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ملحق خا�ص لزيارة
امللك عبدالله الثاين
احتفاالت جمعية
االردنيني الكنديني

416 - 233 - 9927
أو فاكس رقم

بعيد ا�ستقال االردن 69

(416) 233 - 1610
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MAKING YOUR REALTY DREAMS A REALITY

BUY • SELL • INVEST
RESIDENTIAL & COMMERCIAL

INDEPENDENTLY OWNED & OPERATED

C. 416.997.1309

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

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

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

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

غال لل�صرافة

PALTEL - IPTV
3050 Confederation Pkwy, Unit 305, Mississauga, ON

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

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

Ghalla

Monetary Services

حلم حالل

Halal Meat
Halal Meat

ملحمة طيبه
�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

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

�ضمن احتفاالت ا لأردن بعيد ا لأ�ستقالل 69ر�ؤ�ساء اركان اجليو�ش العربية:

العلم االردين يدخل مو�سوعة "غيني�س"

املر�سال -تورنتو ،دخل العلم االردين
ال���ذي ّ�شكلته م��دي��ن��ة احل�����س�ين لل�شباب
واكادميية االوريغامي ،مو�سوعة غيني�س
ليكون اكرب علم مت ت�صميمه يف العامل.
فقد عاين امللحق الثقايف الياباين يف
عمان يوتو ناغانو كحكم م�ستقل تنطبق
عليه �شروط مو�سوعة غيني�س ،قيا�سات
ال��ع��ل��م االردين ال�����ذي ���ص��م��م م���ن ورق
االوريغامي على �ساحة من �ساحات مدينة
احل�سني لل�شباب ،معلن ًا نتيجة التحكيم
وحتطيم الرقم القيا�سي ك�أكرب علم يدخل
املو�سوعة حيث بلغ طوله  43مرت ًا وعر�ضه

 24مرت ًا.
و����ش���ارك ن��ح��و ��� 250ش��اب�� ًا و���ش��اب��ة يف
ت�صميم العلم ال��ذي �شكل قواعد ال�سالم
يف ال��ع��امل واملنطقة بر�سومات "حمامة
ال�سالم" بلغ عددها  250الف حمامة ترمز

اىل دور االردن يف ار�ساء
وي�أتي ت�صميم العلم يف اطار احتفاالت
املجل�س االعلى لل�شباب بعيد اال�ستقالل
التا�سع وال�ستون للملكة الأردنية الها�شمية،
حيث نظم املجل�س حف ًال بهذه املنا�سبة
ا�ستذكر فيها مدير مدينة احل�سني لل�شباب
ال��دك��ت��ور ع��اط��ف روي�����ض��ان دور ال��ق��ي��ادة
الها�شمية واجلي�ش االردين واالردن��ي�ين
للنهو�ض ب��ال��وط��ن يف خمتلف امل��ج��االت
والو�صول به اىل الأمن واال�ستقرار.
وقدمت يف احلفل فقرات فنية وعرو�ض ًا
ريا�ضية  ،وق�صائد �شعرية.

امل�شاركة اختيارية والتدخل بناء على الطلب
املر�سال – تورنتو ،اتفق ر�ؤ�ساء اركان
جيو�ش الدول العربية يف ختام اجتماعهم
ال��ث��اين  ،على �أن يبقى االن�ضمام للقوة
العربية امل�شرتكة اختياري ًا ،والتدخل يكون
بناء على طلب الدولة الطرف يف القوة،
فيما تباينت بع�ض الآراء ب�ش�أن دولة املقر
وتفا�صيل �آليات ا�ستدعاء القوات وتنفيذ
املهام.
كما مت االتفاق على ت�شكيل جمل�س �أعلى
للدفاع ي�ضم وزراء الدفاع واخلارجية يف
ال��دول الأع�ضاء يف القوة على �أن يجتمع
مرة واح��دة �سنوي ًا بدولة املقر ،ويكون

ل��ر�ؤ���س��اء الأرك���ان احل��ق يف اال�ستعانة
مبا حتتاجه القوة من خرباء ،يف حني
ت�ساهم كل دولة ع�ضو بعنا�صر ع�سكرية
برية وبحرية وجوية طبقا لإمكاناتها،
وحت���دد امل�ساهمة يف ميزانية القوة
امل�شرتكة ال�سنوية وفقا لقرار املجل�س
الأعلى.
كما مت االت��ف��اق على و���ض��ع خطط
ال��ت��دري��ب امل�شرتكة م��ع ب��ق��اء ال��ق��وات
داخ��ل ح��دود دولها ويكون اال�ستدعاء

ال�سريع للقوات بعد طلب التدخل من الدولة
ال���راغ���ب���ة يف التتمة �صفحة 3

خبري العقار املهند�س لهيب اليا�س

يف هذا العدد

طارق عزيز
يف ذمة اهلل

�صفحة 4

� 11ألف طفل ح�صيلة
الأحداث يف �سوريا
�صفحة 5

�أ�شرطة فيديو تهدد
�أمن القوات الكندية اخلا�صة
�صفحة 6

 114بلدية �أمريكية وكندية
تتفق لإعادة ت�أهيل نهر الأردن
�صفحة 7
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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

اخبار
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داع�ش يخف�ض �إمدادات املياه ملناطق بالأنبار
املر�سال -تورنتو ،خف�ض "تنظيم الدولة"
كمية امل��ي��اه ال��ت��ي تتدفق �إىل امل��ن��اط��ق التي
ت�سيطر عليها احلكومة يف حمافظة الأنبار
غربي العراق ،وقال ع�ضو جمل�س حمافظة
الأن��ب��ار ،ط��ه عبد الغني� ،إن ق��رار تقلي�ص
تدفق املياه عن طريق �سد على نهر الفرات،
���س��ي��ه��دد �أن��ظ��م��ة ال���ري
وحمطات معاجلة املياه
يف املناطق القريبة التي
ت�سيطر عليها ال��ق��وات
وال��ع�����ش��ائ��ر امل��ع��ار���ض��ة
للجماعة املتطرفة.
وا���س��ت��ب��ع��د �أي �أث���ر
ف���وري ع��ل��ى امل��ن��اط��ق يف
و�سط العراق وجنوبه ،قائال �إن املياه حتول
�إىل تلك املناطق من نهر دجلة.
وق��ال��ت الأمم امل��ت��ح��دة� ،إن��ه��ا تبحث يف
تقارير ع��ن خف�ض "تنظيم الدولة" تدفق
املياه عرب �سد ناظم الورار.
وق�����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م ا ألم��ي��ن ال��ع��ام
للمنظمة ال���دول���ي���ة��� ،س��ت��ي��ف��ان دوج���اري���ك:

"ا�ستخدام املياه ك���أداة حرب جتب �إدانته
بعبارات وا�ضحة ال لب�س فيها .هذه الأنواع من
التقارير تبعث على القلق على �أقل تقدير".
و أ�����ض���اف �أن الأمم امل��ت��ح��دة وال�����ش��رك��اء يف
املجال الإن�ساين �سيحاولون "�سد الفجوات"
للوفاء باحتياجات املياه لل�سكان املت�ضررين.
وك�������ان ال��ت��ن��ظ��ي��م
خ���ف�������ض يف وق���ت
���س��اب��ق م���ن ال��ع��ام
ت���دف���ق امل���ي���اه ع��ن
ط��ري��ق �إغ�ل�اق �سد
ناظم خارج مدينة
ال����ف����ل����وج����ة ال���ت���ي
ي�����س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا،
لكن املتطرفني �سرعان ما �أع��ادوا فتحه بعد
انتقادات ال�سكان     .
وا�ستوىل "تنظيم الدولة" على الرمادي،
عا�صمة الأنبار ،ال�شهر املا�ضي مايو  -ايار،
حمقق ًا �أهم تقدم له منذ بد أ� حتالف تقوده
الواليات املتحدة حملة جوية �ضد املتطرفني
العام املا�ضي.

ر�ؤ�ساء اركان اجليو�ش العربية
تتمة ال�صفحة االوىل
ذل���ك .وع��ر���ض م�����ش��روع ال�بروت��وك��ول
االختياري على ال��دول العربية لإب��داء
ال���ر�أي ب�ش�أنه و�إر���س��ال��ه��ا �إىل الأم��ان��ة
العامة جلامعة ال���دول العربية خالل
�أ�سبوعني ،متهيد ًا لعقد اجتماع �آخر
لر�ؤ�ساء الأركان ،للنظر يف و�ضع م�شروع
ال�بروت��وك��ول يف �صياغته النهائية،
مت��ه��ي��د ًا لعر�ضه ع��ل��ى رئ��ا���س��ة القمة
العربية (م�صر) لإج���راء امل�شاورات
الالزمة مع القادة العرب.
االج��ت��م��اع ع��ق��د مب�����ش��ارك��ة ر�ؤ���س��اء
�أرك��ان القوات امل�سلحة للدول العربية
الأع�ضاء يف اجلامعة العربية ،ور�أ���س
االجتماع الفريق حممود حجازي رئي�س
�أركان القوات امل�سلحة امل�صرية ،وذلك
تنفيذ ًا لقرارات القمة العربية ال�ساد�سة
والع�شرين التي عقدت يف �آذار املا�ضي
 2015ب�شرم ال�شيخ .

حفرة غريبة يف �سيبرييا هل هى نهايه العامل !
املر�سال – تورنتو ،نرى العجائب فى هذا
ال��زم��ن ،فالكل ي��رى فى بلده ا�شياء غريبه
ت��دل على نهايه الدنيا ،ولكن ما ح��دث فى
رو�سيا فى امر غريب وفريد من نوعه ،فقد
رات �شبه ج��زي��رة ي��ام��ال ف��ى �شمال رو�سيا
اع��ج��ب ح���دث طبيعى ع��ل��ى �سطح االر����ض
حتى االن ،حيث ظهرت حفرة غريبه فج�أة
مل تكون م��وج��وده من قبل ،والتى ر�صدتها
ط��ائ��ر هيليكوبرت ح��ف��رة غريبه ف��ى �شمال
رو���س��ي��ا ،ح��ي��ث ت��وج��ه ال��ي��ه��ا ال��ب��اح��ث��ون على
الفور للتحقيق والبحث عن �سبب وظهور هذه
احل��ف��رة ،وعند االنتقال اىل مكان احلفرة
اكت�شف العلماء ان احلفرة تبلغ قطرها 250
قدم ،كما انها ظهرت ب�شكل مفاجئ يف �شبه
جزيرة يامال الرو�سية والتي تقع يف منطقة
ت�سمى "نهاية العامل"
.End of the world
يقول �أحد الباحثني �أن ال�سبب قد يكون
�ضغط الإحتبا�س احل��راري يف هذه املنطقة
املتجمدة على �إ�ستثارة الغازات حتت الأر�ض،
مما �أدى �إىل �إنفجار هائل حتت الأر�ض �أدى
�إىل �إنتاج هذه احلفرة الغريبه .
ويقول العلماء من مركز �سيبرييا العلمي

لبحوث القطب ال�شمايل والواثقني من �أن
ه��ذه احل��ف��رة نتجت م��ن �إن��ف��ج��ار ح��دث من
خلط املياه والأم�لاح والغازات الطبيعية يف
املنطقة حتت �ضغط الأر����ض ،وال��ذي حفز
التفاعل هو ق��درة الإحتبا�س احل��راري على
ذوب��ان اجلليد يف �سيبرييا ب�شكل مت�سارع،
مم��ا ي�ضع ال���غ���ازات يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة �إىل
ال�ضغط الذي قد يولد الإنفجار ،ورغم هذه
التوقعات املبدئية �إال �أن املو�ضوع مازال حتت
الدرا�سة .
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تظاهرات راف�ضة مل�شروع قانون مكافحة الإرهاب يف كندا

امل��ر���س��ال -ت��ورن��ت��و� ،شهدت
ال��ع��دي��د م���ن امل����دن ال��ك��ن��دي��ة ،
ت��ظ��اه��رات احتجاجية ،للتنديد
مب�شروع قانون مكافحة الإرهاب
املثري للجدل ال��ذي ي�شغل ال��ر�أي
العام الكندي  ،نظر ًا لل�صالحيات
الوا�سعة ال��ت��ي مينحها لأج��ه��زة
اال�ستخبارات.
واح��ت�����ش��د �آالف الأ���ش��خ��ا���ص
يف م��ي��دان ن��اث��ان فيليب�س� ،أم��ام
مقر بلدية تورنتو ،وه��م يرفعون
الأع���ل��ام ال��ك��ن��دي��ة ،وي�����رددون
ه��ت��اف��ات مناه�ضة حلكومة رئي�س ال����وزراء،
�ستيفن ج��وزي��ف ه��ارب��ر ،ومل�����ش��روع ال��ق��ان��ون
اجلديد.
وردد املحتجون يف ه��ذا التجمع الكبري،
الذي �شاركت فيه �أطياف متنوعة من املجتمع
ال��ك��ن��دي ،ه��ت��اف��ات �أك�����دوا م���ن خ�لال��ه��ا �أن
"قانون مكافحة الإرهاب (�سي )51 -املزمع
�إ�صداره ،هو روح الإرهاب".
ويف الكلمة التي �ألقتها �أم���ام املحتجني،
ق���ال���ت ب��ي��ج��ي ن���ا����ش ،ال���ن���ائ���ب ع���ن احل���زب
الدميقراطي اجلديد ال��ذي يتزعم املعار�ضة
يف البالد" :لن ن�سمح ب�إ�صدار هذا القانون،
فنحن �ضد الإ�سالموفوبيا ونرف�ضها .فنحن
ن�ؤمن ب�ضرورة �أن تكون البالد �آمنة بطرقها
وغذائها وعملها ،لكننا م�ضطرون �إىل فعل هذا
عن طريق الدميقراطية".

�أما �إليزابيث ماي ،زعيمة احلزب ،ف�أ�شارت
�إىل �أن ال�شيء الذي �أده�شها ب�شدة ،هو قرار
احلزب الليربايل دعم م�شروع القانون ،م�شرية
�إىل �أن "النية ملنع وحظر الأن�شطة البيئية تكمن
وراء ال�سعي �إىل منح مزيد من ال�صالحيات
لال�ستخبارات وال�شرطة م��ن خ�لال م�شروع
القانون".
ويف �سياق مت�صل ،قال رئي�س فرع انتوريو
لنقابة العمال اجلماهريية يف ك��ن��دا� ،سيد
ريان" :م�شروع القانون يهدف �إىل تقييد حقوق
امل�سلمني ،ولن ن�سمح لرئي�س احلكومة بتق�سيمنا
و إ�ه��دار حقوق امل�سلمني الذين يعتربون جزء ًا
من ه��ذا املجتمع ،فهم جرياننا و�أ�صدقا�ؤنا.
فالهدف الرئي�س من هذا القانون هو حماولة
�إظ��ه��ار امل�سلمني ك�أ�شياء خميفة ،وعلينا �أال
ن�سمح بذلك ،ونعار�ض �سلب حقوق امل�سلمني
ون�سائهم من �أيديهم".

وع��ق��ب ان��ت��ه��اء امل��ع��ار���ض�ين من
منظمي ه���ذه ال��ت��ظ��اه��رة م��ن �إل��ق��اء
كلماتهم ،خرجت التظاهرة يف م�سرية
حتى و�سط املدينة حتت تدابري �أمنية
م�����ش��ددة ،ث��م ان��ت��ه��ت دون وق���وع �أي
ح����وادث ت��ذك��ر .و���ش��ه��دت م��ا يقرب
م��ن  100مدينة �أخ���رى تظاهرات
متزامنة ما بني �صغري وكبرية ،للتنديد
بالقانون ذاته ،يف �أوتاوا ،ومونرتيال،
وادم��ون��ت��ون ،وك��اجل��اري ،وفانكوفر،
وهاليفاك�س وريجينا.
وت�����س��ع��ى احل���ك���وم���ة امل��ح��اف��ظ��ة
�إىل �إع�����ط�����اء م����زي����د م�����ن ا إلم����ك����ان����ي����ات
وال�صالحيات لأجهزة اال�ستخبارات والأم��ن
الكندية ،بغية منع �شبان كنديني من االلتحاق
ب�صفوف تنظيم "داع�ش" الإرهابي� ،أو تنفيذ
هجمات معزولة على الأرا�ضي الوطنية ،ما �أدى
�إىل رف�ض غالبية الكنديني م�شروع هذا القانون
الذي يرون فيه تقييد ًا للحريات.
وب��ح�����س��ب ن�����ص م�����ش��روع ال��ق��ان��ون ،ف���إن
مهمات �أجهزة اال�ستخبارات التي تنح�صر
ح��ت��ى الآن يف ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات وامل��راق��ب��ة،
�ستتو�سع لت�ضطلع ب���دور م��ن��وط بال�شرطة.
و���س��ي��ك��ون ب���إم��ك��ان� أج��ه��زة اال���س��ت��خ��ب��ارات،
على �سبيل املثال ،جتميد �شراء بطاقة �سفر
بالطائرة عرب الإنرتنت �إن بدى لها �أن العميل
له مالمح �شخ�ص يحتمل �أن ين�ضم �إىل �شبكة
مقاتلني جهاديني مثل تنظيم "داع�ش".

منظمة حقوق االن�سان (هيومن رايت�س وات�ش)
تطالب الأمم املتحدة ب�إدراج �إ�سرائيل على "الئحة العار"
امل��ر���س��ال -ت��ورن��ت��و ،ط��ال��ب��ت منظمة
"هيومن رايت�س ووت�ش" غري احلكومية،
االم�ين العام لالمم املتحدة بان كي مون
ادراج ا�سرائيل على "الئحة العار" التي
تت�ضمن منتهكي ح��ق��وق االط��ف��ال خالل
النزاعات امل�سلحة ،اثر احل��رب يف قطاع
غزة العام املا�ضي .2014
وطلبت املنظمة احلقوقية خ�صو�صا
م��ن ب��ان ك��ي م��ون مقاومة ال�ضغوط التي
متار�سها �إ�سرائيل والواليات املتحدة ملنع
ادراج اجلي�ش اال�سرائيلي على الالئحة

ال�سنوية  ،الفتة اىل ان نحو  500طفل
قتلوا خالل النزاع يف غزة.
وق���ال �أح���د م��دي��ري امل��ن��ظ��م��ة ،فيليب
بولوبيون "ي�ستطيع االم�ين ال��ع��ام تعزيز
ح��م��اي��ة االط���ف���ال يف زم���ن احل����رب عرب
اال�ستناد يف الئحته اىل وقائع ولي�س اىل
ال�ضغط ال�سيا�سي".
وت�سبب ال��ن��زاع ب�ين ا�سرائيل وحركة
حما�س يف �صيف ال��ع��ام  2014مبقتل
 539طفال ،وادى اىل ا�صابة 2956
اخرين.

وطلبت املنظمة ا�ضافة حركة "حما�س"
ال��ت��ي ت�سيطر على ق��ط��اع غ��زة اىل هذه
ال�لائ��ح��ة أ�ي�����ض��ا ،ف�ضال ع��ن جمموعات
م�سلحة اخرى يف باك�ستان وتايالند والهند،
ل�شنها هجمات على م��دار���س او لتجنيد
اطفال يف �صفوفها .وت�ضم الالئحة حاليا
 51جمموعة م�سلحة من بينها جماعة
"بوكو حرام" وتنظيم "الدولة اال�سالمية"
(داع�����ش) ،بالإ�ضافة اىل جيو�ش ثمانية
ب��ل��دان بينها ���س��وري��ة وال��ي��م��ن وجمهورية
الكونغو الدميوقراطية وال�سودان.
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وفاة طارق عزيز ...وم�سا ٍع لدفنه باالردن
العراقي قبل خم�سة خم�سة�أ�شهر.
وك���ان ط���ارق ع��زي��ز امل�سيحي ال��وح��ي��د يف
جمل�س ال��وزراء العراقي .وولد �شمايل العراق
بالقرب من املو�صل .وعندما كان يف العا�شرة،
انتقلت �أ�سرته �إىل بغداد حيث تلقى تعليمه.
وع��م��ل ع��زي��ز ك��م��در���س للغة الإجنليزية.
وان�ضم اي�ضا �إىل ح��زب البعث و���ش��ارك يف
ال��دع��اي��ة البعثية بعد االن��ق�لاب البعثي عام

اعداد :لولوة احلدق
Member of ICCRC 510766
Member of CAPIC 15046
Commissioner of Oaths
فيما يلي جمموعة من اال�سئلة التي وردتنا والتى نقوم باالف�صاح وامل�شاركة مع القراء االعزاء من افراد اجلالية العربية العزىزة على قلوبنا
يف كندا
�س :جئت �إىل كندا طالبا اللجوء وح�صلت على الإقامة الدائمة يف فرباير  . 2013انا االن بحاجة اىل زيارة �أخي املري�ض يف العراق .هل �سي�ؤثر
هذا على �إقامتي الدائمة يف كندا �أو على فر�صي يف التقدم بطلب للح�صول على اجلن�سية الكندية؟
ج :املقيمني الدائمني الذين ح�صلوا على اقامتهم من خالل تقدمي طلب اللجوء يعر�ضون انف�سهم خلطر خ�سارة اقامتهم يف حال �سفرهم �إىل
البلد الذي هربوا منه ا�صال ب�سبب اخلطر على حياتهم حينها .وخا�صة يف الآونة الأخرية خدمات احلدود الكندية (  ) CBSAتبحث
بن�شاط م�ضطرد عن احلاالت التي ميكن �أن يجادل بها ب�أن الالجئني حرفوا يف اقوالهم� .إذا ثبتت هذه احلالة حينها يقدم ال CBSAطلبا
للح�صول على "وقف " (�إزالة �صفة الجئ ) �إىل ال .IRBهذا االجراء هو م�ستحدث.
�س �:أن���ا لبنانية ولكن زوج��ي و�أوالدي اخلم�سة ه��م مواطنني �سوريني .نحن م�سجلون ل��دى مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامي ل�ش�ؤون
الالجئني( .)UNHCRكيف ميكننا ان نهاجر اىل كندا حتت الكفالة اخلما�سية ؟
ج :الكفالة اخلما�سية تتمثل بخم�سة مواطنني كنديني �أو مقيمني دائمني على االقل الذين قد رتبوا لرعاية الالجئني الذين يعي�شون يف اخلارج
للقدوم �إىل كندا .يجب �أن يكون جميع �أع�ضاء املجموعة ال يقل عمرهم عن � 18سنة ويعي�شون �أو لديهم ممثلني يف املنطقة التي �سوف ي�ستقر
الالجئني فيها.
يجب �أن توافق املجموعة على تقدمي الدعم العاطفي واملايل لالجئني ملدة الكفالة –عادة تكمن مبدة �سنة واحدة.
من بعد تاريخ � 19أكتوبر  ، 2012الالجئني املتقدمني يتوجب عليهم �أن يتم االعرتاف بهم كالجئني من قبل  . UNHCRالت�سجيل لدى
ال  UNHCRفقط ال يكفي.
�س� :أنا حاليا يف كندا ب�صفة زائر و�أود �أن ا�سجل لب�ضع دورات درا�سية ق�صرية االجل .هل �أنا بحاجة �إىل تقدمي طلب للح�صول على ت�صريح
الدرا�سة؟
ج� :إذا كنت ترغب يف الدرا�سة يف دورة ق�صرية الأجل ال حتتاج �إىل ت�صريح درا�سة على �شرط ان يكون الربنامج يف كندا ي�ستغرق مدة �ستة
�أ�شهر �أو �أقل .ويجب ا�ستكمال الدورة �أو الربنامج خالل الفرتة امل�سموح لك بالإقامة يف كندا .

�سوف نعر�ض على القراء االعزاء ا�سئلتكم يف كل عدد وملزيد من املعلومات واال�ستف�سارات عن امور الهجرة اىل كندا ,زوروا موقعنا
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
�أو ميكنكم االت�صال بلولوة احلدق 416-444-7766 / 647-721-3850 :

�أو عن طريق �إر�سال امييل اىل الربيد الإلكرتوينinfo@altoriaimmigration.ca :

املر�سال -وكاالت :تويف طارق عزيز ،نائب
رئي�س وزراء العراق ال�سابق يف عهد الرئي�س
ال��راح��ل ���ص��دام ح�سني" ،بعد ت���ردي حالته
ال�صحية" يف �أحد ال�سجون العراقية ،ح�سبما
�أعلنت وزارة العدل.
وك���ان ط���ارق ع��زي��ز ال���راب���ط ب�ين ���ص��دام
ح�سني وال��ع��امل .والتقى عزيز ،ال��ذي يتحدث
االجنليزية بطالقة ،واملفاو�ض املتمر�س ،وزير
اخلارجية االمريكي جيم�س بيكر يف جنيف يف
التا�سع من يناير/كانون الثاين  ،1991قبل
�ستة ايام من انتهاء مهلة الأمم املتحدة للعراق
لالن�سحاب م��ن الكويت ،التي غ��زاه��ا اجلي�ش

 1963والذي دام ع�شرة �أ�شهر.
وعندما ت��وىل البعث ال�سلطة ع��ام
�أ�صبح رئي�س حترير �صحيفة احلزب ثم وزيرا
للإعالم .وقبل ذلك لعب دورا كبريا يف �صعود
�صدام ح�سني ،ويف ع��ام  1983عينه �صدام
وزي���را للخارجية .وخ�ل�ال ح��رب ال��ع��راق مع
�إي��ران متكن عزيز من �ضمان تعاطف الغرب

1968

مع العراق .وبعد غزو الكويت يف اغ�سط�س/
اب  ،1990عندما كان العراق يف عزلة �شبه
تامة ،متكن من التفاو�ض والتو�صل �إىل اتفاق
مع �إيران.
وك��ان عزيز دمثا ول��ه ح�س فكاهة ،ولكنه
كان كثري اجل��دل �أثناء املفاو�ضات .كما كان
عزيز من املطيعني ل�صدام ،وكان يثق يف �آرائه.
ويف  19مار�س/اذار  2003وردت تقارير
من العراق �أن عزيز قتل بعد �إطالق النار عليه
وهو يحاول دخ��ول كرد�ستان العراق .وانتهت
ال�شائعة �سريعا عندما نظم عزيز م�ؤمترا
�صحفيا قال فيه �إنه بخري .وا�ست�سلم للقوات
الأمريكية يف � 24إبريل/ني�سان.
وكان طارق عزيز يف املرتبة  43بني  55من
القيادات العراقية املطلوبة من قبل الواليات
املتحدة بعد �سقوط بغداد عام .2003
وقبل غزو العراق ،زعم عزيز �إن��ه يف�ضل
املوت على �أن يكون ا�سري حرب لدى الواليات
امل��ت��ح��دة .وك���ان ع��زي��ز م��ت��زوج��ا م��ن عراقية
م�سيحية ولديه ثالثة �أبناء .وجت��ري م�ساعي
حثيثه من اجل نقل جثمانه اىل الأردن ليتم
دفنه فيها  .حيث تقطن عائلته بعد خروجها
من العراق عام .2003

جمل�س العموم الكندي يتبنى قانون مكافحة الإرهاب

املر�سال -تورنتو� ،أقر جمل�س العموم الكندي
م�شروع القرار  C–51ملكافحة الإرهاب بغالبية
� 183صوت ًا مقابل � 96صوت ًا معار�ض ًا ،وقد �صوت
الليبرياليون �إىل جانب املحافظني ت�أييدا للقانون
الذي مينح �أجهزة الأمن واال�ستخبارات املزيد
من ال�سلطات  ،لإحباط املخططات الإرهابية
وعدم االكتفاء بجمع املعلومات.
كما ي�سمح القانون اجلديد بت�سهيل تبادل
املعلومات ب�ين خمتلف ال��وك��االت الفيديرالية
ويتيح للأجهزة الأمنية بالت�شدد يف منع �سفر من
ي�شتبه باحتمال التحاقهم باجلهاديني  ،وين�شئ
جنحة جرمية جديدة ملن ي�شجع على ارتكاب
�أعمال �إرهابية.
وكان احلزب الدميوقراطي اجلديد املعار�ض
طالب قبيل الت�صويت ب���إدخ��ال تعديالت على

م�شروع القانون  ،ملراقبة ت�صرفات الأجهزة
الأمنية و�إدخ��ال �إج��راءات �أقوى حلماية احلياة
اخلا�صة .وبعد �أق��رار قانون مكافحة الإره��اب
�أثري اجلدل حول مناه�ضي هذا امل�شروع ،حيث
اع��ت�برت م��دي��رة كر�سي ال�سكان الأ�صليني يف
جامعة رير�سون �أونتاريو املحامية باميال باملاتر
�أن م�شروع ق��رار احلكومة ملكافحة الإره���اب
ي�شكل ن�صر ًا للمتطرفني  ،لكونه يحد من حريات
الكنديني الفردية  .ور�أت �أنه "يجعل كل مواطن
م�شتبها به" ويحقق أ�ه��داف الإرهابيني لأن ما
ي�سعى �إليه املتطرفون هو رف�ض احلياة واحلرية

وامل�سا�س ب�سالمة الأفراد.
و�أك���دت باملاتر �أم��ام جلنة ا ألم��ن العام يف
الربملان �أنها هي نف�سها خا�ضعة ملراقبة بع�ض
الأجهزة الأمنية لكونها نا�شطة من �سكان كندا
الأ�صليني .من جهتها أ�ك��دت النائبة املحافظة
ديان �أبلون�شي �أن "الإرهابيني اجلهاديني كانوا
�أعلنوا احلرب على كندا" و�أن م�شروع القرار ال
ي�ستهدف املعار�ضني ال�سيا�سيني ال�شرعيني.
كما اعترب النائب املحافظ الف��ار باين �أن
موقف معار�ضي م�شروع القانون يندرج يف �إطار
"نظرية امل�ؤامرة".

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
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يف ذكرى �إ�ستقالل
اململكة االردنية الها�شمية
بقلم اال�ستاذ :زياد مالوي فريحات
رئي�سالتحرير

تقع اململكة الأردن��ي��ة الها�شمية جنوب
غ���رب �آ���س��ي��ا ،وت��ت��و���س��ط ال�����ش��رق الأو���س��ط
لوقوعها يف اجلزء اجلنوبي من منطقة بالد
ال�شام .ولها حدود م�شرتكة مع كل من �سوريا
من ال�شمال ،وفل�سطني من الغرب ،والعراق
من ال�شرق واململكة العربية ال�سعودية �شرق ًا
وج��ن��وب�� ًا  ،كما تطل على خليج العقبة يف
اجلنوب الغربي ،حيث تطل مدينة العقبة
ع��ل��ى ال��ب��ح��ر الأح���م���ر ،وي��ع��ت�بر ه���ذا املنفذ
البحري الوحيد للأردن.
�سميت ب���الأردن ن�سبة �إىل نهر الأردن
الذي مير على حدودها الغربية الذي تعمد
ف��ي��ه ال�سيد امل�����س��ي��ح .و ُي��ع��ت�بر الأردن بلد
يجمع بني ثقافات ولهجات عربية خمتلفة
ب�شكل الف��ت ،وال تف�صله �أي ح��دود طبيعية
عن جريانه العرب �سوى نهر الأردن ونهر
الريموك اللذان ي�شكالن على التوايل جزء ًا
من حدوده مع فل�سطني و�سوريا.
�أم���ا ب��اق��ي احل���دود فهي ام��ت��داد لبادية
ال�شام يف ال�شمال وال�شرق و�صحراء النفوذ
يف اجل���ن���وب ،ووادي ع��رب��ة �إىل اجل��ن��وب
الغربي .وتتنوع الت�ضاري�س ب���الأردن ب�شكل
كبري ،و�أهم جباله جبال عجلون يف ال�شمال
الغربي ،وجبال ال�شراة يف اجلنوب ،و�أعلى
قمة موجودة هي جبل �أم الدامي  1854مرت،
و�أخف�ض نقطة يف االردن ه��و البحر امليت
والذي يعترب �أخف�ض نقطة يف العامل.
�سميت الأردن ن�سبة �إىل نهر الأردن.
تت�ألف كلمة جوردان ( )Jordanمن "جور"
و"دان" فهي جمع ال�سم رافد النهر املقد�س
امل��ار ب���الأردن ج��ور (بانيا�س) وراف���ده دان
(اللدان) في�صبح اال�سم ج��وردان وي��وردان
يف بع�ض اللغات� ،أ�صبحت مع الزمن �أوردان
و�أردن ،و�أط��ل��ق ال��ع��رب عليه ا�سم الأردن،
واال���س��م الإغ��ري��ق��ي ل��ل��أردن ه��و ي��وردان��ي��م
ومعناها املنحدر �أو ال�سحيق.
و�أط��ل��ق ال��ي��ون��ان وال���روم���ان ع��ل��ى ب�لاد
الأردن لفظ ثيم الأردن وهو م�سمى ع�سكري
حيث كانت الأردن مقرا ملقاطعة ع�سكرية،
كما �أط��ل��ق ال��ف��احت��ون ال��ع��رب على مناطق
ال�شام ا�سم الأج��ن��اد ،وك��ان من بينها جند
الأردن ال��ذي ك��ان ي�ضم ج��زءا م��ن جنوبي
لبنان ،و�شمايل فل�سطني ،وكذلك �أجزاء من
�سورية.
�أما م�سمى �شرقي الأردن؛ فقد عرف لأول
مرة يف العهد ال�صليبي ،و�أن �أول ت�سمية بهذا
املعنى نقلها وليم ال�صوري ،م�ؤرخ مملكة بيت
املقد�س الالتينية ،فقد �أطلق عليها
( )Ultra Jordanemوذكر �أنها ت�شمل
بالد جلعاد ،وعمون ،وم���ؤاب ،ويطلق عليها
�أحيانا ا�سم  Trans Jordanالتي تعني
بالد ما وراء النهر ،عرب الأردن� ،أو �شرقي
الأردن �أي�ضا،
ك��ان��ت الأردن وم��ن��ذ �أق�����دم ال��ع�����ص��ور
م�أهولة بال�سكان ب�شكل متوا�صل .وتعاقبت
عليها ح�ضارات متعددة ،وقد ا�ستقرت فيها
ال��ه��ج��رات ال�سامية التي �أ�س�ست جتمعات
ح�ضارية مزدهرة يف �شماله وجنوبه و�شرقه
وغربه ،فقد �شهدت الأردن ّ
توطن ح�ضارات
وق��ي��ام ممالك ك�برى �صبغت بقوتها تاريخ
تلك احلقب� .سكن �شعب العموريني الذين
ه��م �أ���ش��ق��اء الكنعانيني يف الأردن ،واتخذ
و�سميت �أر�ض
الكنعانيون فل�سطني بلد ًا لهم ِّ
كنعان ،بينما ُ�س ِّميت الأردن حتت عناوين
عدة ،منها (،)Trans Jordan
�أما الأ�سماء الأخ��رى ل�ل�أردن فقد كانت
ت�سمى على ا�سم املمالك التي كانت ت�سكنها،

مثل الأدوميون (ن�سبة �إىل �أدوم) وامل�ؤابيون
(ن�سبة �إىل م����ؤاب) ،واحل�شبونيني (ن�سبة
�إىل ح�شبون ـ ح�سبان احلالية) ،والعمونيون
(ن�سبة �إىل رب��ة ع��م��ون ـ ع��م��ان احل��ال��ي��ة).
والبا�شانيون (ن�سبة �إىل با�شان وهي بي�سان
احلالية) .ومملكة الأنباط ن�سبة �إىل ا�سمهم
ولي�س �إىل ا�سم املكان.
فقد جاءت هذه القبائل العربية مهاجرة
من جزيرة العرب ّ
وحطت رحالها يف �أر�ض
الأردن وا�ستوطنت ك��ل واح���دة منها دي��ار ًا
يف�صلها عن الأخ��رى معامل طبيعية وكانت
العالقة بينهم ودي���ة ،وك��ان��ت ه��ذه القبائل
قد ظهرت يف الأردن منذ حوايل �ألفي �سنة
قبل امليالد ،يف وقت واحد تقريب ًا فقد �سكنه
الأدوم��ي��ون وكانت عا�صمتهم ب�صريا التي
تقع حالي ًا يف حمافظة الطفيلة ،ومملكة
امل�ؤابيون التي كانت عا�صمتها ديبون �شمال
وادي امل��وج��ب ،ثم انتقلت �إىل قرب حار�سة
(ال��ك��رك) زم��ن امللك مي�شع .كانت الكرك
وذي��ب��ان العا�صمتني الرئي�سيتني لهم وكان
الإل��ه لكمو�ش �أه��م �إل��ه عند امل�ؤابيني ،وكان
مي�شع �أع��ظ��م ملك م��ن ملوكهم ال��ذي د ّون
انت�صاراته و�إجن��ازات��ه على حجر ذيبان.
وقد تعاقب على احتاللها فيما بعد كل من
الآ�شوريني ،والبابليني ،و�صارت مملكة م�ؤاب
والية بابلية زمن امللك نبوخذ ن�صر.
� ّأ�س�س جاللة امللك عبد اهلل بن احل�سني
االول رحمه اهلل ع��ام � ،1921إم���ارة �شرق
الأردن وك��ان��ت خ��ا���ض��ع��ة �آن�����ذاك حلكومة
فل�سطني االنتدابية ،وا�ستقلت االردن عام
 1946وا�صبح الأمريعبد اهلل ملك ًا عليها،
ف�� ُع��رف��ت م��ن��ذ ذل���ك احل�ي�ن ب��ا���س��م اململكة
الأردنية الها�شمية.
ثم تاله جاللة امللك الراحل امللك طالل
بن عبد اهلل وا�ضع الد�ستور االردين ،ومن
ث��م ت�لاه املغفور ل��ه ب��اذن اهلل جاللة امللك
احل�����س�ين ب��ن ط�ل�ال ب���اين وم���ؤ���س�����س نهظه
االردن .وت��اب��ع امل�سرية الها�شمية املظفره
جاللة امللك عبد اهلل الثاين اب��ن احل�سني
املعظم حفظه اهلل ورع��اه أ�م�ين ال��ذي اوىل
االردن بالنه�ضة االقت�صاديه وال�سيا�سية
واالجتماعيه والتعليميه والثقافيه والفكريه،
وعم االردن يف عهده باخلري والرفاه احلريه
واالمن واالمان.
ويعترب نظام احلكم باململكة الأردنية
الها�شمية هو نظام ملكي د�ستوري مع حكومة
متثيلية .وامللك ميار�س �سلطته التنفيذية من
خالل رئي�س الوزراء وجمل�س الوزراء ،الذي
يف ال��وق��ت نف�سه ،ه��و م�س�ؤول �أم���ام جمل�س
النواب (املنتخب) وجمل�س الأعيان (املُ َّعني
م��ن ق��ب��ل امل��ل��ك) ال��ذي��ن ي�شكالن ال�سلطة
الت�شريعية للدولة .وهناك �أي�ض ًا ال�سلطة
الق�ضائية امل�ستقلة.
االردن بلد اال�صالة والعراقه واملفخرة
لكل االردن��ي�ين وال��ع��رب ،ومي��ت��از االردن��ي��ون
ب��اجل��ود وال��ك��رم والنخوه وال�شهامه .فكل
ع��ام و�شعبنا االردين بخري ...وتهنئة من
القلب اىل كل اردين واردنية مبنا�سبة عيد
الإ�ستقالل التا�سع وال�ستون.
ويوم ا�ستقالل االردن هو بداية التاريخ
احلقيقي لهذا ال�شعب العربي االبي الكرمي
واملنا�ضل.
فلم ننال ا�ستقاللنا �إال بعد ان خا�ض
ابائنا واجدادنا العديد من معارك اليطولة
املريره �ضد الإ�ستعمار الذي كان من نتائجها
ا�ست�شهاد وج���رح الكثري م��ن اب��ن��اءن��ا على
مذابح احلرية والتحرر من اال�ستعمار .
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دينا قعوار� ...أول عربية تر�أ�س جمل�س الأمن منذ ت�أ�سي�سه
امل��ر���س��ال -ت��ورن��ت��و ،تتوىل ال�سفرية دينا
ق��ع��وار ،م��ن��دوب��ة الأردن ل��دى الأمم املتحدة
رئا�سة جمل�س الأم��ن ل�شهر ني�سان � -أبريل
 ،2015وهي تعد �أول امر�أة عربية تتوىل رئا�سة
املجل�س منذ ت�أ�سي�سه قبل �سبعني عاما.
وي��ت��ن��اول املجل�س ق�ضايا ع��دي��دة تتعلق
بال�شرق الأو���س��ط ، ،فالق�ضية الفل�سطينية
والأزم��ة اليمنية والأزم��ة ال�سورية والو�ضع يف
ليبيا ومكافحة التطرف والإرهاب وغريها من
الق�ضايا ال�ساخنة التي يجري مناق�شتها على
طاولة جمل�س الأمن.
ويف ل��ق��اء اج��رت��ه م��را���س��ل��ة اذاع���ة االمم
املتحدة ب�سمة البيطارمع ال�سفرية دينا قعوار،
حتدثت فيه عن العديد من الق�ضايا ال�ساخنة
املتعلقة بال�شرق الأو���س��ط ،حيث �أعربت دينا
قعوار عن القلق ملا يح�صل يف �سوريا و�أك��دت
على �أن احلل ال�سيا�سي هو احلل الأمثل للأزمة
التي دخلت عامها اخلام�س.
وعما �إذا ك��ان هناك �أي حل �سيا�سي يف
الأف��ق ،قالت قعوار " :كانت هناك املباحثات
الرو�سية ،حيث ح�صل ل��ق��اءان ولكن مل يكن
ه��ن��اك �أي ا���ش�تراك للمعار�ضة ال�سورية يف
اللقائني .مع �أن الإخوة امل�صريني حاولوا عقد
ل��ق��اءات م��ع املعار�ضة ال�سورية التي مل ترد
الذهاب �إىل مو�سكو .نعود �إىل ما ح�صل يف
جنيف وهو احلل ال�سيا�سي وهذا احلل الوحيد

الذي ميكن �أن يحل الأزمة ال�سورية ،لأن الو�ضع
ال ميكن �أن يبقى على ما هو عليه".
وحتدثت ال�سفرية قعوار عن دور الأردن
الإن�ساين الكبري حيال الأزم��ة ال�سورية وكيف
متت ترجمته يف جمل�س الأمن ،وقالت" :تبنى
الأردن ثالثة ق��رارات �إن�سانية بهدف ال�سماح
لدخول امل�ساعدات الإن�سانية عرب لبنان وتركيا
والأردن عرب معابر حم��ددة وخم�ص�صة .يف
البداية كان هناك نوع من التباط�ؤ ولكن الو�ضع
�أف�ضل الآن  .الو�ضع الأمني يف �سوريا ال ي�سمح
لنا ب�أن نقوم ب�أكرث مما نقوم به الآن للأ�سف،
لأن ه��ن��اك م��ن��اط��ق حم��ا���ص��رة واح��ت�لال من
داع�ش وغريهم".
وقالت قعوار " :هناك تق�صري يف الو�ضع
الفل�سطيني ،ولكن حالي ًا وبعد اجتماع القمة

العربية يف �شرم ال�شيخ  ،تقرر �أن تكون هناك
جمموعة من الوزراء العرب الذين �سيعملون مع
بع�ض ،لإيجاد طريقة لتقدمي قرار �إىل جمل�س
الأم���ن .طبعا ،امل�شاورات قائمة ومنذ فرتة،
ولكن م��ن الأف�ضل �أن تبقى ه��ذه امل�شاورات
غ�ير معلنة �إىل �أن يتم التو�صل �إىل �شيء
ميكن تقدميه ملجل�س الأم��ن .بالن�سبة للأردن
مو�ضوع فل�سطني ه��ام ،ومنذ البداية حتدثنا
عن مو�ضوع غزة منذ احلرب على غزة .ون�أمل
�أن يكون للمجل�س دور يف احلل الفل�سطيني".
و حتدثت دينا قعوار ،املر�أة العربية الأوىل
التي تتوىل رئا�سة جمل�س الأم��ن ،عن نظرتها
لل�صورة النمطية للمر�أة ب�شكل ع��ام وامل��ر�أة
العربية ب�شكل خا�ص ،وقالت " :املر�أة العربية
خمتلفة يف طريقتها و�أ�سلوبها وه���ذا �شيء
مهم ،ولكن �أكرث ما يزعجني عندما ي�أتي بع�ض
الأ�شخا�ص من العامل الغربي وي�ستغربون �أنني
امر�أة عربية و�أتوىل مثل هذا املن�صب .نعم �أنا
ومثلي الكثري من ال�سيدات العرب ،و�أنا ال �أمثل
نف�سي بل �أنا مثل كثريات مثلي .هذا املن�صب
�شرف يل �أوال لأن �أمثل بلدي ،و�آم��ل من هذه
التجربة �أن تتاح لكثري من ال�سيدات العرب
يف مثل هذه املنا�صب ،لأنه ال ينق�صنا �شيء،
وهناك الكثري من ال�سيدات اللواتي لديهن
طاقات هائلة ،ويجب ا�ستخدامها يف حت�سني
الأو�ضاع

� 11ألف طفل ح�صيلة قتلى  ...الأحداث اجلارية يف �سوريا
امل��ر���س��ال -نورنتو ،بلغت ح�صيلة القتلى
الذين �سقطوا يف �سورية منذ ب��دء النزاع يف
منت�صف �آذار (مار�س) � 2011أكرث من 220
�ألف قتيل ،غالبيتهم من املقاتلني ،وبينهم 11
�أل��ف طفل على الأق���ل ،بح�سب �آخ��ر �إح�صاء
للمر�صد ال�����س��وري حل��ق��وق الإن�����س��ان .ووث��ق
امل��ر���ص��د ،بح�سب م��ا نقل م��دي��ره رام���ي عبد
الرحمن لوكالة ال�صحافة الفرن�سية "مقتل
� 220ألفا و� 271شخ�ص ًا منذ انطالقة الثورة
ال�سورية مع �سقوط �أول �شهيد يف حمافظة درعا
يف � 18آذار حتى تاريخ  15ني�سان (�أب��ري��ل)
 ."2015والقتلى هم  67293مدني ًا و39848
مقات ًال معار�ض ًا و 28253جهادي ًا ،و 46843من
قوات النظام  ،و 34872من امل�سلحني املوالني
لها ،و 3162جمهويل الهوية.
وي�ستند املر�صد يف معلوماته �إىل �شبكة
وا�سعة م��ن املندوبني والنا�شطني وامل�صادر
الع�سكرية والطبية يف كل �سورية.وقد �أح�صى
بني املدنيني مقتل  11021طف ًال ،و 7049امر�أة

فوق �سن الثامنة ع�شرة.
وي��ت��وزع مقاتلو املعار�ضة بني  37336من
املدنيني ال��ذي��ن حملوا ال�سالح �ضد النظام

و 2512من�شق ًا .وبني امل�سلحني املوالني للنظام،
قتل  682عن�صرا من حزب اهلل و 2844مقاتال
�شيعيا من دول عدة.
وق��ت��ل ح���واىل خم�سة �آالف �شخ�ص منذ
� 15آذار الذكرى الرابعة الن��دالع النزاع .و�إذ
ا�شار مدير املر�صد �إىل �أن املعدل ال�شهري
ل�ضحايا ال��ن��زاع ي���دور غ��ال��ب�� ًا ح��ول اخلم�سة
�آالف قتيل� ،إال �أن��ه �سجل �أن ن�سبة ت�سعني يف

املائة من القتلى املدنيني الذين بلغ عددهم يف
الفرتة ذاتها  ،1184ق�ضوا يف ق�صف جوي من
قوات النظام ،وهي ن�سبة �شهرية نادرة خالل
�سنوات ال��ن��زاع ال��دام��ي��ة .و�أف���اد املر�صد عن
ت�صعيد كبري يف الغارات اجلوية التي نفذتها
الطائرات املروحية واحلربية على مناطق عدة
خا�ضعة ل�سيطرة املعار�ضة يف �سورية ،ال �سيما
ادل��ب (�شمال غ��رب) وحلب (�شمال) ودرع��ا
(جنوب).
وال ت�شمل ح�صيلة القتلى الإجمالية �أكرث
من ع�شرين أ�ل��ف مفقود يف �سجون النظام،
ون��ح��و �سبعة �آالف معتقل م��ن ق���وات النظام
واملوالني له لدى ف�صائل املعار�ضة ،و�أكرث من
�ألفي خمطوف ل��دى جبهة الن�صرة وتنظيم
الدولة الإ�سالمية "داع�ش" وكتائب �إ�سالمية.
ويقدر املر�صد �أن العدد احلقيقي لقتلى
النظام واملعار�ضني �أك�بر بكثري ،م�شريا �إىل
"تكتم �شديد م��ن الطرفني على اخل�سائر
الب�شرية" خالل العمليات الع�سكرية.

اللواء قا�سم �سليماين ...يعد مبفاج�آت للعامل من �سوريا!!!
للإ�شراف وامل�ساعدة يف معارك
امل��ر���س��ال – ت��ورن��ت��و ،وعد
ال�ساحل ال�سوري لأول مرة منذ
قائد فيلق القد�س يف احلر�س
اندالع الثورة ،يف حني �أن الدعم
الثوري الإي��راين ،اللواء قا�سم
املقدم يف ال�سابق كان يقت�صر
�سليماين ،ب����أن ال��ت��ط��ورات يف
ف��ق��ط ع��ل��ى ال��دع��م اللوج�ستي
���س��وري��ا خ�ل�ال الأي����ام القليلة
وتقدمي �سالح وذخائر.
ُفاجئ العامل.
القادمة �ست ِ
واح����ت����ف����ت ال����ع����دي����د م��ن
و�أف�������ادت وك���ال���ة الإذاع�����ة
ال�����ص��ف��ح��ات امل����ؤي���دة للنظام
والتلفزيون الر�سمي الإي��راين
ال�سوري بو�صول �سليماين �إىل
�ل��ن���ب���اء ،االث���ن�ي�ن امل��ا���ض��ي 1
ل أ
قرية جورين ،واعتربته ن�صر ًا
ح���زي���ران -ي��ون��ي��و � ،2015أن
ا���س�ترات��ي��ج��ي�� ًا ،وب���داي���ة ملعركة
اللواء قا�سم �سليماين �أ�شار �إىل
كبرية يعدها النظام ال�سوري
التطورات امل�ستقبلية يف �سوريا،
اللواء قا�سم ال�سليماين قائد فيلق القد�س يف احلر�س الثوري الإيراين
يف الأيام املقبلة ،يف حني �أكدت
قائال "�سيفاجئ العا َمل ما نعد
يعي�شون حل��ظ��ات �ضعف ب�سبب ا�ستنزاف
�صفحة "الالذقية الآن" امل�ؤيدة،
ل��ه نحن وال��ق��ادة الع�سكريون
ال�سوريون حالي ًا ،خالل الأيام القليلة القادمة" .ب�شار الأ�سد لقواهم ،بعد �أن ت�سببت املعارك �أن هناك اتفاق ًا �سيرتجم على الأر�ض يف الأيام
وقد زار قائد فيلق قد�س الإي��راين قا�سم الأخ�ي�رة مبقتل مئات ال�شبان منهم يف ريف املقبلة.
�سليماين م��ن��اط��ق يف ري���ف ال�لاذق��ي��ة للمرة �إدلب وحماة.
و أ�����ش���ارت ال�صفحة �إىل م��راف��ق��ة رئي�س
و أ�����ش���ار ال�����ض��اب��ط املن�شق �إىل �أن ه��دف الأرك�����ان يف اجل��ي�����ش ال�����س��وري ل�سليماين يف
الأوىل� ،إذ ابتد أ� زيارته مبنطقة جورين التي
تقع على نقاط التما�س مع "جي�ش الفتح" الذي ال����زي����ارة ه���و دخ����ول ال�����ض��ب��اط ا إلي���ران���ي�ي�ن زيارته ،دون ذكر ا�سمه ،ما يعتربه مراقبون
انهيارا للحالة املعنوية
ي���ق���ود م���ع���ارك ال���ث���وار
التي مير بها املقاتلون
هناك.
العلويون يف ال�ساحل،
وا���س��ت��ق��ب��ل ���س��ك��ان
حيث �أ�صبحت زي��ارة
ال��ق��رى ال��ع��ل��وي��ون ه��ذه
ق��ائ��د ف��ي��ل��ق ال��ق��د���س
الزيارة على �أنها ن�صر
الإي��������راين �أك���ب��ر م��ا
ب��ح��د ذات���ه���ا ،وراح����وا
ي��رك��ز ع��ل��ي��ه ن�شطاء
ي��ن�����ش��رون ال��ت��ه��دي��دات
الطائفة و�صفحاتهم
�ضد ال��ث��وار ،لكن �أح��د
امل�ؤيدة ،يف حني حتول
املن�شقني ع��ن ملي�شيا
ال�ضابط الكبري �إىل
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي �أ���ش��ار
م����ا ي�����ش��ب��ه ع��ن�����ص��ر
�إىل العك�س مت��ام��ا� ،إذ
م���راف���ق���ة ل���ل���ج�ن�رال
�أكد ل�صحيفة "القد�س
الإيراين لي�س �إال.
العربي" �أن العلويني
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�أ�شرطة فيديو تهدد �أمن القوات الكندية اخلا�صة

جزيرة برن�س ادوارد جت ّدد ثقتها بالليرباليني

رئي�س احلكومة الكندية خالل زيارته للكويت

احلزب الليربايل فاز يف االنتخابات يف مقاطعة جزيرة الربن�س ادوارد للعام 2015

AL-MERSAL - May 2015, Volume 31, Issue 361

افتتاح �أنيق للفرع الأول ملطعم دارنا يف �سكاربورو
امل��ر���س��ال -ت��ورن��ت��و ،ب��اج��واء �أن��ي��ق��ة مل�ؤها
التفا�ؤل والبهجة ا�ستقبل ال�سيد �أ�سامه عبيد
�صاحب مطاعم دارنا ثلة من ال�ضيوف الكرام
و�سيدات ورجال الأعمال والإعالميني الكنديني
والعرب وذلك مبطعمه اجلديد يف �سكاربورو،
حيث جرى وب�ضيافة عربية �أ�صيلة الإفتتاح
اجلميع بتقدمي وجبات �شرقية �شهية ومميزة
ب�أ�سعار معقولة .وبعد تناول ال�سيدات وال�سادة
ال�ضيوف واجب ال�ضيافة تقدموا لل�سيد عبيد
بالتهنئة والتربيك وخال�ص الأمنيات بالنجاح
الر�سمي للفرع الأول من �سل�سلة مطاعم دارنا ،
وذلك م�ساء يوم اخلمي�س الرابع من حزيران
– يونيو اجل��اري .ويف كلمته �أم��ام احل�ضور

�سارع مكتب رئي�س احلكومة الكندية �ستيفن
هاربر �إىل �سحب �أ�شرطة فيديو من موقع رئي�س
احلكومة الإلكرتوين يظهر فيها �أف��راد من القوات
الكندية اخلا�صة العاملة يف ال�شرق الأو�سط  ،مت
التقاطها خالل زي��ارة رئي�س احلكومة �إىل العراق
والكويت .
وك���ان ال�صحافيون امل��راف��ق��ون وق��ع��وا تعهد ًا

بعدم التقاط �صور لأف��راد القوات اخلا�صة  ،حتى
ال يعر�ضوا حياتهم للخطر من انتقام اجلهاديني
وتنظيم "الدولة الإ�سالمية".
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه مت تعزيز �أمن القوات
اخلا�صة ،يف �أع��ق��اب اغتيال اجلنديني الكنديني
باتري�س فان�سان يف منطقة �سان جان وناتان �سري َيو
يف العا�صمة �أوتاوا اخلريف الفائت.

م�شروع قطار �أحادي ال�سكة يف م�صر
لكون�سور�سيوم ي�ضم "بومباردييه" الكندية

جدّد الناخبون يف جزيرة الربن�س ادوارد ثقتهم
باحلزب الليربايل املح ّلي يف االنتخابات التي جرت
االثنني  6ابريل  2015يف هذه املقاطعة الأطل�س ّية
ال�صغرية.
وفاز احلزب الليربايل بزعامة ويد ماكالكلن
رئي�س احلكومة اخل��ارج ب�أغلب ّية من  18مقعدا يف
اجلمع ّية الت�شريع ّية .وفاز حزب املحافظني بثمانية

مقاعد وخ�سر زعيمه روب النتز مقابل مناف�سه
ّ
مر�شح احلزب الليربايل جوردان براون.
وتراجعت �شعب ّية الليرباليني بع�ض ال�شيء �إذ
فقدوا  5مقاعد يف اجلمع ّية الت�شريع ّية ل�صالح
املحافظني لريتفع عدد ن ّواب حزب املعار�ضة �إىل 8
مقاعد .ومت ّكن حزب اخل�ضر من �إي�صال نائب �إىل
اجلمع ّية الت�شريع ّية للم ّرة الأوىل يف تاريخ املقاطعة.

ارتفاع العجز يف امليزان التجاري �إىل  3مليارات دوالر
ارتفع العجز يف امليزان التجاري الكندي� إىل
ث�لاث��ة م��ل��ي��ارات دوالر يف �آذار (م��ار���س) الفائت
بعد بلوغه  2,2مليار دوالر يف ال�شهر ال�سابق�شباط
(فرباير).
وبالتايل يكون العجز يف �آذار (مار�س) قد بلغ
�أ�ضعاف ال��ـ 850مليون دوالر التي توقعها اخلرباء.
وه��ذا عائد بن�سبة كبرية �إىل ال�تراج��ع يف �أ�سعار
النفط الذي ي�أتي يف طليعة ال�صادرات الكندية.

(مار�س) بن�سبة  %2,2لتبلغ  45,5مليار دوالر� .أما
قيمة ال�صادرات الكندية فلم ترتفع �سوى بن�سبة
 %0,4لتبلغ  42,5مليار دوالر ،مع الإ�شارة �إىل �أن
حجم ه��ذه ال�����ص��ادرات ارت��ف��ع بن�سبة  %1,9فيما
تراجعت �أ�سعارها بن�سبة .%1,5
"العجز التجاري الكندي ارتفع �إىل م�ستوى
قيا�سي يف ال��رب��ع الأول م��ن ال�سنة ،فيما ال يبدو
�أن تراجع �سعر ال��دوالر الكندي ترك وقع ًا �إيجابي ًا

ر�سم لقطار �أحادي ال�سكة

أ�ع��ل��ن ف���رع ال��ن��ق��ل يف ���ش��رك��ة "بومباردييه"
الكندية � ،أن االئتالف التجاري (الكون�سور�سيوم �أو
الكون�سورتيوم) الذي ي�ضمه و�شركة "�أورا�سكوم"
( )Orascom Constructionامل�صرية
ينهي حمادثاته مع احلكومة امل�صرية بهدف بناء
نظام قطار �أحادي ال�سكة يف القاهرة الكربى بكلفة
 1,5مليار دوالر �أمريكي.
وقال وزير الإ�سكان امل�صري �إن "بومباردييه"
و"�أورا�سكوم" �ستنفذان هذا امل�شروع البالغ طوله 52

كيلومرت ًا والذي �س ُينجز يف عام .2018
و�سريبط نظام القطار املذكور املعلق يف الهواء
العا�صمة امل�صرية مب��دن جم���اورة لها كاجليزة
وال�ساد�س من �أكتوبر ،وب�إمكان القطار نقل ما ي�صل
�إىل � 48ألف راكب يف ال�ساعة وب�سرعة  80كيلومرت ًا
يف ال�ساعة .وتعمل "بومباردييه" على تنفيذ م�شاريع
قطارات �أحادية ال�سكة م�شابهة يف حي امللك عبد
اهلل امل��ايل يف الريا�ض ويف �ساو ب��اول��و ،العا�صمة
االقت�صادية للربازيل.

عودة فريق �إنقاذ كندي من النيبال

م�ستوعبات ب�ضائع يف مرف�أ مونرتيال
والعجز يف �شباط (فرباير) ،هو الآخ��ر ،يفوق
بكثري ال ـ 984مليون دوالر التي وردت يف بيان عن
امليزان التجاري لل�شهر املذكور �أ�صدرته م�ؤ�س�سة
الإح�صاء الكندية �أوائل ني�سان ( ابريل) الفائت.
وارتفعت قيمة امل�ستوردات الكندية يف �آذار

والتفوق خلدمة �أبناء اجلالية العربية خا�صة
وال�شرقية عامة ،يف تقدمي ما يرغبون به من
�شتى �صنوف الأطعمة واحللويات .
�أ�شار ال�سيد عبيد اىل ان فكرة ت�أ�سي�س مطعم
باملوا�صفات ونوعية امل���أك��والت التي يقدمها
راودته منذ فرتة طويلة وها هو ينفذها بدعم
م��ن �أ���س��رت��ه �أوال وبت�شجيع م��ن الأ���ص��دق��اء،
وبني بان الفرع الثاين �سيكون يف مي�سي�ساغا
قريبا  .و�شكر احل�ضور على م�شاركتهم ووعد

دعوة لإعادة درو�س االقت�صاد �إىل املنهج الدرا�سي
للأغذية
يف كندا .وج��اء كالمه �أم��ام
ح�شد من �أ�صحاب الأعمال
يف "النادي ال���ك���ن���دي يف
مونرتيال"
.le Cercle de Montréal
وي�����رى ب���و����ش���ار� ،أ����س���وة
ب��ال��ك��ث�يري��ن م���ن �أ���ص��ح��اب
الأعمال ور�ؤ���س��اء ال�شركات،
�أن اكت�ساب املعارف يف جمال
االقت�صاد يحفز خلق الرثوة.
و�أ�ضاف بو�شار �أن در�س
االقت�صاد يتيح للمعرت�ضني
حالي ًا على بع�ض �سيا�سات
ح���ك���وم���ة ك��ي��ب��ي��ك �إ����س���م���اع
���ص��وت��ه��م ور�أي�����ه�����م ب�����ش��ك��ل
�أف�����ض��ل� .أعتقد وب�صدق �أن
امل��ع�تر���ض�ين ���س��ي��ج��دون من

()dépanneurs

ق����ال ���ص��اح��ب ا ألع���م���ال
الكندي من مقاطعة كيبيك
�آالن بو�شار �إن��ه يجب إ�ع��ادة
در���س االقت�صاد �إىل املنهج
الدرا�سي للمرحلة الثانوية يف
املقاطعة.
وبو�شار هو م�ؤ�س�س "كو�ش
تار للأغذية" ورئي�س جمل�س
�إدارت��ه��ا ،وه��ذه ال�شركة هي
�أك�بر �شبكة حم�لات �صغرية

ي�صغي �إليهم ب�شكل �أف�ضل
بكثري لو تابعوا ه��ذا الدر�س
يف م����ادة االقت�صاد" ،ق��ال
بو�شار ،م�ضيف ًا أ�ن��ه "لكانت
حججهم مبنية ب�شكل �أف�ضل
بكثري ومدعومة باقرتاحات
واق��ع��ي��ة تت�ضمن ح�����س��اب��ات
اقت�صادية".
وك�����ان ب��و���ش��ار ق���د �أث����ار
ج��د ًال يف مقاطعته ،كيبيك،
ق��ب��ل ���س��ن��ة ع��ن��دم��ا ق���ال �إن��ه
م���ن غ�ي�ر امل��ق��ب��ول �أن تظل
املقاطعة تعتمد على "الرعاية
االجتماعية" ،ق���ا����ص���د ًا
ب��ذل��ك امل��ب��ال��غ امل��ال��ي��ة التي
حتولها احلكومة الفدرالية
للمقاطعات املحتاجة للدعم،
ومن بينها كيبيك.

�أ�سعار امل�ساكن تفوق قيمتها الفعلية يف �أونتاريو بـ%25

ذا مغزى لغاية الآن ويف ف�صل كان فيه االقت�صاد
الأمريكي يكافح (من �أجل النمو)" ،كتب بنجامني
رايتز�س� ،أحد كبار خرباء االقت�صاد يف "م�صرف
م��ون�تري��ال " (،)Bank of Montreal
�أحد �أكرب امل�صارف الكندية.

حملة حلث احلكومة الكندية على و�ضع
برنامج ال�ستهالك املاريجوانا لأغرا�ض طبية

بع�ض �أع�ضاء فريق الإنقاذ يف مطار فانكوفر

PM

عاد من النيبال فريق �إغاثة كندي من بريتي�ش
كولومبيا كان توجه �إىل النيبال للم�ساعدة يف �أعمال
الإغاثة والإنقاذ.
وي��ت���أل��ف ال��ف��ري��ق م��ن ث�لاث��ة �أط��ب��اء وع�شرين
�إطفائيا وثالثة كالب ق�ضوا عدة �أيام يف البحث عن
�أحياء حتت الركام والأنقا�ض يف كامتاندو وبع�ض
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العا�صمة" .امل�شهد كان �سورياليا
القرى النائية �شرق

وال �أع���رف م��ن �أي��ن �أبد�أ" ،ق��ال �أح��د الإطفائيني
الكنديني لدى و�صوله �إىل مطار فانكوفر" فالبلد
مدمر وبع�ض امل��دن م�سحت عن اخلارطة و إ�ع��ادة
ا إلع��م��ار تتطلب �سنوات طويلة" .جت��در الإ���ش��ارة
�إىل �أن �أع�ضاء الفريق مولوا مهمتهم الإن�سانية
من مالهم اخلا�ص  ،بينما تكفلت �شركة الطريان
Mr. Malawi Business Card
نقلهم .
ال�صينية كاثي با�سفيك بت�أمني

دعت اجلمعية الكندية لعيادات اال�ست�شفاء
باملاريجوانا املدافعني عن املاريجوانا الطبية
وم�ستهلكيها� ،إىل "�إغراق" ه��ات��ف وزي��رة
ال�صحة الفيديرالية رونا �أمربوز باالت�صاالت
لدفع احلكومة الكندية �إىل تليني موقفها من
ا�ستهالك احل�شي�شة.
وتعترب اجلمعية �أن وزي���رة ال�صحة هي
املعار�ضة الأ�سا�سية ال�ستهالك املاريجوانا

لأه��داف طبية  ،وتعترب أ�ن��ه " من امل�ؤ�سف �أن
ال�شخ�ص الأق��ل �إمي��ان�� ًا بح�سنات املاريجوانا
الطبية  ،هو امل�س�ؤول عن امللف".
و�أ�شارت نائبة رئي�س اجلمعية دانا الر�سن
�إىل �أن " ع��دد ًا من تلك العيادات يجد نف�سه
يف و�ضع ينتهك فيه القوانني الفيديرالية  ،لكن
امل�س�ؤول احلقيقي عن ه��ذا الو�ضع هو رف�ض
احلكومة الفيديرالية و�ضع برنامج �أف�ضل"

ح��ذرت م�ؤ�س�سة "فيت�ش"الأمريكية للت�صنيف
االئتماين من �أن متو�سط �سعر امل�سكن يف �أونتاريو،
كربى املقاطعات الكندية ،قد يفوق قيمته الفعلية
بن�سبة ت�صل �إىل  .%25وعزت "فيت�ش" هذا الأمر �إىل
طفرة يف عر�ض �شقق التمليك (الكوندومينيوم) يف
تورونتو ،كربى مدن �أونتاريو وكندا .وترى"فيت�ش"
يف الطفرة املذكورة خطر ًا على االقت�صاد وعائق ًا
�أمام حتقيق �أرباح يف امل�ستقبل.

ويف �أونتاريو حالي ًا � 80ألف �شقة كوندومينيوم
قيد الإن�شاء ،غالبيتها العظمى يف و�سط تورونتو.
ويفوق هذه العدد بن�سبة  %50عدد ال�شقق التي كانت
قيد الإن�شاء قبل �أربع �سنوات� ،أي يف بداية الطفرة
العقارية احلالية .ويف �سياق مت�صل قالت �أم�س هيئة
العقارات يف تورونتو عدد امل�ساكن املباعة يف تورونتو
الكربى ارتفع يف ني�سان (ابريل) املا�ضي بن�سبة %17
مقارنة بال�شهر نف�سه من العام املا�ضي.

مزارعو �شرق �ألربتا وجنوبها قلقون من اجلفاف
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تظهر خرائط وزارة الزراعة يف مقاطعة �ألربتا
يف غرب كندا �أن كمية الأمطار املت�ساقطة يف جممل
�شرق املقاطعة خ�لال ني�سان (اب��ري��ل) الفائت ،
كانت متدنية جد ًا ودون الـ 5ميليمرتات يف منطقة
ميدي�سن ه��ات يف جنوب ال�����ش��رق .وجت��د املناطق
املذكورة نف�سها يف حالة جفاف تعي�شه مبعدل مرة
كل � 12سنة.

وي��ق��ول رئي�س احت��اد ال��زراع��ة يف �أل�برت��ا ،لني
جاكوب�سون� ،إن نباتات مثل الكانوال (ال�سلجم)
والكتان والف�صة حتتاج للري باكر ًا لإف�ساح املجال
�أمام �إنباتها .وال يلج�أ �إجما ًال مزارعو جنوب �ألربتا
ل��ل��ري قبل �آخ���ر ح��زي��ران (ي��ون��ي��و) �أو مطلع متوز
(يوليو) ،ما يعني �أن املحا�صيل هذه ال�سنة �ستكون
كلفتها مرتفعة جد ًا.
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 114بلدية �أمريكية وكندية تتفق لإعادة ت�أهيل نهر الأردن
امل��ر���س��ال -تورنتو ،وق��ع ر�ؤ���س��اء  114بلدة
�أمريكية وكندية على مذكرة تفاهم للم�شاركة
يف جهود ت�أهيل نهر الأردن يف حفل بح�ضور
م�س�ؤولني ا�سرائيليني وفل�سطينيني و�أردنيني يف
�شيكاغو.
وم��ن ب�ين  114امل���دن امل�����ش��ارك��ة دي�تروي��ت
و�شيكاغو وت��ورن��ت��و وم��ون�تري��ال ،وفقا جلمعية
�أ�صدقاء الأر�ض (�إيكوبي�س) .وهي جمعية بيئية
تعمل على جلب ال�سالم �إىل منطقة ال�شرق
الأو�سط من خالل التعاون مع ال��دول املجاورة
يف املجال البيئي للمحافظة على امل�صادر البيئية
والطبيعية امل�شرتكة .وتتواجد مكاتب اجلمعية يف
كل من عمان وبيت حلم وتل �أبيب.

ويهدف م�شروع اعادة ت�أهيل نهر االردن �إىل
�إعادة احلياة �إىل نهر االردن من خالل جت�سيد
�أهمية النهر التاريخية والدينية لدى ال�شعوب
مبختلف دياناتهم ،بالإ�ضافة اىل تق�سيم مياه
النهر كون احل�صول على املياه حق �شرعي لكل
فرد يف العامل كفلته له املواثيق وال�شرائع الدولية،
بالإ�ضافة �إىل بحث �آلية احلفاظ على نهر االردن
من ناحية دينية وذلك من خالل التعاون من قبل
رجال الدين يف ايجاد �آليات م�شرتكة كون �أهمية
هذا النهر ذكرت يف الكتب ال�سماوية الثالث.
ويعترب نهر االردن ارث تاريخي وديني وبيئي
ويبد أ� النهر من �شمال االردن وينتهي يف البحر
امليت ويبلغ طوله ح�سب م�ساره املتعرج 333

كيلومرتا ،اما افقيا فيبلغ طوله  75كليومرتا.
وتعر�ض النهر للإهمال منذ �أك�ثر من �أربعني
عام ًا و�أ�صبح يعاين من اجلفاف والو�ضع البيئي
ال�صعب وحتولت مياهه �إىل ا�سنة .وت�أثر البحر
امليت كثري ًا ب�سبب جفاف نهر االردن الذي كان
يرفده بحوايل مليار و 300مليون مرت مكعب من
املياه �سنويا.
وت�أهيل نهر االردن ي��واج��ه حت��دي��ات عدة
والتي تتمثل يف التدفقات املائية غري الطبيعية
التي ت�سيل من امل�ستوطنات اال�سرائيلية وحتويل
م�صباته اىل ب��ح�يرة ط�بري��ا وحت��وي��ل رواف���ده
القادمة من �سوريا .واملياه املتاحة يف منطقة
وادي االردن تعادل  %50من االحتياجات الفعلية
للمزارعني ،وان ال�سلطة تتعامل مع هذه الكميات
بكفاءة عالية لتمكني املزارعني من اال�ستمرار
يف زراعاتهم .ومنطقة وادي االردن تفتقر اىل
خدمات ال�صرف ال�صحي وهذا ي�ؤثر على عملية
ت�أهيل نهر االردن  ،وهناك م�ساع لعمل حمطات
�صرف �صحي فيما يزيد عدد �سكان وادي االردن
عن � 700ألف ن�سمة.

التو�صل اىل قناعة ب�أن ه�ؤالء االطفال قد ميثلون
حالة جديدة مل تذكر او ت�سجيل يف ال�سجالت
الطبية العاملية  .وا�شار الرقاد اىل اننا بحاجة
اىل ا�ستخدام تكنولوجيا متقدمة يف الت�شخي�ص

جماعة احلوثيون �ست�شارك يف"م�ؤمتر
جنيف" بدون �شروط م�سبقة

والفحو�صات املخربية  ،مما دعانا اىل التعاون
م��ع جم��م��وع��ة م��ن ال��ب��اح��ث�ين م��ن �سنغافورة
والواليات املتحدة االمريكية وفرن�سا ،ومت حتديد
ال�سبب الرئي�سي لهذه احلاالت املر�ضية التي مل

الأردن
بني ذكرى
الت�أ�سي�س واال�ستقالل
د .سحر عبد املجيد املجايل

"متالزمة الرقاد" ..مر�ض جيني جديد اكت�شفه طبيب �أردين
امل��ر���س��ال -تورنتو ،متكن العقيد الطبيب
م�ست�شار وراث��ة �سريرية حممد الرقاد والرائد
ممر�ضة �سماح الطوالبة يف اخلدمات الطبية
امللكية ،من اكت�شاف مر�ض جيني جديد على
م�ستوى العامل متت ت�سميته متالزمة الرقاد.
وي�صيب هذا املر�ض الوراثي اطفا ًال يكون
ك�لا والديهما ح��ام�لا للمر�ض وغ�ير م�صاب
به  ،وي�ؤثر ه��ذا املر�ض على اجلهاز الع�صبي
واحلركي واله�ضمي وي���ؤدي اىل ت�أخر عام يف
النمو والتطور .
وا�ستند العقيد الطبيب الرقاد يف اكت�شافه
اىل �إجراء درا�سات حثيثة على عينة من املجتمع
االردين ،مت من خاللها التو�صل اىل هذا االجناز
الطبي ،م�ش ًريا اىل ان الدرا�سة ا�ستغرقت 4
�سنوات بد�أت بت�شخي�ص حاالت اطفال م�صابني
يف نهاية عام  ،2010وبعد البحث امل�ستمر مت
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ي�سبق اال�شارة لها يف الدرا�سات الطبية.
وذك���رت ال��رائ��د ممر�ضة �سماح الطوالبة
ا�ست�شارية امرا�ض وراث��ي��ة ،ب�أننا كفريق عمل
قمنا مبقابلة املر�ضى وذويهم ومت ر�سم �شجرة
العائلة لتحديد �آلية الوراثة وحتديد اال�شخا�ص
املر�شحني للفح�ص �ضمن عينة الدرا�سة ،حيث
مت اخذ عينات من املر�ضى وذويهم وار�سالها
اىل م��رك��ز متخ�ص�ص يف �سنغافورة ،وك��ان
هناك متابعة متوا�صلة مع املركز ومع احلاالت
ال�سريرية بالوقت نف�سه وربط النتائج املخربية
اوال ب�أول  .ونتيجة لهذا البحث الذي مت ن�شره يف
العديد من املجاالت الطبية العاملية املتخ�ص�صة
،و�ضع االردن على خريطة العامل الطبية  ،وفتح
امل��ج��ال للمهتمني الي��ج��اد ع�لاج ل��ه��ذا املر�ض
اجلديد واحلد من انت�شاره يف العامل عن طريق
فح�ص ما مقبل الزواج.

قا�ض يلزم حافالت نيويورك
بعر�ض �إعالن عن " قتل اليهود"

امل��ر���س��ال -ت��ورن��ت��و ،ق���ال م�����س���ؤول كبري
م��ن جماعة احل��وث��ي�ين باليمن �إن اجلماعة
�ست�شارك يف حمادثات ال�سالم التي ترعاها
الأمم امل��ت��ح��دة يف جنيف يف  14ي��ون��ي��و بال
�شروط م�سبقة.

جمل�س الأمن ،الذي يطالب املتمردين بت�سليم
ال�سالح واالن�سحاب من املناطق.
وك���ان جمل�س الأم���ن ال���دويل ق��د �أ���ص��در
يف وقت �سابق من ال�شهر املا�ضي مايو-ايار
 ،2015ق����رار ًا يفر�ض ح��ظ��ر ًا على ت�سليح

املر�سال -تورنتو� ،أ�صدر قا�ض يف نيويورك
حكما يلزم ح��اف�لات املدينة بعر�ض �إع�لان
م��دف��وع الأج����ر ي��ت��ح��دث ع��ن "قتل م�سلمني
ليهود"  .وكانت هيئة املوا�صالت يف نيويورك
قد رف�ضت عر�ض الإعالن حت�سب ًا لإمكانية �أن

"قتل اليهود تقرب �إىل اهلل" .ويطرح الإعالن
ال�س�ؤال :هذا جهاده ،فما هو جهادك ؟
وق���ال ال��ق��ا���ض��ي إ�ن���ه ب��ال��رغ��م م��ن تفهمه
للمخاوف الأمنية� ،إال �أنه يرى �أن الإعالن مل
يت�سبب بتهديدات �إرهابية يف �شيكاغو و�سان

و�أو����ض���ح �ضيف اهلل ال�����ش��ام��ي ل��روي�ترز:
"اجلماعة �ست�شارك يف حم��ادث��ات جنيف
و�أنهم يدعمون جهود الأمم املتحدة لإدارة
حوار ميني ميني بدون �أي �شروط".
وذك���رت م�����ص��ادر دبلوما�سية �أن الأمم

احلركة احلوثية وحلفائها ومن بينهم الرئي�س
املخلوع علي عبداهلل �صالح.كما طالب املجل�س
احلوثيني ب�سحب قواتهم م��ن املناطق التي
�سيطروا عليها ،مبا يف ذلك العا�صمة �صنعاء،
و�إىل التخلي عن الأ�سلحة التي ا�ستولوا عليها.

"يح�ض على العنف والإرهاب".
ورف�ض القا�ضي جون كولت احلجة  ،وقال
�إن الد�ستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبري
يجيز ن�شر هذا الإعالن.
والإع�ل�ان امل��ذك��ور مدفوع الأج��ر من قبل
"املبادرة الأمريكية للدفاع عن احلريات".
وقد عر�ض على و�سائل املوا�صالت العامة
يف كل من �شيكاغو و�سان فران�سي�سكو .ويظهر
يف الإع��ل��ان رج���ل ع����دواين امل�لام��ح ي��رت��دي
كوفية وبجانبه عبارة من�سوبة حلما�س تقول

فران�سي�سكو ،فلماذا يح�صل هذا يف نيويورك
؟ و�أجل القا�ضي تنفيذ قرار املحكمة  30يوم ًا
لإع��ط��اء الفر�صة لهيئة م��وا���ص�لات املدينة
لال�ستئناف �ضده .وق��ال متحدث با�سم هيئة
املوا�صالت �إن قرار املحكمة "خميب للآمال".
ي��ذك��ر �أن امل��دون��ة امل��ث�يرة للجدل باميال
غيلر تتزعم "املبادرة الأمريكية للدفاع عن
احلريات" ،التي �أدرج��ت كمنظمة مناه�ضة
للم�سلمني من قبل "مركز دول اجلنوب الفقرية
احلقوقي".

املتحدة تنوى عقد حمادثات �سالم بني القوى
اليمنية يف املوعد املحدد بح�ضور احلكومة
اليمنية ،التي وافقت من قبل على احل�ضور.
وك�شف املتحدث با�سم احلكومة اليمنية،
يف وق��ت ���س��اب��ق ،ع��ن ت��وج��ه لعقد حم��ادث��ات
مبا�شرة ب�ين ال�سلطة ال�شرعية واملتمردين
ب�ش�أن الأزم��ة يف ب�لاده ،وذل��ك بعد أ�ي��ام على
�إع�لان الأمم املتحدة ت�أجيل املباحثات التي
ك��ان��ت م��ق��ررة يف جنيف .ورب��ط��ت احلكومة
اليمنية م�شاركتها بعقد امل�ؤمتر حتت �سقف
املبادرة اخلليجية وخمرجات احل��وار وقرار

ويرف�ض احلوثيون االلتزام بهذه القرار.
وح��ث �صالح الرئي�س امل��خ��ل��وع ،خمتلف
�أط���راف ال�صراع على ال��ع��ودة لطاولة حوار
�سيا�سي ترعاه الأمم املتحدة مبدينة جنيف
ال�سوي�سرية بدال من اال�ستمرار يف االقتتال.
لكن البخيتي ا�شرتط �أن يكون احلوار "ميني ًا
مئة يف املئة" دون �أي تدخل خارجي.
ومل يت�ضح بعد �إىل �أي مدى �ستنعك�س دعوة
�صالح على دعم القوات املوالية للحوثيني يف
املواجهات احلالية مع �أن�صار الرئي�س احلايل
عبد ربه هادي.

ق��ب��ل خم�س وت�����س��ع��ون ع��ام�� ًا � ،سار
الأم�ير عبد اهلل الأول بن احل�سني من
بطحاء احلجاز  ،ممتطي ًا جواده عرب
ال�����ص��ح��راء ،متوجها ���ص��وب الأردن،
يحمل �أم��اال وطموحات بتحرير �سوريا
ال��ك�برى ،لي�صل �إىل م��ع��ان ي��وم 21
ت�شرين الثاين  .1920ويتابع �سريه
�إىل ال��ط��ف��ي��ل��ة ف���ال���ك���رك ف��ال��ب��ل��ق��اء
ف��ح��وران وح��وا���ض��ره .ويبايع م��ن قبل
�أبناء الع�شائر الأردن��ي��ة ،من اله�ضبة
�إىل العقبة ،باحلفاوة والرتحيب بهذا
الفار�س العربي الها�شمي .
كانت املهمة �صعبة �أمام الأمري
ع��ب��دا هلل الأول ،ل��ك��ن��ه ك���ان م��درك�� ًا
حجم ه��ذه املهمة و�صعوبتها ،الأم��ر
ال����ذي ���س��اه��م يف جت����اوز ال��ك��ث�ير من
التحديات التي واجهته خ�لال مرحلة
الت�أ�سي�س ،فقد عقد الأم�ي�ر عبداهلل
الأول �إبن احل�سني العديد من اللقاءات
واالجتماعات خالل الفرتة من � 28إىل
� 30آذار  ،1921والتي �سميت مب�ؤمتر
القد�س  .هذا امل�ؤمتر الذي حدد م�صري
منطقة �شرقي الأردن.
ح����ي����ث أ�ع������ت���ب��ر م������ن امل���ن���ظ���ور
اال�سرتاتيجي �ضربة قوية لوعد بلفور
امل�����ش���ؤوم ع��ام  ،1917فقد ا�ستطاع
امل��ل��ك امل���ؤ���س�����س وبحكمته وب�صريته
الثاقبة ،ا�ستثناء منطقة �شرقي الأردن
ع��ن امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ح��ددت��ه��ا خريطة
املنظمة ال�صهيونية ال��ت��ي ق��دم��ت يف
م�ؤمتر فر�ساي عام  ،1919والتي �ضمت
مناطق ���ش��رق الأردن حتى خ��ط �سكة
حديد احلجاز �إىل امل�شروع ال�صهيوين .
ل��ق��د ن��ا���ض��ل الأردن����ي����ون �إىل
جانب �أمريهم يف �سبيل احل�صول على
ا�ستقاللهم ال�سيا�سي ،معربين يف ذلك
عن �أنف�سهم باملظاهرات واالجتماعات
والإ���ض��راب��ات العامة ورف��ع الربقيات
واالحتجاجات �إىل بريطانيا  ،و�أثمرت
هذه اجلهود بتوقيع معاهدة ال�صداقة
والتحالف الأردنية-الربيطانية يوم 22
�آذار  ،1946والتي ت�ضمنت اعرتاف ًا
ر�سمي ًا ب��الأردن دولة م�ستقلة ا�ستقال ًال
تام ًا  ،حيث اعترب يوم � 25أي��ار -مايو
 1946ي��وم�� ًا وط��ن��ي�� ًا ر���س��م��ي�� ًا لإع�ل�ان
اال�ستقالل ال�سيا�سي ،وبداية مرحلة
ت��اري��خ��ي��ة ج��دي��دة يف ت��اري��خ الأردن.
وعلى الرغم من �شح امل��وارد الطبيعية
والإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة و�ضالتها � ،إال �أن
الأمري عبداهلل الأول تابع م�سرية العطاء
من أ�ج��ل �أردن قوي ب�شعبه وم�ؤ�س�ساته
حتى انتقل �إىل الرفيق الأعلى يف 20
مت��وز � 1951شهيد ًا يف باحة امل�سجد
الأق�صى الذي بارك اهلل حوله .

وحمل الراية املرحوم امللك طالل بن
عبداهلل ،امللك امل�شرع و �ألأب الروحي
للد�ستور الأردين ،حيث ق��اد م�سرية
ال��ع��ط��اء وال��ب��ن��اء .ف��خ�لال ف�ترة حكمه
الق�صرية ،التي ق�ضاها ملك ًا ،و�ضع
الد�ستور اجلديد للأردن عام ،1952
الذي يعترب من الد�ساتري الدميقراطية
�سواء يف جمال النزعة �أوامل�ضمون ،ملا
يتمتع ب��ه م��ن درج��ة عالية م��ن املرونة
وامل���ق���درة ع��ل��ى ا���س��ت��ي��ع��اب ال��ت��وج��ه��ات
ال��دمي��ق��راط��ي��ة والإ���ص�لاح��ي��ة يف قابل
الأيام.
وتوىل املغفور له ب�إذن اهلل – امللك
احل�سني بن طالل  ،قيادة م�سرية اخلري
والعطاء والبناء الأردنية  ،والتي بد�أها
بالعمل من اجل الإ�صالح االقت�صادي
واالجتماعي وال�سيا�سي ،وب��وح��ي من
الدميقراطية وال�شورى من اجل رفعة
ال��وط��ن وامل��واط��ن الأردين  ،ف��ك��ان يف
بواكري عهده مرحلة ا�ستكمال اال�ستقالل
واملتمثل يف تعريب قيادة اجلي�ش العربي
عام  ،1956و�إنهاء معاهدة التحالف
وال�صداقة الأردن��ي��ة – الربيطانية ،
والتي تعترب خطوة جريئة من قبل ملك
�شاب .كما تعر�ض طوال حياته للعديد
م��ن الإخ��ط��ار الداخلية واخل��ارج��ي��ة ،
���س��واء �أك��ان��ت حت��دي��ات اقت�صادية �أو
�سيا�سية �أو ظروف �إقليمية تفتقد للأمن
و اال�ستقرار� ،شكلت يف جمملها تهديد ًا
ج��دي�� ًا ل��ل��أردن كنظام حكم �سيا�سي
وك��وط��ن م�ستقل� ،إال �أن حكمت امللك
احل�سني وح�سن �إدارته جنب الأردن هذه
ال�شرور وا�ستحقاقاتها.
وه��ا هو امللك عبداهلل الثاين بن
احل�����س�ين ،ال�����ش��اب ال��ع��رب��ي الها�شمي،
يكمل م�سرية املغفور له امللك احل�سني
بن طالل يف بناء الأردن ،بر�ؤى حديثة
متميزة يف التنمية والتحديث للو�صول
�إىل �أردن ع�����ص��ري م�����س��ل��ح بالعلم
واملعرفة والقوة والإرادة الذاتية ،لي�أخذ
مكانه بني دول هذا العامل .م�ؤكد ًا دائم ًا
يف خطابه ال�سيا�سي� ،سواء يف املحافل
الإق��ل��ي��م��ي��ة �أو ال��دول��ي��ة ،ع��ل��ى مفهوم
ال��دمي��ق��راط��ي��ة والإ����ص�ل�اح ال�سيا�سي،
حامال الهم العربي كزاد يومي  .موا�ص ًال
الليل بالنهار من اجل �أن ي�صبح الأردن
واح���ة �أم���ن وا���س��ت��ق��رار يف منطقة غري
�آمنة �أو م�ستقرة  ،جاع ًال منه حمطة
جذب للعديد من اال�ستثمارات العربية
والأجنبية ،وم��رك��ز ًا للإ�شعاع القومي
واالنتماء للعروبة والأميان بوحدة امتنا
وحت��رره��ا .فهنيئا ل�ل��أردن والأردن��ي�ين
بذكرى الت�أ�سي�س اخلام�س والت�سعني
واال�ستقالل التا�سع وال�ستون.
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نكت ,نكت ,نكت

يف واحد راح يتعلم �سواقة  ..طلع �أول در�س مع
املدرب قال له املدرب :حترك فتحرك بدون ما
يعطي غ ّماز.
قال له املدرب :ولك يا حمار بتعطي غ ّماز
بعدين بتم�شي  ..انزعج ال�شخ�ص وفكر كيف
يحكي معه هيك ..املهم طن�ش وم�شى و�صار
ب��دو يتجاوز ع��ن �شاحنة  ..فتجاوز ب��دون ما
يتطلع وراه .
قال له املدرب :ولك يا حمار بتتطلع وراك
قبل ما تتجاوز كمان انزعج وفكر كيف يحكي
معه هيك ..بر�ضو طن�ش وم�شى وك��ان قدامه
ا�شارة �ضوئية �ضاوية �أ�صفر  ...قام �شد وقطعها
 ..قال له املدرب:
ولك يا حمار اال�شارة ال�صفرا يعني هدئ
ال�سرعة م�ش �شد .
ال�شخ�ص فقعت معه وق��ال للمدرب :طز
فيك ويلعن ال�سواقة اللي معك  ....بدي�ش �أتدرب
�سواقة رجعني حمل ما �أخذتني.
املهم نزلوا وتبادلوا الأماكن،و�شغل املدرب
ال�سيارة وحترك بدون ما يعطي غ ّماز � ..شافه
�شرطي وخاله يوقف� .أجا ال�شرطي لعند ال�سواق
وق��ال له :احلق م�ش عليك .احلق على املدرب
احلمار اللي جنبك
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
خليلي راح لدكتورة م�سالك بولية قالتله
بولك يف �سكر ،قالها انت اللي بولك ع�سل .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
واح��د بيقول ملراته  ...ان��ا النهاردة عايز
رومان�سية فى البيت  ...راحت الزوجة �س�ألت
امها  :يعنى ايه رومان�سية ؟؟ االم  :م�ش عارفة
ب�س احتياطى �إنقعى الرز
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مره واحد كان ما�شي علي الطريق ب�سرعة

ومعاه وح��ده و فج�أه �شاف يف امل��راي��ه �شرطي
عمال ي�شاور له ع�شان يوقف ال�سيارة ! وجه
ال�شرطي وقاله� :أن��ت �سايق ف��وق  180كيلو يف
ال�ساعه والطريق �سرعته  80كيلو يف ال�ساعه
عل�شان كده هاعملك خمالفه.
الراجل ...معل�ش انا كنت فوق  80ب�شويه م�ش
كتري.
الزوجه  ...... :ال انت كنت ما�شي علي 180
كيلو
الزوج .... :نظرة حقد وغل ملراته
ال�شرطي .... :وكمان خمالفه عل�شان الك�شاف
اخللفي مك�سور
الراجل .... :مك�سور ازاي انا ما اعرف�ش انه
مك�سور
ال��زوج��ه  .... :اي���وه ان��ت ع���ارف ان الك�شاف
مك�سور من كم ا�سبوع
الزوج ..... :نظرة حقد وغل ملراته
ال�شرطي .... :وخمالفه كمان النك م�ش رابط
حزام االمان
ال��راج��ل ....... :ده ان��ا ل�سه ف��اك��ك احل��زام
دلوقتي ملا وقفت
الزوجه  .... :ال ال ال ده انت عمرك ما ربطت
احلزام
ال��زوج يف غيظ �صرخ  .... :انتي مابتعرفي�ش
ت�سكتي ابدا
ال�شرطي يقول للزوجه  .... :هو داميا بيزعقلك
كده
الزوجه  .... :ال ب�س ملا بيكون �سكران
ال�شرطي � .... :سكران ؟ !!
الراجل .... :ال ما ت�صدقها�ش
الزوجه� ... :صدقني احنا ل�سه القيني قزازة
خمره يف ال�سيارة ملا �سرقناها
ال�شرطي .... :يعني ال�سيارة م�سروقه ..؟ !!!
ال��راج��ل� ... :سيبك منها اهلل يهديك وانتي
ا�سكتي وال عليا الطالق اطلقك
ال�شرطي  .... :هو داميا كده يهددك بالطالق
 ..؟؟؟
الزوجة .... :م�ش ملا يتجوزين الأول وبعدين
يحلف بالطالق.

ﻫﻮ ﺍﻤﻟ�ﻀﺤﻚ ﺍﻤﻟ�ﺆﻢﻟ ؟

• ﺍﻤﻟ�ﻀﺤﻚ ﺍﻤﻟ�ﺆﻢﻟ :
�ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻇﻴﻔﺘﻚ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺬﻫﺐ �ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭ�ﺃﻧﺖ
ﻛﺎﺭﻩ ﻟﻬﺎ ﻫﻲ ﺣﻠﻢ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻃﻞ .
• ﺍﻤﻟ�ﻀﺤﻚ ﺍﻤﻟ�ﺆﻢﻟ :
�ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻭﺗﻦﻴ ﻏﺮﻴﻙ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻤﻣﻠﺔ ﻫﻲ
ﺣﻠﻤﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻪﻠﻟ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺤﺗﻘﻴﻘﻪ .
• ﺍﻤﻟ�ﻀﺤﻚ ﺍﻤﻟ�ﺆﻢﻟ :
�ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑ�ﺸﺮﺗﻚ ﺍﻟﺘﻲ ? ﺗﻌﺠﺒﻚ �ﺇﻣﺎ ﻟﻠﻮﻧﻬﺎ �ﺃﻭ ﻟﻮﺟﻮﺩ
ﺑﻌ�ﺾ ﺍﻟﺒﺜﻮﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﻲ ﺣﻠﻢ ﻤﻟﻦ ﺍﺣﺮﺘﻕ ﻭﺟﻬﻪ  ،ﻭ�ﺷﻌﺮﻙ ﺍﺨﻟ�ﺸﻦ ﺍﻤﻟﻤﻞ
ﻟﻚ ﻫﻮ ﺣﻠﻢ ﻤﻟﻦ ﻓﻘﺪ �ﺷﻌﺮﻩ ﺑ�ﺴﺒﺐ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻱ ،ﻭﺟ�ﺴﻤﻚ
ﺍﻟﺬﻱ مل ﻳﻌﺠﺒﻚ لأﻱ �ﺳﺒﺐ ﻫﻮ ﺣﻠﻢ ﻤﻟﻦ ﻓﻘﺪ �ﺻﺤﺘﻪ
ﻭﻫﺪّﻩ ﺍﻤﻟﺮ�ﺽ .

• ﺍﻤﻟ�ﻀﺤﻚ ﺍﻤﻟ�ﺆﻢﻟ :
�ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ �ﺃﻃﻔﺎﻟﻚ ﺍﻤﻟﺰﻋﺠﻮﻥ ﺑﺎﻟﻨ�ﺴﺒﺔ ﻟﻚ ﻫﻢ ﺣﻠﻢ ﻤﻟﻦ
ﻢﻟ ﻳﺮﺯﻕ ﺑﻬﻢ.
• ﺍﻤﻟ�ﻀﺤﻚ ﺍﻤﻟ�ﺆﻢﻟ :
�ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﻙ ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﺗﺮﺍﻫﻤﺎ ﻛﺜﺮﻴﻱ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﻤﺎ
ﺣﻠﻢ ﻟﻠﻴﺘﻴﻢ .
• ﺍﻤﻟ�ﻀﺤﻚ ﺍﻤﻟ�ﺆﻢﻟ :
�ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﺘﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗ�ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍ�ﺳﺘ�ﻀﺎﻓﺔ �ﺃ�ﺻﺪﻗﺎﺋﻚ
ﻓﻴﻪ وﻢﻟ
ﺗ�ﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻐﻴﺮﻴ �ﺃﺛﺎﺛﻪ  ،ﻫﻮ ﺣﻠﻢ ﻤﻟﻦ ﻳﻌﻴ�ﺶ ﻲﻓ ﺍﻟ�ﺸﺎﺭﻉ.
ً
ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻭﺍﻤﻟ�ﺆﻢﻟ ﻛﻞ ﺍلأﻢﻟ � :ﺃﻥ ﺍﺤﻟﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻌﻴ�ﺸﻬﺎ
ﻳﺘﻤﻨﻰ ﺍﻤﻟﻮﺗﻰ �ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩﻭﺍ �ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻴﻌﻤﻠﻮﺍ �ﺻﺎﺤﻟﺎ.
ً
ﻤﻣﺘﻨﺎ ﻟﺮﺑﻚ.
هال ﻗﻠﺖ  ........ﺍﺤﻟﻤﺪ ﻪﻠﻟ

للت�سلية
قلب ي�سامح الب�شر !!!!

يحكى عن قلب ي�سامح الب�شر كل يوم فعا�ش مرتاح ًا
و يحكى عن نف�س تر�ضى بالأقدار فباتت �سعيده
و يحكى عن روح تردد ( احلمد هلل(
فنامت و ا�ستيقظت مبت�سمه.....
احلمد هلل دائم ًا و�أبد ًا.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ال تردد الأذان مبلل
بل �أ�شدو به  ،و�أطرب الأكوان ب�صوتك �إ�ستمتع بكل
خطوه تدق بها الأر�ض
بكل �شهقه تدخل فيها االك�سجني !
كن جمنون ًا مع نف�سك وعاق ًال مع غريك
ع�ش بحب ولني وار�سم علي وجهك ابت�سامة لتنال
ثواب العبادة .وتفوه بعبارات تروي بها ار�ض الب�ؤ�س
لتزهر بارقى الثمر.
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للعقول
ﺍﻟﺮﺍﻗﻴﺔ

الإيجابيه التعني عدم احلزن ولكن تعني :
فن التعامل مع احلزن
كيف تتعامل مع الأحداث احلزينه ؟
ع�ش حلظاتها ..
�إبكي � -صل � -إ�ستغفر  -ف�ضف�ض � -آ�سرتخي -
�إ�ستحم مباء دافئ
�إقر أ� كتاب اهلل � -إحت�ضن من حتب
�أعط م�شاعرك ال�سلبيه حقها
دع عاطفتك ترتاح وتفرغ كل �شحنات احلزن
ثم �إبد أ� حلظه جديده.

مت�سكوا ب�أحبتكم جيد ًا  ،وعربوا لهم عن حبكم ،
واغفروا زالتهم فقد ترحلون �أو يرحلون يوم ًا
ويف القَلب لهم حديث و�شوق .واح��ذروا �أن تخيطوا
جر�آحم قبل تنظيفها من الداخل ناق�شوا  ,برروا,
ا�شرحوا  ,اعرتفوا فاحلياة ق�صرية جد ًا
ال ت�ستحق احلقد ،احل�سد ،ال ُبغ�ض ،قطع الرحم،
غد ًا �سنكون ذكرىَ فقط واملوت ال ي�ست�أذن .

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ال�سعاده رحله ولي�ست هدف وتذكر
هناك �ستجد �أن للحياه معنى �أجمل
وال ب�أ�س �أن تبكي وتبحث عن  :زاويه ال يراك فيها
�أحد  ..لتبكي و تخرج ما بداخلك ب�شرط �أن مت�سح
دمعتك
و تبت�سم لنف�سك �أو ًال ثم للآخرين !

ابت�سموا و�ساحموا من �أ�ساء �إليكم
احرتامي للغري يعني  " :احرتامي لـنف�سي فحينما
ابت�سم ل�شخ�ص و�أ���س أ���ل��ه ع��ن ح��ال��ه و أ�م���د بيدي
مل�صافحته بعد �إ�ساءته يل ال يعني �أن احلياة ال مت�شي
أنني ن�ش�أت على يد ..
بدونه بل يعني �شيئ ًا واحد ًاّ �..
رجل عظيم  -و�إمر�أه عظيمة.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
تعلمت �أن ال �أدير ظهري مبن جتمعني بهم ع�شرة
كن يف الدنيا كعابر �سبيل وات��رك وراءك كل �أثر
جميل فما نحن يف الدنيا �إال �ضيوف وما على ال�ضيف
�سوى الرحيل .

ﻗﺎﻝ �ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ�ﺳﻠﻢ :ﻣﺎ �ﺃﻛﺮﻣﻬﻦ �ﺇﻻ ﻛﺮﻢﻳ  ،ﻭﻣﺎ
�ﺃﻫﺎﻧﻬﻦ �ﺇﻻ ﻟﺌﻴﻢ ﻓ� ً
ﺴﺤﻘﺎ ﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﻳﻈﻦ ﺑ�ﺄﻥ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻖ
ﺑﺒﻨﺎﺕ ﺣﻮﺍﺀ ﻋﺪﻢﻳ ﺍﻟ�ﺸﺨ�ﺼﻴﻪ '
ﻛﻦ ﺣﺬﺭﺍ �ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ �ﺃﻥ ﺠﺗﻌﻞ ﺍﻤﻟﺮ�ﺃﺓ ﺗﺒﻜﻲ �ﻷﻥ
ﺍﻪﻠﻟ ﻳﺤ�ﺼﻲ ﺩﻣﻌﺘﻬﺎ  ..ﻓﻬﻲ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ �ﺿﻠﻌﻚ ﻟﻴ�ﺲ
ﻣﻦ ﻗﺪﻣﻚ ﻟﺘﻤ�ﺸﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ..ﻭﻻ ﻣﻦ ﺭ�ﺃ�ﺳﻚ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻌﺎﻰﻟ
ﻋﻠﻴﻬﺎ..
ﻭﻟﻜﻦ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ �ﺿﻠﻌﻚ ﻛﻲ ﺗﺘ�ﺴﺎﻭﻯ
ﺑﻚ  ...ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻠﺒﻚ ﻛﻲ ﺤﺗﺒﻬﺎ
ﺍ�ﻷﻧﺜﻲ ....
ﻲﻓ ﻃﻔﻮﻟﺘﻬﺎ ﺗﻔﺘﺢ �ﻷﺑﻴﻬﺎ ً
ﺑﺎﺑﺎ ﻲﻓ ﺍﺠﻟﻨﺔ,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ع�ش يومك ال تتو�ض�أ لأنك �ست�صلي  ،بل تو� أض� لت�ؤجر
ثم �صلي لت�أجر ثانيه !

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ﺧﺎ�ﺻﻢ ﺭﺟﻞ ﺯﻭﺟﺘﻪ ...ﻓﻐ�ﻀﺒﺖ ،ﻭﻛﺘﻤﺖ ,ﻭﺟﻌﻠﺖ،
ﺗ�ﻀﻊ ﻣﻼﺑ�ﺴﻬﺎ ﻲﻓ ﺍﺤﻟﻘﻴﺒﻪ ﻋﺎﺯﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ �ﺇﻰﻟ
ﺑﻴﺖ �ﺃﻫﻠﻬﺎ ..
ﻭ�ﺃﺣ�ﺲ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺎ�ﻷﻣﺮ ﻓﺒﺎﺩﺭﻫﺎ ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭ�ﺇﺑﺘ�ﺴﺎﻣﺔ
ﻟﻄﻴﻔﺔ ,ﺛﻢ �ﺳ�ﺄﻟﻬﺎ  :ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻔﻌﻠﻦﻴ ؟
ﻓﻈﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺨﻟﺠﻞ ﻭ ﺍﺤﻟﻴﺎﺀ ﻓﻘﺎﻟﺖ � :ﺃﺩﺧﻞ ﻣﻼﺑ�ﺲ
ﺍﻟ�ﺼﻴﻒ ﻭﺍﺧﺮﺝ ﻣﻼﺑ�ﺲ ﺍﻟ�ﺸﺘﺎﺀ.
ﺭﻗﻴﻘﺎﺕ ﻫﻦ ﺗﺮ�ﺿﻴﻬﻦ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺗﻜﻔﻴﻬﻦ ﺍ�ﻹﺑﺘ�ﺴﺎﻣﺔ
"ﺍﻟﺘﻠﻄﻒ ﻣﻊ ﺍ�ﻹﻧﺎﺙ ﻭﺍﻟﺮﻓﻖ ﺑﻬﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺮﺟﻮﻟﻪ"

ﻭﻲﻓ �ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ﺗُﻜﻤﻞ ﺩﻳﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ,
ﻭﻲﻓ �ﺃﻣﻮﻣﺘﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ّ
ﺍﺠﻟﻨﺔ ﺤﺗﺖ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ.
�ﺳ�ﺄﻟﻮﺍ ً
ﺭﺟﻼ ...
�ﺃﻳﻬﻤﺎ �ﺃﺟﻤﻞ �ﺃﻣﻚ �ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻤﺮ !
ﻗﺎﻝ � :ﺇﺫﺍ ﺭ�ﺃﻳﺖ �ﺃﻣﻲ ﻧ�ﺴﻴﺖ ﺍﻟﻘﻤﺮ
ﻭ�ﺇﺫﺍ ﺭ�ﺃﻳﺖ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺗﺬﻛﺮﺕ �ﺃﻣﻲ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ﻭ ﺗﺬﻛﺮ ...ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻫﻲ ﺛﺎﻲﻧ �ﺃﻗ�ﺴﻰ �ﺃﻢﻟ ﻲﻓ ﺍﻟﻌﺎﻢﻟ
ﺗ�ﺄﺗﻲ ﻣﺒﺎ�ﺷﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺤﻟﺮﻕ ً
ﺣﻴﺎ
ﻭﻣﻌﺪﻝ ﺍ�ﻷﻢﻟ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳ�ﺴﺘﻄﻴﻊ �ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻻﻧ�ﺴﺎﻥ  45ﻭﺣﺪﺓ �ﺃﻢﻟ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻤﻟﺮ�ﺃﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺗﺘﺤﻤﻞ َ 57
ﻭﺣﺪﺓ �ﺃﻢﻟ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍ�ﻷﻢﻟ ﻳ� َ
ﺸﺒﻬﻪ �ﺃﻭ ﻳ�ﺴﺎﻭﻱ �ﺃﻢﻟ ﻛ�ﺴﺮ  20ﻋﻈﻤﻪ.
ﺭﺑﻲ ﻋﻈﻢ �ﺃﺟﺮ �ﺃﻣﻲ ﻛﻢ ﺤﺗﻤﻠﺖ ﻣﻦ �ﺃﺟﻠﻲ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﻏﻔﺮ ﺠﻟ�ﺴﺪ  ،،ﺣﻤﻠﻨﺎ � 9ﺃ�ﺷﻬﺮ ،،
ﻓﺮﻗﺖ ﻋﻈﺎﻣﻪ  ،،ﻭﺗ�ﺸﻘﻖ ﺟﻠﺪﻩ  ،،ﻓﺤﺮﻣﻨﺎﻩ
ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟﻨﻮﻡ  ،،ﻭﺍﻣﺘ�ﺼ�ﺼﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻪ
ﻣﺎﻳﻜﻔﻲ �ﻹﻣﺮﺍ�ﺿﻪ  ،،ﺛﻢ ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﺑ�ﺸﻖ ﺍ�ﻷﻧﻔ�ﺲ
ﺭﺑﻲ ﺍﻏﻔﺮ ﻟﻮﺍﻟﺪﺗﻲ ..ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﺍﻣﻲ ﻤﻣﻦ ﺗﻘﻮﻝ
ﻟﻬﺎ ﺍﺠﻟﻨﺔ
�ﺇﻗﺒﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﺍ�ﺷﺘﻘﺖ �ﺇﻟﻴﻚ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ �ﺃﺭﺍﻙ!!!!!..........

م�صريون يطهون "�أكرب طبق فول" لدخول غيني�س"

�أع���د ع�شرات الطهاة امل�صريني "�أكرب
طبق فول يف العامل" بغية ت�سجيله يف مو�سوعة
غيني�س ل�ل��أرق���ام ال��ق��ي��ا���س��ي��ة ،ح��ي��ث ي�سعى
املنظمون من خالله لدعم �سياحة الطعام يف
م�صر.
وحتت م�سمى "مهرجان الفول امل�صري"
نظمت �شركة غذائية م�صرية احل��دث الذي
ت��ط��ل��ب جت��ه��ي��زه ا���س��ت��ه�لاك ث�لاث��م��ائ��ة كيلو
طماطم ،وثالثة �أط��ن��ان من ال��ف��ول ،ومائتي
كيلو ب�صل ،وخم�سة �آالف كي�س من البهارات،
ومب�شاركة خم�سة �آالف م�����ص��ري ،ح�سب
املتحدثة الإع�لام��ي��ة با�سم املهرجان �أمنية
الزهار.
وذكرت الزهار �أن القائمني على مو�سوعة
غيني�س ا�شرتطوا قبل �إر�سال طاقم التحكيم
�إىل القاهرة لتقييم طبق الفول �أن يزيد وزنه
عن طنني ،و�أن ي�ستويف كافة �شروط النظافة

ليكون �صاحل ًا لال�ستهالك الآدم��ي ،و�أن يتم

التربع به ل�صالح الفقراء واملحتاجني.

و�أ�ضافت �أن املنظمني حر�صوا ب�شدة على
ا�ستيفاء كافة ال�شروط لإح��راز اللقب ،فجاء
وزن الطبق � 4.5أطنان مب�ساحة تبلغ مائة مرت
مربع ،و�أكدت �أن جمعية ر�سالة اخلريية (غري
حكومية)� ،سوف تتوىل تعبئة حمتويات طبق
الفول ال�ضخم يف علب بال�ستيكية �صغرية ،كي
تبد�أ بتوزيعها على � 7500أ�سرة فقرية داخل
وخارج حمافظة القاهرة.
ويف حديقة احل��ري��ة -ال��ت��ي ا�ست�ضافت
احل��دث بو�سط ال��ق��اه��رة -انت�شرت عربات
ال���ف���ول اخل�����ش��ب��ي��ة ب�شكلها ال��ت��ق��ل��ي��دي على
امل�ساحات اخل�ضراء ،وت��وىل املتطوعون من
�شباب اجلامعات مهمة و�ضع كميات من الفول
املطهو �ضمن الطبق الأكرب يف العامل حمموال
ع��ل��ى ال��ع��رب��ات ل��ي���أك��ل م��ن��ه رواد احل��دي��ق��ة،
بينما ب��ل��غ ���س��ع��ر ت��ذك��رة ال���دخ���ول حل�ضور
املهرجان� أربعني جنيها م�صريا
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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

12
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زيارة جاللة امللك عبدالله الثاين
ابن احل�سني املعظم اىل كندا

امل��ر���س��ال ت��ورن��ت��و :زي���ارة جاللة
امل���ل���ك ع��ب��د ال���ث���اين اب����ن احل�����س�ين
املعظم حفظه اهلل ورع��اه -ام�ين -
اىل كندا
ل��ق��د ج���اءت زي���ارة ج�لال��ة امللك
ع��ب��د ال��ث��اين اب���ن احل�����س�ين املعظم
ح��ف��ظ��ه اهلل ورع����اه  -ام�ي�ن  -اىل
كندا ،مو�ضع فخر ًا واعتزاز جلميع
ابناء اجلالية الأردنية والعربية.
واقيمت مرا�سم اال�ستقبال امام
مبنى الق�صرامللكي التي مل ت�شهد
لها العا�صمة الكنديه مثي ًال ،منذ
زي��ارة جاللة امللكة اليزابيث ملكة
اململكة الربيطانية املتحدة.
ح��ي��ث زي��ن��ت ����ش���وارع ال��ع��ا���ص��م��ة
ال��ك��ن��دي��ة ات���اوا ب��االع�لام الأردن��ي��ة
والكندية التي كانت ترفرف خفاقت ًا
يف �سماء العا�صمة ،معربت ًا عن مدى
العالقات الوطيدة ما بني البلدين
ال�صديقني الأردن وكندا.
وحال و�صول جاللته اىل الق�صر
الكندي (ريدو هول) يف اوتاوا ،كان
يف ا�ستقباله �سعادة املندوب ال�سامي
حاكم كندا ال�سيد ديفيد جون�ستون
ث���م ت��ب��ع��ه��ا ك��ل��م��ة ج�ل�ال���ة امل��ل��ك
جون�ستون ال��ذي ا�شارفيها بجهود
وع��زف��ت فرقة مو�سيقى اجلي�ش بقدوم جاللته.
وع��ق��ي��ل��ت��ه ،وع���دد ك��ب�يرم��ن ال����وزراء
ث�����م ق������ام ج�ل�ال���ت���ه ب���ال�������س�ل�ام جاللته اجل��ب��ارة يف حفظ ال�سالم ع����ب����داهلل ال����ث����اين ،ال������ذي ا����ش���اد
وال��ن��واب وممثلي احلكومة الكنديه ال��ك��ن��دي ال�����س�لام امل��ل��ك��ي الأردين
والربملان الكندي وافراد من ال�سلك والكندي ،وقام جاللته بتفقد حر�س ع��ل��ى امل�ستقبلني ال��ذي��ن ا�صطفوا يف منطقة ال�شرق االو�سط  ،كما �أكد بالعالقات التاريخية والوطيده ما
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي وك��ب��ار ال�شخ�صيات ال�����ش��رف واط��ل��ق��ت مدفعية اجلي�ش ال�ستقباله ،ثم ابتدء احلفل بكلمة على ت��ق��دي��ره ل�ل�اردن كبلد �صديق بني البلدين االردن وكندا منذ ما
يزيد على خم�سني عاما.
ال��ك��ن��دي  21طلقة حت��ي��ة وت��رح��ي��ب�� ًا احلاكم العام لكندا ال�سيد ديفيد وقائد يف ال�شرق االو�سط.
الكندية واالردنية والعربية.

وق���د ك���ان يل ال�����ش��رف العظيم
با�ستقبال ج�لال��ت��ه وح�����ض��ور دع��وة
ال���غ���داء ال��ت��ي اق��ي��م��ت ع��ل��ى ���ش��رف��ه
يف ال���ق�������ص���رامل���ل���ك���ي ال���ك���ن���دي يف
ات���اوا ،ب��دع��وة ر�سميه م��ن ال��دي��وان
امل��ل��ك��ي ال���ك���ن���دي ،ب���ك���وين رئ��ي�����س�� ُا
لل�شبكة ال��ع��رب��ي��ة ال��ك��ن��دي��ه ورئي�س
جمعية االردن��ي�ين الكنديني ،وذلك
ب��ح�����ض��ورال��دك��ت��وره ���س��ح��ر امل��ج��ايل
امني �سر جمعية االردنيني الكنديني
والدكتوره ب�سمه املومني.
وب����ه����ذه امل���ن���ا����س���ب���ة ،ي�����س��ع��دين
وي�����ش��رف��ن��ي ب��ا���س��م��ي وا���س��م عائلتي
ونيابة عن الهيئة االداري��ة جلمعية
االردنيني الكنديني وجميع اع�ضاء
اجل��ال��ي��ة االردن����ي����ة يف ك���ن���دا� ،أن
جن��دد العهد وال���والء جلاللة امللك
املعظم ولعائلته الها�شمية الكرمية،
والردن���ن���ا احل��ب��ي��ب ���ش��ع��ب�� ُا وج��ي�����ش�� ُا
وحكوم ًة معربيني عن دعمنا التام،
وت�أييدنا املطلق للم�سرية الها�شمية
امل��ظ��ف��رة .ون��ح��ن ه��ن��ا اب��ن��ائ��ك��م يف
امل��ه��ج��ر – يف ك���ن���دا -ه���ذا ال��ب��ل��د
امل�ضياف امل�سامل الكرمي وال�صديق
لالردن ،على امت العزم واال�ستعداد
لتقدمي كل ما منلك ،وكل ما يقدره
اهلل ع��ل��ي��ن��ا ،ف����دا ًء مل��ل��ي��ك��ن��ا ال��غ��ايل
ووطننا االم االردن احلبيب .واهلل
ويل التوفيق

ملحق خا�ص

جاللة امللك عبدالله الثاين ابن احل�سني املعظم مع ال�سيد ديفيد جون�ستون

مبنا�سبة زيارة جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني – ملك اململكة الأردنية الها�شمية اىل العا�صمة �أتاوا -كندا،
حيث اقام ال�سيد ديفيد جون�ستون م�أدبة غداء على �شرفه يف الق�صر امللكي – ريدو هول  ،يوم االربعاء  29ني�سان -ابريل  . 2015جاء فيها -:
ي�شرفني وي�سعدين جد ًا �أن �أرحب بكم جاللة امللك يف "ريدو هول" ويف كندا.
طبعا ،لي�ست هذه �أول مرة تزرون فيها بلدنا او "ريدو هول"� .إن �شجرة البلوط الأحمر التي زرعتموها جاللتكم وامللكة رانيا �أثناء زيارتكم لريدو هول عام  ،1999قرب
�شجرة القيقب ال�سكري التي زرعها والدكم ،هي دليل حي على ذلك .هاتان ال�شجرتان هما رمزان رائعان لل�صداقة الطويلة التي جتمع بني بلدينا.
وكما هو ال�ش�أن بالن�سبة ل�شجرة القيقب  ،وكما هو ال�ش�أن بالن�سبة ل�شجرة البلوط ،ف�إن جذورنا عميقة حيث جتمع بني كندا واالردن عالقة وثيقة منذ  50عام ًا واىل حد
الأن  .وهذا حق ًا �سبب ي�ستحق �أن نحتفي به اليوم بني �ضيوفنا الكرام� .إن ال�صداقة بني بلدينا مبنية على امل�صالح والقيم امل�شرتكة  ،واب�ضا على الروابط املتينة التي جتمع
بني �شعبينا.
بالفعل ،تعلمت �إحدى بناتي  ،وهي جنيفر  ،اللغة العربية وعملت كمتطوعة يف االردن منذ ب�ضع �سنوات من خالل برنامج اتنمية تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يدعى "
 . " Net Corpsلقد كانت جتربة رائعة بالن�سبة لها ،وخري مثال على التعاون بني بلدينا من اجل املنفعة املتبادلة.
وعرب �سنوات عديدة  ،تعاونت كندا مع االردن يف جماالت عديدة .فقد وجدنا �أر�ضية م�شرتكة يف جماالت مثل التجارة  ،والرتبية والتعليم  ،وتنمية املهارات  ،واحلد من
الألغام ،وعمليات حفظ ال�سالم ،وحماية املدنيني ،والأمن .
�أعلم �أن التجديد والأبتكار هو جزء هام من ر�ؤيتكم مل�ستقبل الأردن .زهذا يعتري اي�ضا �أحد �إهتماماتي ال�شخ�صية و�أحد الأولويات امل�ستمرة لكندا.
�صاحب اجلاللة ،دعوين �أن �أوكد لكم ان كندا تقدر الأردن جل تقدير كبلد �صديق وقائد يف ال�شرق االو�سط.
انا �أدرك ب�أن بلدكم ومنطقتكم يواجهان ظروف ًا جد ًا �صعبة فيما يتعلق بالأمن.
�إن �إلتزام الأردن ب�إيجاد حلول �سلمية كلما �أمكن ذلك هو �أمر ي�ستحق كل ثنلء� ،إن بلدكم يوفر اي�ضا ملج�أ �أمن ًا للأجئني الذين هم يف حاجة ما�سة  ،ولذلك ف�إن كندا ممتنة
لكم على ذلك .يف خطاب �ألقيتموه على املواطنيني يف هذا العام ،قمتم بحث املواطنيني على ال�صمود والت�شبث بقيمهم.
لقد قمتم بذلك عن طريق الدعوة اىل الةحدة والأفتخار بكل ما حققه و�أجنزه الأردن .لقد حتدثتم عن الت�سامح والأحرتام وح�سن املواطنة والأمتياز.
لقد حتدثتم عن م�ستقبل م�شرق  ،ومتمدن ،وتقدمي ،يكون فيه " احلد هو ال�سماء".
ال�شي الكثري يف ظرف ن�صف
�صاحب اجلاللة� ،إن الكنديني يت�شاطرون هذه القيم والآمال� ،إن كندا فخورة ب�أن ت�صف نف�سها �صديق ًا و�شريك ًا للأردن  .لقد حقق كال بلدينا ْ
قرن منذ �إقامة العالقات الر�سمية بيننا.
جميع ًا  ،ميكننا �أن نحقق املزيد.
�شكر ًا لزيارتكم كندا مرة �أخرى.
ال�سيد ديفيد جون�ستون

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

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

ملحق خا�ص

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اىل ح�رضة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني
املعظم  -حفظه اهلل ورعاه �أمني
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�سيدي وموالي،
ي�سعدين وي�شرفني �أن ارحب بجاللتكم يف زيارتكم الكرمية اىل كندا ،ب�أ�سمي وا�سم عائلتي ونيابة عن �أبناءكم
من اجلالية االردنية يف كندا ،راجي ًا العلي القدير ان ي�سدد خطاكم ،ومينحكم طول العمر ،ويكلل �أردننا
احلبيب بقيادتكم الها�شمية الر�شيدة بالعز واملجد والتقدم والأزدهار ،واالمن والأمان .
ويف هذا املقام ،نريد يا �سيدي وموالي ان جندد جلاللتكم ولعائلتكم الها�شمية الكرمية ،والردننا احلبيب،
العهد والوالء ،معربين عن دعمنا التام ،وت�أييدنا املطلق مل�سريتكم الها�شمية املظفرة .ونحن هنا يا�سيدي يف
بالد الغربه –كندا -البلد امل�ضياف امل�سامل وال�صديق ،على امت اال�ستعداد لتقدمي كل ما منلك ،وما يقدره
اهلل علينا ،فدا ًء ملليكنا الغايل ووطننا االم االردن احلبيب ،يف دعم م�سريتكم املباركة حتت ظل قيادتكم
الها�شمية احلكيمة.
ويف هذا ال�سياق يا �سيدي ،نود ان نردد ما قاله الرئي�س االمريكي الراحل جون اف كندي " ب�أننا ال ن�س�أل
وطننا ماذا �سيفعل لنا ،بل ن�س�أل ما يريده وطننا الغايل منا" .ولهذا يا�سيدي ولكي يتمكن �أبنائكم يف املهجر
من تقدمي املزيد من امل�شاركه والعطاء لوطننا االم االردن احلبيبب ،نود من حكومة جاللتكم الر�شيده ،ان
تقدم بع�ض الت�سهيالت املمكنة لأبنائكم يف كندا ،وذلك لزيادة م�ساهمتهم وم�شاركتهم يف بناء وتطويراالردن
احلبيب ،من خالل دعم امل�شاريع التجارية واالقت�صادية واالجتماعية والتعليمية ،االردنيه الكندية امل�شرتكة .
ونحن يا �سيدي واثقيني متام الثقة واليقيني ،بان االردن احلبيب يف ظل قيادتكم الها�شمية ال�سديدة � ،سيبقى
الدرع احل�صني امام كل املحن وال�شدائد بعزمية ابناءنا من افراد القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية االخرى ،
�أن االردنيني جميع ُا اينما كانوا ،وحيثما وجدوا� ،سيبقوا يد ُا واحدة ،وقلب ُا واحد ُا ،و�سيقدمون الغايل والنفي�س
من اجل خدمة الوطن الأردن احلبيب حتت ظل قيادتكم الها�شمية احلكيمة واملظفرة ب�أذن اهلل.

ودمتم �سيدي وموالي
زياد مالوي فريحات     
رئي�س جمعية االردنيني الكنديني
تورونتو – كندا        

بع�ض املطالب التي تخ�ص ابناءكم الأردنيني يف كندا عامة
ويف مدينة تورنتو و�ضواحيها خا�صة

�سيدي وموالي:

تتمحور هذه املطالب يا �سيدي حول النقاط التالية:
املطالبة بفتح قن�صلية �أردنية يف مدينة تورنتو ،من �أجل تقدمي الت�سهيالت لإبناء اجلالية الأردنية والعربية
فيها ،لكونها حتوي العدد الأكرب من �أبناء اجلالية االردنية ،وبعد العا�صمة �أوتاوا ما يقارب عن  490كم.
تقدمي احلوافز لكبار امل�ستثمرين االردنيني املغرتبني يف كندا للأ�ستثمار يف االردن  ،من خالل منحهم
الت�سهيالت املمكنه لإقامة امل�شاريع الإقت�صادية والتكنوجلية والتعليمية وال�سياحية والتجارية.
الت�أكيد على عن�صر ال�شباب االردنيني يف كندا ،فهم بناة امل�ستقبل ،لذا يجب و�ضع اخلطط والإ�سرتاتيجيات
التي من �ش�أنها �إ�شراكهم يف جميع الربامج املو�ضوعة للمغرتبني االردنيني يف الوطن االردن� .إحياء ما ي�سمى
مبخيمات ال�شباب املغرتبني ،والتي كان يقيمها املجل�س االعلى لل�شباب يف االردن ،وذلك لتوثيق روح التوا�صل ما
بني ال�شباب االردين يف الداخل ويف اخلارج من خالل تبادل اخلربات واملعلومات.
�إقامة الن�شاطات التي تنمي روح الإنتماء والوالء للوطن الأم االردن ،وتظهر مدى الكفاءات واخلربات التي
يتحلى بها ال�شباب االردين �سواء يف الداخل �أو الداخل.
�ضرورة تبادل الطلبة يف املدار�س واجلامعات ما بني كال البلدين االردن وكندا ،وبالتن�سيق مع الوزارات
املعنية من خالل ال�سفارة االردنية يف اوتاوا ووزارة اخلارجية االردنية و�ش�ؤ�ؤن املغرتبني يف الأردن.
�إ�ستحداث منح درا�سية خلريجي الثانوية من الطلبة الأردنيني يف اجلامعات �سواء يف االردن او يف كندا.
تفعيل دور اخلطوط امللكية الأردنية لتعود برحالتها املبا�شرة من عمان اىل تورنتو ،وذلك لوجود العدد
الأكرب من اجلالية الأردنية والعربية فيها.
منح حق الت�صويت والإقرتاع لأبناء املغرتبني يف دول املهجر من خالل ال�سفارات االردنية فيها.
دع��وة جمعية رج��ال الأعمال الكندية – العربية لزيارة االردن  ،من اجل حتفيز مبد أ� التعاون وتبادل
اخلربات وت�شجيع اال�ستثمار يف كال البلدين .
الت�أكيدعلى دور ال�سفارة االردنية يف �أوتاوا يف التوا�صل الدائم وامل�ستمر مع �أبناء اجلالية الأردنية يف كندا،
وعمل الإح�صاءات الدقيقه لإبناء املغرتبني الإردنيني فيها ،ليت�سنى املطالبة بفتح مكتب يعنى ب�ش�ؤون اجلالية
الأردنية يف كافة املحافظات الكندية.
حماولة التوا�صل مع املنظمات والهيئات الكنديه مثل (�سيدا) ،وغريها من الهيئات واملنظمات �ألأخرى
التي ت�سعى للتوا�صل مع االردن ،والأقطار العربية االخرى.
�إ�شراك املر�أه ودعم وم�ؤازرة ق�ضاياها وتفعيل دورها الأيجابي وو�ضع �إ�سرتاتيجية مف�صلة لتحقيق ذلك.
م�ساهمة املغرتبني الأردنيني يف امل�ؤمترات والندوات التي تعقد يف املدن الكنديه والأمريكية للم�ساهمة يف
التخل�ص من الكثري من الأنطباعات ال�سيئة عن العرب وامل�سلمني Stereo typing - -

ن�شاطات جمعية الأردنيني الكنديني
القيام باجتماعات �شهرية لأع�ضاء الهيئة الأدارية ،للجمعية للأطالع على مطالب واحتياجات �أبناء اجلالية الأردنية يف كندا والت�صويت على القرارات والن�شاطات املعرو�ضه على قائمه االجتماع.
توا�صل جمعية االردنيني الكنديني مع رجال ال�صحافة والأعالم العرب والكنديني ،حيث عقدت اجلمعية اجتماعها الثاين يف  23مار�س – �آذار 2014يف قاعة اجتماعات فندق الهوليدي� -إن-
مطار تورونتو ،ح�ضره العديد من �أبناء اجلالية الأردنية والعربية والكنديه ورجال الأعالم وال�صحافة وابدوا ر�ؤ�ساء التحريرال�صحف العربية والكنديه ب�أرائهم و�إقرتاحاتهم للهيئة االداريه ،و�أثنوا
على الأجنازات التي تقوم بها اجلمعية ،ودورها البناء يف خدمة �أبناء اجلالية الأردنية واجلاليات العربية الأخرى يف تورنتو واملحافظات الكندية الأخرى.
قام رئي�س جمعية االردنيني الكنديني اال�ستاذ زياد مالوي فريحات ،يف زيارة ر�سميه اىل الوطن االم االردن احلبيب بتاريخ 12ايار -مايو  2014والتقى مع عدد من امل�س�ؤولني يف وزارة اخلارجيه
و�شوون املغرتبني االردنيني ويف مقدمتهم معايل وزير اخلارجيه ال�سيد نا�صر جوده و�سعادة ال�سيد حممد تي�سري بني يا�سني االمني العام و�سعادة ال�سفري امل�ست�شار ال�سيد هيثم ابوالفول.
وخالل زيارة اال�ستاذ زياد مالوي اىل الوطن االردن احلبيب� ،أجرى املذيع االردين عامر ال�صمادي من خالل برناجمه" يا طري" لقاء مع اال�ستاذ زياد يف حلقه بعنوان "اجلالية الأردنية يف
كندا" و الذي يبثه التلفزيون
الأردين ،وذلك يوم اجلمعه املوافق  16ايار -مايو  2014نقل فيها حتيات ابناء اجلالية االردنيه يف كندا.
�أجرت املذيعه االردنية امال املجايل لقاء مع اال�ستاذ زياد مالوي فريحات رئي�س جمعية االردنيني الكنديني
ومن خالل برناجمها الأذاعي " �أمن �أف �أم "� ،إذاعة الأمن العام الأردنيه ،يوم اخلمي�س املوافق  26حزيران-
يونيو  ،2014نقل من خاللها حتيات ابناء اجلاليه االردنيه الكنديه ووالئهم وحمبتهم اىل جاللة امللك عبد اهلل
الثاين املعظم واىل االردن احلبيب �شعبا وجي�شا وحكومة ،مبنا�سبه عيد اال�ستقالل االردين اخلام�س وال�ستون.
�أقامت جمعية الأردنيني الكنديني �إحتفاال كبريا مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد ،يوم الأحد املوافق  3اب– اغ�سط�س
 2014يف �صالة مطاعم القد�س ال�شهريه يف مدينة مي�سي�ساغا ،ح�ضره �أبناء اجلالية الآردنية والعربية والكندية ،وقد �شرف احلفل وزير البيئه ملحافظة اونتاريو ال�سيد "جلني موري" ،ورئي�سة
بلدية م�سي�ساغا انذاك ال�سيده
هيزل مكالني.
نظمت جمعية الأردنيني الكنديني رحلة جماعية ترفيهيه للجالية الأردنية والعربية اىل االلف جزيرة Island 1000 ،وذلك يوم الأحد املوافق  24اب -اغ�سط�س .2014
�أحيت جمعية الأردنيني الكنديني بالأ�شرتاك مع النادي الأردين الكندي يف تورونتو� ،إحتفاال كبريا مبنا�سبة عيد جلو�س جاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم اخلام�س ع�شر -حفظه اهلل ورعاه
 وعيد �إ�ستقالل اململكة الأردنية الها�شمية الثامن وال�ستون ،وذكرى الثورة العربية الكربى ويوم اجلي�ش االردين الثامن والت�سعون ،وذلك يوم ال�سبت املوافق  16حزيران – يونيو  ، 2014يف قاعة�إحتفاالت مركز �سانت جورج الفخمه ،يف مدينة رت�شمنهل -كندا.
�أقامت جمعية الأردنيني الكنديني بالتعاون مع البيت العراقي يف تورنتو� ،إحتفاال كبريا مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك ،وذلك يوم الأحد املوافق  5ت�شرين االول -اكتوبر  ، 2014يف �صالة مطاعم
�شهريار احلديثه يف مدينة مي�سي�ساغا ،و�شرف احلفل معايل ال�سيد براد بت النائب الفيدرايل ملنطقة �سرتيتفل مندوبا عن رئي�س الوزراء الكندي ال�سيد �ستيفن هاربر ،ووزير الهجره واجلن�سيه
الكندي ال�سابق ملحافظة اونتاريو ال�سيد " توين روب رك "
مندوبا عن رئي�س حكومة اونتاريو ال�سيده كاثلني ون ،وع�ضو جمل�س الوزراء الليربايل ال�سابق واملر�شح لرئا�سة بلدية م�سي�ساغا ال�سيد "�ستيف ماهوين" ،ورئي�س اجلاليه الهنديه ال�سيد "بتال
�سنق" ،ورئي�س اجلاليه ال�صينيه الدكتور تان وانق.
م�شاركة اجلمعية للحكومة الكندية وال�شعب الكندي بالإ�ستنكار والتنديد للجرائم الإرهابيه الب�شعه التي ح�صلت يف مدينتي كيبيك واتاوا ،يف � 23أكتوبر  ، 2014والتي اودت بحياة جنديني
كنديني ،وا�صابة جندي اخر.
�أحيت جمعية الأردنيني الكنديني برعاية جمموعة �شركات �سي دي �سي لل�سياحه وال�سفر واملو�صالت والتجاره واال�ستثمار� ،إحتفا ًال كبري ًا مبنا�سبة عيد امليالد املجيد ،وذلك يوم الأحد املوافق 14
دي�سمرب 2014يف قاعة فندق الرتافل الدج الفخم يف تورونتو.
�أر�سال ر�سائل وبرقيات الت�أييد وامل�ؤازه للجهود امل�ضنية واحلثيثه ،الذي بذلها جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم – حفظه اهلل و�سدد خطاه -وحكومته الر�شيدة لالفراج عن �شهيدنا
البطل الطيار النقيب معاذ الك�سا�سبه الذي اختطف من قبل التنظيم االرهابي –داع�ش يف �شهر كانون اول 2014
اقامت جمعية االردنيني الكنديني� ،صالة الغائب على روح املرحوم ال�شهيد البطل الطيار النقيب معاذ الك�سا�سبه ،بعد �صالة اجلمعة املوافق  6فرباير� /شباط  ،2015وذلك يف م�سجد طارق
اال�سالمي يف مدينة تورونتو ،كندا
فتح بيت للعزاء على روح ال�شهيد البطل النقيب معاذ الك�سا�سبه يف فندق الهوليدي -ان مطار تورنتو
ال�ستقبال املعزيني ،وتوقيع قائمة التعازي بال�شهيد معاذ الك�سا�سبه.
�شاركت جمعية االردنيني الكنديني بال�صالة اجلماعيه لت�أبني والدعاء لفقيد الوطن املرحوم ال�شهيد البطل الطيار معاذ الك�سا�سبه يف كني�سة مار اليا�س ال�شرقية االرثوذك�سية ،يوم الأحد املوافق
-8فرباير  2015يف مدينة مي�سي�ساغا -كندا
�شاركت جمعية االردنيني الكنديني ،النادي االردين الكندي يف مدينة تورنتو الوقفه االحتجاجيه على روح فقيد الوطن املرحوم ال�شهيد البطل الطيار معاذ الك�سا�سبه يف مركز �سانت جورج  ،يوم
االربعاء املوافق 11فرباير �شباط  2015يف مدينة رت�شمنهل -كندا
ار�سال كتاب ر�سمي ب�أ�سم جمعية االردنيني الكنديني اىل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني املعظم – حفظه اهلل ورعاه -من خالل ال�سفارة االردنيه يف اوتاوا ،ينعي فيه
ا�ست�شهاد ابن الوطن االردن البطل الطيار ال�شهيد املرحوم ب�أذن اهلل النقيب معاذ الك�سا�سبه ،وجتديد العهد والوالء والبيعة جلاللة امللك املفدى ،وللوطن االم االردن احلبيب
�شاركت جمعية االردنيني الكنديني اجلالية القبطية �صالة الت�أبني الكبري ووقفة ال�شموع باملركز القبطي الكندي حدادا على ذبح  21قبطي ًا ،وذلك يوم الأحد املوافق -22فرباير 2015يف مركز
اجلالية القبطية الكنديه يف مي�سي�ساغا.
�شاركت جمعية االردنيني الكنديني مركز اجلالية العربية يف مدينة تورنتو ،االحتفال بيوم املر�أة
العاملي ،وذلك يوم االثنني املوافق  9مار�س � -أذار  ،2015والقت الدكتورة �سحر املجايل امني �سر اجلمعيه كلمة اعربت فيها عن اهتمام اجلمعيه بدور املر�أة الفعال واجنازاتها العظيمه يف �شتى
جماالت احلياة.

ملحق خا�ص

م�ساعدات كندية بقيمة  123مليون دوالر للأردن

وا�شار البيان اىل ان احلكومة الكندية �ستقدم حوايل  16مليون دوالر كم�ساعدة
املر�سال -تورنتو ،حققت زيارة جاللة امللك عبداهلل الثاين �إىل كندا العديد
من النتائج الإيجابية على جميع ال�صعد ال�سيا�سية واالقت�صادية واال�ستثمارية ،يف خمتلف املجاالت االمنية ،مثلما اعلنت انها �ستقدم العديد من املبادرات
كان من �أهمها �إعالن احلكومة الكندية عن حزمة م�ساعدات جديدة بقيمة  123وامل�شاريع التنموية ،التي �ست�شمل توقيع مذكرة تفاهم حول تعزيز فعالية التعاون
التنموي بني اجلانبني.
مليون دوالر.
كما �ستقدم احلكومة الكندية مبلغ  15.5مليون دوالر لدعم جهود متكني املر�أة
اقت�صادي ًا ودعم رائدات الأعمال وتعزيز م�شاركة املر�أة يف القطاع اخلا�ص ،كذلك
تقدمي مبلغ  30مليون دوالر �أخرى بهدف امل�ساعدة يف �إدارة النفايات ال�صلبة
و�إطالق م�شاريع مدرة للدخل يف املجتمعات امل�ست�ضيفة لالجئني ال�سوريني ،واحلد

ال يرتادون املدار�س ،و 12مليون دوالر لتعزيز حماية الأطفال والنظام التعليمي
ودعم املرونة االقت�صادية يف املجتمعات امل�ست�ضيفة لالجئني.
ومن امل�شاريع الأخ��رى التي �ستقدمها احلكومة الكندية بح�سب ما ورد يف
البيان ،مبادرة لالرتقاء بالبيئة التعليمية للأطفال الأردنيني والالجئني ال�سوريني
يف مدينة اربد ،التي تعد واحدة من املدن التي ت�ست�ضيف �أكرب عدد من الالجئيني.
ووفقا لبيان �صحايف �صدر عن ال�سفارة الكندية يف عمان � ،أعلن رئي�س الوزراء
الكندي �ستيفن هاربر عن هذه امل�ساعدات وامل�شاريع واملبادرات التي تهدف �إىل
م�ساعدة الأردن يف مواجهة التحديات الإقليمية الناجتة عن الأزم��ة ال�سورية من الآثار املرتتبة على اللجوء ال�سوري� ،إىل جانب معاجلة الو�ضع املائي يف هذه
واللجوء ال�سوري وع�صابة داع�ش الإرهابية .وعربت احلكومة الكندية عن �شكرها املجتمعات .ومن جانب �آخر� ،ستدعم احلكومة الكندية قطاع تطوير امل�شاريع يف
وتقديرها للأردن ال�ست�ضافته �أعداد ًا كبرية من الالجئني ال�سوريني الذين فروا وادي الأردن ،وخا�صة م�شاريع ال�شباب والن�ساء ،وذلك من خالل تقدمي حوايل 20
مليون دوالر ،و 15مليون دوالر �أخرى لتوفري تعليم بديل للأطفال وال�شباب الذين
من بالدهم ب�سبب االو�ضاع االمنية هناك.

التعاون االقت�صادي والتجاري بني االردن وكندا
"اتفاقية ال�سوق احلرة"

املر�سال تورونتو :ت�شهد العالقات االردنية الكندية تطور ًا يف املجاالت
التجارية واالقت�صادية و خا�صة بعد دخول اتفاقية التجارة احلرة بينهما
حيز النفاذ بتاريخ  ،1/10/2012بعد م�صادقة ال�برمل��ان الكندي على
االتفاقية التي �سبق وان �صادق عليها الأردن يف العام .2010
وبح�سب اح�صائيات وزارة ال�صناعة وال��ت��ج��ارة والتموين ف��ان حجم
التبادل التجاري بني البلدين ارتفع خالل العام املا�ضي  2014لي�صل اىل
�إجمايل �صادرات اردنية �إىل كندا ،بنحو 8ر 47مليون دوالر ،وواردات �أردنية
من كندا حوايل 9ر 59مليون دوالر خالل نف�س العام.
وي���ؤك��د نائب رئي�س جمعية الأع��م��ال الأردن��ي��ة الكندية م��ازن ق��ع��وار ان
اجل��ه��ود امللكية �ساهمت ب�شكل كبري يف تعزيز ع�لاق��ات التعاون االردن��ي��ة
الكندية يف املجاالت االقت�صادية والتجارية .وق��ال ان م�صادقة الربملان
الكندي على اتفاقية التجارة احل��رة بني البلدين يف وقت قيا�سي ياتي يف

اط��ار هذه اجلهود  ،م�ؤكدا ان هذه االتفاقية تعترب ا�سرع اتفاقية توقعها
كندا مع االردن مقارنة باالتفاقيات التي وقعتها مع دول اخرى .وا�ضاف ان
حجم التبادل التجاري ازداد اىل م�ستويات عالية خالل العام املا�ضي 2014
مقارنة باالعوام ال�سابقة.
واكد قعوار ان اتفاقية التجارة احلرة مع كندا فتح افاق ًا وا�سعة للتعاون
ب�ين ال��ب��ل��دي��ن وه��و م��ا ت��ع��زز يف ح��ج��م اال���س��ت��ث��م��ارات ال��ك��ن��دي��ة يف االردن،
وم�شاركة وفود كندية متثل رجال االعمال الكنديني يف الور�شات واللقاءات
التي تنظمها جمعية الأع��م��ال الأردن��ي��ة الكندية با�ستمرار للقاء رجال
االعمال االردنيني  ،والفعاليات االقت�صادية لبحث افاق التعاون الثنائي
وجم��االت اال�ستثمار املتاحة يف االردن يف العديد من القطاعات
االقت�صادية.

ت�شجيع اال�ستثمار يف  226مليون دوالر ،وترتكز يف القطاعات ال�صناعية
بن�سبة  94باملائة.وترتكز اال�ستثمارات الكندية يف الأردن يف �شركة البوتا�س
العربية ،بن�سبة 96ر 27باملائة من �أ�سهم ال�شركة.
وتقدر امللكية الكندية يف �سوق عمان ل�ل�أوراق املالية عام  2013حوايل
7ر 33مليون دوالر بن�سبة  13باملائة وبزيادة  1باملائة عن عام .2012
وترتكز ال���واردات الأردن��ي��ة الرئي�سية من كندا يف احلبوب واخل�ضار،
واخل�����ش��ب ،وبع�ض ال�سلع االخ���رى ال��ت��ي تخت�ص بال�سكك احل��دي��دي��ة فيما
ترتكز ال�صادرات الأردنية لل�سوق الكندي باملالب�س واالك�س�سوارات ،واملواد
الكيميائية غري الع�ضوية ،واخل�ضروات واملنتجات ال�صيدالنية ،والنحا�س

وي�سعى البلدان يف اطار معاهدة اال�ستثمار الثنائي �إىل ملء الفجوة يف
امليزان التجاري بينهما وتنويع ال�صادرات الأردن��ي��ة �إىل كندا عن طريق
تعزيز التجارة احل��رة  ،وبخا�صة املنتجات ال�صيدالنية ،ومنتجات البحر
امليت واملنتجات الزراعية (وخا�صة الطماطم واخليار ) ،ف�ضال عن تقدمي
امل�ساعدة الفنية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة الأردن��ي��ة لزيادة القدرة
الت�صديرية لل�سوق الكندية .وحتتاج الأردن �إىل تعزيز التعاون يف جمال
التدريب املهني واال�ستفادة من اخلربات الكندية يف جماالت تنمية املوارد
الب�شرية لدعم التنمية االقت�صادية يف الأردن ،وللم�ساعدة يف ت�أمني فر�ص
العمل لال�ستثمارات .وتقدر اال�ستثمارات الكندية امل�سجلة من خالل م�ؤ�س�سة

وم�صنوعاته .ومبوجب اتفاقية التجارة احل��رة تدخل ال�سلع الأردن��ي��ة �إىل
ال�سوق الكندي معفاة من الر�سوم اجلمركية والر�سوم الأخ��رى ذات الأثر
املماثل  ،بينما تخ�ضع ال�سلع الكندية امل�ستوردة من قبل الأردن �إىل تخفي�ض
تدريجي على الر�سوم اجلمركية للو�صول �إىل الإعفاء الكامل على فرتات
انتقالية ترتاوح بني ( )3و(� )5سنوات من دخول االتفاقية حيز النفاذ،
ويرتبط البدان كذلك باتفاقيات تعاون يف جم��االت اال�ستثمار والعمل
والبيئة تعود باملنافع العديدة على االقت�صاد الوطني ،من حيث زيادة حجم
اال�ستثمارات الكندية يف اململكة ،وتطوير بيئة وت�شريعات العمل والعمالة،
ف�ضال عن امل�ساهمة يف دعم برامج املحافظة على البيئة ،حيث �ست�ساهم
جميعها يف دعم خطط التنمية امل�ستدامة �إىل ت�سعى احلكومة من خاللها
�إىل حتقيق معدالت منو طموحة ومكافحة الفقر والبطالة مع مراعاة
اجلانب البيئي والعدالة يف توزيع مكت�سبات التنمية على خمتلف
حمافظات اململكة".

