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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

Walk-In Clinic Family Doctor

طبيبة عائلة تستقبل المرضى الجدد
نتكلم العربية

Tel: 905-501-0035

60 Bristol Rd., East, Unit 4
Mississauga, ON. L4Z 3K8

PALTEL - IPTV

102-50 Burnhamthorpe Rd. West, Mississauga, ON. L5B-3C2

3050 Confederation Pkwy, Unit 305, Mississauga, ON

�إحباط عملية �إرهابية يف مدينة تورونتو

املر�سال -تورنتو ،الت�شدد الكندي يف مراقبة م�صادر ال�شرطة �أنه متعاطف مع تنظيم "الدولة مع ًا يف فكرة اجلهاد وخططا لتنفيذ عمليات
امل�شتبه بانتمائهم �إىل التنظيمات الأ�صولية الإ�سالمية" وك��ان يعد لتنفيذ عمليات �إرهابية وتباحثا حتى بالفيديو ال��ذي �سينتجانه لتبني
و�إحباط خمططاتهم الإرهابية قبل وقوعها ي�ؤتي يف تورونتو وحتديدا �ضد القن�صلية الأمريكية العملية .لكن الق�صة ال تنتهي هنا يتابع كري�ستيان
نويل :املفاجئة هي �أن ال�شريك املتواطئ كان
ثماره  :فبعد ك�شف �إحباط �أكرث من عملية ،فقد والو�سطالتجاري".
وعن �س�ؤال حول كيفية حتوله �إىل التطرف عميال لل�شرطة الكندية الذي �سجل بدون �شك
مت �إحباط حماولة لتفجري القن�صلية الأمريكية
الأحاديث التي دارت بينهما ما �أدى طبعا �إىل
يف تورونتو ومبان يف الو�سط التجاري يف املدينة يقول كري�ستان نويل نقال عن ال�شرطة :
اعتقال ماليك " .ويف ردود الفعل
يف وقت ما زال فيه جمل�س العموم
اعتربت �أحزاب املعار�ضة �أن توقيف
ال �ك �ن��دي يناق�ش م �� �ش��روع ق��ان��ون
ماليك ي� ؤ�ك��د �أن ال�شرطة ق��ادرة
مكافحة الإره��اب و�سط جمموعة
على ك�شف املخططات الإرهابية
م��ن امل��واق��ف امل � ؤ�ي��دة واملنتقدة �أو
وبالتايل ال حاجة للقانون اجلديد
املتحفظة على بع�ض بنوده �أو القلقة
الذي اقرتحته احلكومة.
من نتائجه على احلريات الفردية
وي�ؤكد مرا�سلنا يف تورونتو �أن
والعامة.
ال�سلطات مل توجه ملاليك �أية تهمة
مرا�سل هيئة الإذاع��ة الكندية
بعد وه��و يف و�ضع احتجاز وقائي
يف تورونتو كري�ستيان نويل ي�ستعر�ض
ال�شرطة امللكية واال�ستخبارات التي ك�شفت املخطط الإرهابي
ومبا �أنه ال ميلك اجلن�سية الكندية
املعلومات التي مت ك�شفها عن املدعو
 ،فمن الأرجح �أن تبعده ال�سلطات
ج��ان��زي��ب ماليك  ،م��ن اجلن�سية
"من الأرجح عرب �شبكة الإنرتنيت حيث كان �إىل بلده الأ�صلي الباك�ستان بالرغم من عدم
الباك�ستانية والذي مت توقيفه:
"ما نعرفه ه��و �أن امل��وق��وف يبلغ ثالثة ي��زور مواقع جهادية كما �أج��رى ع��دة �سفريات الت�أكد ما �إذا كان �سيمثل هناك أ�م��ام الق�ضاء
وثالثني عاما وه��و مقيم يف تورونتو من �أ�صل �إىل خميمات تدريب جهادية يف ليبيا والباك�ستان �أو احتمال �أن يقوم الحق ًا ب�أعمال �إرهابية لكن
باك�ستاين و�صل �إىل كندا عام  2004بت�أ�شرية بح�سب ال�سلطات كان �آخرها عام  2013وحاول ترحيله ي�سهل عمل ال�سلطات ،فتكاليف املحاكمة
درا�سة وح�صل على ت�أ�شرية الهجرة �أو الإقامة بعد عودته �إىل تورونتو البحث عن �شريك متواطئ واملالحقة باهظة والنتائج غري م�ضمونة و�أف�ضل
ال��دائ�م��ة ع��ام  2009ول��ه �سجل ع��ديل .وت�ؤكد وعمال مع ًا على م�شاهدة �أ�شرطة فيديو وتباحثا �أو ا�سهل حل هو �إبعاده عن الأرا�ضي الكندية.

Close to Square One

اجلامعة العربية تدعو لت�شكيل
قوة �إقليمية يف مواجهة املتطرفني
امل��ر���س��ال -ت��ورن �ت��و ،دع ��ت اجل��ام�ع��ة
العربية لت�شكيل قوة �إقليمية ملواجهة تنظيم
ال��دول��ة الإ�سالمية ومتطرفني �آخ��ري��ن يف
املنطقة.
وق���د ا� �س �ت��وىل ت�ن�ظ�ي��م ال ��دول ��ة على
مناطق يف �سوريا والعراق و�أق��ام فيها ما
�أ��س�م��اه "خالفة �إ�سالمية" وف��ر���ض على
�سكان املناطق التي ي�سيطر عليها قوانني
مت�شددة .و أ�ع�ل�ن��ت جماعات يف ك��ل من
م�صر وليبيا "مبايعتها" لتنظيم الدولة.
وتقود ال��والي��ات املتحدة حتالف ًا دول ًيا
ملحاربة تنظيم الدولة يف �سوريا والعراق،
وتقول �إن ال�سعودية والأردن والإم ��ارات
وقطر دعمت �أو �شاركت يف غ��ارات جوية
�شنت �ضد أ�ه��داف تابعة لتنظيم الدولة،
كذلك تلعب �إي��ران دور ًا مه ًما يف حماربة
تنظيم الدولة يف العراق.

اجلامعة العربية تدعو اىل ت�شكيل قوة م�شرتكة
وك��ان��ت م�صر ق��د �شنت غ ��ارات على
م��واق��ع لتنظيم ال��دول��ة يف ليبيا ال�شهر
املا�ضي بعد �أن �أقدم م�سلحو التنظيم على
ذبح  21قبطيا م�صريا.
وك��ان��ت دع���وات �سابقة لت�شكيل ق��وة
�إقليمية ق��د ف�شلت يف اج �ت��ذاب اهتمام
الدول العربية.
وقد جاءت املطالبة الأخرية على ل�سان
الأمني العام للجامعة العربية نبيل العربي
يف افتتاح قمة وزراء اخلارجية العرب.

خبري العقار املهند�س لهيب اليا�س

وق��ال ال�ع��رب��ي" :ما نحتاجه الآن هو
التفكري يف �إن�شاء قوة تتحد على �أه��داف
حم ��ددة م�ث��ل مكافحة الإره � ��اب وحفظ
ال�سالم وت�أمني عمليات الإغاثة".
ومل ي �ع��رف �أي م��ن ال� ��دول مي�ك��ن �أن
ت �� �ش��ارك يف ه ��ذه ال �ق��وة واي���ن �سيجري
ت�شكيلها.
و�ستعقد اجلامعة العربية م�ؤمتر قمة
للزعماء العرب يف �شرم ال�شيخ يف م�صر
خالل ال�شهرمار�س اجلاري.
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Sutton Group Summit Realty Inc., Brokerage

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

 ات�صل بي على... او ا�ستثمار بالعقار، بيع، �شراء،اذا كنت تبحث عن ايجار
100% Canadian-owned and operated company

Ser ving
Peel & Ha
lton
Area

سهير البشير

Suhair Al-Bashir
Realtor

Direct: 647.993.1967 Office: 905.897.9555
Email: salbashir@sutton.com - http://www.suhairalbashir.ca
Office address: 27-1100 Burnhamthorpe Rd. Mississauga ON L5C 4G4
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Toronto Location
235 Jarvis Street
Toronto, ON M3B 2C1.

(416)553-7673

Mississauga Location
5130 Dixie Rd,
Mississauga, ON L4W 4k2.

FOR RESERVATION

(905) 232-0105

@shishaliciouscafe
Shishsliciouscafe
shishaliciouscafe.ca
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يوم املر�أة العاملي
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العاهل الأردين امللك عبد الله الثاين:

الإرهاب تهديد عاملي  ،و�أطماع الإرهاب ال تعرف الرحمة !!!

بقلم اال�ستاذ :زياد مالوي فريحات
رئي�سالتحرير

ي���وم امل� � ��ر�أة ال �ع��امل��ي ه ��و ال �ي��وم
الثامن م��ن �شهر م��ار���س � /آذار من
كل عام ،وفيه يحتفل املجتمع العاملي
ب��الإجن��ازات االجتماعية وال�سيا�سية
واالقت�صادية للن�ساء .واالحتفال بهذه
املنا�سبة جاء على �إثرعقد �أول م�ؤمتر
لالحتاد الن�سائي الدميقراطي العاملي
يف باري�س عام  ، 1945والذي كان �أول
احتفال عاملي بيوم املر�أة العاملي.
وحت �ت �ف��ل امل �ج �م��وع��ات ال�ن���س��ائ�ي��ة
يف خم �ت �ل��ف ق � ��ارات ال� �ع ��امل ب��ال �ي��وم
العاملي للمر�أة ،تكرمي ًا لها حيث يتم
ا�ستعرا�ض تاريخ ن�ضالها الذي امتد
عرب قرون عديدة ،من �أجل امل�شاركة
يف امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى ق ��دم امل �� �س��اواة مع
ال��رج��ل ،مطالبة ب��امل���س��اواة وال�ع��دل
وال���س�لام والتنمية .وحتتفل ماليني
ال �ن �� �س��اء ب �ه��ذا احل���دث ال �ك �ب�يرال��ذي
غري جمرى احلياة ،و�أك��د ا�ستقاللية
امل� ��ر�أة ع��ن ال��رج��ل ،وم �� �س��اوات �ه��ا به
على ال�صعيد ال�سيا�سي واالجتماعي
واالقت�صادي ،ومتتعها بحرية العمل
والإجن ��از ،وت�أكيد بقاء حقوق امل��ر�أة
وت �� �ش �ع��ب ج ��ذوره ��ا ع �ل��ى اع �ت �ب��اره��ا
"ن�صف املجتمع االخر" حت��ت ظل
"يوم املر�أة العاملي".
ولي�س بال�ضرورة �أن كل ما تعانيه
�أو حت �ل��م ب��ه او ت���س�ع��ى ال �ي��ه امل� ��ر�أة
الأوروبية� ،أوالكنديه او الأمريكية� ،أو
�سواهما من ن�ساء الدول الناميه �إىل
حتقيقه من أ�ه��داف ،ميكن �أن يقارن
على امل��ر�أة العربية ،حتى و�إن كانت
بع�ض امل�شاكل والأهداف قد ت�شابهة،
فال يعني هذا �أنها كلها تتقاطع ،نظر ًا
الختالف خمرجات الفل�سفة العامة
التي تدين بها املجتمعات الإن�سانية
املختلفة .ويف نف�س ال�سياق ،ال �أح��د
ينكر �أن امل ��ر�أة ال�ع��رب�ي��ة ،ق��د حققت
�إجن��ازات ومكا�سب كثرية يف العديد
من امل�ج��االت .لإن امل��ر�أة العربية قد
�أنطلقت �إىل �آفاق مل تكن تت�سنى لها يف
ال�سابق� .إنها انطالقة تق�ضي على ب�ؤر
التباين والتفاوت يف املكانة واحلقوق
العامة بينها وبني الرجل ،جراء تطور
النظرة العامة للرجل العربي جتاه
عالقته باملر�أة ،وذلك لعدة اعتبارات
�أهمها :التعليم ،واملكت�سبات الثقافية،
وات�ساع م�ساحة الوعي العام .وبهذا
ال�صدد ال ميكن الإغفال عن منظومة
امل ��وروث ال�ع�ق��ائ��دي ال�ت��ي تلعب دور ًا
هام ًا هي الأخرى.
ًّ
وهنا ال ينبغي الرتكيز على الرجل،
باعتباره العن�صر املانح ت�أ�شرية مرور
ل �ل �م��ر�أة ،دون ذك��ر الإجن� ��ازات التي
حققتها امل� ��ر�أة ال�ع��رب�ي��ة يف جم��االت
ال�ت�ع�ل�ي��م ،وال �ث �ق��اف��ة ،وال��وع��ي ال�ع��ام
حلقيقة �شراكتها ،ودوره��ا يف تطوير
امل�ج�ت�م��ع� .إذ ًا ل��وال ه��ذه الإجن� ��ازات
لبقيت امل��ر�أة العربية حبي�سة جدران
التخلف التي كانت مفرو�ضة عليها
ردح�� � ًا م��ن ال��زم��ن ،وحت ��دي ��دً ًا فيما
ً
ي�خ����ص احل �ق��وق ال���س�ي��ا��س�ي��ة كحقها
يف ت�ق�ل�ـ��د امل �ن��ا� �ص��ب ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف
م�ؤ�س�سات ال�سلطة الثالث :التنفيذية
والت�شريعية والق�ضائية .و�إن ن�ضال
امل � ��ر�أة ه �ن��ا م �� �ش��روع ،وي �ف�تر���ض �أال
يعرت�ض عليه �أي معرت�ض ،ومع ذلك
ننوه �أن املر�أة العربية ال ت�شكو وحدها
هذا الو�ضع ،بل هي ظاهرة ملحوظة
حتى يف �أرق��ى دول ال�ع��امل املتح�ضر.

وال ينبغي أ�ي���ض��ا تنا�سي �أن ل�ل�م��ر�أة
و�ضع ًا ف�سيولوجي ًا يحد من قدراتها
مقارنة بقدرات الرجل ،ولكن ب�شرط
�أن ال ي���ص��ل الأم� ��ر �إىل ال�ت�ف��رق��ة يف
احلقوق الأ�سا�سية� ،أو �إىل حد حرمان
املر�أة العربية من حقوقها ال�سيا�سية
كاملة.
كما يجب �أن ال ينظر �إليها من
زاوية �أنها معركة بني الرجل واملر�أة،
بل هي منظومة حقوق م�شروعة ،ميكن
ل�ل�م��ر�أة �أن حت�صل عليها ب�أ�ساليب
متح�ضرة ،تكفل لها م�ستويات معقولة
من التطور العلمي والثقايف .والعلم
بالن�سبة للمر�أة هو �سالحها للخروج
�إىل احل �ي��اة ،وعليها �أن ت�شهره .وال
ينبغي ان ت�ك��ون ال�ع�لاق��ة ب�ين الرجل
وامل��ر�أة ب�أية حال من الأح��وال مدعاة
للتمرد� ،أو التحري�ض �إىل �صراع على
خلفية جن�سوية� ،أو �أن ت�ستهدف �إبراز
ال�سلبيات دون الإي �ج��اب �ي��ات .فلي�س
بال�ضرورة �أن ما ت�شعر به �شريحة من
الن�ساء من "قهر وقمع" ميكن تعميمه
وتطبيقه على ك��ل الن�ساء .وال ميكن
حل ق�ضايا املر�أة يف معزل عن الرجل
يف جو من الت�شنج� ،أو التع�صب اللذين
ال مربر لهما ،والقائمني على �سيا�سة
�شد احلبال ،تغذيهما جهات تتخذ من
التع�صب الن�سوي " " Feminism
منهجا لها.
�إن احل� ��ل ه �ن��ا ي �ف�تر���ض ب ��ه �أن
يكون م�شرتك ًا ومبني ًا على �أ�س�س من
التفاهم .وهو بطبيعة احلال تدريجي
ويخ�ضع للمتغريات الثقافية والرتبوية
والتعليمية واالقت�صادية ب�شكل عام،
وم�ن��وط مب��ا ت�ستطيع امل ��ر�أة العربية
ان حتققه م��ن إ�جن���ازات على �أر���ض
ال��واق��ع ،وعلى كافة الأ��ص�ع��دة لتثبت
م ��ن خ�لال �ه��ا ق ��درات� �ه ��ا وك �ف��اءات �ه��ا
املتعدده .وم��ع ذل��ك هنالك حقيقتني
�أوالهما� :أن دور املر�أة الثالثي الأبعاد
املتمثل يف كونها زوجة و�أم ًا وربة بيت،
وم��دى جن��اح�ه��ا ف�ي��ه ه��و الأ� �س��ا���س يف
مكانتها العامة دون �أدن��ى معار�ضة
مل�ساهمتها يف أ�ط ��ر ال �ق��وى العاملة
املنتجة الأخ���رى .وثانيتهما� :أن ما
ح�صلت عليه امل���ر�أة ال�ع��رب�ي��ة خ�لال
ن�صف القرن املا�ضي مثري ًا لالنتباه،
وال ميكن الإقالل من �ش�أنه �أو �أهميته،
والأهم من ذلك �أنه غري متوقف عند
حد من احلدود ،و�أن م�ساحته العامة
�آخذة بالإزدياد والتنامي مع الأيام.
وال بد يل يف هذه املنا�سبة اجلليله
ومبنا�سبة عيد االم ال�سعيد �أن �أبعث
ببطاقة ح��ب وت�ق��دي��ر و إ�ك �ب��ار للمر�أة
يف ج�م�ي��ع ان��ح��اء ال� �ع ��امل ،اح�ت�رام�� ًا
ل��دوره��ا امل �ق��د���س ،و�أخ�����ص ب��ال��ذات
املر�أة العربية ،بتحية �إكبار و�إجالل،
ل�ك�ف��اح�ه��ا و� �ص �م��وده��ا ،وت�ضحياتها
امل �� �س �ت��دام��ة ،خ��ا� �ص��ة وه ��ي تت�صدى
وت��واج��ه أ�ع �ت��ى ال �ت �ح��دي��ات ال�صعبة
من املنظمات االرهابية ال�شر�سة يف
�شرقنا االو�سط.
ف��أح�ي��ي ك��ل أ�م� � ًا ،وزوج ��ة ،و أ�خ �ت � ًا،
وب�ن�ت� ًا ،ورب��ة ب�ي��ت ،وع��ام�ل��ة ،وطالبة
علم ،و أ���س�يرة يف معتقالت االحتالل
واملنظمات االرهابية ،و�أدع��و اهلل عز
وجل �أن يتغمد ال�شهيدات اللواتي قتلن
بدم بارد بدون ذنب ،برحمته الوا�سعة
ويف جنات اخللد ان �شاء اهلل.
واهلل ويل التوفيق

العاهل الأردين عبداهلل الثاين يلقي كلمة يف الربملان الأوروبي يف �سرتا�سبورغ الثالثاء � 10آذار /مار�س 2015

امل ��ر�� �س ��ال -ت ��ورن� �ت ��و ،ح� ��ذر ال �ع��اه��ل
الأردين امللك عبد اهلل الثاين ،يف خطاب
�أم ��ام ال�برمل��ان الأوروب� ��ي ب�سرتا�سبورغ،
م��ن خطر انت�شار الإره� ��اب وال�ت�ط��رف،
م���ض�ي�ف��ا �أن ف���ش��ل ع�م�ل�ي��ة ال �� �س�لام بني
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ي�شكل ذريعة
للمتطرفني حل�شد ال��دع��م .ق��ال العاهل
عبد اهلل الثاين� إن ف�شل عملية ال�سالم بني
الفل�سطينيني والإ�سرائيليني ي�شكل ذريعة
ي�ستغلها
املتطرفون حل�شد الدعم واال�ستقطاب
من جميع �أنحاء �أوروبا والعامل.
وق��ال امللك يف خطاب �أم��ام الربملان
الأوروب��ي يف �سرتا�سبورغ �إن "الف�شل (يف
عملية ال�سالم) يبعث بر�سالة خطرية� ،إذ
ي ��ؤدي �إىل ت�آكل الثقة بالقانون واملجتمع
ال ��دويل ،وي�ه��دد رك��ائ��ز ال�سالم العاملي،
�أي حل ال�صراعات بالو�سائل ال�سيا�سية
وال�سلمية ،ولي�س بالقوة �أو العنف" .و�أ�ضاف
"كما �أن هذا الف�شل مينح املتطرفني حجة
ت�ساعدهم على ح�شد الدعم والت�أييد ،ذلك
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�أنهم ي�ستغلون الظلم وال�صراع ،الذي طال
�أم ��ده ،لبناء ال�شرعية وجتنيد املقاتلني
الأجانب يف جميع �أنحاء �أوروب��ا والعامل".
و�أو�ضح �أنه "�آن الأوان للتفكري يف امل�ستقبل
وااللتفات �إىل �أن ه��ذا ال�صراع امل�ستمر
�سوف يولد مزيد ًا من الكراهية والعنف
والإرهاب يف جميع �أنحاء العامل".
وت �� �س��اءل "كيف ميكننا خ��و���ض ه��ذه
املعركة الأيديولوجية �ضد الإره��اب دون
�أن نر�سم م�سار التحرك �إىل الأم��ام� ،أي
نحو حتقيق ال���س�لام ب�ين الفل�سطينيني
والإ�سرائيليني؟" و أ�ك ��د �أن��ه "يجب على
بلداننا �أن توحد جهودها ،ور�سم الطريق
التي �ستقودنا �إىل ت�سوية �شاملة نهائية".
وح� ��ذر ال �ع��اه��ل الأردين م ��ن خطر
الإره��اب والتطرف ،وقال "علينا �أن نرى
تهديد التطرف على حقيقته ،فهو تهديد
عاملي ،و�أثره ال ينح�صر يف �سوريا والعراق
فقط� ،إذ طال عدوانه ليبيا واليمن و�سيناء
وم��ايل ونيجرييا والقرن الإفريقي و�آ�سيا
والأمريكيتني و�أ�سرتاليا" .و�أ�ضاف "�سوف

ت�ستمر معركتنا ،لأننا ،ومعنا دول عربية
و�إ�سالمية ،ال ندافع فقط عن �شعوبنا ،بل
عن ديننا احلنيف .فهذه معركة على الدول
الإ�سالمية ت�صدرها �أوال ،فهي -قبل كل
�شيء -حرب الإ�سالم".
و�أو�ضح "�إننا اليوم نخو�ض حربا �ضد
�أيديولوجية تو�سعية تتغذى على الكراهية،
وترتكب القتل با�سم اهلل تعاىل والدين
لتربير �شرور ال يقبل بها �أي دي��ن� ،إنها
بال �شك حرب �ضد �إرهابيني ينتهكون قيم
الإ�سالم والإن�سانية".
و�أك��د �أن "انت�صارنا اليوم بات يعتمد
على وحدتنا ،فدور �أوروبا حيوي يف ح�سم
هذا ال�صراع ،وال �سبيل �إال التعاون فيما
بيننا ل�سد م�ن��اف��ذ ال��دع��م ل�ل�إره��اب�ي�ين
و�إحباط وهزمية خمططاتهم ال�شريرة".
وي�شارك الأردن يف التحالف ال��دويل
ال ��ذي ت �ق��وده ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ل�ضرب
تنظيم "الدولة الإ�سالمية" يف العراق
ويف �سوريا .وي�ضم التحالف الدويل كذلك
الإمارات والبحرين.
وذك��ر امللك عبد اهلل بجهود ب�لاده يف
ا�ستقبال الالجئني الفارين من العنف يف
املنطقة ،وق��ال �إن "الأردن ا�ستقبل �آالف
امل�سيحيني ال�ع��راق�ي�ين ال�سنة املا�ضية،
ف�ضال عن توفري امل�أوى لـ 1,4مليون الجئ
�سوري خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية".
و�أو�ضح �أنهم "ي�شكلون  20باملائة من
ال�سكان ،و�أن هذا الواقع مياثل قيام فرن�سا
با�ست�ضافة كل �سكان بلجيكا".
وخ �ل ����ص �إىل �أن "بلدي ال���ص�غ�ير،
الأردن ،ق��د �أ� �ض �ح��ى الآن ث��ال��ث �أك�بر
م�ضيف لالجئني يف العامل .ونق ّدر عاليا
جهد كل �أولئك الذين يعينوننا يف �أداء
هذه امل�س�ؤولية الدولية".

انق�سامات يف جمل�س النواب الكندي ....
حول م�شروع قانون ملكافحة االرهاب

املر�سال -تورنتو ،ب��د أ� النواب الكنديون
مناق�شة ق��ان��ون ج��دي��د ملكافحة االره ��اب،
ومن املتوقع ان يتواىل نحو خم�سني �شخ�ص ًا
على ال �ك�لام ل��دع��م او انتقاد ه��ذا الن�ص
الذي مينح مزيدا من ال�صالحيات الجهزة
اال�ستخبارات.
وت�سعى احلكومة املحافظة
الع �ط��اء م��زي��د م��ن االم�ك��ان��ات
الجهزة اال�ستخبارات الكندية
ب�غ�ي��ة م�ن��ع ��ش�ب��ان ك�ن��دي�ين من
االلتحاق ب�صفوف تنظيم الدولة
اال�سالمية يف ال�ع��راق او �سوريا
او تنفيذ هجمات معزولة على
االرا�ضي الوطنية .وت�أتي هذه املناق�شة بعيد
ح�صول هجومني على ع�سكريني يف الكيبيك
واوتاوا يف ت�شرين االول/اكتوبر .2014
و�صرح �ستيفن بالين وزي��ر االم��ن العام

"حاليا ميكن الجهزة اال�ستخبارات الكندية
ر��ص��د ت�ه��دي��دات امنية لكنها ع��اج��زة عن
التحرك خالفا مل��ا ميكن ان يفعله معظم
حلفائنا"يف حماربة احلركات اجلهادية.
وم�شروع قانون مكافحة االره��اب الذي

ت�سعى احلكومة اىل ا�ست�صداره�" ،سيجيز
الجهزة اال�ستخبارات اتخاذ تدابري فورية
للت�صدي للمخاطر التي تهدد االمن يف كندا،
على ارا�ضيها او يف اخلارج" .وب��رر �ستيفن

بالينالذيادىلب�شهادتهاماماللجنةالدائمة
لالمن العام والوطني يف جمل�س العموم تو�سيع
�صالحيات اجهزة اال�ستخبارات باال�ستناد
اىل امثلة "حلفائنا مثل ال�سويد وال�نروج
وفنلندا والدمنارك وفرن�سا والواليات املتحدة
وبريطانياوا�سرتاليا".
و�ست�ستمع هذه اللجنة اىل نحو
خم�سني�شاهداخاللاالياماملقبلة
بينهم مدافعون عن حقوق االن�سان
واحل� ��ري� ��ات او م �ن �ظ �م��ات غري
حكومية التي تعترب ان هذا الن�ص
يهدف اىل ت�شديد الرقابة على
املحتجني من ال�سكان اال�صليني او
ان�صارالبيئة.
وبعد ه��ذه امل���ش��اورات �سيطرح م�شروع
ال�ق��ان��ون على الت�صويت يف املجل�س ال��ذي
يحظىفيهاملحافظونبالغالبية.

مقتل اجلندي الكندي اندرو جوزيف يف العراق بنريان �صديقه

اندرو جوزيف دوارون
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امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و� � ،ش��ارك اجل�ن��ود
الكند ّيون يف اربيل يف العراق يف مرا�سم
وداع اجل �ن��دي ال�ك�ن��دي ان���درو ج��وزي��ف
دوارون ال��ذي لقي م�صرعه يوم اجلمعة
 6اذار -مار�س .2015
وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع ال �ك �ن��د ّي��ة قد
�أع �ل �ن��ت ع��ن م���ص��رع اجل �ن��دي و�إ� �ص��اب��ة
ثالثة من رفاقه بجروح يف ا�شتباك جرى
ع��ن ط��ري��ق اخل�ط��أ م��ع ال �ق � ّوات الكرد ّية

نع�ش اجلندي الكندي اندرو جوزيف دوارون يف �إربيل يف العراق
العراق ّية.
وك��ان اجل �ن��ود يف ط��ري��ق ال �ع��ودة �إىل
نقطة مراقبة وراء اخلطوط الأمام ّية.
و�أعلن وزي��ر الدفاع الكندي جي�سون
كيني �أن القوات الكند ّية وكذلك ق� ّوات
التحالف �ستفتح حتقيق ًا يف احلادثة.
واجلندي دوارون من مدينة مونكتون
يف م�ق��اط�ع��ة ن�ي��و ب��رن���س��وي��ك يف ال���ش��رق
الكندي ،وكان ينتمي �إىل قاعدة بيتاواوا

الع�سكر ّية يف اونتاريو.
وذك��ر ب�ي��ان ل�ق�ي��ادة التحالف ،ال��ذي
تقوده الواليات املتحدة� ،أن الع�سكريني
الأرب �ع��ة ك��ان��وا يف مهمة لتقدمي الدعم
الفني وال�ت��دري��ب ل�ق��وات "البي�شمرغة"
الكردية ،عندما تعر�ضوا لإط�لاق النار
ب�ط��ري��ق اخل��ط���أ ،ومت ن�ق�ل�ه��م �إىل أ�ح��د
املراكز الطبية التابعة للتحالف� ،إال �أن
�أحدهم لفظ �أنفا�سه مت�أثر ًا ب�إ�صابته.
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رئي�س بلديةكاجلاري يفوز بجائزة
�أف�ضل رئي�س بلدية يف العامل

امل��ر��س��ال -تورنتو ،رئي�س بلدية كاجلاري
“ناهدنان�شي ” حاز على لقب �أف�ضل رئي�س بلدية
يف العامل  .حيث منح جائزة عمدة عام 2014
العاملية بعد مناف�سة مع  29من ر�ؤ�ساء البلديات
الآخرين من جميع �أنحاء العامل.
ووفقا ملوقع امل�سابقة ف�إن رئي�س البلدية نان�شي
هو "رئي�س البلدية االكرث اث��ارة لالعجاب على
م�ستوى املدن الكندية الكبرية" .وقال املوقع �أي�ضا
�أنه “�صاحب ر�ؤية مميزه يخطط مل�ستقبل املدينة
و جذب انتباه املفكرين من املناطق احل�ضرية من
خمتلف �أنحاء �أمريكا ال�شمالية.
ومنذ توليه ال�سلطة يف عام � ،2010أ�صبح
رئي�س بلدية االكرث اثارة لالعجاب على م�ستوى
املدن الكندية الكبرية.
حيث ل��دي��ه ر�ؤي ��ة ح�ضارية ال��ذي ال تهمل
التفا�صيل اجلوهرية للحكومة املحلية“.
كما و�صفه امل��وق��ع ب��أن��ه “قدوة” ل�ل��إدارة
احلا�سمة ،وال�شمولية والتخطيط امل�ستقبلي .
كما �أ�شاد �أي�ضا بقيادتة يف عام  2013خالل �أزمة
الفي�ضانات يف �ألربتا ،وقدرة املثرية للإعجاب
على ح�شد الناخبني يف حمالته البلدية.
ول ��د ن��اه��دن��ان���ش��ي يف ت��ورون �ت��و ،ون �� �ش ��أ يف
كاجلاري.
وك��ان وال��داه من املهاجرين �إىل كندا من
�أ�صول جنوب �آ�سيويه من تنزانيا .تلقى تعليمه
يف جامعة كاجلاري و ح�صل على بكالوريو�س يف
التجارة عام  .1993كما ح�صل على املاج�ستري يف
ال�سيا�سة العامة من كلية جون كنيدي للدرا�سات
احلكومية يف جامعة هارفارد يف عام  .1998ويف
عام � 2010أ�صبح �أول رئي�س بلدية م�سلم ملدينة

يف �أمريكا ال�شمالية بعد حملته التي �أطلق عليها
” الثورة البنف�سجية” ،و التي �أ�سرت الناخبني
من خمتلف الأطياف ال�سيا�سية.
لي�ست هذه هي اجلائزة الأوىل التي يح�صل
عليها  ،فقد فاز يف عام  2011بجائزة القائد
ال�شاب م��ن قبل املنتدى االقت�صادي العاملي
للأفكاره املبتكرة حول التخطيط احل�ضري .كما
حاز �أي�ضا يف عام  2012على جائزة الرئي�س من
املعهد الكندي للمخططني لتنفيذه �أفكار تقدمية
ح��ول ام��ور مثل ال�شفافية .كما ك��ان ال�شخ�ص
ال�ث��اين الأك�ث�ر �أهمية يف كندا يف قائمة جملة
ماكلني لأف�ضل � 50شخ�ص من الكنديني يف عام
 .2013ومن خالل فوزه بجائزة “رئي�س بلدية
العامل” يف عام  2014من قبل م�ؤ�س�سة ،ي�صبح
�أول رئي�س بلدية كندي يفوز بهذه اجلائزة.
ج��ائ��زة "رئي�س البلدية" العاملية ،ظهرت
لأول م��رة يف ع��ام  2004وه��ي جائزة متنح كل
عامني من قبل ر�ؤ�ساء بلديات املدن و تهدف �إىل
تعزيز وت�شجيع وت�سهيل احلوكمة املحلية اجليدة.
كان الفائز ال�سابق �آزكونا اليناكي رئي�س بلدية
بلباو� ،إ�سبانيا ،و ح�صلت عليها يف عام .2012
وهذا العام جاء دانيال تريمونت ،رئي�س بلدية
غنت يف بلجيكا ،كو�صيف �أول وحاز على جائزة
رئي�س بلدية الثناء العاملي اخلدمات .اما املركز
الثاين فجاء من ن�صيب رئي�س بلدية �سورا بايا يف
اندوني�سيا تري ري�سما هاريني.
و�سيتم ت�سليم ج��ائ��زة رئي�س بلدية العامل
لنان�شيني يف وقت الحق من هذا العام.

اخبار كنديه
الليبرياليون يطالبون ب�إطار
ت�شريعي للموت الرحيمي
ط��ال��ب احل ��زب ال �ل �ي �ب�يرايل ال�ف�ي��دي��رايل
بزعامة جو�ستان ت��رودو حكومة املحافظني
بالك�شف ع��ن اخل �ط��وط العري�ضة للقانون
اجلديد املزمع �صياغته حول املوت الرحيمي
قبل االنتخابات العامة امل�ق��رر �أن جت��ري يف
ت�شرين الأول – اكتوبر املقبل.2015
و� �س�يرف��ع احل���زب م��ذك��رة أ�م� ��ام جمل�س
العموم الكندي لت�شكيل جلنة برملانية خا�صة،
مهمتها ا�ست�شارة اخل�ب�راء يف ه��ذه الق�ضية
احل�سا�سة التي ال حتظى بالإجماع .
جتدر الإ��ش��ارة �إىل �أن احلكومة م�ضطرة
ل�صياغة م�شروع قانون حول الق�ضية ،بعد �أن
اعتربت حمكمة كندا العليا �أن منع الأطباء من
م�ساعدة املر�ضى على امل��وت غري د�ستوري ،
ومنحت احلكومة مدة اثني ع�شر �شهر ًا لتقدمي
م�شروع قانون يعرتف بحق الرا�شدين الذين
يعانون الأوج��اع بطلب م�ساعدتهم على و�ضع
حد حلياتهم .

هذا ويبدو �أن احلكومة غري م�ستعجلة يف
�صياغة القانون و�صرح وزير العدل بيرت ماكاي
�أن احلكومة �ست�أخذ وقتها للتعمق يف درا�سة
حيثيات احلكم ال�صادر عن املحكمة العليا
 ،مما دف��ع بالبع�ض �إىل اعتبار �أن احلكومة
حت ��اذر ط��رح امل��و� �ض��وع ع�ل��ى ال�ن�ق��ا���ش ج��راء
االنق�سامات الداخلية يف �أو�ساط املحافظني
قبيل �إجراء االنتخابات.

�أول مزرعة ماريجوانا لأغرا�ض
طبية يف الربتا !!!!

أ�ع�ل�ن��ت ��ش��رك��ة "�أورورا كانابي�س أ�ن�ه��ا
ح�صلت على �إذن من وزارة ال�صحة الكندية
لزراعة املاريجوانا( ،القنب الهندي) لأغرا�ض
طبية يف مقاطعة �ألربتا يف غرب كندا.
وق��ال الناطق با�سم "�أورورا كانابي�س"،
م��ارك ليفي� ،إن ال�شركة تنوي إ�ن�ت��اج ثمانية
�آالف ك�ي�ل��وغ��رام م��ن امل��اري�ج��وان��ا �سنوي ًا يف
من�ش�أة حديثة وم � أ�م��ون��ة � ُ��ش�ي��دت يف منطقة
م��اون�تن ف�ي��و ()Mountain View
�إىل ال�شمال من كالغاري ،كربى مدن �ألربتا.
و�أ�ضاف �أن الإنتاج �سيبد�أ فور ًا يف املن�ش�أة
التي بلغت تكلفتها  10,5مليون دوالر.
و�أ�شار ليفي �إىل �أن "�أورورا كانابي�س"
ه��ي �أول �شركة م��اري�ج��وان��ا لأغ��را���ض طبية
حت�صل على رخ�صة ف��درال�ي��ة ل��زراع��ة هذه

النبتة يف �ألربتا.
ويفيد موقع وزارة ال�صحة الكندية �أنها
منحت حتى الآن رخ�ص ًا ل�ـ� 26شركة لزراعة
املاريجوانا لأغرا�ض طبية .وتقع معظم مزارع
مقاطعتي �أونتاريو
املاريجوانا املرخ�صة يف
ْ
وبريتي�ش كولومبيا.
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�شاب ًا كندي يلتح
بـ تنظيم الدولة الإ�سالمية" داع�ش"

املر�سال -تورنتو�،أفادت معلومات ح�صل
عليها الق�سم الإن�ك�ل�ي��زي يف هيئة الإذاع ��ة
الكندية �أن �شاب ًا كند ًيا �آخر من مدينة �إدمنتون
�سافر �إىل �سوريا لاللتحاق بتنظيم "الدولة
الإ�سالمية" .
وال�شاب البالغ من العمر ع�شرين عاما
يدعى عمر �إدن  ،وبح�سب �أحد �أفراد �أ�سرته،
فقد ذهب للعمل يف فورت ماكموراي حيث مت
جتنيده .وقد �سافر بعد ذلك �إىل م�صر عام

 2013لدرا�سة الإ�سالم وبعد ب�ضعة �أ�شهر عن
�إقامته يف م�صر ات�صل ب��ذوي��ه ليعلمهم أ�ن��ه
موجود يف �سوريا.
يذكر �أن ثالثة �شبان من مدينة �إدمنتون
قتلوا م�ؤخرا خالل م�شاركتهم يف احلرب �إىل
جانب "الدولة الإ�سالمية" كما مت جتنيد �شابة
كندية يف الثالثة والع�شرين من عمرها خالل
متابعتها درو� �س��ا على الأن�ترن �ي��ت يف مدينة
�إدمنتون عا�صمة �ألربتا يف الغرب الكندي

مظاهرات يف كيبك �ضد �سيا�سة التق�شف
املر�سال -تورنتو ،ت�شهد مدينة كيبك اليوم
مظاهرتان �ضد �سيا�سة التق�شف التي تعتمدها
حكومة احل ��زب ال�ل�ي�برايل يف مقاطعة كيبك
بزعامة فيليب ك��وي��ار وت�ترج��م ه��ذه ال�سيا�سة
باقتطاعات هامة يف املوازنة و�ضغط يف النفقات
تطال برامج اجتماعية .ي�شار �إىل �أنه غداة اليوم
العاملي للمر�أة يقوم �أع�ضاء يف االحت��اد املهني
لل�صحة  FISبالتظاهر �أم��ام مكاتب الدائرة

االنتخابية لوزير العمل �سام حمد .وي�ؤكد االحتاد
�أن �إجراءات التق�شف تطال ب�شكل خا�ص الن�ساء
يف كيبك .على �صعيد �آخ��ر تقوم نا�شطات من
التحالف املحلي للم�سرية العاملية للمر�أة بالتظاهر
�أمام مكاتب وزارة املال يف مدينة كيبك تنديدا
ب�سيا�سة التق�شف التي تعتمدها حكومة احلزب
الليربايل .مظاهرة يف مونرتيال للن�ساء �ضد
�سيا�سةالتق�شف.

احلجاب م�سموح به يف حماكم �أونتاريو:
ت�سا�ؤالت حوله يف مقاطعة كيبك؟

يف الوقت الذي يحتل فيه ارتداء احلجاب
يف املحاكم يف مقاطعة كيبك مكان ًا بارز ًا �أمام
الر�أي العام يف املقاطعة ويف الدوائر الق�ضائية
واحلكومية يف �أعقاب رف�ض القا�ضية �إليانا
مارنغو من حمكمة كيبك اال�ستماع �إىل رانيا
العلول التي كانت ت��رت��دي حجابا ح�ين طلب
النظر يف ق�ضيتها املتعلقة بحجز �سيارة ف�إن
ارت��داء احلجاب أ�م��ام حماكم �أونتاريو يبدو
وك� أ�ن��ه قطع �شوطا ب��ارزا مقارنة بالو�ضع يف
كيبك .فلي�س احلجاب م�سموحا به يف قاعات
امل�ح��اك��م فح�سب ب��ل �إن �إر�� �ش ��ادات حم��ددة
اعتمدتها املحكمة العليا يف �أونتاريو لت�أطري
هذه الت�سوية.
ف ��أون �ت��اري��و حلت ه��ذه امل�شكلة منذ عدة
��س�ن��وات و أ�� �ص �ب��ح ارت� ��داء احل �ج��اب وال��رم��وز
الدينية الأخرى م�سموحا به �أمام املحاكم
وتتحدث املحامية نفي�سة ��ش��وودوري التي
مثلت للمرافعة �أمام حمكمة يف �أونتاريو وهي
ت��رت��دي احل�ج��اب ع��ن جتربتها فقد فاج�أها
ال�ق��ا��ض��ي ع�ن��دم��ا ��س� أ�ل�ه��ا ه��ل ميثلها حم��ام
ف� أ�ج��اب��ت ب�أنها املحامية ففوجئ ه��و �أي�ضا.
وخ�ل�ال �سبع �سنوات م��ن ممار�سة املحاماة
ك��ان��ت ه��ذه الق�ضية امل�شكلة ال��وح�ي��دة التي
واجهتها ب�سبب كونها م�سلمة �إذ متكنت من
املرافعة وه��ي ترتدي احلجاب أ�م��ام املحاكم

العليا واال�ستئناف وال�ف��درال�ي��ة .ومل يخطر
ببالها مطلقا �أن احل�ج��اب ق��د مينعنها من
ممار�سة املحاماة.
رانيا العلول التي رف�ضت قا�ضية يف حمكمة
كيبك اال�ستماع لدعواها الرتدائها احلجاب
ف �ل�ق��د � �ش �ع��رت ه���ي ب ��احل ��زن وال�غ���ض��ب
والإح �ب��اط عندما علمت �أن القا�ضية �إليانا
مارنغو م��ن مونرتيال رف�ضت اال�ستماع �إىل
ق�ضية امل�سلمة رانيا العلول لأنها كانت ترتدي
احل�ج��اب .وتقول املحامية نفي�سة ��ش��وودوري
يف ح��ال مل يكن لهذه امل��ر�أة احل��ق يف التوجه
للمحكمة للمطالبة بحقوقها فما هي الطرق
الأخرى املتوفرة لها؟ �إذ ال ميكنني �أن �أ�صدق
كيف �أن قا�ضية ات�خ��ذت ق��رارا يتعار�ض مع
��ش��رع��ة احل �ق��وق ال �ت��ي ك ��ان م��ن واج �ب �ه��ا �أن
حتميها� .أم ��ا بالن�سبة للنائب يف مقاطعة
�أونتاريو جاجميت �سينغ وهو حمام جنائي يف
الوقت نف�سه ف�إنه يتذكر ب�أن الو�ضع يف �أونتاريو
كان خمتلف ًا منذ ع�شرين عاما وهو يقول بهذا
اخل�صو�ص:
كطالب يف القانون يرتدي العمامة والكربان
(اخلنجر) وهما رمزان دينيان لطائفة ال�سيخ
مل يكن يحق يل دخ��ول قاعات املحاكم .لذا
حتدثت �إىل م�س�ؤول الأم��ن ومت االتفاق بيننا.
اجلميع علموا �أنني �أرتدي رموزا دينية وبالتايل
هي ال ت�شكل �أي خطر.وي�ؤكد� :إذا كان الو�صول
�إىل الق�ضاء مرفو�ض لأ��س�ب��اب دينية فهذا
هجوم على �أ�س�س الدميقراطية ذاتها.
وي���ص�ع��ب ع�ل��ى ج��اج�م�ي��ت �سينغ تف�سري
ال��دواف��ع ال�ت��ي ح��دت بالقا�ضية املونرتيالية
لرف�ض النظر يف الق�ضية فيقول :يف بع�ض
الثقافات من ب��اب االح�ترام رف��ع القبعة غري
�أنه يف بع�ض الثقافات الأخرى ف�إن الإبقاء على
غطاء الر�أ�س دليل على االحرتام.
وكانت �أحزاب املعار�ضة يف جمل�س العموم
الكندي بالإ�ضافة حلزب املحافظني احلاكم قد
انتقدت موقف القا�ضية �إليانا مارنغو باعتبار

�أنها �أخط�أت برف�ضها النظر يف ق�ضية امر�أة
م�سلمة بحجة ارتدائها احلجاب يف املحكمة.
ف��اع�ت�بر ت��وم��ا���س م��ول�ك�ير زع �ي��م احل��زب
الدميقراطي اجلديد ب�أنه ق��رار �سيء بينما
اع �ت�بر زع �ي��م احل� ��زب ال �ل �ي�برايل امل �ع��ار���ض
جو�ستان ترودو ب�أنه و�ضع غري مقبول يف وقت
اعترب فيه رئي�س ال��وزراء الكندي زعيم حزب
املحافظني �ستيفن هاربر عرب مدير االت�صاالت
ب�أنه طاملا مل يكن وجهها مغطى ف�إنه يحق لها
�أن متثل لل�شهادة �أمام املحكمة.

ي�شار �إىل �أن مهنة املحاماة يف �أونتاريو
قد ط��ر�أت عليها تغيريات هامة على م�ستوى
التعددية فبعد �أن كان تواجد الأقليات املنظورة
يف مكاتب املحامني ال تتعدى ن�سبته  %10يف
ع��ام  2001ف�إنه اليوم يف ارت�ف��اع م�ستمر يف
مكاتب املحامني و�أي�ضا بالن�سبة للعاملني يف
قطاع الق�ضاء .وكان حكم �صادر عن حمكمة
ا�ستئناف �أون�ت��اري��و يف ع��ام  1998ق��د �أ�صبح
مبثابة اجتهاد وهو ين�ص على �أن ارتداء غطاء
الر�أ�س يف املحاكم م�سموح به طاملا �أنه ال يعيق
النظام ونزاهة احلكم وهي قاعدة تطبق على
املحامني واملتهمني واملدافعني واحل�ضور على
ال�سواء.
�أم ��ا يف كيبك ف� ��إن ق�ضية القا�ضية التي
رف�ضت النظر يف دعوى امر�أة لأنها كانت ترتدي
احلجاب �ستتم مناق�شتها يف جمل�س الق�ضاء يف
املقاطعة �أواخر ال�شهر مار�س احلايل.
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مقاالت واخبار

"العا�صمة"اجلديدة  ..مل�صر
بـ 45مليار دوالر تعادل م�ساحة �سنغافورة و� 4أ�ضعاف مدينة وا�شنطن

املر�سال -تورنتو ،بعيد ًا عن الأهرامات
وال�ن�ي��ل وم �ي��دان ال�ت�ح��ري��ر ،ب ��د�أت م�صر
خطوتها الأوىل لإن�شاء عا�صمة جديدة لها،
على �أحدث الطرز واملوا�صفات الع�صرية،
بد ًال من عا�صمتها احلالية ،التي تعاين من
الزحام والكثافة ال�سكانية اخلانقة.
متثلت ه��ذه اخل�ط��وة يف توقيع اتفاق
بني احلكومة امل�صرية و�شركة "�إعمار"
العقارية الإم��ارات�ي��ة ،على هام�ش م�ؤمتر
"م�صر امل�ستقبل" الذي انعقد من -13
 15مار�س� /آذار  ،2015بح�ضور الرئي�س
امل���ص��ري عبدالفتاح ال�سي�سي ،وال�شيخ
حممد بن را�شد املكتوم ،نائب رئي�س دولة
الإمارات ورئي�س الوزراء وحاكم دبي
ورغم �أن املدة املحددة لتنفيذ املرحلة
الأوىل من م�شروع "القاهرة ذا كابيتال"،
�أو "القاهرة العا�صمة" ،متتد �إىل ع�شر
�سنوات ،فقد دعا ال�سي�سي �إىل �سرعة �إجناز
امل�شروع ،ووع��د بتقدمي كافة الت�سهيالت
املمكنة لل�شركة الإم��ارات �ي��ة ل�ل�إ��س��راع يف

تنفيذ امل�شروع يف �أقرب وقت ممكن .ومتتد
املدينة اجلديدة على م�ساحة تبلغ �أكرث من

خم�ط��ط امل �� �ش��روع ال ��ذي ُي �ع��د �أح ��د �أك�ثر
م���ش��روع��ات التطوير ال �ع �ق��اري طموح ًا،

 270مي ًال مربع ًا� ،أي حوايل  700كيلومرت
مربع� ،إىل ال�شرق من مدينة القاهرة ،يف
املنطقة الواقعة بني طريقي "القاهرة –
ال�سوي�س" ،و"القاهرة – العني ال�سخنة"،
�شرقي الطريق الدائري الإقليمي ،بالقرب
من البحر الأحمر.
وت�ع��ادل م�ساحة ه��ذه املدينة ،بح�سب

م�ساحة دولة �سنغافورة ،كما �أنها ت�صل �إىل
�أربعة �أ�ضعاف م�ساحة العا�صمة الأمريكية
وا�شنطن ،وم��ن املتوقع �أن ت�ستوعب نحو
�سبعة ماليني ن�سمة  .وبينما تتميز القاهرة،
العا�صمة احلالية مل�صر ،مبعاملها ومن�ش�آتها
و�ساحاتها التاريخية ،وتُعد واحدة من �أكرث
امل��دن التي تنب�ض باحلياة ط��وال اليوم،

العنف وال�سرطان والإيدز والإدمان..
خماطر �ضد املر�أة

امل��ر��س��ال -ت��ورن�ت��و ،لأن�ه��ا ن�صف العامل،
ُيحتفى ب�ه��ا بت�سليط ال���ض��وء ع�ل��ى حت��دي��ات
ت�ساعد ال��رع��اي��ة ال�صحية وال�ت�ث�ق�ي��ف على
جت ��اوزه ��ا ،بح�سب ت�ق��ري��ر ن���ش��رت��ه �صحيفة
 huffingtonpostنق ًال عن م�س�ؤولة يف
منظمة ال�صحة العاملية.
على ر�أ���س قائمة التحديات التي تواجه
�صحة امل ��ر�أة يت�صدر �سرطاين ال�ث��دي وعنق
الرحم ،اللذان يقتالن نحو مليون امر�أة �سنوي ًا،
يف البلدان متو�سطة الدخل والفقرية التي غالبا
ما يكون احل�صول فيها على خدمات �صحية
�صعبا �أو حمدودا.
�صحة امل��ر�أة الإجنابية ،م�س�ؤولة عن ثلث
امل�شاكل ال�صحية عند الن�ساء يف العامل بني
 15و ،44ويعد اجلن�س غري الآمن �أحد �أ�سباب
هذه امل�شكلة ،ما يجدد دعوة متخ�ص�صني �إىل
� �ض��رورة التوعية ب�سبل ال��وق��اي��ة م��ن العدوى
اجلن�سية لأكرث من  222مليون امر�أة يف العامل.
وعلى الرغم من مرور  3عقود على انت�شار
الإيدز ،مازال ميثل تهديد ًا خا�صة بعدم معرفة
ن�ساء ك �ث�يرات ل�ط��رق منع ال �ع��دوى و�صعوبة
احل���ص��ول ع�ل��ى ع�ل�اج ،ف�ضال ع��ن �أم��را���ض
جن�سية �أخ��رى كال�سيالن والزهري التي تقتل
نحو  300جنني �أو طفل حديث الوالدة �سنوي ًا.
وتربز رغم التطور الهائل امل�شاكل ال�صحية

التي تتعلق بالأمومة يف البلدان الفقرية ،ففي
عام  2013توفيت نحو � 300ألف ام��ر�أة �أثناء
احلمل وبعد ال��والدة لنق�ص الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية ،ونحو  13مليون فتاة بني  10و19
تنجنب �سنويا ،توفيت ك�ث�يرات منهن ب�سبب
التعر�ض مل�ضاعفات احلمل يف �سن �صغرية
ف�ضال عن عمليات الإجها�ض غري الآمنة.
ومن التحديات �أي�ض ًا ،العنف �ضد امل��ر�أة
خا�صة اجل�سدي واجلن�سي� ،إذ تتعر�ض �سيدة
م��ن ك��ل ث�ل�اث حت��ت اخلم�سني ع��ام��ا للعنف
من �شريكها �أو من غريه ،ما ي�ؤثر على �صحة
امل��ر�أة اجل�سدية ف�ضال عن النف�سية ،عدا عن
االكتئاب والقلق الذي تتعر�ض له املر�أة ب�شكل
�أكرب مقارنة بالرجل.
 4ماليني و� 700ألف ام��ر�أة يف عام 2012
ق�ضت ب�سبب �أم��را���ض غري �سارية ،كال�سمنة
وحوادث الطرق والإدمان ف�ضال عن التدخني،
كانت �أعمارهن حتت  70عاما.

ف�إنها �أي�ض ًا واحدة من �أكرث املدن ازدحام ًا،
حيث يعي�ش فيها حوايل  18مليون ن�سمة،
كما يق�صدها يومي ًا ماليني �آخرين .وتقول
احلكومة امل�صرية �إن فكرة �إن�شاء عا�صمة
�إدارية جديدة ،ت�ضم �أي�ض ًا ع�شرات الأحياء
ال�سكنية ،من �ش�أنها تخفيف ال�ضغط على
"القاهرة التاريخية" ،التي من املتوقع �أن
يت�ضاعف عدد �سكانها �إىل ما يقرب من 40
مليون ن�سمة ،يف غ�ضون العقدين القادمني.
الطموحات وراء العا�صمة اجلديدة
كبرية ،فبالإ�ضافة �إىل املباين احلكومية
وال���س�ف��ارات الأج�ن�ب�ي��ة ،يت�ضمن خمطط
امل�شروع �إن�شاء مطار دويل عمالق� ،أكرب من
مطار "هيرثو" بالعا�صمة الربيطانية لندن،
ف�ض ًال عن حمطات للطاقة ال�شم�سية ،ونحو
� 40ألف غرفة فندقية.
وعندما يكون احللم طموح ًا  ،ف��إن
التكلفة �ستكون بالت�أكيد �ضخمة ،حيث
تبلغ التكلفة التقديرية لهذا امل�شروع
 45مليار دوالر.

تنظيم "داع�ش" الأرهابي
يحطم متحف املو�صل !!!

امل��ر��س��ال -تورنتو - ،أ�ف ��ادت م�صادر
ع��راق�ي��ة يف امل��و��ص��ل ب� ��أن تنظيم ال��دول��ة
اال�سالمية املعروف با�سم (داع�ش) ،قام
بهدم متحف املو�صل والنمرود الذي ي�ضم
قطعا �أثرية تعود لآف ال�سنني يف حمافظة
نينوى  400 ،كم �شمايل بغداد.
وقالت امل�صادر لوكالة االنباء الأملانية �إن
عنا�صر داع�ش �أقدمت على ارتكاب جرمية
�شنيعة  ،متثلت بهدم معامل نينوى االثرية ،
وتخريبها يف اب�شع هجمة تتعر�ض لها معامل
املحافظة االثرية يف التاريخ احلديث .منذ
�سيطرة التنظيم على املو�صل واملحافظة
ب�شكل ع ��ام يف ال�ع��ا��ش��ر م��ن ح��زي��ران/
ي��ون�ي��و ، 2014وق��ام بتدمري �آث��ار النمرود

جنوب �شرقي املو�صل .
و�أو� �ض �ح��ت �أن التنظيم دم��ر بوابة"
نركال" ب�أكملها التي تعود للفرتة اال�شورية
م�ن��ذ الآالف ال �� �س �ن�ين ،ومت��اث �ي��ل للملك
�سنحاريب ت�ع��ود حل �� �ض��ارات اال��ش��وري�ين
وال�سومريني واالكديني كانت متواجدة يف
املتحف ،يتم �شرحها لطلبة ق�سم االثار يف
جامعة املو�صل .
وذك ��رت �أن م��ا مت ت��دم�يره ال �ي��وم يعد
كنوز تراثية واثارية يف مدينة املو�صل التي
باتت اليوم تفقد اك�بر معاملها و�صروحها
احل�ضارية على يد تنظيم داع�ش

االردن ثاين ا�شهر وجهة �سياحية عربية

البرتاء احدى العجائب ال�سبع يف العامل
امل��ر� �س��ال -تورنتو،ح�صلت هيئة ن�شيط
ال�سياحة االردنية امل�شاركة يف معر�ض بور�صة
لل�سياحة العاملية مبدينة برلني االملانية على
جائزة ثاين ا�شهر موقع ووجهة �سياحة عربية
بعد ابو ظبي التي منحت من قبل(جو �إريبيا جو
�أيجا �أواردز )
.Go Arabia Go Asia Awards

وقال مدير عام هيئة تن�شيط ال�سياحة

الدكتور ع�ب��دال��رزاق عربيات يف ت�صريح
�صحفي اان املعر�ض ال��ذي �شاركت به 20
جهة من قطاع ال�سياحة والفنادق ومكاتب
ال�سياحة وال�سفر الأردنية والناقل الر�سمي
امللكية الأردن��ي��ة و�سلطة منطقة العقبة
االقت�صادية اخلا�صة .وتعد هذه اجلائزة
من اجلوائز املهمة التي يعنى بها القطاع
ال�سياحي وت�سهم بالرتويج للمنتج ال�سياحي

االردين ليكون االردن وجهة لل�سائح على
امل�ستوى العربي والعاملي.
وا��ض��اف ان��ه عقد على هام�ش امل�ؤمتر
العديد من االجتماعات مع �شركات الطريان
العار�ض وطريان منخف�ض التكاليف بهدف
حتفيزها وبدء ت�شغيل رحالتها �إىل الأردن
ورفع �أعداد ال�سياح القادمني �إىل اململكة.
واكد عربيات �أن الهيئة تعمل ب�شكل كبري

على الت�سويق والرتويج لل�سياحة االردنية
بجميع انواعها وا�ستغالل ما يتمتع به االردن
من بيئة �سياحية �آمنة و�أجواء مثالية لل�سائح
وعلى �صعيد ال�سياحة البيئية.
ول��ف��ت اىل ان م��وق��ع ن���زل ف�ي�ن��ان
البيئي �صنف ك��أح��د امل��واق��ع النهائية
املر�شحة جلائزة نا�شونال جيوغرافيك
خالل املعر�ض.
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املر�أة العربية ..يف يومها العاملي
املر�أة الأردنية �..إمنوذج ًا !!!!
د .سحر عبد املجيد املجايل
يحتفل العامل يف الثامن من �آذار
من كل ع��ام ،باالجنازات ال�سيا�سية
واالج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �� �ص��ادي��ة التي
�أحرزتها امل��ر�أة ،وق��د ج��اء االحتفال
ب �ه��ذه املنا�سبة ع�ل��ى اث��ر ع�ق��د �أول
م�ؤمتر لالحتاد الن�سائي الدميقراطي
ال �ع��امل��ي وال � ��ذي أ�ق� �ي ��م يف ب��اري ����س
عام  ،1945و من املعروف �أن احتاد
الن�ساء الدميقراطي العاملي يتكون
ل�ح��زاب
م��ن امل�ن�ظ�م��ات ال��ردي �ف��ة ل� أ
ال�شيوعية  ،و لذلك كان �أول احتفال
عاملي بيوم املر�أة.
بالرغم �أن بع�ض الباحثني يرجح
�أن ال �ي��وم ال�ع��امل��ي ل�ل�م��ر�أة ك��ان على
�إثر بع�ض الإ�ضرابات الن�سائية التي
حدثت يف الواليات املتحدة الأمريكية،
وال�ت��ي نظمته العامالت يف �صناعة
الن�سيج يف مدينة نيويورك بالواليات
امل�ت�ح��دة االم��ري�ك�ي��ه يف ال�ث��ام��ن من
�آذار-مار�س من عام 1909م .
لقد أ�ث��ار ه��ذا اليوم" ي��وم امل��ر�أة
العاملي" ج��د ًال وا�سع ًا ح��ول اتفاقية
مناه�ضة كافة �أ�شكال التمييز �ضد
امل ��ر�أة ،وم�س�ألة حقوقها وال�ت��ي هي
ج��زء ال يتجز أ� م��ن حقوق الإن�سان،
وحقوق الإن�سان كل ال تتجز�أ.
�أي ال ميكن الإمي��ان بجزئية من
ت�ل��ك احل �ق��وق م�ث��ل احل ��ق يف حرية
التعبري والتجمع وغريه ،وننكر حقوق
املر�أة �أو حقوق الطفل وغريها.
لذا ال ميكن اعتبار �أولئك الذين
ي��دع��ون ب� إ�مي��ان�ه��م بحقوق الإن���س��ان
وي�سمون �أنف�سهم ن�شطاء يف هذا
املجال ثم يقفون يف وجه حقوق املر�أة،
ويعار�ضون �أب�سط تلك احلقوق ،مثل
قانون الأح��وال ال�شخ�صية يف بع�ض
دول ال �ع��امل  ،فمثل ه� ��ؤالء ال ميكن
اعتبارهم ب�أي حال من الأحوال �ضمن
ن�شطاء حقوق الإن�سان.
علم ًا ب�أن هذا التمييز باملنا�سبة
�سائد يف املجتمعات الغربية �أكرث منه
يف املجتمعات العربية-الإ�سالمية،
�إال �أن الآلة الإعالمية الغربية هزمت
منابرنا الإعالمية وقتلت فينا �إرث
وروح وث�ق��اف��ة "وزير �إعالم" نبينا
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ح�سان
بن ثابت ر�ضي اهلل عنه.
�إن االحتفال بيوم امل��ر�أة العاملي
ما هو �إال تذكري للجميع ب�أنه ال ميكن
الو�صول �إىل التنمية �إال �إذا �شاركت
فيها امل� ��ر�أة ك� إ�ن���س��ان يتمتع بكامل
حقوقه الإن�سانية كالرجل متام ًا ،وهو
ما �أكد عليه الإ�سالم العظيم ،عقيدة
وثقافة وممار�سة.
كما ي�شكل دعوة للمهتمني ب�ضرورة
ابتكار الأ�ساليب والآل�ي��ات املتجددة
للعمل يف جمال املر�أة.
ففي الثمانينيات وحتى الن�صف
الأول من ت�سعينيات القرن الع�شرين،
كانت اجلمعيات الن�سائية� ،أو لنقل
بع�ضها يحتفل بهذا ال�ي��وم بطريقة
خمتلفة عما عليه احل��ال يف الوقت
احلا�ضر ،لذا با�شرت هذه اجلمعيات
بتبني فعاليات على امل�ستوى الوطني
بحيث ت�أخذ طابع اال�ستمرارية.
كما �إن تغيري واقع امل��ر�أة ي�ستلزم
ال ��وع ��ي ب �ح �ق��وق �ه��ا وال �ع �م��ل اجل ��اد
وامل�ستمر لتطويرها وتنميتها ،وهذا
لن يتحقق يف غياب الإرادة ال�سيا�سية
التي تفتقدها املر�أة  ،وتقع على عاتق
املنظمات الأه�ل�ي��ة امل� ؤ�م�ن��ة بحقوق
املر�أة� ،سواء �أكانت منظمات ن�سائية
�أو غري ذلك ،م�سئولية العمل امل�شرتك
لل�ضغط باجتاه حتقيق تلك الإرادة
ال�سيا�سية ،وه��ذا لن يت�أتى �إال بخلق
قاعدة وا�سعة مناه�ضة جلميع �أ�شكال

التمييز �ضد املر�أة.
و ي �� �ش �م��ل م �ف �ه��وم امل �� �ش��ارك��ة
ال�سيا�سية جممل الن�شاطات التي
تهدف للت�أثري على ال �ق��رارات التي
ت�ت�خ��ذه��ا اجل �ه��ات امل�ه�م��ة يف �صنع
ال�سيا�سة العامة ،كال�سلطة التنفيذية
والت�شريعية والق�ضائية ،كما ت�شمل
هذه الن�شاطات الت�صويت لإنتخاب
امل�م�ث�ل�ين وع �ل��ى امل���س�ت��وي��ات ك��اف��ة،
وامل�شاركة يف الن�شاطات االنتخابية
للمر�شحني ،واالن�ضمام �إىل العمل
يف الأح��زاب ال�سيا�سية ،وامل�ساهمة
يف فعاليات املجتمع املدين  .والتي ال
ميكن حتقيقها مبعزل عن الدور الذي
تقوم به املر�أة يف جمتمعها ،ك�إي�صال
املر�أة �إىل مراكز �صنع القرار ،كونها
ه��ي الأق� ��در م��ن غ�يره��ا ع��ن الإمل ��ام
بق�ضاياها ،وحتقيق امل�صالح املرتبطة
بهذه الق�ضايا ،و�إبرازها الدفاع عن
حقوقها.
كما يجب �إدراك ب�أن وجود املر�أة
يف امل��واق��ع ال يخدم امل ��ر�أة وحدها
واجلوانب املتعلقة بها فقط  ،ولكنه
ينعك�س ايجابي ًا على كافة جوانب
املجتمع وفعالياته.
وت�شري بع�ض الإح�صائيات �إىل
النجاحات التي و�صلت �إليها امل��ر�أة
يف العامل ،فقد تبو�أت من�صب رئي�س
دول��ة ،و قيادة احلكومة كالباك�ستان
وبنغالد�ش وتركيا والهند و �سريالنكا
و�أملانيا وغريها.
وعلى م�ستوى امل��ر�أة الأردنية
ف� �ق ��د خ��ط��ت خ � �ط� ��وات ك� �ب�ي�رة يف
جم��ال امل���ش��ارك��ة ال�سيا�سية ،حيث
�ضمن الد�ستور الأردين لها حقوقها
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،م ��ن ح �ي��ث ح �ق �ه��ا يف
الت�صويت والرت�شيح على م�ستوى
االن �ت �خ��اب��ات امل�ح�ل�ي��ة وال�برمل��ان �ي��ة،
وامل�شاركة يف التنظيمات ال�سيا�سية
والنقابية واملهنية.
ه��ذا بالإ�ضافة �إىل دع��م جاللة
امل�ل��ك عبد اهلل ال �ث��اين �إىل ق�ضايا
املر�أة واىل �إلزام احلكومات املتعاقبة
بالعمل من اجل تنفيذ الإ�سرتاجتية
الوطنية للمر�أة ،التي �أعدتها اللجنة
الوطنية ل�ش�ؤون امل ��ر�أة ،ومب�شاركة
جميع الفئات جلعل الظروف الر�سمية
وال�شعبية مواتية حل�شد الطاقات  ،من
اجل تر�سيخ املفهوم الأ�سا�سي لتمثيل
امل���ر�أة يف �أي م��وق��ع ،وخ�صو�صا يف
االنتخابات البلدية والنيابية.
ل �ق��د ح �ق �ق��ت امل� � ��ر�أة الأردن� �ي ��ة
اجن ��ازات كبرية يف كافة امل�ج��االت،
ف �ف �� �ض�لا ع� ��ن و� �ص��ول �ه��ا �إىل قبة
الربملان ،واملنا�صب احلكومية العليا
ك��ال��وزارة والأم�ي�ن ال�ع��ام واملحافظ
وال�سفري ،كما لها ح�ضورها الفاعل
يف املنظمات الن�سائية غري احلكومية.
فلجان امل��ر�أة الأردن�ي��ة ت�شكل يف
حقيقة الأم ��ر ح��رك��ة ن�سائية أ�خ��ذه
يف ال�ت��و��س��ع .وه �ن��اك ع�ظ�ي��م الأم��ل
يف تفعيل اجلهود من اج��ل النهو�ض
ب��دور امل��ر�أة الأردن�ي��ة ،والت�أكيد على
�أهمية م�شاركتها العامة :اقت�صاديا
و� �س �ي��ا� �س �ي��ا واج �ت �م��اع �ي��ا وت �ن �م��وي��ا،
وب��ال��رغ��م م��ن امل�ع��وق��ات التي تواجه
امل��ر�أة الأردن �ي��ة� ،سوء �أكانت مادية
�أو تنظيمية �أم جمتمعية� ،إال �أن
"الكوتا" الن�سائية  ،كمفهوم ومنهج،
ال ميكن اعتبارها الطريق الأ�سلم
لإن�صاف املر�أة الأردنية ،بالرغم من
�أنها ت�شكل خطوة م�ؤقتة يف االجت��اه
ال�صحيح ،متكن املر�أة �سيا�سيا ،حتى
ي�ستطيع املجتمع التعود على ممار�سة
املر�أة لدورها يف خمتلف مراكز �صنع
القرار .
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 ...نكت منوعه ...

للت�سلية
مت�شي على احلبل بكعب عال

يف البيت العربي �إذا وقعت على وجهك . . . . . . . . . . . . .
ت�سمع � :أح�سن  .ت�ستاهل  .اهلل ميهل وال يهمل  .ربي فوق !
حت�س انك ابو لهب و وقعت بني العرب
مره واحد �شاف مرته ما�شيه مع �صاحبه فراح قتل �صاحبه قالتلو مرتو ازا ب�ضل على ه�شغله
بتخ�سر كل �صحابك
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
مدر�س �س�أل �أحد الطالب  :طري يتكلم و�أول حرف منه الباء فرد الطالب  :الببغاء فقال :
ممتاز � ..شو �إ�سمك؟ يرد عليه الطالب � :أحمد �س�أله املدر�س� :أبوك �شو بي�شتغل؟ رد الطالب
 :دكتور فيقول املدر�س � :شايفني �أبناء الدكاتره كيف؟ راح املدر�س يعطي �س�ؤال ثاين  :حيوان
بطيء و�أول ح��رف يف ا�سمه ال�سني ,رد �أح��د الطالب � :سلحفاة,
رد املدر�س :ممتاز �شو ا�سمك فقال  :وائل �شو بي�شتغل �أب��وك؟ رد
الطالب :مهند�س ق��ال امل��در���س� :شايفني أ�ب�ن��اء املهند�سني كيف؟
بعدها �س�أل املدر�س ال�س�ؤال الثالث :طائر له جناحني  ..ما هو ؟ فرد
�أحد الطالب ب�سرعه :مت�ساح فقال املدر�س �شايفني الغبي هذا � ..شو
ا�سمك ؟ رد الطالب :خلف �أبوك �شو بي�شتغل ياغبي؟ رد الطالب :مدير املخابرات رد املدر�س :
واهلل يا حبيبي هو التم�ساح لو ي�شد حيله �شوي راح يطيــــر
مره موزه قالت لب�صله " :مره موزه قالت لب�صله�" :أف ريحتك فايحه" .قالت الب�صله" :ا�سكتي
اح�سن من اللي ب�شلحوها النا�س وهي �ساكته".
م�صطلحاات ما بفهمها اال عرب...
ع�صب بنام مث ًال
ع�صبت بـعـ�صـّب  :ال يا �شيخ يعني �أخوك �إذا ّ
�أنـا �إذا ّ
واهلل متذ ّكر بـ�س نـا�سي ،وال ما عرفنا انت متذ ّكر اّول نا�سي
قـاعديـن بـنـمـ�شي و لـ ّمـا تـركـ�ض بت�سبح
و �أخري ًا اجلمله الوحيده اللي مالها معنى و امل�شكله الكل يفهمها ،انا اذا هاي برنلك طيب انت
اذا هذيك اي�ش بتعمل ..
واحد راح ي�شرتي عربية .لقى كل العربيات غالية عليه .بعدين لقى عربية قدمية و عليها تراب
كتري ب�س �سعرها منا�سب� .صاحب املحل قال له العربية دي فيها ميزة هايلة .ب�ص كدة ..وقام
م�سح ب�إيده الرتاب اللي عليها قام طلع منها عفريت  .قال له �:شبيك لبيك
تطلب �إي��ه؟ قال له هات �شاي للبيه ح��ا ًال ..يف حلظة كانت كباية
ال�شاي قدام الراجل .قام ا�شرتى العربية فور ًا و �ساقها و طلع بيها
على حتة �أر�ض فا�ضية و قام نزل و م�سح الرتاب اللي علي العربية .قام
طلع له العفريت .قاله عايزك تبني يل هنا ق�صر كبري فيه جنينة و حمام
�سباحة و ملعب تن�س و .....قام العفريت قال حيلك حيلك �إنت فهمت غلط ..
�أنا �شاي و قهوة ب�س
واحد �أزعر ا�ست�شيخ راح ربى حليه و ّ
دق على �صباحه عالمه �سجود املهم راح على �صاله اجلمعه
و طلب من ال�شيخ انه يخطب اجلمعه بالنا�س و هدد ال�شيخ انو ب�شرحه باملو�س اذا رف�ض املهم
االمام خاف و خاله يخطب اجلمعه بعد اخلطبه �سال االزعر ال�شيخ كيف كانت اخلطبه قاله
ال�شيخ وهو خايف مليحه ب�س يف كمن غلط اوال :ملك احلب�شه ا�سمه النجا�شي م�ش النغا�شي
و هو م�ش من منطقة الغور ثانيا :اللي ما ب�صلي ربنا بحا�سبه م�ش انته اللي بت�شل عر�ضه
ثالثا :الدخان حرام حتى و لو كنت �سكران و فاقد ال�سيطره على عقلك رابعا :ابو جهل ما باع
بالل لرب�شلونه بخم�س ماليني و بعدين ملا تخل�ص اخلطبه بتنزل على الدرج ما بتزحلق على
الدربزين
يف مرة دوريات ال�شرطة بدها تكافئ ايل بكون حاط حزام االمان .فاج ْا واحد حاط احلزام
فاعطوه  200دينار ،و�سالوه �شو بدك تعمل فيهم.
حكالهم يف علي دين  7.5دينار بدي ا�سدهم  ،والباقي بدي اطلع بيه رخ�صة.
واحد اندع�ست حماته� .س�ألوه :مال �شفايفك �سودا قال :من كرثماب�ست عجل ال�سياره
قال يف واحد اجدب راح للجي�ش وهو عم يخدم كان جاي لعنده اللواء قام رفقاتو
حفظوه اذا بي�س�ألك ال�ل��واء ادي�ش عمرك بتقلو � 20سنة واذا
بي�س�ألك ادي�ش الك بتقلو �شهرين واذا بي�س�ألك �شو عم تاكول رز
وال برغل بتقلو من ال�شكلني  ....واهلل واجى اللواء واختار االجدب و�س�أله ...
ادي�ش عمرك ؟ قلو �شهرين �سيدي  ...قلو لي�ش ادي�ش الك بالع�سكرية ..قلو 20 :
�سنة �سيدي  ..قلو � :شو �شايفني حمار وال جح�ش ؟؟ ...قلو  :من ال�شكلني �سيدي
مرة واحد اهبل حب واحدة اجتوز اختها ع�شان ي�شوفها كل يوم .
مرة واحدة قاعدة مع جوزها فى جو رومان�سى فال�ست قالت جلوزها قوىل كلمة حلوة قالها
بقالوة ،قالت له ال كلمة تهزنى ،قال لها مرجيحة ،قالت ال كلمة حت�س�سنى انى مراتك قال
لها انتى طالق .

�أك � ��دت الأم��ري �ك �ي��ة داردي��ف��ي��ل فيث
دي �ك��ي(� 25سنة) أ�ن �ه��ا ام� ��ر�أة ال تعرف
اخل��وف ،حيث م�شت على احلبل من فوق
مرتفع ي�صل طوله مئات الأقدام يف الهواء
الطلق بينما كانت ت��رت��دي ح��ذاء بكعب
عايل  3بو�صة .املغامرة فيث ،من �أو�ستني
بتك�سا�س ،ت��وج�ه��ت �إىل منطقة جبلية
�أو�سرتوف يف جمهورية الت�شيك من �أجل
�إثبات مهارتها الفائقة وثباتها العايل يف
امل�شي على احلبل .وتقول فيث :نظر ًا لأن
ثمة �أح��د مل ي�ح��اول م��ن قبل امل�شي على
احلبل من منطقة مرتفعة بكعب حايل،
قررت �أن �أحاول.
فامل�شي على احلبل من نقطة مرتفعة
�أم��ر �صعب يف ح��د ذات ��ه ،كما �أن امل�شي

بالكعب العايل لي�س �سه ًال ،واجلمع بني
االثنني من �ش�أنه �أن يكون �أم��ر ًا جاذب ًا .
و�أ�ضافت :امل�شي على احلبل من منطقة
عالية يعلمك التوازن وعدم اخلوف والبقاء
ه��ادئ � ًا  .فيث  ،حم�ترف��ة يف امل�شي على
احلبل من مناطق مرتفعة ،وقد مار�ست
تلك الريا�ضة اخل�ط�يرة خ�لال اخلم�س
�سنوات الأخ�يرة ،و�سافرت يف العديد من
بقاع الأر�ض للم�شاركة يف م�سابقات امل�شي
على احلبل وتقدمي عرو�ضها اخلطرية.
ح �ط �م��ت ف �ي��ث ك ��ل الأرق � � ��ام ال�ق�ي��ا��س�ي��ة
الن�سائية ،مب��ا يف ذل��ك امل�شي على حبل
منفرد ًا من مكان مرتفع ،حوايل  820قدم ًا
فوق �سطح الأر�ض ،وامل�شي مل�سافات طويلة،
نحو  55مرت ًا يف �أوتاوا.

ﻗ�ﺼ�ﺺ ﻃﺮﻳﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭيخ
ﺭﺟﻞ ﻳﻄﻠﻖ ﺧﻤ�ﺲ ﻧ�ﺴﺎﺀ ﻲﻓ �ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍ�ﻷ �ﺻﻤﻌﻲ ﻣﺎﺣﺪﺛﻪ،
ﻗﺎﻝ :ﻗﻠﺖ ﻟﻠﺮ�ﺷﻴﺪ ﻳﻮﻣ�ﺂ,ﺑﻠﻐﻨﻲ ﻳﺎ �ﺃﻣﺮﻴ
ﺍﻤﻟ�ﺆﻣﻨﻦﻴ �ﺇﻥ ﺭﺟ�ﻶ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻃﻠﻖ ﺧﻤ�ﺲ
ﻧ�ﺴﻮﺓ.
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮ�ﺷﻴﺪ� :ﺇﻤﻧﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻠﻚ ﺭﺟﻞ ﻋﻠﻰ
�ﺃﺭﺑﻊ ﻧ�ﺴﻮﺓ ﻓﻜﻴﻒ ﻃﻠﻖ ﺧﻤ�ﺴ�ﺂ؟؟
ﻗﻠﺖ:ﻛﺎﻥ ﻟﺮﺟﻞ �ﺃﺭﺑﻊ ﻧ�ﺴﻮﺓ,ﻓﺪﺧﻞ
ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻳﻮﻣ�ﺂ ﻓﻮﺟﺪﻫﻦ ﻣﺘﻼﺣﻴﺎﺕ ﻣﺘﻨﺎﺯﻋﺎﺕ
–ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ �ﺳﻴﺊ ﺍﺨﻟﻠﻖ-
ﻓﻘﺎﻝ �ﺇﻰﻟ ﻣﺘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ؟
ﻭﻣﺎ �ﺃﺧﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍ�ﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ_ﻳﻘﻮﻝ
ﺫﻟﻚ �ﻹﻣﺮ�ﺃﺓ ﻣﻨﻬﻦ_ﺍﺫﻫﺒﻲ �ﺃﻧﺖ
ﻃﺎﻟﻖ!! ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ �ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ:ﻋﺠﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ،ﻭﻟﻮ �ﺃﺩﺑﺘﻬﺎ ﺑﻐﺮﻴ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻨﺖ
ﺣﻘﻴﻘ�ﺂ،
ﻀ�ﺂ
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ :ﻭ�ﺃﻧﺖ �ﺃﻳ� ﻃﺎﻟﻖ!! ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﻪ :ﻗﺒﺤﻚ ﺍﻪﻠﻟ!!..ﻓﻮﺍﻪﻠﻟ ﻛﺎﻧﺘﺎ �ﺇﻟﻴﻚ
ﺤﻣ�ﺴﻨﺘﻦﻴ ،ﻭﻋﻠﻴﻚ ﻣﻔ�ﻀﻠﺘﻦﻴ!!..
ﻓﻘﺎﻝ :ﻭ�ﺃﻧﺖ �ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﻤﻟﻌﺪﺩﺓ �ﺃﻳﺎﺩﻳﻬﻤﺎ
ﻃﺎﻟﻖ �ﺃﻳ�ﻀ�ﺂ.
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﻼﻟﻴﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ
�ﺃﻧﺎﺓ �ﺷﺪﻳﺪﺓ�:ﺿﺎﻕ �ﺻﺪﺭﻙ ﻋﻦ �ﺃﻥ ﺗ�ﺆﺩﺏ
ﻧ�ﺴﺎﺀﻙ �ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ؟؟
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ :ﻭ�ﺃﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ �ﺃﻳ�ﻀ�ﺂ !..ﻭﻛﺎﻥ
ﺫﻟﻚ ﻤﺑ�ﺴﻤﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﺭﺓ ﻟﻪ ،ﻓ�ﺄ�ﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﻗﺪ �ﺳﻤﻌﺖ ﻛﻼﻣﻪ،
ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﻭﺍﻪﻠﻟ ﻣﺎ�ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ
ﻋﻠﻴﻚ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻮﻣﻚ ﺑﺎﻟ�ﻀﻌﻒ �ﺇﻻ ﻤﻟﺎ ﺑﻠﻮﻩ
ﻣﻨﻜﻢ ﻭﻭﺟﺪﻭﻩ ﻣﻨﻜﻢ� ،ﺃﺑﻴﺖ �ﺇﻻ ﻃﻼﻕ
ﻧ�ﺴﺎﺋﻚ ﻲﻓ �ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﻩ؟؟؟
ﻗﺎﻝ :ﻭ�ﺃﻧﺖ �ﺃﻳﺘﻬﺎ ﺍﻤﻟ�ﺆﻧﺒﺔ ﺍﻤﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻃﺎﻟﻖ� ،ﺇﻥ ﺟﺎﺯ ﺯﻭﺟﻚ!! ﻓ�ﺄﺟﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ
ﺑﻴﺘﻪ::::ﻗﺪ �ﺃﺟﺰﺕ!!
ﻗﺪ �ﺃﺟﺰﺕ…!!
........................................
نظارة ان�شتاين
كان �أين�شتني ال ي�ستغني �أبدا عن نظارته
 ..وذه��ب ذات م��رة �إىل �أح��د املطاعم ،
واكت�شف هناك �أن نظارته لي�ست معه ،
فلما �أت���اه ((اجل��ر� �س��ون )) بقائمة
الطعام ليقر�أها ويختار منها ما يريد ،
طلب منه �أين�شتني �أن يقر�أها له فاعتذر
اجلر�سون قائال � :إنني �آ�سف يا �سيدي ،
ف�أنا �أمي جاهل مثلك !

كربياء فنان
ذات ليلة عاد الر�سام العاملي امل�شهور
(( ب�ي�ك��ا��س��و )) �إىل ب�ي�ت��ه وم �ع��ه �أح��د
الأ�صدقاء فوجد الأث��اث مبعرثا والأدراج
حمطمة  ،وجميع ال��دالئ��ل ت�شري �إىل �أن
الل�صو�ص اقتحموا البيت يف غياب �صاحبه
و�سرقوه  .وعندما ع��رف (( بيكا�سو ))
م��اه��ي امل���س��روق��ات  ،ظهر عليه ال�ضيق
والغ�ضب ال�شديد ..
�س�أله �صديقه  ":هل �سرقوا �شيئا مهم ".
�أجاب الفنان  :كال  ..مل ي�سرقوا غري
�أغطية الفرا�ش .
وعاد ال�صديق ي�س�أل يف ده�شة � " :إذن
ملاذا �أنت غا�ضب" ؟.
�أج� ��اب (( ب�ي�ك��ا��س��و )) وه ��و يح�س
بكربيائه قد جرحت  :يغ�ضبني �أن ه�ؤالء
الأغبياء مل ي�سرقوا �شيئا من لوحاتي!!!!! ..
........................................
الرد خال�ص!
ذهب كاتب �شاب �إىل الروائي الفرن�سي
امل�شهور" �إ�سكندر دميا�س " م�ؤلف روايته
((الفر�سان الثالثة )) وغريها وعر�ض
ع�ل�ي��ه �أن ي�ت�ع��اون��ا م�ع��ا يف ك�ت��اب��ة �إح ��دى
الق�ص�ص التاريخية ..ويف احلال �أجابه "
دميا�س " يف �سخرية وكربياء :
كيف ميكن �أن يتعاون ح�صان وحمار يف
جر عربة واحدة ؟!
على الفور رد عليه ال�شاب  :هذه �إهانة
يا �سيدي كيف ت�سمح لنف�سك �أن ت�صفني
ب�أنني ح�صان ؟!!!!
........................................
فرا�ش لل�ضيف !
ك��ان الكاتب الأم��ري�ك��ي "مارك توين
" مغرم ًا بالراحة حتى �أنه كان ميار�س
الكتابة وال �ق��راءة وه��و نائم يف �سريره ،
وقلما كان يخرج من غرفة نومه !
وذات ي���وم ج���اء �أح� ��د ال�صحفيني
ملقابلته ،وعندما �أخ�برت��ه زوج�ت��ه بذلك
ق��ال لها  (( :دعيه يدخل ))  .....غري
�أن الزوجة اعرت�ضت قائلة  :هذا ال يليق
 .....هل �ستدعه يقف بينما �أنت نائم يف
الفرا�ش ؟!
ف�أجابها "مارك توين "  :عندك حق ،
هذا ال يليق اطلبي من اخلادمة �أن تعد له
فرا�شا �آخر!
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" كانوا ع�شاقا "

 -1يقول الأ�صمعي :
بينما كنت �أ� �س�ير يف ال�ب��ادي��ة �إذ م��ررت
بحجر مكتوب عليه هذاالبيت :
�أيا مع�شر الع�شاق باهلل خربوا
�إذا ح َّل ع�شق بالفتى كيف ي�صن ُع
فكتبتُ حتته البيت التايل :
يداري هواه ثم يكتم �سـر ُه
ويخ�شع يف كل الأمـور ويخ�ض ُع
يقول الأ�صمعي ثم ع��دتُ يف اليوم التايل
فوجدت مكتوبا حتته هذا البيت :
وكيف يداري والهوى قاتل الفتى
ويف كل يوم قلبه يتقط ُع
فكتبتُ حتته البيت التايل :
�إذا مل يجد �صربا لكتمان �سره
فلي�س له �شي ٌ �سوى
املوت ينف ُع
يقول الأ�صمعي :
ف� �ع ��دتُ يف ال �ي��وم
الثالث  ،ف��وج��دتُ
��ش��اب��ا م�ل�ق� ً�ى حتت
ذل��ك احلجر ميت ًا
 ،وم �ك �ت��وب حتته
هذان البيتان :
�سمعنا �أط�ع�ن��ا ثم
متنا فب ّلغوا
� �س�لام��ي �إىل من
كان بالو�صل يقط ُع
ه �ن �ي �ئ��ا لأرب � � ��اب
النعيم نعيمهم
وللعا�شق امل�سكني ما يتجـر ُع

 -2ذك��رتُ يف �صباح �سابق ر�أي��ي ببع�ض
ق�ص�ص الأ�صمعي
و�أين على يقني �أن ك�ث�ير ًا مم��ا ذك��ر �أن��ه
�شاهده قد �سمعه
و�أن كثري ًا مما ذكر �أنه وقع عليه قد �ألفه
وي�شهد اهلل �أنه �أبدع �إذ �أ ّلف
و�أن� ��ه ع �ن��دي م��ن �أم �ت��ع م��ن حت��دث��وا عن
الأعراب و�أخبارهم
ف�إن مل ت�صح هذه الق�صة لفظ ًا فانها ت�صح
معنى
كان القوم ع�شاقا بكل ما تعنيه الكلمة من
معنى
كان احلبيب ُيعرف بني النا�س بحبيبته
فيقولون قي�س ليلى

وجميل بثينة
و ُكثري ُعزة
ك��ان��ت ام ��ر�أة واح ��دة يف ع�ين حبيبها كل
الن�ساء
وكان رجل واحد يف عني حبيبته كل الرجال
كان احلب جمي ًال وقتذاك
مل يكن عندهم فاالنتاين كان عندهم حب
حقيقي
مل يكن عندهم بطاقات ملونة ُت�ب��اع يف
املكتبات
كان عندهم ق�صائد يكتبونها ب�أنف�سهم!!!..
لأنهم يعرفون �أن الكالم الذي قيل المر�أة
ال ينبغي �أن ُيقال ل�سواها
و�أن الق�صيدة التي تقال لرجل ال ينبغي �أن
تُقال ل�سواه
مل ي �ك��ن ع�شاقهم
ي�� �خ�� �ل�� �ط� ��ون ب�ي�ن
ح �ب �ي �ب��ات �ه��م فلكل
ع� ��ا� � �ش� ��ق ح �ب �ي �ب��ة
واح� � ��دة ومل ي�ك��ن
لديهم " وات�س�آب"
ف� � �ي � ��ه ع � �� � �ش� ��رات
احلبيبات
وك� ��ان� ��ت احل �ب �ي �ب��ة
ت� � �ق � ��ات � ��ل لأج�� � ��ل
حبيبها وال مت�ضي
خليمة �أول خاطب
جاهز!!!..
رغم �أن الن�ساء ُكنّ
�ضعيفات مقارنة بن�ساء اليوم
فلم تكن القبائل تر�ضى �أن يربي الآخرون
بناتها كما نقبل نحن
ولو �أن مبعوثا للروم �أو الفر�س جاء ليعلمهم
حقوق املر�أة ل�شقه �شيخ القبيلة ن�صفني!!!.
كان حبهم جمي ًال
ت�شعر و�أنت تقر�أ ق�ص�صهم �أنك تريد �أن
حتمل �سيفا وتقطع ر أ����س وال��د ليلى لأن
ر�أ�سه ياب�س
وال يريد �أن يزوجه اياها!!!..
ت�شعر �أنك لو �سمعته يناجي ربه يف احلج :
تبتُ �إليك يا رحمن من كل ذنب
�أما عن هوى ليلى ف�إين ال �أتوب
ت�شعر �أنك لو �سمعته حل�ضنته
وتعرف �أنك لو قلت له  :الن�ساء غريها كثري
َ
لدفنك يف عرفة!!!..

خم�سة من �أعظم الأخطاء يف التاريخ
 ب��اع ج ��ورج ه��اري���ش��ن م��ن جنوب�أفريقيا مزرعته �إىل �شركة تنقيب بع�شرة
جنيهات فقط لعدم �صالحيتها للزراعة
 ،وح�ين �شرعت ال�شركة يف ا�ستغاللها
 ،اكت�شفت بها أ�ك�بر منجم للذهب على
الإطالق � ،أ�صبح بعدها هذا املنجم م�س�ؤو ًال
عن  %70من �إنتاج الذهب يف العامل
 ويف �إحدى ليايل 1696م �أوى اخلبازالربيطاين جوفينز �إىل فرا�شه  ،ولكنه
ن�سي �إطفاء �شعلة �صغرية بقيت يف فرنه،
وق��د �أدى ه��ذا "اخلط�أ" � ،إىل ا�شتعال
م�ن��زل��ه ث��م م �ن��زل ج�يران��ه ث��م 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 ع ��ام 1347م دخ �ل��ت بع�ضالفئران �إىل ث�لاث �سفن �إيطالية كانت
را�سية يف ال�صني  ،وحني 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 �أوروبا فقتل ثلث �سكانها خالل ع�شر
�سنوات فقط.

 تذكر بع�ض امل�صادر �أن �أحد امللوكالربيطانيني اختلف مع البابا يف وقت كانت
فيه بريطانيا كاثوليكية وكرد انتقامي ح ّرم
البابا تزاوج الربيطانيني الأمر الذي �أوقع
امللك يف حرج �أم��ام �شعبه  ،وللخروج من
هذا
امل� ��أزق طلب م��ن م�ل��وك ال�ط��وائ��ف يف
الأندل�س �إر�سال بع�ض امل�شايخ كي تتحول
بريطانيا للإ�سالم نكاية بالفاتيكان ! �إ ّال
�أن ملوك الطوائف تقاع�سوا عن تنفيذ
هذا 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 فر�صة م�شابهة ق��د �سنحتللم�سلمني  ،خالل معركة بالط ال�شهداء
(قرب بواتييه يف فرن�سا(
ففي هذه املعركة كرر امل�سلمون نف�س
اخل �ط � أ� ال �ق��ات��ل يف م�ع��رك��ة أ�ح���د ؛ فقد
ت��راج �ع��وا حل�م��اي��ة غنائمهم م��ن جي�ش
�شارملان  ،فغلبوا وتوقف الزحف الإ�سالمي
على كامل �أوروب ��ا  .يقول أ�ح��د امل��ؤرخ�ين
الإجنليز :
"لو مل ي �ه��زم ال �ع��رب يف ب��وات�ي�ي��ه ،
لر�أيتم القر�آن ُيتلى و ُيف�سر يف كامربيدج
و�أك�سفورد" !!

TO ADVERTISE IN
AL-MERSAL
CALL: 416-233-9927 EXT: 240
OR WRITE TO:

info@canadianarabnetwork.com
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HONEST . COMPETENT . RELIABLE

Fadi Elhami

Sales Representative

You Pick Your Commission!
Sellers Written Guarantee to Sell your Home in 30 days with my
marketing action Plan or I will Pay you $1000.00 Cash*.

Thinking About a Sale? .... Call Fadi Elhami!
Direct: 416-616-7776 | Fax: 416-298-8303
FrankElhami@gmail.com | www.FrankElhami.com
Our Listing Service can Include:

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

Century 21 Innovative Realty Inc.

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

ترقبوا حلقة جديدة و مميزة
ل�شهر مار�س
من الربنامج العربي
”AskMirna "�آ�سك مرينا
على قنوات روجرز التلفزيونية
حيث �سيبث يومي ال�سبت املوافق
(10, 59 & 510 HD)  مار�س ال�ساعة العا�شرة �صباحا على قنوات21  و7 يف
,ً مار�س ال�ساعة اخلام�سة والن�صف م�ساءا24  و10 �سيعاد بثه يومي الثالثاء املوافق يف
, مار�س ال�ساعة الثالثة �صباحا25  و11 و يومي االربعاء املوافق يف
 (بث الإعادات ملنطقة تورنتو و. مار�س ال�ساعة الرابعة �صباحا28  و14 و يومي ال�سبت يف
.)�سكاربورو فقط
 تابعوا،* *ملعرفة كل ما يجري من ن�شاطات يف اجلالية العربية يف تورونتو الكربى
." على الفي�سبوكAskMirna "�آ�سك مرينا
 كما ون�ستقبل مواهب الكبار.* *ت�ستطيعون امل�شاركة يف الربنامج و ب�أي مو�ضوع ترغبونه
.  لذلك ابعثوا ب�أرائكم و �إقرتاحاتكم ونحن ن�ستقبلها بكل ترحاب،وال�صغار
* *�إذا كان لديكم ن�شاطات وترغبون ببثها على قناة روجرز التلفزيونية و للإعالنات يف
 يرجى ار�سال �إمييل على املوقع،الربنامج

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

AskMirna.com under Rogers TV Section
 زوروا املوقع التايل،ملزيد من املعلومات
www.rogerstv.com/askmirna
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ن�شاطات جمعية االردنيني الكنديني يف اليوم العاملي للمر�أة

�أقام مركز اجلالية العربيه يف مدينة
تورنتو حفل مبنا�سبة ي��وم امل��ر�أة العاملي
،وذلك يوم االثنني  9اذار -مار�س ،2015
وقد ح�ضر احلفل �أع�ضاء جمعية االردنيني
ال �ك �ن��دي�ين ،ب��اال��ض��اف��ة اىل ال�ع��دي��د من
ال�سيدات العربيات والكنديات  ،حيث
ابتداء احلفل بكلمة القتها ال�سيدة زينب
�شبيطه م�ساعد م�س�ؤول خدمات الأ�ستقرار
للقادمني اجلدد يف مركز اجلالية العربيه
 ،رحبت فيها باحل�ضور الكرام  ،وحتدثت

عن دور املر�أه ون�شاطاتها الفعالة يف كافة
جماالت احلياة  .وعر�ض فيلم ا�ستعر�ض
فيه املقارنة ما بني املر�أة ون�ضالها من اجل
حياة ف�ضلى لها ولأ�سرتها وجمتمعها  ،وما
بني امل��راة التي ت�سعى اىل ال�شهرة واملال
على ح�ساب �أ��س��رت�ه��ا وقيمها وع��ادات�ه��ا
وتقاليدها ،
ث��م حت��دث��ت ال���س�ي��دة ليلى ال �غ��زاوي
ع�ضو جمعية االردن �ي�ين الكنديني والتي
�أدارة احلفل بكل تنظيم واق�ت��دار  ،عن

دور امل��ر�أه يف يومها العاملي ،وان امل��ر�أة
هي االم واالخ��ت والزوجه والبنت  ،وعن
دور امل ��ر�أة االردن �ي��ة ومعاناتها م��ن اجل
النهو�ض ب�إ�سرتها ،واثبات موجوديتها يف
املجتمع واحل�صول على كافة حقوقها ،
ثم حتدثت ال�سيدة �إح�سان �سعيد ع�ضو
جمعية االردن�ي�ين الكنديني  ،بكل عفوية
ع��ن م�ع��ان��ات�ه��ا ك� � أ�م ��راة اردن� �ي ��ة ق��ادم��ه
م��ن جمتمع اردين حم��اف��ظ اىل ك �ن��دا ،
ومعاناتها ال�شديده يف جمتمع غربي من

اج��ل اث�ب��ات موجوديتها  ،وت��وف�ير احلياه
االمثل لأ�سرتها  ،مت القت ق�صيدة �شعريه
ا�شادت فيها بدور املر�أة يف يومها العاملي.
وحت��دث��ت ال��دك �ت��ورة �سحر امل �ج��ايل امني
�سر جمعية االردنيني الكنديني عن دور
املراة وخا�صة امل��ر�أة الأردنيه التي خطت
خطوات كبرية ،وحققت اجن��ازات كبرية
يف كافة املجاالت ال�سيا�سية والأقت�صادية
والأجتماعية والتنموية  ،وتبو�أت املنا�صب
الرفيعة يف الدولة الأردنية ولها ح�ضورها

وم�شاركتها يف احلياة العامة.
ث��م حتدثت ال�سيدة اط�لال كل�ش من
فل�سطني وحتدثت عن معاناتها ون�ضالها
يف ب�لاد الغربة  ،و ال��دك�ت��وره �سهيله من
العراق وغريها من ال�سيدات الفا�ضالت
من كافة الدول العربية واال�سالمية  ،حيث
ا�ستذكرن املعاناة والن�ضال وخ�صو�صا
يف ب�لاده��ن وال�صعوبات التي واجهتهن
يف كندا  ،وكيف ا�ستطعن مواجهتها بكل
ا� �ص��رار وم �� �س ��ؤول �ي��ة.وق��د ختمت احلفل

11

ال�سيدة ليلى ال �غ��زاوي احل�ف��ل بق�صيدة
�شعريه.
ويف نهاية احلفل قطعت الكعكه بهذه
املنا�سبة ال�سعيده على كل �إمر�أة يف يومها
العاملي.
كما �شاركت جمعية االردنيني الكنديني
االحتفال باليوم العاملي للمر�أة و ال��ذي
اق�ي��م يف مدينة هاملتون ،حيث ا�شتمل
على العديد من الفعاليات واالن�شطة التي
�شاركت بها الن�ساء يف يومهن العاملي .
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اخبار عاملية

�إرهابيو "داع�ش" يحرقون مئات الكتب
واملخطوطات يف مدينة املو�صل

امل��ر� �س��ال -ت��ورن �ت��و� ،أق� ��دم �إره��اب �ي��و
تنظيم "داع�ش" على حرق مئات الكتب
املوجودة يف املكتبات اخلا�صة واجلامعية
واملخطوطات يف مدينة املو�صل �أمام جموع
النا�س ،وال�ت��ي يعود تاريخها �إىل �أوائ��ل
القرن الع�شرين وف�ترة احلكم العثماين،
يف وقت رجح �شهود عيان �أن تكون عمليات
احل ��رق ت�ل��ك ج ��اءت للتغطية ع�ل��ى نقل
التحف والآثار العراقية �إىل �سوريا وبيعها
عرب "مافيات" تهريب الرتاث .كذلك ك ّرر
عنا�صر التنظيم الإره��اب��ي عملية حرق
الكتب يف عدة �أماكن منها مكتبات جامعة
املو�صل ومتحف املو�صل واملكتبة املركزية
احلكومية واملكتبة الإ�سالمية ومكتبات
الكنائ�س وامل�ساجد القدمية.
وقال �صاحب مكتبة يف �شارع املتنبي يف
بغداد يدعى كرمي العبيدي ،ان �أ�صدقاءه
من �أ�صحاب املكتبات يف املو�صل ك�شفوا
له �أن عمليات ح��رق الكتب العلنية �أم��ام
ال�ن��ا���س م��ن قبل التنظيم ت ��أت��ي ل�سببني

�أولهما العقلية املتخلفة التي يتميز بها
ق��ادة التنظيم ،وثانيهما هو �أن عمليات
احل��رق تتم للكتب العادية ،وتكون غطاء
لعملية نهب وا�سعة للكتب واملخطوطات
التاريخية العراقية التي ال تقدر بثمن
والتي يقوم التنظيم بنقلها هي والتحف
والآث ��ار العراقية �إىل �سوريا وبيعها عرب
مافيات تهريب ال�تراث والآث��ار يف ال�سوق

ال�سوداء يف العامل.
و�أ�شار �أ�ستاذ للتاريخ يف جامعة املو�صل
اىل ت�ضرر حم�ف��وظ��ات إ�ح ��دى املكتبات
الإ�سالمية ،ويف مكتبة الكني�سة الالتينية
البالغ عمرها � 265سنة ،ويف دي��ر الآب��اء
الدومينيكان ،ومكتبة متحف املو�صل مع
الأعمال التي يعود تاريخها �إىل � 5000سنة
قبل امليالد.

البغدادي .و�أ��ض��اف�" :سن�سمع ونطيع يف
الع�سر والي�سر".
وت�أتي بيعة بوكو حرام لتنظيم "الدولة
الإ�سالمية" بعد بيعات مماثلة �أعلنتها
جم�م��وع��ات م�سلحة يف ع��دد م��ن ال��دول
الأفريقية والآ�سيوية.
ويف نوفمرب/ت�شرين الثاين املا�ضي،
ق ِبل البغدادي بيعة تنظيم "�أن�صار بيت
املقد�س" يف م�صر ،ال��ذي غري ا�سمه �إىل
"والية �سيناء" ،وتنظيمات م�سلحة �أخرى
يف ليبيا واجلزائر واليمن وال�سعودية.
ك�م��ا �أع �ل��ن م�سلحون يف �أفغان�ستان

وباك�ستان ت�أ�سي�س ما �أطلقوا عليه والية
تابعة لتنظيم "الدولة الإ�سالمية" يف
يناير/كانون الثاين.
وب��د�أت بوكو ح��رام عملياتها امل�سلحة
عام  2009بغية �إقامة ما تقول �إن��ه حكم
�إ���س�ل�ام��ي � �ش �م��ايل ن �ي �ج�يري��ا ،وام �ت��دت
عملياتها بعد ذلك �إىل دول جماورة .وكان
يعتقد يف ال�سابق �أن احلركة لها �صالت
بتنظيم "القاعدة" .وه ��ددت العمليات
امل�سلحة ل�ب��وك��و ح ��رام وح ��دة الأرا� �ض��ي
النيجريية وت�سببت يف �أزمة �إن�سانية.
ونفذت احلركة هجمات عدة �أ�سفرت
عن مقتل الآالف �شمال �شرقي نيجرييا.
نبذة عن حركة بوكو حرام
ت�أ�س�ست عام  ،2002وركزت يف البداية
على رف�ض التعليم الغربي .ويعني ا�سم
بوكو حرام "التعليم الغربي حمرم" يف لغة
الهو�سا .ب��د�أت احلركة عملياتها امل�سلحة
ع��ام  2009بغية ت�أ�سي�س دول��ة �إ�سالمية.
اختطفت احلركة يف �أبريل/ني�سان 2014
ما ال يقل عن  200تلميذة .ت�سيطر احلركة
على العديد م��ن امل��دن يف �شمال �شرقي
نيجرييا .نفذت بوكو حرام هجمات يف دول
جماورة لنيجرييا.

يف �أي دول العامل تعاين الن�ساء �أكرث
بعدم امل�ساواة ؟؟؟

امل��ر��س��ال -ت��ورن�ت��و ،ق��ال تقرير جديد
ن�شره املنتدى االقت�صادي (� )WEFإن
العامل ما زال مملوء ًا بعدم امل�ساواة بني
الن�ساء والرجال.
و أ�ك��د التقرير أ�ن��ه وعلى الرغم من �إن
عدة دول يف العامل اتخذت خطوات من �أجل
حت�سني احلال ،فقد كانت �سنة � 2014سنة
�سيئة على الن�ساء �إذ مل يتح�سن و�ضعهن.
وذك ��ر أ�ن ��ه يف الكثري م��ن ال �ب�لاد ف ��إن
ال �ف��روق وال �ف �ج��وات �آخ� ��ذة يف االت �� �س��اع،
والن�ساء مهم�شات اقت�صاد ًّيا� ،أكادمي ًّيا
و�سيا�س ًّيا ،ت�ع��اين م��ن العنف ب��ل وتتلقى
عالجا طبيا �أقل جودة.
وا��س�ت�ع��ر���ض ال�ت�ق��ري��ر و� �ض��ع ال��رج��ال
مقابل الن�ساء يف  142دولة ،وقال �إنه كما
يف ال�سنوات الع�شر التي م�ضت -ما زالت
اليمن يف املرتبة الأدنى يف العامل يف حقوق
الن�ساء ،وتعترب �أ�سو�أ دولة تُولد بها امر�أة.
ووفق التقرير ،ف�شلت الدول التي و�صلت �إىل
املراتب الأخرية يف التدريج مرة تلو �أخرى
يف منح الفر�صة التعليمية للن�ساء ،بدءا من
املرحلة االبتدائية .مثال ،يف م��ايل%25 ،
فقط من الن�ساء البالغات يعرفن القراءة
والكتابة ،مقابل  %43من الرجال.
يف ت �� �ش��اد %28 ،م��ن ال�ن���س��اء تعرف
القراءة والكتابة ،مقابل  %47من الرجال،
ويف �ساحل العاج  %30من الن�ساء مقابل
 %52من الرجال.
و�أك��د �أن الهوة الكبرية بني امل�ستويات
التعليمية ت��ؤدي بال�ضرورة �إىل فجوات يف
الت�شغيل وال�سيا�سية "�إذ �أن يف كل الدول

فيينا �أف�ضل مدينة للعي�ش يف العامل..
وبغداد الأ�سو�أ
املر�سال -تورنتو ،حازت مدينة فيينا
عا�صمة النم�سا على لقب �أف�ضل مدينة
للعي�ش يف ال� �ع ��امل ،ب�ي�ن�م��ا ج ��اء ترتيب
العا�صمة العراقية بغداد يف نهاية القائمة
ل�ت�ك��ون الأ�� �س���و�أ ،ب�سبب �أع��م��ال العنف
والفو�ضى التي ت�شهدها منذ عام .2003

بوكو حرام "تبايع" �أبو بكر البغدادي زعيم
تنظيم "الدولة الإ�سالمية" خليفة

امل ��ر�� �س ��ال -ت��ورن��ت��و ،ب��اي �ع��ت ح��رك��ة
ب��وك��و ح��رام النيجريية تنظيم "الدولة
الإ�سالمية" ،وذل��ك بح�سب بيان �صوتي
ُب��ث عرب موقع احلركة على تويرت .وجاء
الإعالن ،فيما يبدو ،على ل�سان زعيم بوكو
حرام �أبوبكر �شيكاو.
ومل يت�سن ال�ت��أك��د م��ن �صحة املقطع
ال�صوتي ،ال��ذي ُبث على ح�ساب اعتادت
حركة بوكو حرام على ا�ستخدامه.
وقال �شيكاو يف ر�سالته" :نعلن بيعتنا
للخليفة" ،وذل ��ك يف �إ� �ش��ارة �إىل زعيم
تنظيم "الدولة الإ�سالمية" �أب ��و بكر
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ون���ش��رت �شركة مري�سر اال�ست�شارية
ت�ق��ري��ره��ا ح��ول ج ��ودة احل �ي��اة واملعي�شة
العاملي لعام  ،"2015على �صفحتها على
الإنرتنت ،حيث مت تقييم  230مدينة حول
العامل وف ًقا ملعايري اال�ستقرار ال�سيا�سي،

ال�سي�.آي�.أيه" تعمل منذ �سنوات لفك
�شفرة �أجهزة �آبل
ت�سعى وك��ال��ة اال�ستخبارات املركزية
(�سي�.آي�.أيه) منذ �سنوات �إىل فك �شفرة
�أجهزة �آبل ،للتج�س�س على االت�صاالت التي
يتم إ�ج��را�ؤه��ا من هواتف �آيفون و�أجهزة
�آي �ب��اد ،كما ذك��ر حتقيق ن�شرته �صحيفة
�أمريكية.
وت�ستند �صحيفة "ذي �إنرت�سبت"

الع�شر ال�ت��ي حلت يف امل��رات��ب ال��دن�ي��ا يف
مقيا�س امل�ساواة ،حظي الرجال بـ %80على
الأقل من الوظائف احلكومية".
وقال "يف اليمن ،التي حلت يف املرتبة
الأوىل يف الفجوات ،لي�س لديها أ�ي��ة نائبة

برملانية ،ويف �إي��ران فقط  %3من �أع�ضاء
الربملان ن�ساء.
يف الدول الع�شر التي كان فيها للرجال

الإل�ك�ترون�ي��ة  -التي ي�شرف عليها جلني
جرينوولد � -إىل وثائق �سرية ك�شفها �إدوارد
�سنودن للت�أكيد �أن "ال�سي�.آي�.أيه" ت�سعى
منذ � - 2006أي قبل عام من �إطالق �أول
هاتف �آيفون � -إىل فك �شفرة الأجهزة التي
تنتجها �شركة �آبل .ووفقا للم�ست�شار ال�سابق
يف وكالة الأم��ن الأمريكية كان الباحثون

املكلفون بهذه املهمة يعملون يف خمتربات
�سانديا نا�شونال الب��ورات��وري��ز ،وق��دم��وا
�أعمالهم خالل اجتماع �سري لل�سي�.آي�.أيه
يف  .2012وقد يكون �أع�ضاء يف وكالة الأمن
القومي الأمريكية �شاركوا فيها �أي�ضا.
وتندرج هذه الأعمال يف برنامج وطني
�أو�سع ل�ضمان �أمن االت�صاالت ،ممول من
"موازنة �سرية" كما تفيد هذه الوثائق التي
ك�شفها �سنودن .ورف�ضت "ال�سي�.آي�.أيه"
و�آبل الإجابة عن �أ�سئلة وكالة فران�س بر�س.
وك��ان��ت �آب ��ل وج��وج��ل �أعلنتا  -العام
امل��ا� �ض��ي  -ت�ع��زي��ز ن �ظ��ام ال�ترم �ي��ز على
هواتفها .و�أكدتا �أن الغاي َة التحققُ من �أن
الإدارة الأمريكية لن تتمكن من اخرتاقها
ح�ت��ى ب� ��إذن ق��ان��وين .ومل تك�شف وث��ائ��ق
�سنودن ما �إذا جنح الباحثون يف م�سعاهم
�أم ال.
وكان م�س�ؤولون �أمريكيون �أكدوا �أنه يتم
جمع املعلومات لإف�شال االع�ت��داءات ،و�أن
احلياة اخلا�صة للأمريكيني حممية من
خالل و�ضع �ضمانات.

علماء الفلك يكت�شفون ثقبا ا�سود عمالقا

امل��ر��س��ال -ت��ورن�ت��و ،ق��ال العلماء �إنهم
اكت�شفوا ثقبا �أ� �س��ود هائال ي�ع��ادل حجم
ال�شم�س  12مليار مرة و�سط كتلة جنمية
متوهجة تكونت يف الأزمنة ال�سحيقة من
ن���ش��أة ال �ك��ون .وي��دح����ض ه��ذا االكت�شاف
نظريات را�سخة حالية تقول بان الثقوب
ال�سوداء وامل�ج��رات التي توجد بها تتمدد
ب�إيقاع ن�سبي على مر الع�صور.
توجد الثقوب ال���س��وداء و�سط �أج��رام
ك��ون �ي��ة ن��ائ �ي��ة ت���س�م��ى ال �ن �ج��وم الفلكية
(كوازارات).
ث�لاث��ة �أ� �ض �ع��اف اح�ت�م��ال ال��دخ��ول ل�سوق
العمل ،و�أ�سو�أها حاال كانت �سوريا %14فقط
من الن�ساء يف الدولة يعملن خارج املنزل،
مقابل  %76من الرجال".
�أما من تعمل فعال فتك�سب �أجورا �أقل-
يف �إي��ران ،مثال ،تك�سب الن�ساء العامالت
ح ��وايل  5,000دوالر يف ال���س�ن��ة ،مقابل
الرجال �إذ يك�سبون  26,000دوالر باملعدل.
يف لبنان ،يبلغ معدل أ�ج��ور الن�ساء حتى
 7,106دوالرات ،مقابل  26,000دوالر
للرجال.
بعد اليمن ،حلت باك�ستان ،ويف املرتبة
الثالثة ت�شاد.
يف املراتب التالية حلت �سوريا ،مايل،
�إي � ��ران�� ،س��اح��ل ال �ع��اج ،ل�ب�ن��ان ،الأردن،
واملغرب يف املرتبة العا�شرة.

وال �ن �ظ��ام ال���ص�ح��ي ،وال�ت�ع�ل�ي��م ،ون�سبة
اجلرائم والأم��ن ،واملوا�صالت� ،إذ جاءت

فيينا التي يبلغ عدد �سكانها  1.7مليون
ن�سمة فى املرتبة الأوىل.
وتتمتع فيينا ب�شكبة موا�صالت متطورة،
وظ��روف حياة مريحة ،كما تتمتع بثقافة
املقاهي والق�صور ،هو ما يجذب ال�سياح
�إليها .وتلت عا�صمة النم�سا يف القائمة،
مدينة "زيورخ" ،ال�سوي�سرية ،وميونخ،
ودو� �س �ل��دورف ،وف��ران�ك�ف��ورت م��ن �أملانيا،
و�أعقبتهم مدينة "فانكوفر" الكندية.
وجاءت �سبع مدن �أوروبية �ضمن املدن
الع�شر الأف�ضل معي�شة يف العامل ،يف حني
�شملت املدن الع�شر مدينة واحدة يف كل من
نيوزلندا ،و�أ�سرتاليا ،وكندا.

وهذه الثقوب عبارة عن حيز يف الف�ضاء
به مادة مكثفة للغاية ال ت�سمح حتى لل�ضوء
ب�سرعته املطلقة بالنفاد من خاللها وتفادي
جاذبيتها .ويجري ر�صد الثقوب ال�سوداء
من خالل الآثار الناجمة عنها على املجرت
القريبة والنجوم والغبار الكوين.
وق��ال ب��رام فينيمانز ال��ذي يعمل لدى
معهد ماك�س بالنك للفلك يف �أملانيا �إن
الثقب اال��س��ود املكت�شف والقابع يف قلب
جمرة درب التبانة ي�شتمل على ما يعادل
نحو  12مليون جنما كال�شم�س �أي �أك�بر

ب�أكرث من مرتني من كتلة ثقوب �سوداء �سبق
ر�صدها تنتمي لنف�س احلقبة الزمنية.
ومل يتو�صل العلماء لتف�سري كيف متدد
هذا الثقب اال�سود بهذه ال�سرعة.
وم��ن الوجهة النظرية فانه ال ميكنه
ال�ت�ه��ام ال �غ��از املحيط ب��ه ب�سرعة م��ادام
يحتاج اىل الو�صول �إىل حجمه الهائل وفقا
للقوانني الفيزيائية املعروفة حاليا.
وقال �شيو-بينغ وو بجامعة بكني بال�صني
يف ر�سالة بالربيد االل�ك�تروين "اكت�شافنا
ميثل حتديا كبريا للنظريات اخلا�صة بتمدد
الثقب اال�سود يف الأزمان ال�سحيقة للكون".
و�أ�ضاف "الأمر يتطلب �إما وجود طرق
خا�صة للغابة لتمدد الثقب اال� �س��ود يف
غ�ضون فرتة وجيزة جدا و إ�م��ا وج��ود ثقب
�أ�سود ذي �سرعة هائلة يف وقت ن�ش�أة اجليل
االول من النجوم واملجرات.
وتعجز النظريات احلالية عن تف�سري
كلتا الفر�ضيتني" .وق��ال فينيمانز بوجود
خيار �آخر هو ت�صادم ثقبني �أ�سودين هائلني
يف فجر ن�ش�أة الكون لين�ش�أ عن ذلك ثقب
�أ�سود �أكرب حجما.
ورمب���ا ج���اءت ال �ق��رائ��ن م��ن ال�ن�ج��وم
الفلكية (ال �ك��وازارات) ذاتها التي تتوهج
بدرجة ملعان تكفي ال�ضاءة امل��ادة الكائنة
ب�ين ال �ن �ج��وم .ورمب ��ا ت �ق��دم ال� �ك ��وازارات
العتيقة معلومات عن كيفية تكون النجوم يف
الأزمان الغابرة لن�ش�أة الكون.

