرابعة والت�سعون لت�أ�سي�س الدولة
الأردنية ،ال بد من ا�ستذكار منا�سبة قومية
�أخ��رى ،عزيزة على قلوب الأردن�ي�ين ،هي
العيد ال�ساد�س ع�شر جللو�س جاللة امللك
عبد اهلل الثاين �إبن احل�سني – �أمد اهلل
عمره على العر�ش الأردين الها�شمي.
لقد �أوىل جاللته اجلي�ش العربي جل
اهتمامه ورعايته  ،كونها م�ؤ�س�سة ع�سكرية
�أردن �ي��ة ع��رب�ي��ة ،لها �أه��داف �ه��ا النبيلة يف
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى �أم � ��ن و���س�ل�ام��ة ال��وط��ن
وامل��واط��ن .كيف ال ،وعبد اهلل الثاين ابن
هذه امل�ؤ�س�سة – و رفيق ال�سالح ملنت�سبيها-
و من بني �صفوفها تخرج ،و عا�ش واقعها
و�أحالمها  ،وت�شرب املبادئ ال�سامية التي
�أ�س�س عليها هذا اجلي�ش .فقد ا�ستن�شق
الكثري من عبري ال�صحراء �أثناء املناورات
الع�سكرية ،و تقا�سم مع رف��اق��ه املخاطر
وال�صعوبات ،وحينما �آلت الراية جلاللته
�أواله ��ا ج��ل االه�ت�م��ام و ال��رع��اي��ة لتواكب
الع�صر ،ت�سليح ًا وت��أه�ي� ً
لا  ،حتى �أ�صبح
اجلي�ش العربي مثا ًال و من��وذج� ًا يف كافة
املجاالت التدريبية و العملياتيه و الإدارية،
مما مكنه من الو�صول �إىل �أعلى امل�ستويات
من االحرتاف و التمييز.
كما ا�ستطاع اجلي�ش العربي ،وبرعاية
جاللة امللك  ،تطوير قدراته التي تتما�شى
مع تكنولوجيا الع�صر ،خا�صة يف جماالت
احلو�سية و ال�ق�ي��ادة و ال�سيطرة و �إدارة
املوارد الب�شرية و الدفاعية .هذا بالإ�ضافة
�إىل تقدميه اخل�برات املختلفة �إىل كافة
الأق�ط��ار العربية ال�شقيقة و ال�صديقة و
م�شاركته يف ق��وات حفظ ال�سالم و الأمن
الدوليني حت��ت مظلة الأمم املتحدة منذ
عام  ،1989واملنت�شرة خارج احلدود ،يف
ك��ل م��ن ال �ع��راق و�أفغان�ستان وك��روات�ي��ا و
هايتي و اريرتيا و �ساحل العاج و �سرياليون
وليبرييا وغريها  .فهنيئا للأردن بذكرى
الثورة العربية الكربى ،وت�أ�سي�س الدولة،
ويوم اجلي�ش وعيد اجللو�س امللكي .

قتيل و�سبعة جرحى �إثر �سقوط قذيفة
من �سوريا على مدينة الرمثا الأردنية
تتمة ال�صفحة الأوىل

الأربعة جروح متو�سطة وقد ُنقل امل�صابون
�إىل امل�ست�شفى لتلقي العالج الالزم" .وتبعد
مدينة الرمثا كيلومرتات قليلة عن مدينة درعا

وي�سيطر مقاتلو املعار�ضة ال�سورية على
ح��وايل  %70من حمافظة درع��ا وعلى اجلزء
الأك�ب�ر م��ن مدينة درع��ا  ،ال�ت��ي �شهدت �أول
االحتجاجات �ضد نظام الرئي�س ب�شار الأ�سد يف
منت�صف مار�س�/آذار .2011

احلدود الأردنية – ال�سورية
يف جنوب �سوريا  ،والتي ت�شهد معارك عنيفة بعد
هجوم بد�أته ف�صائل املعار�ضة و"جبهة الن�صرة"
على �أحياء حتت �سيطرة النظام ،بح�سب ما �أفاد
املر�صد ال�سوري حلقوق الإن�سان.

ي���ش��ار ب��ان ا ل �ط��ا ل��ب ا حل���وراين م��ازال
ع�ل��ى م�ق��ا ع��د ا ل��درا � �س��ة ا جل��ا م�ع�ي��ة � -سنة
خام�سة  -تخ�ص�ص الهند�سة الكهربائية
يف جامعة الريموك
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تهيئة اجل�سم ال�ستقبال
�شهر رم�ضان املبارك

اخبار م�سلية

ما هي فوائد البقد و ن�س  . . .؟

امل��ر� �س��ال -تورنتو ،مع ��س��اع��ات ال�صيام
الطويلة لهذا العام التي تقارب � 19ساعة ،ال
بد من متابعة �صحة �أج�سامنا طبي ًا وتغذوي ًا
لتهيئتها ل�صيام هذا ال�شهر الف�ضيل ولتحقيق
الفائدة ال�صحية من ال�صيام لأج�سامنا .وهنا
يتبادر اىل �أذهاننا ال�س�ؤال:
يف �شهر رم�ضان يحدث تغيري مفاجئ يف
مواعيد ال��وج�ب��ات ويف ال�ساعة البيولوجية،
وك��ذل��ك يف ن��وع الأغ��ذي��ة و�أوق ��ات ال�ن��وم ،مما
يعر�ض ال�صائم ال�ضطرابات ه�ضمية و�إعياء
و�صداع ي�صيب عدد ًا كبري ًا من ال�صائمني يف

وم��ن �أهمها قيام امل��اء بتن�شيط عمل الكلى
للتخل�ص من الف�ضالت وال�سموم والتخمرات
ال�ضارة والغازات ،مع مراعاة جتنب �شرب املاء
املثلج لأنه ي�سبب ع�سر اله�ضم ويزيد ال�شعور
بالعط�ش .ويف�ضل البدء بتعويد اجل�سم على
�شرب املاء قبل ال�صيام.
 - 3التقليل من ملح الطعام عند حت�ضري
الوجبات ومراعاة جتنب الأغذية الغنية بامللح
واململحة :مثل املخلالت وال�شيب�س ،ملا لها من
�أث��ر على احتبا�س ال�سوائل يف اجل�سم فتزيد
احلاجة ل�شرب املاء وت�سبب اجلفاف.

�أوائل �شهر رم�ضان.
وميكنك التقليل من الأع��را���ض اجلانبية
لل�صيام باتباع الن�صائح الآتية:
 - 1ال بد من متابعة الفحو�ص املخربية
ال��دوري��ة مل��ن ي�ع��اين م��ن �أم��را���ض ال�ضغط �أو
ال�سكري �أو ارتفاع الدهون �أو ملن ي�أخذ �أدوية
منتظمة ،ويف�ضل �إجراء فحو�صات لالطمئنان
على وظائف الكلى ،وللأ�شخا�ص الأ�صحاء يعد
�إجراء فحو�صات الدم للمعادن الرئي�سة مهم ًا
مثل :احلديد وال��زن��ك �إ�ضافة اىل م�ستويات
فيتاميني (ب )12و(د).
� - 2شرب املاء وجتنب اجلفاف :ي�ساعد
�شرب امل��اء يف املحافظة على �صحة اجلهاز
ال �ك �ل��وي ،ف�ي�م�ن��ع ح� ��دوث ن�ق����ص يف ��س��وائ��ل
اجل�سم �أثناء ال�صيام التي بدورها قد ت�ؤدي
اىل ح��االت ال��دوخ��ة واجل �ف��اف .وي�شكل امل��اء
حوايل  % 85من وزن الدماغ ،وعندما يقل
م�ستوى امل��اء يف اجل�سم ،يبد أ� الدماغ ب�إنتاج
مركبات م��ن �أج��ل املحافظة على كمية امل��اء
املوجودة ،ويت�سبب �إنتاج هذه املركبات بالتعب
وال�صداع والإعياء اجل�سم .لذا يجب االهتمام
ب�شرب كمية كافية من املاء يف الفرتة ما بني
وجبة الإفطار ووجبة ال�سحور.
وي �ح �ت��اج ج���س��م الإن �� �س��ان اىل  2.5اىل
 3لرتات من املاء يومي ًا ليتمكن من القيام
بالعديد من الوظائف احليوية املهمة بكفاءة،

 - 4ال�ب��دء بتغيري ال�ساعة البيولوجية
تدريجي ًا عن طريق اال�ستيقاظ مبكر ًا وتنظيم
النوم كي تعود ج�سمك على الراحة وتعو�ض
�ساعات ال�سهر ،ا�ضاف ًة اىل ��ض��رورة تعويد
اجل�سم على تناول وجباتك اليومية متوازنة
وموزعة مبواعيد منتظمة ،بجيث حتتوي على
�أغذية يتم ه�ضمها ببطء ،واالمتناع عن تناول
الوجبات ال�سريعة وال�سكاكر والأغذية اململحة،
فهذا ي�سهم يف تنظيم عمل اجلهاز اله�ضمي
و�إراحته قبل ال�صيام .
 - 5التعود على �إدخال ال�سلطات واخل�ضار
والفواكه لال�ستفادة من قيمة �أليافها الغذائية
ومنع حاالت التلبك املعوي �أو الإم�ساك.
 - 6تناول كوب من اللنب الرائب م�سا ًء،
ملا له من فوائد مهمة للجهاز اله�ضمي والتقليل
من التعب والإرهاق.
 - 7ت�ق�ل�ي��ل امل �ع��دل ال �ي��وم��ي للتدخني
قبل حلول �شهر رم�ضان بفرتة كافية لتعويد
اجل�سم ،ويعد �شهر رم�ضان تدريب ًا جيد ًا على
قوة التحمل واالبتعاد عن املنبهات ملن يريدون
التوقف عن التدخني.
 - 8البدء بالتقليل من تناول املنبهات
يومي ًا؛ �أي امل�شروبات الغنية بالكافيني (مثل
ال�ق�ه��وة وال �� �ش��اي وغ�يره �م��ا) ،بحيث ت�سمح
للج�سم �أن يعمل ب��دون االحتياج لهذه امل��واد
�أثناء ال�صيام .
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يا هال بيكم ...ويا هال بقدومكم ...يا اعز االحباب
يا م�شع�شع نوركم ....وم�ضوي اقدامكم فوق ال�ضباب
االر�ض الياب�سه ايل دا�ستها اقدامكم ...يخ�رض الع�شب
فيها والرتاب.
بقلم الأ�ستاذ زياد مالوي فريحات

دبي....
هي املدينة الأكرث جنون ًا يف العامل!!!

امل ��ر�� �س ��ال -ت��ورن��ت��و ،دب���ي ه ��ي م��دي�ن��ة
العجائب ،حيث جت��د فيها الأك�ب�ر والأغ�ل��ى
من كل �شيء ،و�إن مل يكن موجود ًا فهو قيد
الإن�شاء ،مما جعلها من الوجهات ال�سياحية
املف�ضلة حول العامل ،وخا�صة يف ف�صل ال�شتاء

حيث يكون الطق�س يف �أجمل �أوقاته.
"لأننا ن�ستطيع"هي أ�ح ��د ال �ع �ب��ارات
امل�شهورة للإجابة على �س�ؤال" مل��اذا بنيتم
هذا" يف دبي ،فلماذا ال تربي �أ�سد ًا كحيوان
�أليف مث ًال و�أنت ت�ستطيع ذلك!.

البقدون�س من النباتات ذات القيمة الغذائية والطبية العالية فهو معالج للبثور ومو�سع
للأوعية الدموية كما �أنه مفيد للطالب فهو مقوى للذاكرة ويقاوم الن�سيان ...
تعرف �أكرث على فوائد البقدون�س الطبية..

�شجرة تنبت  ....ن�ساء!!!

املر�سال -تورنتو ،حريت هذه ال�شجرة كل
من ر�آها وي�أتي �إليها ال�سياح من جميع �أرجاء
العامل مل�شاهدتها وم�شاهدة ثمارها الغريبة
ال�شكل  ..قرية تقع يف تايالند تقع على بعد
 500كيلومرت من بانكوك ..هذه القرية هي
القرية الوحيدة التي ينبث فيها هذا النوع من
النباتات  ..و�سكان القرية ال ي�ستغربون من هذه
ال�شجرة فهم يعرفونها حق املعرفة  ..يطلقون
عليها ا�سم نبتة الناربول وتعني الفتاة ال�شجرة
يقول �سكان هذه القرية �أن ال�سبب يف منو
هذا النوع من الأ�شجار يرجع �أنه كانت هناك
فتاة بعمر ال��زه��ور تبلغ من العمر  16عاما
�إتهمت من �أهلها باخليانة  ..وقام �أهلها بقتلها
ظلما يف تلك املنطقة  ..فنمت تلك الأ�شجار

Hassan Dweiri

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

hdweiri@allstate.ca
2539E 11/13

®Trademark used under licence by Allstate Insurance Company

�إن مل تكن مطلية بالذهب فهي ال ت�ستحق
امل�شاهدة

ميكنك التزلج يف و�سط ال�صحراء
ب�أي وقت من ال�سنة!!

نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت نكت

نذل �أنقذ واحد كان يحت نذل �أنقذ واحد
كان يحرتق كرموه و�س�ألوه عن �سبب �شجاعته
قال  :ل�سبينب الأول عل�شان ما ميوت �شهيد و
عل�شان يعي�ش باقي حياته م�شوه
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻤﻧﻮ ﺍﻟﺮﺟﻞ  ...ﻃﻔﻞ ﺟﻨﻲ . . .
ﻣﺮﺍﻫﻖ ﻣﺘﻬﻮﺭ � . . .ﺷﺎﺏ �ﺻﺎﻳﻊ  . . .ﺍﺏ ﻣﻬﻤﻞ . . .
ﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﻳﺮ ﻲﻓ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺑﻴﻄﻔﻲ ﺍﻟﻠﻤﺒﺎﺕ !!!!
واحد بدوي راح على املدينة �شاف النا�س
باكلوا جبنة كريي قال لأبوه يبه ودي كاري ،فقال
�أبوه -:واهلل ما توخذ �إال بنت عمك قال له يبه
كاري جبنة جبنة فقال �أبوه -:بنت عمك زبدة
زبدة

Mississauga North Agency
2969 Argentia Rd.

مكان قتل الفتاة لت�شهد على برائتها  ..هاته
هي الق�صة التي يرويها �أهل القرية  ..و اهلل
�أعلم

�أتالنتي�س� ،أغلى فندق يف العامل وهو موجود
على جزيرة �إ�صطناعية

�أكرب حديقة �أزه�أر يف العامل

مدر�س يف املرحلة االبتدائية �س�أل �أحد
الطالب فيه طري يتكلم و�أول حرف منه الباء
؟؟؟ فريد على طول الطالب  :الببغاء فقال :
ممتاز � ..أي�ش �إ�سمك؟ يرد عليه الطالب� :أحمد
ي�سئله املدر�س� :أبوك اي�ش ي�شتغل؟ يرد الطالب:
دكتور  ..فيقول املدر�س � :شايفني �أبناء الدكاتره
كيف؟ راح املدر�س يعطي �س�ؤال ث��اين حيوان
بطيء و�أول حرف يف ا�سمه ال�سني ..؟؟؟ يرد
�أحد الطالب � :سلحفاة يرد املدر�س  :ممتاز ..
�أي�ش ا�سمك؟؟ فقال  :وائل �س�أله املدر�س� :أي�ش
بي�شتغل �أبوك؟ يرد الطالب :مهند�س  ..فيقول
املدر�س� :شايفني �أبناء املهند�سني كيف؟ بعدها

ي�س�أل املدر�س ال�س�ؤال الثالث  :طائر له جناحني
ويطري ب�سرعة و �صياد  ..ما هو ؟ ف�يرد �أحد
الطالب ب�سرعه  :مت�ساح فيقول املدر�س �شايفني
الغبي هذا ابن الغبي � ..أي�ش ا�سمك ياغبي؟ يرد
الطالب  :خلف � ..س�أله املدر�س � :أي�ش �أبوك
ي�شتغل ياغبي؟ يرد الطالب ظابط باملخابرات
رد املدر�س  :واهلل يا حبيبي هو التم�ساح لو ي�شد
حيله �شوي راح يطيــــر
حم�ش�ش مرتدد يقطع ال�شارع راح قطعه
فدع�سته �سيارة فقال :و�شريف كنت عارف
م��رة واح��د اهلل رزق��ه ب�سيارة حديثة
جد�آ وكل �شي فيها على الكمبيوتر ،والكمبيوتر

يلي فيها ب�صلح كل�شي ب��دون م��ا ي��روح على
الوكالة… .امل�ه��م اج��ى وح��ب ي�ج��رب هاي
الق�صة ،فخبط الباب اليمني فنطعج �شوي،
اجى الكمبيوتر وقال:يا �أيها الباب ارج��ع كما
كنت ،فرجع .رد خبط الباب ال�ت��اين ،ونف�س
ال�شي الكمبيوتر قال يا ايها الباب ارج��ع كما
كنت فرجع… و عجبته الق�صة فكربت بدماغه
ودماغه جزمة ادمية...
فحب يجربها على اجل�سر ...ف�شد وحط
خام�س وهوووووووب من فوق اجل�سر…
اجى الكمبيوتر و�صاح ب�أعلى �صوته :با �أيها
النف�س املطمئنة
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دوام يومي كامل يف املدر�سة:

مرحلة الرو�ضة (من � 18شهر اىل � 3سنوات و  8ا�شهر)
مرحلة الدرا�سية (من � 4سنوات � 5 -سنوات)
املرحلة االبتدائية (من ال�صف االول -ال�صف الثامن)
املناهج الدرا�سية عالية امل�ستوى وباللغة الفرن�سية
خدمة املوا�صالت
خميمات �صيفية( 5ا�سابيع ولكافة االعمار)

الدرو�س اخل�صو�صية م�سا ًء ونهاية اال�سبوع:

ال�سنوات الدرا�سية من ال�صف االول اىل ال�صف  ،12والكلية واجلامعه
االجنليزي ،الريا�ضيات ،فيزياء ،كيمياء ،االحياء ،ح�ساب التفا�ضل والتكامل ,اجلرب
جمموعات �صغرية ،مناهج درا�سية مرنة ومميزة

و�سعوا امكانيات ابناءكم
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