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رسالة رئيس منظمة المجموعة العراقية الكندية

كلمــة العــدد

الى ابناء الجالية العربية

بقلم رئيسة التحرير
غادة مفيد التلي

فــي هــذه االيــام تجــري التحضيـرات علــى قــدم وســاق لالنتخابــات
الفيدراليــة فــي كندا
وأمــا األحـزاب فتتنافــس بقــوة لعــرض عضالتهــا بخطط مســتقبلية
ومشــاريع تنموية تاركة للمواطن الكندي حرية االختيار،
مع كثير من الوعود واآلمال المقنعة،
وألننــي لــم أحصــل علــى الجنســية الكنديــة بعــد فــا يحــق لــي
المشــاركة فــي هــذا المهرجــان الديمق ارطــي،
فمشــاركة فــي تقريــر المصيــر ،وتقريــر الحــكام والسياســات
مشــاركة أ ارهــا لطيفــة لطالمــا افتقدتهــا بشــكلها الشــفاف فــي
بالدنــا العربيــة،
وألننــي أؤمــن بالمحبــة كأجمــل الجنســيات ،وأكثــر المذاهــب
طوباويــة ،وألنهــا ال تمنــح ســهواً وال تؤخــذ عنــوة وال تســقط أبــداً،
فسأخوض موضوع انتخاب من نوع آخر تماماً،
تــرى كيــف يكــون انتخــاب مــن يســكنون القلــوب؟؟ ومــن ه ـؤالء
الذيــن هــم األولــى باســتحكامنا بالمحبــة؟؟
من األولى ومن األحق؟؟
ترى كيف علينا اختيارهم؟؟
هــل ينتهــي دورنــا بمجــرد جلوســهم علــى ك ارســي قلوبنــا ام
نتشــارك معهــم مســؤولية تنفيــذ خطــط ضمــان بقائهــم
إن بداية العشق كاالنتخابات الفيدرالية التي تتغنى بها كندا،
في البداية يستعرض العاشقون أجمل ما لديهم،
يقدمون قلوبهم على أطباق من ذهب،
يقســمون بال ـوالء وبالبقــاء حتــى ينتهــي الوقــت مــن كل هــذا
الوقــت،
ق
ن
يتخيلو أنفسهم طو نجاة ،ومراكب لشطآن آمنة،
وعندمــا يســتحكمون بعضهــم بالحــب ،يتغيــر كل شــيء ،ويتغيــر
الســلوك الغريــب فــي المحبــة ويصيــر الســلوك المعتــاد ســيداً فــي
كل حــال،
فيــدور الشــك وتكثــر األســئلة وينفتــح العقــل علــى كل النقــاط
المظلمة ،ويشــعر العاشــقون بأنهم يخوضون في خســارة حمقاء
فالضعيــف منهــم يعلــن إخفاقــه علــى المــأ ,وأمــا القــوي فيعــود
وينهــض كأقــوى مــن كل فتـرة مضــت وتتجــدد البيعــة فــي القلــوب
وينقشــع الغبــار عنهــا وتحيــا مــن جديــد،
فــي انتخابــات القلــوب وحدهــا يكــون االنتخــاب األبــدي بيعــة
ناجحــة،
ألن الحــب قــادم مــن ال نهايــات هــذا الكــون ,وطريقــه ال نهايــات
علــى الطــرف المقابــل أيضـاً ،يمــر بنــا ويســكننا ويمضــي ومعــه
نمضي.
هو أبدي ألنه كان منذ األزل،
وسرمدي ألنه مثل الموت.
إذاً الحــب هــو البدايــة والمحبــة هــي الحكايــة ،والحبيــب الحــق
هــو الــذي يحــرص بكثيــر مــن العنايــة أن يمنــع الصــدأ عــن
القلــوب،
وهــو الــذي يحتــرم كلمتــه ووعــوده فيســتحق بجــدارة انتخابـاً دورتــه
تســتمر كل الوقــت وتنتهــي حيــن نخــرج مــن درب الحيــاة إلــى
مســتقرنا االخيــر فــي التـراب
فحسبنا أن نحب ..أن نفي بما وعدنا به،
أن نصون الوعود والعهود ليصوننا الخلود.

بسم هللا – خير األسماء
اإلخوة واألخوات أبناء الجالية العربية الكرام,
اء كانــت
أتحـ ّـدث اليــوم معكــم وكمــا تعودنــا دومـاً فــي مناســبات عديــدة سـو ً
نوصــل صوتنــا اليكــم
مناســبات اجتماعيــة أم سياســية أم دينيــة لكــي ّ
ونحــدد بعــض المواقــف واآلراء التــي تخــدم الجاليــة فــي مختلــف جوانــب
الحيــاة فــي هــذا البلــد الــذي فتــح لنــا بابــه علــى مصراعيــه مرحب ـاً بنــا
ومتأث ـ اًر بثقافاتنــا ومعتقداتنــا وتاريخنــا العريــق.
ـتمر علينــا خــال األيــام المقبلــة مناســبة التتكــرر ّإل كل أربــع ســنوات
سـ ُ
فــي بلــد ديمق ارطــي يحفــظ حقــوق مواطنيــه ويرعاهــم فــي كل المجــاالت
الصحيــة واإلجتماعيــة والسياســية ,فــي ظــل األمــن واألمــان الــذي ننعــم
بــه دون اي تفرقــة فــي اللــون أو الديــن والمعتقــد.
فــي الحــادي والعشـرين مــن هــذا الشــهر ستشــهد كل المــدن والمقاطعــات
الكنديــة وأينمــا يقيــم الكنديــون اإلنتخابــات الفدراليــة بهــدف اختيــار
الحكومــة التــي ســتخدم الشــعب فــي كل المجــاالت.
أدعوكــم إخوتــي وأخواتــي الــى المشــاركة الفاعلــة فــي هــذه الممارســة
الديمقراطيــة ألنهــا ســتخدمكم أنتــم بالدرجــة االولــى.
نحســن
ـي
ـ
ك
ل
ـات,
ـ
ب
ـوب الــى األصلــح مــن المرشــحين لالنتخا
صوتكــم مطلـ ٌ
ّ

مســتوى معيشــتنا فــي الرعايــة اإلجتماعيــة
والخدمــات الصحيــة والتعليــم والتقاعــد.
ال اريــد منكــم االنحيــاز الــى هــذه الجهــة أو تلــك .وإنمــا أدعوكــم للمســاهمة
اجب علينا
في اإلنتخابات  .فممارستها و ٌ
كانــت كنــدا وال ازلــت مــن الــدول المتقدمــة فــي العالــم بأســتقطاب
المهاجريــن وحلــم المهجريــن .لــذا تســتحق وفائنــا لهــا فــي جميــع مياديــن
الفكــر والعمــل.
فاليــوم ادعوكــم بأســمي أوالً وباســم منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة
التــي اتشـ ّـرف برئاســتها منــذ اكثــر مــن خمــس ســنوات ,ان تراجع ـوا اوالً
ســجالت االنتخــاب والتأكــد مــن ورود اســمائكم فيها.ومــن ثَــم االطــاع
علــى ب ارمــج االح ـزاب وممثلــي الشــعب فــي المــدن والمقاطعــات وان
ـب أعينكــم انتخــاب االصلــح.
تضع ـوا نصـ َ
إخواني وأخواتي األعزاء,
أب ـواب المنظمــة مفتوحــة للــرد علــى استفســاراتكم ,وكلــي أمــل أن يلقــى
ندائــي تجاوبكــم ,لنجعــل مــن يــوم االنتخابــات المقبــل حدث ـاً تاريخي ـاً.
ولنحقــق مانصبـوا اليــه فــي ظــل الديمقراطيــة التــي نتمتــع بهــا فــي كنــدا.
تقبلوا تحياتي واحترامي ووفقنا هللا الى ما فيه خير وطننا الجديد كندا.

المرشــحون في ويندســور ويســت على اســتعداد تام للخوض في الســباق
يعد أكثر الســباقات تنافســية في البالد واألشــد في تاريخ
التنافســي الذي ّ
مدينــة ويندســور وقــد وصفــه العديــد مــن المراقبيــن بمعركــة الجباب ـرة أو
العمالقة.
علــى أرض المعركــة نجــد النائــب الحالــي للحــزب الوطنــي الديموق ارطــي
ب اريــن مــاس الــذي عــرف بطبعــه الجــاد ومعش ـره اللطيــف علــى مــدى
ســنوات ماضيــة واقف ـاً علــى أهبــة االســتعداد للتنافــس علــى فت ـرة واليــة
تمكــن مــن الفــوز بأكثــر مــن نصــف األص ـوات فــي
ســابعة بعــد أن ّ
االنتخابــات األخي ـرة  .فــي المرصــاد وقفــت ســاند ار بوباتيللــو مرشــحة
الحــزب الليب ارلــي التــي عرفــت بشــخصيتها القويــة وقــد ســبق وأن شــغلت
منصــب وزيـرة فــي حكومــة دالتــون مــاك جينــي -أونتاريــو .عملــت ســاند ار
بوباتيللــو فــي الجمعيــة التشـريعية ألونتاريــو فــي الفتـرة مــن  1995إلــى

 2011كعضــو فــي حــزب أونتاريــو الليب ارلــي ,لكنهــا لــم ترشــح نفســها
لالنتخابــات اإلقليميــة لعــام  .2011وفــي  8نوفمبــر  ،2012أعلنــت
بوباتيللــو ترشــيحها لقيــادة الحــزب الليب ارلــي فــي أونتاريــو .وفــي 26
ينايــر  ،2013خســرت أمــام كاثليــن ويــن فــي االقتـراع الثالــث واألخيــر.
ترشــح فــي
وعلــى أرض المعركــة أيضـاً وقــف هنــري الو الــذي ســبق أن ّ
االنتخابــات الفيدراليــة لعــام  2015وبــات لديــه المزيــد مــن الخبـرة والثقــة
للقيــام بعمــل أفضــل بكثيــر مــن قبــل أربــع ســنوات .هنــري الو حقــق
ســجالً حافـاً فــي خلــق فــرص عمــل فــي ويندســور مــن خــال تجارتــه فــي
صناعــة األدوات والقوالــب ويأمــل أن يمنحــه هــذا الســجل أصواتـاً قويــة.
باإلضافــة إلــى المرشــحين الثالثــة الكبــار هنــاك كويــن هانــت وهــو مرشــح
حزب الخضر ،و داريل بوريل مرشــح حزب الشــعب.
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انتخابات فيدرالية ساخنة
فــي خضـ ّـم محــاوالت الليبرالييــن والمحافظيــن اســتمالة الـرأي العــام
لصالحهــم ،شــهد الشــارع الكنــدي معــارك انتخابيــة ســاخنة حيــث
توالــت االتهامــات بيــن رئيســي الحزبيــن ،تــرودو وشــير ،وتعــددت
الوعود التي جاءت متشابهة الى حد كبير مع بعض االختالفات
الصغيـرة غيــر المحسوســة للناخــب العــادي.
تبنى المحافظون والليبراليون فكرة “اإلسكان
على سبيل المثال ّ ،
الميســور التكلفــة” ,فعرض ـوا حوافــز لمســاعدة الكندييــن علــى
الدخــول فــي ســوق اإلســكان .فجــاءت خطــة حــزب المحافظيــن
فــي إطــار مســاعدة األســر فــي العثــور علــى أماكــن للعيــش
فيهــا بأســعار معقولــة مــن منطلــق التخفيــف مــن القيــود المترتبــة
علــى بنــاء المنــازل الجديــدة .امــا خطــة الليبرالييــن فقــد اعتمــدت
علــى اســتثمار  55مليــار دوالر لبنــاء  100.000منــزل بتكلفــة
منخفضــة وتقديــم إعانــات لمشــتري المنــازل ألول م ـرة.
تعهــد حــزب
وفــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة ومواجهــة تغيــر المنــاخ ّ
المحافظيــن بااللت ـزام بأهــداف اتفاقيــة باريــس ووعــد بتقديــم خصــم
ضريبــي قابــل لالســترداد بنســبة  20فــي المئــة ألي شــخص ينفــق
مــا بيــن  1000دوالر و 20000دوالر علــى عمليــات التجديــد
المنزليــة الموفـرة للطاقــة .كمــا وعــدوا بالتقليــل مــن انبعاثــات الكربون
مــن خــال االســتثمار فــي التكنولوجيــا الخض ـراء الممولــة جزئي ـاً
مــن قبــل الملوثيــن الذيــن ال يتقيــدون بالمعاييــر الجديــدة  .وفــي
خطــوة مماثلــة س ـّلط الحــزب الليب ارلــي الضــوء علــى قــرض بــدون
فائــدة يصــل إلــى  40000دوالر يمنــح لمالكــي المنــازل وأصحــاب
العقــارات لمســاعدتهم فــي تحديــث  1.5مليــون منــزل لترقيــة األفـران
القديمــة ،واســتبدال النوافــذ المس ـربة أو تحديــث المنــازل لجعلهــا
أكثــر كفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة ومقاومــة الفيضانــات وح ارئــق
الغابــات الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ.
كما تعهد الحزب الليبرالي:
بتحقيق انبعاثات صافية بحلول عام .2050
•
خفــض الض ارئــب إلــى النصــف للشــركات التــي تقــوم
•
بتطويــر تكنولوجيــا االنبعاثــات الصفريــة.
حظر بعض المواد البالســتيكية ذات االســتخدام الواحد
•
بحلــول عــام .2021
تقديــم حوافــز جديــدة لش ـراء الســيارات الكهربائيــة ،بمــا
•
يصــل إلــى  5000دوالر علــى الســيارات الجديــدة التــي تقــل قيمتهــا
عــن  45000دوالر.
زرع مليــاري شــجرة علــى مــدار العقــد المقبــل لمكافحــة
•
تغيــر المنــاخ ،ويعتقــد الليبراليــون إنهــا ســتخلق  3500فرصــة عمــل
موســمية.
وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة الــى ان الليبرالييــن قــد حــددوا الحــد
طــردة قدرهــا
األدنــى لســعر الكربــون  20دوال اًر للطــن ،وبزيــادة م ّ
 10دوالرات ســنوياً لتصــل إلــى  50دوال اًر بحلــول عــام ،2022
وفرض ـوا ضريبــة كربــون علــى الشــركات واألف ـراد فــي المقاطعــات
دون خطــة أســعار كربــون معتمــدة مــن الحكومــة الفيدراليــة .فــي
المقابــل وصــف المحافظــون ضريبــة الكربــون التــي فرضهــا
الليبراليــون بأنهــا غيــر فعالــة وتعهــدوا بإلغائهــا .كمــا صرحـوا بإلغــاء
ســعر الكربــون الفد ارلــي وتفويــض المقاطعــات الكنديــة بتحديــده.
أمــا فــي مجــال الض ارئــب فقــد كانــت الوعــود تشــير الــى مزيــد
ّ
مــن األمـوال التــي ســتعود الــى جيــب المواطــن الكنــدي مــن خــال
التخفيضــات الضريبيــة .فقــد وعــد الحــزب الليب ارلــي برفــع خصــم

ضريبــة الدخــل الشــخصي األساســية مــن  1269إلــى 15000
دوالر ألي شــخص يكســب أقــل مــن  147000دوالر .فــي حيــن
وعــد حــزب المحافظيــن بتخفيــض معــدل نســبة الضريبــة مــن 15
الــى  % 13.75للدخــول اقــل مــن  47630دوالر وإعــادة إحيــاء
االئتمانــات واإلعفــاءات الضريبيــة الخاصــة باللياقــة البدنيــة والفنيــة
لألطفــال والتــي كانــت مقدمــة بموجــب ســتيفن هاربــر .حيــث أشــار
ـتمكن اآلبــاء مــن المطالبــة
أن هــذه الخطــوة سـ ّ
المحافظــون الــى ّ
بمبلــغ يصــل إلــى  1000دوالر للطفــل الواحــد مقابــل النفقــات
المتعلقــة باألنشــطة الرياضيــة واالســتفادة مــن اســترداد ضريبــي
قــدره  150دوال اًر للطفــل .وكذلــك ســيتمكن اآلبــاء مــن المطالبــة
بمبلــغ يصــل إلــى  500دوالر لتغطيــة التكاليــف المتعلقــة بالفنــون
واألنشــطة التعليميــة األخــرى ،والتــي تســتحق اســترداداً ضريبي ـاً
يصــل إلــى  75دوال اًر للطفــل.
وفــي إطــار رعايــة الطفولــة فقــد طــرح الحزبــان المزيــد مــن الوعــود
فالليبراليــون الذيــن زادوا مــن المبلــغ الــذي ســتحصل عليــه األســر
بموجــب برنامــج إعانــة كنــدا للطفــل ،اقترحـوا زيــادة نســبتها  15فــي
المئــة للعائــات التــي لديهــا أطفــال تقــل أعمارهــم عــن عــام واحــد.
تعهــد الحــزب الليب ارلــي بجعــل اإلعانــات الوالديــة معفــاة مــن
كمــا ّ
الض ارئــب ووعــد بتوفيــر  250000دو اًر لرعايــة لألطفــال الذيــن
هــم دون ســن العاش ـرة واقترح ـوا منــح اآلبــاء بالتبنــي إجــازة لمــدة
 15أســبوعاً .فــي المقابــل تعهــد حــزب المحافظيــن باالســتمرار فــي
تقديــم إعانــة كنــدا للطفــل وزيــادة مدفوعــات التحويــات االجتماعيــة
بنســبة ال تقــل عــن  3فــي المئــة كل عــام لمســاعدة المقاطعــات
وتعهــد بتقديــم
واألقاليــم علــى تمويــل رعايــة الطفــل والتعّلــم المبكــر ّ
إعفــاء ضريبــي بنســبة  15فــي المئــة الســتحقاقات التأميــن علــى
العمــل لألمومــة والوالديــن.
فئــة كبــار الســن كان ـوا ايض ـاً جــزءاً مــن البرنامــج االنتخابــي فقــد
وعــد الحــزب الليب ارلــي بتعزيــز أمــن الشــيخوخة عنــد ســن  75بنســبة
 10فــي المئــة وخطــة المعاشــات التقاعديــة الكنديــة بنســبة  25فــي
المئــة لأل ارمــل أمــا حــزب المحافظيــن فقــد وعــد بإ ازلــة ضريبــة الســلع
والخدمــات عــن التدفئــة المنزليــة.
تعهــد الليبراليــون بإنفــاق 1.5
ـد
ـ
ق
ف
وفيمــا يخــص الرعايــة الصحيــة
ّ
مليــار دوالر لش ـراء معــدات تصويــر طبيــة جديــدة  .فــي حيــن
وعــد المحافظــون باســتثمار  6مليــارات دوالر علــى مــدى الســنوات
األربــع القادمــة لبــدء مفاوضــات مــع المقاطعــات بهــدف تحســين
مجموعــة مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة ،وإنشــاء وكالــة كنديــة
جديــدة لألدويــة لتنســيق عمليــات شـراء األدويــة والوصفــات الطبيــة
عاليــة التكلفــة لألم ـراض النــادرة بأســعار معقولــة.
أمــا فــي مجــال الهجـرة فــإن خطــة الحــزب الليب ارلــي تهــدف الى زيادة
أعداد المهاجرين الى  350000مهاجر بحلول عام  2021أما
المحافظــون فقــد كان لهــم وجهــة نظــر مختلفــة فشـ ّـددوا علــى أهميــة
“الهجـرة االقتصاديــة” وتعهــدوا بوضــع حــد للمعابــر الحدوديــة غيــر
القانونيــة فــي نقــاط الدخــول غيــر الرســمية دون التطــرق ألعــداد
المهاجريــن الذيــن ســيتم قبولهــم ســنوياً .
واخي ـ اًر التكنولوجيــا وخاصــة مــا يتعلــق بالهواتــف الخليويــة
واإلنترنيــت كانــت ضمــن وعــود الليبراليــون الذيــن تعهــدوا بخفــض
فواتيــر الهاتــف الخليــوي بمقــدار الربــع وتقديــم  6مليــارات دوالر
لتوفيــر اإلنترنــت فائــق الســرعة فــي كل مــكان فــي البــاد بحلــول
عــام .2030

يمكنك التصويت قبل يوم االنتخاب
ّ
تعرف على األمكنة واألزمنة
واختر ما يناسبك و

ّ
صوت

ســبق وأن خــاض الكنديــون انتخابــات طويلــة الختيــار حكامهــم ومناقشــة
جــدول أعمــال حكومتهــم فــي المســتقبل.
اليــوم الفرصــة متاحــة لــك ..إذا كنــت مواطن ـاً كندي ـاً ،وعمــرك فــي يــوم
االنتخابــات ال يقــل عــن  18عام ـاً فالفرصــة مفتوحــة امامــك الختيــار مــن
يمثلــك فــي السياســة الفيدراليــة مــن خــال انتخــاب عضــو البرلمــان المحلــي
( )MPالخــاص بــك .
يمكنــك التصويــت فــي أي وقــت تقريب ـاً .فالخيــارات عديــدة لتســهيل عمليــة
التصويــت وجعلهــا متاحــة للجميــع:
يوم االنتخاب المصادف  21اكتوبر
قــم بالتصويــت فــي مركــز االقتـراع المخصــص لــك حيــث ســيتم فتــح صناديــق
االقت ـراع لمــدة اثنتــي عش ـرة ســاعة اعتبــا اًر مــن الســاعة  9:30صباح ـاً
بتوقيــت اونتاريــو.
يوم االقتراع المسبق
قــم بالتصويــت فــي مركــز االقت ـراع المخصــص لــك مــن الســاعة 9:00
ـاء فــي األيــام التاليــة:
صباح ـاً إلــى الســاعة  9:00مسـ ً
الجمع ـ ــة  11أكتوبر2019
السـ ـ ـ ــبت  12أكتوبر2019
األح ـ ـ ـ ـ ـ ــد  13أكتوبر2019
االثنيـ ـ ـ ــن  14أكتوبر2019
للعثــور علــى مركــز االقتـراع المســبق  ،تحقــق مــن بطاقــة معلومــات الناخــب
الخاص بك عند وصولها إلى البريد أو استخدم خدمة معلومات الناخبين.
في أي مكتب من مكاتب انتخابات كندا
يوجــد أكثــر مــن  500مكتــب انتخابــات منتشـرة فــي جميــع أنحــاء كنــدا تفتــح
ـاء .
ســبعة أيــام فــي األســبوع مــن الســاعة  9:00صباحـاً وحتــى  6:00مسـ ً
قــم بالتصويــت فــي أي منهــا قبــل يــوم الثالثــاء  15أكتوبــر 2019
ثالثة من هذه المكاتب متواجدة في ويندزور اسيكس في العناوين التالية
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•
•
•

في الحرم الجامعي في جميع أنحاء كندا
قــم بالتصويــت فــي الجامعــات والمعاهــد المختــارة فــي جميــع أنحــاء البــاد
اعتبــا اًر مــن  5أكتوبــر إلــى  9أكتوبــر .لســت بحاجــة إلــى أن تكــون طالب ـاً
للتصويــت فــي الحــرم الجامعــي.
بالنســبة لوينــدزور اســيكس الجامعــات المختــارة هــي (جامعــة وينــدزور
وســانت كليــر كوليــج)
لتصويت عن طريق البريد
للتصويــت عــن طريــق البريــد ،عليــك تقديــم طلــب عبــر اإلنترنــت أو فــي أي
مكتــب لالنتخابــات فــي جميــع أنحــاء كنــدا قبــل الســاعة  6:00مــن مســاء
يــوم الثالثــاء  15أكتوبــر. 2019
إذا كنــت تعيــش فــي الخــارج ،يمكنــك تقديــم الطلــب عبــر األنترنيــت او مــن
خــال أي ســفارة أو مفوضيــة عليــا أو قنصليــة كنديــة.

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com
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بقلم طارق داود
**محاربــة داعــش” كانــت العن ـوان الــذي أعــادت
بســببه الواليــات المتحــدة االميركيــة قواتهــا بقــوة الــى
دول الهــال الخصيــب ,وخاصــة ســوريا ليتضــح ان
“محاربــة داعــش” ليســت الهــدف النهائــي والوحيــد
للوجــود االميركــي .مــن الواضــح ان الحســابات
األميركيــة فــي ســوريا لهــا عالقــات بترتيــب م اركــز
النفــوذ فــي الشــرق االوســط برمتــه .سياســات واشــنطن
فــي ســوريا تكشــف عــن مخطــط يمنــع عــودة االســتقرار
الــى البلــد الــذي انهكتــه الحــرب .أوضــح تجليــات هــذه
السياسات اعالن واشنطن رسميا معارضتها لمشاركة
الشــركات ورجــال األعمــال فــي معــرض “إعــادة إعمــار

ســوريا” .وقالــت الســفارة األمريكيــة لــدى دمشــق ،فــي
بيــان أصدرتــه“ :ال تشــجع الواليــات المتحــدة مطلقــا
الشــركات التجاريــة واألف ـراد علــى المشــاركة فــي
معــرض إعــادة إعمــار ســوريا ,ومثلمــا كان الحــال
فــي معــرض دمشــق التجــاري الدولــي ،فإننــا ســنراقب
مشــاركة الشــركات األجنبيــة” .والغريــب أن واشــنطن
التــي تبــرر مواقفهــا هــذه بانهــا ال تريــد للحكومــة
الســورية أن تحقــق أي مكاســب ماديــة مــن هكــذا
نشــاطات ال تنتبــه الــى أن الحكومــة الســورية مســؤولة
عــن حيــاة مالييــن الســوريين الذيــن يرزحــون تحــت
وطــأة العقوبــات األميركيــة .التشــديد االميركــي يت ازمــن
مــع كشــف رئيــس الــوزراء الســوري ،عمــاد خميــس،
عــن حجــم األضـرار التــي لحقــت باالقتصــاد الســوري
ومؤسســات الدولــة منــذ بــدء األزمــة فــي البــاد ,حيــث
أفاد خميس بأن التقديرات األولية تشــير إلى أن كلفة
األضـرار التــي لحقــت بمؤسســات الدولــة تجــاوزت 87
مليــار دوالر ،حيــث تعــرض أكثــر مــن  28ألــف مبنــى
حكومــي للضــرر ,مضيفــا أن المواقــع األثريــة لــم تســلم
مــن “الفكــر التكفيــري والظالمــي” ،حيــث تعــرض أكثــر
مــن  1194موقعــا أثريــا للتخريــب والنهــب المتعمديــن.
الحــرب االقتصاديــة علــى دمشــق ,تزامنــت مــع تالعــب
أميركــي بالخريطــة الســورية .فبينمــا أعطــت واشــنطن
الضــوء األخضــر السـرائيل النتهــاك الحــدود الجنوبيــة
الغربية لســورية باالضافة الســتهداف الحدود الســورية
العراقيــة لمنــع اعــادة افتتــاح معبــر القائــم احــد أهــم
الش ـرايين االقتصاديــة ,مارســت العديــد مــن الضغــوط
لمنع إحياء العالقات االقتصادية بين ســوريا واألردن
كمــا أنهــا تفــاوض تركيــا علــى تســليمها جــزء مــن
الشــمال الســوري القامــة منطقتهــا االمنــة.
** فــي المحصلــة ,ممارســات واشــنطن عبــارة عــن
محــاوالت ضبــط المنطقــة علــى االيقــاع االميركــي,
لكــن االوراق التــي يمتلكهــا أعــداء واشــنطن فــي
المقابــل ال تقــل قــوة وتأثي ـرا .وفــي هــذا الســياق تأتــي
العمليــة التــي نفذهــا حــزب هللا اللبنانــي ضــد الجيــش
االس ـرائيلي داخــل اال ارضــي الفلســطينية المحتلــة,
باســتهداف اليــة عســكرية اس ـرائيلية ,والتــي اعتبرهــا
أميــن عــام “حــزب هللا” حســن نصــر هللا الــى أنهــا
“كانــت جــزءا مــن العقــاب إلس ـرائيل” .وقــال نص ـرهللا

ان العمليــة كســرت أهــم خــط أحمــر بالنســبة السـرائيل
وهــو ضــرب أهــداف اس ـرائيلية داخــل ا ارضــي .48
وتوعــد نص ـرهللا اس ـرائيل قائــا“ :إذا اعتديتــم علينــا
فــكل حدودكــم وجنودكــم ومســتعمراتكم فــي دائ ـرة
االســتهداف والــرد”.
** ان ابعــاد االحتــكاك بيــن حــزب هللا واس ـرائيل
تتجــاوز الحــدود االس ـرائيلية اللبنانيــة ,فهــي تأتــي فــي
اطــار المواجهــة التــي يغلــي فوقهــا االقليــم برمتــه .وفــي
هــذا الخصــوص تأتــي أهميــة الهجــوم علــى منشــأت
نفــط “أرامكــو” فــي الســعودية ,والتــي تعـ ّـد مــن أهــم
مصــادر الطاقــة فــي العالــم ,ورغــم أن حركــة أنصــار
هللا الحوثيــة اليمنيــة تبنتــه ,اال أن الريــاض وواشــنطن
وحلفاءهمــا يص ـران علــى ان االعتــداء تقــف وراءه
طه ـران .وعقــب هجــوم “ارامكــو” اندلعــت حــرب
تصريحــات ومعــارك كالميــة بيــن مختلــف العواصــم
المعنيــة ,وفــي جديدهــا قــال وزيــر الخارجية األمريكي،
مايــك بومبيــو ،إن الواليــات المتحــدة تنشــد تجنــب
الحــرب مــع إيـران ،موضحــا أن القـوات التــي تــم إعــادة
نشــرها فــي منطقــة الخليــج تهــدف لــ”ردع” أي هجــوم
إي ارنــي ولـ”أهــداف دفاعيــة” .وأضــاف بومبيــو أن
الرئيــس األمريكــي ،دونالــد ت ارمــب ،ســيتخذ اإلجـراءات
الالزمــة فــي حــال فشــلت وســائل الــردع مــن “تغييــر
ســلوك” إي ـران حســب تعبي ـره .جــاء ذلــك بعــد تحذيــر
الرئيــس اإلي ارنــي محمــد حســن روحانــي مــن أن
وجــود ق ـوات أجنبيــة يهــدد أمــن منطقــة الخليــج ،إثــر
إعــان الواليــات المتحــدة إرســال المزيــد مــن الق ـوات
العســكرية إلــى المنطقــة .وقــال روحانــي إن الق ـوات
األجنبيــة تجلــب دائمـاً “األلــم والتعاســة” للمنطقــة ،وأنــه
ال ينبغــي اســتغاللها فــي “ســباق التســلح” .ووصــف

وجــود الق ـوات األمريكيــة فــي المنطقــة فــي الماضــي
بأنــه كان “كارثــة” ،موجه ـاً خطابــه للواليــات المتحــدة
بقولــه“ :ابق ـوا بعيــداً” .المناكفــة االيرانيــة االميركيــة
لــم تــرق للريــاض التــي طالبــت بــرد قــاس علــى
إي ـران ،وفــي هــذا الســياق ,قــال وزيــر الدولــة للشــؤون
الخارجيــة الســعودي عــادل الجبيــر فــي حـوار صحفــي
مــن نيويــورك ،علــى هامــش أعمــال الــدورة ال ـ 74
للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ،إنــه ال يمكــن أن يمــر
الهجــوم علــى المنشــآت النفطيــة الســعودية دون رد،
ويجــب أن “تكــون هنــاك تبعــات بالنســبة إلــى إي ـران
لمــا فعلــوه” .وأكــد الجبيــر أن الســعودية شــكلت فريقــا
يحقــق فــي االعتــداء علــى “أرامكــو” ،مؤكــدا أن بــاده
تنظــر فــي خيــارات سياســية واقتصاديــة وعســكرية
ضــد إي ـران ردا علــى هــذا الهجــوم ،لكــن الق ـرار ســيتم
اتخــاذه بعــد انتهــاء التحقيقــات.
** يبــدو أن الرئيــس االميركــي دونالــد ت ارمــب يريــد
مــن االوروبييــن دو ار أكثــر فعاليــة فــي تأييــد سياســاته
فــي الشــرق االوســط ,لكــن محــاوالت االســتنكاف
االوروبيــة دفعــت بت ارمــب دفعــت بت ارمــب البت ـزاز
أوروبــا بدواعشــها ,حيــث حــث الرئيــس ت ارمــب
الحكومــات األوروبيــة علــى اســتعادة مواطنيهــا الذيــن

قاتلـوا فــي صفــوف تنظيــم “داعــش” وتــم اعتقالهــم مــن
قبــل الواليــات المتحــدة .وفــي تصريحــات صحفيــة
قــال ت ارمــب فــي البيــت األبيــض“ :فــي يــوم مــن
األيــام ســأضطر للقــول :أرجــو المعــذرة ..لكــن عليكــم
اســتعادتهم ،وإال فســنطلق س ـراحهم علــى حدودكــم”.
وتابــع ت ارمــب أن الواليــات المتحــدة قدمــت “خدمــة
كبيـرة للجميــع” عندمــا أســرت هـؤالء المســلحين ،لكنهــا
لــم تعــد تســتطيع تحمــل عــبء تكاليــف اعتقالهــم التــي
تقــدر ب ـ “مليــارات الــدوالرات” .دعـوات ت ارمــب تزامنــت
مــع تقديــم العش ـرات مــن عائــات نســاء وأطفــال
فرنســيين محتجزيــن بمخيمــات الق ـوات الكرديــة فــي
ســوريا ،شــكاوى ضــد وزيــر خارجيــة بالدهــم ،جــان
إيــف لودريــان ،بدعــوى “إغفــال تقديــم اإلغاثــة” لهــم
برفضــه إعادتهــم إلــى فرنســا .وأوضــح عــدد مــن
محامــي هــذه العائــات أن الظــروف فــي المخيمــات
تتســم بـ”أج ـواء مــن انعــدام األمــن” المت ازيــد ،بمــا فــي
ذلــك درجــات ح ـ اررة قصــوى فــي الصيــف والشــتاء،
ونقــص فــي الميــاه والم ـواد الغذائيــة ،وتفشــي وبــاء
الســل أو حتــى الكولي ـرا ،وغيــاب الرعايــة الصحيــة.
** فــي الع ـراق ,دعــا رئيــس مجلــس الن ـواب الع ارقــي
محمــد الحلبوســي ممثليــن عــن المتظاهريــن للحضــور
إلــى البرلمــان لبحــث مطالبهــم .وجــاءت الدعــوة بعــد
تظاهــر اآلالف فــي ســاحة التحريــر وســط بغــداد،
ومحافظــات أخــرى ،مطالبيــن بتوفيــر الخدمــات
وتحســين الواقــع المعيشــي ،والقضــاء علــى ظاهرتــي
البطالــة والفســاد المالــي واإلداري بدوائــر الدولــة
ومؤسســاتها .وفرضــت ق ـوات األمــن العراقيــة حظ ـ ار
شــامال للتج ـوال فــي عمــوم العاصمــة بتعليمــات مــن
رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي ،فــي مســعى
الحت ـواء موجــة االحتجاجــات التــي انطلقــت الثالثــاء
الماضــي .وفــي وقــت ســابق ،أفــادت وكالــة “رويتــرز”
لألنبــاء نقــا عــن الشــرطة ومســعفين ،بــأن عــدد قتلــى
االحتجاجــات فــي الع ـراق ارتفــع إلــى  27شــخصا
علــى األقــل .وكانــت المظاهـرات قــد بــدأت فــي بغــداد
وســرعان مــا تضخمــت وامتــدت إلــى مــدن أخــرى
أغلبهــا بالجنــوب ،حيــث اســتخدمت الشــرطة الذخي ـرة
المســيل للدمــوع ومدافــع الميــاه لتفريــق
الحيــة والغــاز ُ
المحتجيــن.
** قالــت نقابــة المعلميــن األردنييــن إن الحكومــة
ســتدفع األســاتذة إلــى بــدء إض ـراب جديــد فــي حــال
عــدم تحقيــق مطالــب المعلميــن .وكان المتحــدث باســم
النقابــة نــور الديــن نديــم قــد أكــد أن النقابــة اســتجابت
لق ـرار المحكمــة اإلداريــة وقــررت تعليــق اإلض ـراب،
الفتــا إلــى أن حجــم االحتقــان فــي الميــدان كبيــر

جــدا ،وأن للمعلميــن ج ـوالت أخــرى يخوضونهــا وفقــا
للقانــون .وكانــت النقابــة ،والتــي تضــم نحــو 140
ألــف معلــم ،قامــت بعــدد مــن االض اربــات والمظاهـرات
للحصــول علــى عــاوة تبلــغ  50بالمئــة مــن ال ارتــب
االساســي ،ومحاســبة المســؤول عــن تعــرض معلميــن
النتهــاكات واعتقــاالت.
** قالــت النيابــة العامــة فــي مصــر ،إن ســفارات
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الــدول التــي يحمــل جنســياتها المتهمــون بتصويــر
مياديــن البــاد خــال التظاه ـرات األخي ـرة ،تقدمــت
بطلــب إخــاء ســبيلهم علــى ذمــة القضيــة وتعهــدت
بترحيلهــم .وأشــارت النيابــة المصريــة إلــى أن ق ـرار

إخــاء ســبيلهم صــدر بعــد اتهامهــم بالتحريــض علــى
التظاهــر بالمياديــن والطــرق العامــة .وكانــت محطــة
بــي بــي ســي البريطانيــة قــد نقلــت عــن مــا ســمتهم
ناشــطين إن قـوات األمــن المصريــة اعتقلــت عشـرات
األشــخاص ،ممــن شــاركوا فــي مظاه ـرات محــدودة
مناهضــة للرئيــس عبدالفتــاح السيســي ،فــي أماكــن
متفرقــة مــن البــاد .وأكــدت المحطــة البريطانيــة أن
أبــرز األماكــن التــي شــهدت مظاهـرات كانــت محيــط
ميــدان التحريــر ،وميــدان عبــد المنعــم ريــاض المتاخــم
لــه.
** قــال رئيــس الرهبنــة الفرنسيســكانية لح ارســة
األ ارضــي المقدســة ،فرانشيســكو باتــون ،إن ســكان
األرض المقدســة يعانــون اليــوم مــن التعــب ،ال ســيما
المواطنيــن الفلســطينيين .وخــال مقابلــة مــع موقــع
“اذاعــة الفاتيــكان” ,قــال حــارس األرض المقدســة ،أن
“النســبة األكبــر مــن المســيحيين غــادرت البــاد ،إذ
بلــغ عــدد ه ـؤالء  700ألــف شــخص تقريبــا ،فيمــا
كان هــذا العــدد يقــدر بمليونيــن ومئتــي ألــف نســمة”،
مشــي ار إلــى أن بعــض العائــات عــادت إلــى ديارهــا
لكــن فــي الوقــت نفســه تغــادر عائــات أخــرى البــاد.
وعــن أوضــاع المســيحيين اليــوم فــي الشــرق األوســط،
قــال باتــون إنهــا “جيــدة فــي لبنــان واألردن ،حيــث
ال توجــد مشــاكل مرتبطــة باالضطهــاد والتمييــز ومــا
شــابه ذلــك ..أمــا فــي ســوريا فثمــة مشــكلة كبيـرة نظـ ار
للحــرب الدائ ـرة فــي بلــد كان ينعــم بالتناغــم والتعايــش
الســلمي”.
** فــي ســياق متصــل ,حــذر وفــد مــن رجــال الديــن
الفرنسيســكان مــن أن أي اعتــداء علــى الوضــع
التاريخــي والقانونــي والدينــي لمدينــة القــدس ،ســيترك
عواقــب وخيمــة علــى الســام وأتبــاع الديانــات ليــس
فقــط فــي القــدس بــل فــي العالــم كلــه .وقــد أفــادت
محطــة روســيا اليــوم أن مجموعــة مــن رجــال الديــن
الفرنسيســكان زارت المســجد األقصــى ،وذلــك برئاســة
الكاردينــال ســاندي ممثــا لبابــا الفاتيــكان ،وعقــدوا
لقــاء مــع مديــر عــام أوقــاف القــدس وشــؤون المســجد
األقصــى ونائــب رئيــس مجلــس األوقــاف ،الشــيخ عـزام
الخطيــب التميمــي ،ومــع مجلــس األوقــاف ومديــر
المســجد األقصــى ومــدراء األوقــاف وشــخصيات
مقدســية .وفــي بيــان مشــترك ،أكــد “المشــاركون
تمســكهم بمبــادئ العهــدة العمريــة التــي أرســت شــكل
العالقة اإلســامية المســيحية على قاعدة أن المســجد
األقصى المبارك للمســلمين وحدهم ،مثلما أن كنيســة
القيامــة للمســيحيين وحدهــم ،وهــي القاعــدة التــي
وضعهــا الخليفــة العــادل عمــر بــن الخطــاب حينمــا
دخــل المدينــة المقدســة ورفــض أن يصلــي فــي كنيســة
القيامــة ،فصلــى خارجهــا حيــث يقــع اليــوم مســجد
عمــر”.
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عراقيات

هبة

بقلم :رحمن خضير عباس

لن أنسى هبة .
كانت طفل ًة صغيرة برائحة الورد ِ ،
ورّق ِة النسيم ،
وبراءة الندى.
كان وجهها الصغير يتضرج بلون الحياء وهي
تقدم لي هديتها  ،وهي عبارة عن طاجين فخاري
جميل  ،حملته بكفيها الصغيرتين وقدمته لي قائلة:
“هذه الهدية البسيطة تعبرعن تقديري ومحبتي
لبلدك العراق”.
أن أبادلها
الزمن
يسعفني
ولم
،
بهديتها
احتفظت
ْ
بهدية تليق بها.
كنت في
كان ذلك قبل ثالث سنوات  ،حيث ُ
ضيافة الصديق سعيد أميس .وهو مدير مدرسة
ابتدائية في الدار البيضاء  /المغرب .اقترح علي
ّ
زيارة أحد أقسام المدرسة  ،دخلنا معا إلى ذلك
القسم الذي كانت هبة إحدى تلميذاته المجتهدات،
وكانت مدرسة اللغة الفرنسية األستاذة سميرة  ،قد
حولته إلى ُجنينة من الرسوم واأللوان والزخارف
ّ
ووسائل االيضاح.
هبة أكملت دراستها االبتدائية  ،لتبدأ مشوار
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المدرسة اإلعدادية .لذا فقد انقطعت أخبارها.
البارحة اتصل بي صديقي سعيد أميس ،ليخبرني
بفاجعة موت هبة ،على أثر صراعها مع مرض
السرطان اللعين الذي لم يرأف بطفولتها.أو
بأحالمها الصغيرة ودفاترها المدرسية.
ماتت هبة ضحية لخطيئة هذا العالم  ،الذي ال
يكترث بغير الربح السريع الذي ّأدى إلى الخراب
والتلوث.
ماتت بصمت وهي تداري دموعها  ،وكأن موتها
يصفع قسوة هذا العالم الذي اليكترث للطفولة.
الكثير من أقرانك -يا هبة  -من أطفال العراق
ِ
أن تلتقي بهم  ،قد فقدوا
الذين أحببتهم دون ْ
حياتهم أيضا ،نتيجة تفشي هذا الداء الذي سببته
الحروب .تلك الحروب الرهيبة سممت الزرع
والضرع ،واغتالت البراءة.
حروب كالحرائق تنتشر في كل مكان :
حروب الحدود ،وأطماع الجوار ،واالختالفات في
المذاهب واألديان.
حروب اإلخوة األعداء  ،وحروب األصدقاء .
الحروب التي تنعش تجارة األسلحة ومستلزمات
الحرب وأدوات الدمار.
الحروب التي تسمم الهواء والماء والغذاء.
أن يرتشْف َن
يموت األطفال كالفراشات الصغيرة قبل ْ
شيئا من رحيق الحياة.

زها حديد..
عبقرية معمارية تجاوزت كل الحدود
رحلت المهندسة العراقية زها حديد لكن عبقريتها
المعمارية ما زالت حاضرة وخالدة بأعمالها.
على شكل نجم البحر قدمت زها حديد تصميم ًا
انيقاً وعصرياً لمطار بكين داشينغ الدولي الضخم
الجديد الذي افتتح بمناسبة الذكرى الـ 70لقيام
جمهورية الصين الشعبية.
مع افتتاح المطار ،انضمت بكين إلى مجموعة من
المدن ،مثل نيويورك ولندن ،التي تتميز بمطاراتها
الدولية الضخمة .من المتوقع أن يستقبل مطار
داشينغ  -الذي ُيقال إنه أكبر محطة في العالم
في مبنى واحد – 620ألف رحلة جوية كل عام.
استمدت زها حديد إلهامها من العمارة الصينية
التقليدية التي تنظم مساحات مترابطة حول فناء

سوالف عراقية

أم ســميرة
عباس
بقلم :االعالمي مفيد ّ

ام سميرة المنزعجة ،هي سيدة عراقية قلمطوزية
عريقة جدا ،مذ كانت البيوت شرقية ،أبوابها
خشبية ،والعشاء بيتنجان وطماطة مقلية.
ُلّقبت بالمنزعجة لكثرة انزعاجها وتذمرها وشكواها
ابتداء من ابو سميرة وليس
من كل شيء حولها،
ً
انتهاء بالحمامة التي تزور أعمدة الكهرباء واسيجة
ً
السطوح في صباحات الصيف لتردد نشيد الفخاتي
العتيد  :كوكوختي  ..وين اختي؟؟ بالحلة..
وشتاكل ؟ باگال  ..وشتشرب؟ مي هللا
فد يوم من االيام ،چنا نلعب طوبة بالدربونة،
والطوبة چانت نايلون ام السبعين فلس ،وعادة
لمن نلعب طوبة بالنعال ابو االصبع ،حتى النعال
ميطير أثناء ضرب الطوبة ،نخليله تچة رفيعة ام
المتر بخمس فلوس ،نشدها من الجهتين حتى تلزم
رجلينا من الخلف والنعال بهاي الحالة راح يتحول
الى صندل الستيك تحوير محلي ،ونكون
ضمنا
ّ
عدم مرافقته للكرة وهي متوجهة إلى الهدف.
بهذا اليوم المشؤوم ،فاتت ام سميرة المنزعجة،
وهي كانت في حينها تتوسط العشرينات ،اال أننا
نراها امرأة كبيرة ونحن لم نبلغ العشرة اعوام ،وحتى

يكمل شؤم ذاك اليوم ،وانزعاجها يوصل للذروة،
ولسوء حظي  ،ضربت الطوبة  ،وانگطعت التچة،
وطار النعال ،والنعال عاف الكرة األرضية كلها،
والبشر العايشين عالكرة األرضية كلهم ،السيما
القلمطوزيين منهم ،ووگع على رأس ام سميرة
المنزعجة ،وصورة طبعة النعال على عبائة ام
سميرة المنزعجة ،من جهة الراس ،الزالت محفورة
في ذاكرتي وذاكرة اصدقائي واهلي وعشيرتي،
فاستدارت وعرفت مصدر النعال الطائر ،وغمتني
وراحت ألمي تشكيلها ،وأمي اطال هللا عمرها،
قدمت لها اعتذار رسمي بالنيابة عني وعن ابائي
واجدادي.
تمر السنوات ،وام سميرة المنزعجة كلما تشوفني
تغمني ،اذا كنت وحدي أو مع اصدقائي ،واحنا
نأخذها بالضحك  ،ألننا نعلم أن انزعاج ام سميرة
وراثي ،جيني ،وحتى (الدي أن أي) مالتها منزعج،
ونتذكر حادثة النعال الطائر ونضحك اكثر.
اليوم الصبح ،وبيدي عالگة الصمون ورايح اجيب
البان من ابو نبيل للريوك ،چان اشوفها ألم سميرة
المنزعجة ،كبرانة خطية ،سلمت عليها
_ شلونچ خالة ام سميرة
_ هال خالة  ..انت منو؟
_ اني مفيد عباس
_ واني شمعرفني بأسم ابوك
_ اني مفيد ابن ام وليد
اهمداك
_ ها  ..دگول هيچي من االول ّ ...
وكلكم عيوني

الصالون الثقافي الكلداني
مركزي فكان التصميم النجمي الذي يسمح
بوصول المسافرين إلى أبعد بوابة في وقت امشي
ال يتجاوز  8دقائق .أما سقفه فيعد أوسع سقف
فوالذي في العالم حيث تعادل مساحته  25ملعباً
لكرة القدم

العراق يحتل المرتبة األولى عربيًا بارتفاع
كلفة اإلنترنيت

بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيس الصالون الثقافي الكلداني شاركت مجموعة من أعضاء مجموعة
المنظمة العراقية الكندية في المهرجان السنوي للصالون الثقافي الكلداني الذي أقيم في قاعة الفيلق
الكندي الملكي  -فرع السفير  - 143الكائن في  1570شارع مارنتيت في وندزر  -أونتاريو  -كندا،
في  12أيلول  2019كما شاركت منظمات أخرى شقيقة وشخصيات كثيرة ،مع جمهور غفير من
محبي الثقافة والفنون.
قدم في المهرجان كلمات بالمناسبة ،كما قدم بعض الشعراء قصائدهم باللغتين العربية والكلدانية مع
بعض الفقرات الترفيهية ،إضافة إلى ما قدمته الفرقة الشرقية إلحياء التراث بقيادة الفنان المعروف
صهيب السناطي مع نخبة من الفنانين ،كذلك تم تقديم ٍ
أغان باللغتين اإلنكليزية والفرنسية من قبل
مبدعات شابات مع العزف على آالت موسيقية مختلفة  .نتمنى للصالون الثقافي الكلداني المزيد من
التقدم لخدمة الثقافة والتراث والفنون في هذا البلد الجميل الذي يشجع الحريات ويدعم التآخي بين كل
أطياف المجتمع من أجل بلد متطور وإنسان حضاري محب لجميع البشر  ،وكل عام والصالون الثقافي
الكلداني بخير وفرح .

في دراسة جديدة أجرتها مؤسسة “اكامي” لالنترنيت ,احتل العراق المرتبة االولى عربيا بتكلفة خدمة
اإلنترنيت و المرتبة التاسعة والسبعين بعد المئة عالمياً بسرعة اإلنترنيت .حيث بلغ معدل سرعة
أن المواطنين العراقيين يقومون بدفع تكاليف عالية
التحميل  0.75ميغابايت في الثانية ,مما يعني ّ
جدا لخدمة رديئة.
حمل أعضاء مجلس النواب و ازرة االتصاالت المسؤولية بسبب سوء اإلدارة وعدم تطوير البنية التحتية
ّ
أن بعض النواب
اقيون لخدمة االنترنيت ,والسيما ّ
و عدم اهتمامهم بالمبالغ العالية التي يدفعها العر ّ
طالبوا بسحب الثقة من وزير االتصاالت الدعائهم بوجود مؤشرات بحق الوزير.
و كانت المرتبة األولى ألسرع انترنيت في العالم من نصيب تايوان بسرعة  85.02ميغابايت في
الثانية ,بينما احتلت اليمن المرتبة األخيرة بسرعة  0.38ميغابايت في الثانية.
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أعظم الكنوز الوفاء
بقلم :بيير عازر
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استطعام الحياة
بقلم :ايمان الشريف

أمل ألشعة الشمس
اليوم كان نها اًر خريفياً بامتياز ..الغيوم تغطي السماء بثوب رمادي شاحب ال َ
أن تشقه ،وأوراق الشجر انقلبت ألوانها من األخضر الى األصفر بكل مشتقاته ،واألمطار
المتقطعة والمتضاربة بغ ازرتها تُ ِ
شعرك بالقنوط..
كان يوماً بمنتهى الهدوء الى ان دخلت سيدة في العقد الثالث من العمر ،شقراء تلبس قميصاً
زهرياً يعكس لون وجهها السمح الجميل وقليل مساحيق التجميل ...وضعت ظرفاً على رف
المبيع مع علبة خواتم باسم محلنا وقالت بصوت منخفض يرتعش“ :ال اريد ان افعل هذا ولكن
ما من خيار امامي ..أود لو استطعت ان أبيعك هذا خاتم زواجي الذي اشتريته من محلكم في
جنيڤا  , Genevaالن حادث سير مؤلم حصل مع زوجي وأصيب على أثره بجروح بالغة جداً
برأسه ،أدت به أنه اصبح غير قادر على االهتمام بنفسه ،و سأصرف ما تعطيني من نقود
على عالجه الفيزيائي َّ
عله يتحسن” ...قالت كل هذا بصوت مخنوق ولكن فيه الكثيرمن العنفوان
ورباطة الجأش و عزة النفس...
مدون عليه رقم بالدوالر كان قد عرضه عليها أخي ولكنها لم
اخر َج ْت من محفظتها كرت عمل َّ
َ
تكن جاهزة الن تفارق خاتمها ،وأما اآلن فإن الوقت حان ان تختار بين االحتفاظ بخاتم الخطبة
(خاتم الماس يحتوي على حجر رئيسي يزن قيراطاً الى جانب احجار أخرى بساعد الخاتم) او
تبيعه لتحصل على المال لتصرفه على تحسين وضع زوجها! استمر الحديث خالل فحصي
للخاتم وهي تحارب ذرف دموعها لتخبرني انها وزوجها كانا يعمالن بالحقل الطبي كممرضين
يهتمان بالمرضى المقعدين ،وخالل ثوان تحول بهم الحال ليصبح زوجها مقعداً غير قادر على
االهتمام بنفسه وهي االن أصبحت ممرضته ...حاولت هذه الزوجة الصالحة بكل قواها حبس
دموعها وهي تخبرني وبتردد عن ما آلت اليه حالها وكيف ان هذا الحادث مزق عائلتها وعائلة
زوجها وكيف انها تتمنى ان يتحسن زوجها و يتجاوب مع العالج الفيزيائي الذي يتالقاه .سألتها
اذا عندهم أوالد و أجابت بالنفي ،و شرحت لي و الدموع بدأت تتدحرج من عينيها على محياها
ان حادث السير وقع خالل اقل من عام على زواجهما سنة  ...2017عندما سألتها وهي األن
تخرج من باب المحل اذا كان يتجاوب زوجها مع العالج ،قالت و الدموع الصادقة تمأل عينيها:
يتحسن بشكل بطيء جداً”...
” ان جرحه بليغ جداً و بأنه ّ
أذهلتني هذه السيدة بعمق حبها لزوجها وشعرت بصدقها وبحساسيتها وعزة نفسها ...قالت لي
وهي تحارب دموعها“ :انا ال ابكي لكي تشفق علي او لتعطيني المزيد من النقود” “ ...وانت ال
تحتاج لسماع قصة كئيبة”!
كان درساً جميالً حياً في الحب والمحبة والتضحية والعطاء والوفاء لزوجها .شعرت بنعمة الصحة
لي وألفراد عائلتي وكم كثيرة هي نعم ربنا علينا .وشعرت ان الدنيا ما تزال بألف خير وان هناك
وفاء بهذه الدنيا ،وان الجواهر الحقيقية هي في قلوب وافعال الناس..
ومهما كانت مشكالتنا فهي صغيرة أمام مشاكل غيرنا...
دمتم جميعاً بخير أعزائي القراء

مهنتي :مدرسة للمرحلة االبتدائية.
الوقت :صباح أول يوم دراسي للعام الجديد.
المشهد :شمس دافئة تعكس إشراقة رائعة على فناء المدرسة المليء بزهور تنبع حياة وتدفق حركة.
المالحظة األساسية :عيون واسعة تطل عليك من وجوه صغيرة تتفجر نظراتهم سعادة وفرحة.
الخلفية :ضحكات مبهجة ونداءات ألسامي تتطاير أمامي مع التفاتات ملهوفة ألصحاب النداء.
أنظر إليهم فيتضاحكون ويقبل علي من سبق لي تدريسهم مهللين ..يغمرونني بأحضان وقبالت تبعث في روح
ّ
ّ
الحياة.
ن
توجس وخوف عليهم من مستقبل بعيد ..يتسلل إلى روحي شجن فيما معناه آآآه لو تعلمو .
وفي داخل داخلي ّ
يمر اليوم ببهجة فائقة ،شعور بالسعادة غامر أمدني بطاقة نفسية وجسدية كما لو كنت تجرعت من فوري كأساً
من نبع إكسيرالحياة.
عدت الي منزلي ومارست طقوسي المعتادة من أخذ حمام وتحضير طعام وبعض مهام منزلية ،ثم جلست ألخذ
قسط من الراحة والتأمل.
يا له من شعور قلما شعرت به منذ أمد طويل.
وهنا سألت نفسي :لماذا لم أعد أشعر بنعمة الحياة!!
فاليوم امتزج إحساسي بلذة الحياة بكل خالياي.
ال أعي عمري وال ألقي له باالً.
أشعر أني خارقة القدرات.
فكل ما في ينبض قوة وطاقة وأمالً وفرحة.
شخصياً روحاً طفولية.
اقتبست من روح طفولتهم ما أمدني أنا
ّ
أنهمك حين أعمل.
أضحك من قلبي; إذا قام أحدهم بتصرف تلقائي فكاهي.
أفرح حين يلتقط مني أحدهم معلومة.
أثابر حين يصعب على أحدهم فهم شيء.
هم كذلك ..تجدهم حين يلعبون ينهمكون وكأنهم في معمل الختراع نوع من النباتات ال يحتاج ألكسچين مثالً.
يضحكون ملء قلوبهم الصغيرة على أبسط المشاهد.
أي شيء.
يفرحون فرحاً عارماً حين يتمون إنجاز شيء ماّ ,
يثابرون في تعلم ما صعب عليهم.
يرفرفون أجنحة سعادة حين أثني عليهم.
ال يشغل بالهم الغد كثي اًر ،أقصى ما يتمنون في نهاية اليوم لقاء أحبتهم في منازلهم.
فقدنا نحن الكبار تلك الروح.
دائماً وأبداً يشغلنا المستقبل البعيد المجهول.
فنفقد لذة استمتاع اللحظة تلك التي بين أيدينا اآلن واآلن فقط.
نفوت على أنفسنا حياة الحياة.
هذا ما أفعله فعالً ..انا ال أمارس الحياة.
انا أمارس أدوا اًر فقط .دور أم ،دور ابنة ،دور معلمة ..جارة ...زميلة عمل ...مواطنة والخ ..الخ.
ولكني ال أمارس نفسي ال أمارسني أنا .ال أمارس الحياة.
وألني اقوم بأدوار فيجب علي ان أتقن كل دور وأراقب نفسي في عيون ووجدان اآلخر.
فال أرى نفسي .ال ارى جمالي .ال أتذوق خدر المشاعر ,ال أشعر بمتعه العالقات وال راحة استخدام األشياء .مثالً:
دور األم يحتم علي ألثبت أني أم ناجحة أن انشئ طفالً سليماً بدنياً ونفسياً وعقلياً.
ّ
فانهمك بكل التفاصيل وأحافظ على اتباع كل ما يفيد هذا الهدف.
وفي خضم هذا االندماج وهذا بالطبع شيء محمود ومطلوب.
لكن لم يكن علي أن أغفل التواصل الحميمي مع طفلي ألغذي مشاعر األمومة الممتعة.
وهكذا االستمتاع بلذة تبادل هذه المشاعر ...وهكذا قياساً على جميع األدوار المنوطين بها.
عاهدت نفسي أن أستمتع بجميع أدواري ..اجتهد فيها الى حد القتال وفي الوقت نفسه أستمتع بشغف التحدي
ومتعة الفوز.
وإذا لم أنجح ال أسلم نفسي للحزن بل سأعمل على اكتشاف أخطائي وكيفية النجاح فيها كما لو كنت الهو بلعبتي
المفضلة.
وحتى في حاالت عدم النجاح مطلقاً.
اذن هنا يجب تغيير المسار واكتشاف طرق أو سبل جديدة.
لعل هذه الطرق الجديدة مليئة بشموس ساطعة مشرقة وموسيقا ضحكات صغيرة كتلك التي امتأل بها وجداني
اليوم.
استعدت اليوم روحي الطفولية وبكل حب الحياة لن أتركها ثانياً.
دمتم مستمتعين مستطعمين لذة الحياة.
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ثقافة وفن

بقلم :ريتا فرنسيس-جبور
”هل من ينتظر عودتك؟” سألني فقلت ال فأجاب بسرعة وال أنا،عندها سألته عن سبب استبقائه لي.
”في المرة األولى لكي أشيد بعزفك””والثانية؟” سألت وأنا أراقب تعابير وجهه فأشاح بوجهه عني وقال:“لقد استسغت الكالم معك”
شكرته ووقفت لكي أغادر ألنه كان يجب علي أن أتمرن أكثر على
ّ
“نوتات” المقطوعات الموسيقية لليلة الغد .تمنيت له ليلة سعيدة فلم
هز برأسه في توديعي .كان االفتتاح من أنجح الحفالت
يجب بل ّ
التي أُقيمت في العاصمة ،وقد أكسبني ذلك الكم الهائل من متذوقي
خاصة بعد تلك
الموسيقا ،وبعد كل تصفيق حار ،ثقة أكبر بالنفس ّ
المعزوفة بين بيانو بطلي وبين قيثارتي .تتالت حفالتنا وجبنا بها
معظم المناطق وخرجنا إلى بعض البلدان العربية ونالت جميعها
نجاحاً منقطع النظير .تهافت الصحفيون على ذلك الالجئ وأقاموا معه
الحوارات على جميع القنوات األرضية والفضائية واإللكترونية المحلية
والعربية على السواء ،وتذكرت م اررته عندما تكلم عن أنواع الالجئين
أكد لي بأنه على حق فيما قاله.
وابتسمت بأسف ألن ما حصل ّ
وود متبادل فمن بينهم
صداقات
الزمالء
نشأت بيني وبين العازفين
ّ
أساتذة موسيقى كبار إلى جانب صديقتي حنان التي حين تعافت ابنتها،
عادت واستعادت دورها في عزف جميع “نوتاتها” األصلية باستثناء
تلك التي أسميتها “معزوفتنا” والتي كانت الحوار الوحيد بيني وبينه
على مدى شهر كامل رغم ادعائه بأنه “استساغ” الكالم معي .الحق
المحلية منها والعالمية الخضراء .قررت
ُيقال إن جيبي امتأل بالنقود
ّ
أن أصرف بحكمة ألن الجولة الموسيقية ال بد أن تنتهي و”مزراب
“الدوالرات ال بد أن ينقطع فابتعت ما هو مهم وأودعت ما تبقى
معي في البنك .انتهى بالفعل العمل مع الفرقة الموسيقية وحان وقت
الوداع المؤقت إلى حين جوالت و”بروفات” جديدة .دعا البطل جميع
أعضاء الفرقة إلى مطعم قريب وبعد العشاء عدنا أدراجنا لكي نلملم
أغراضنا من االستديو .تواعدنا على ضرورة التواصل فيما بيننا وتبادلنا
أرقام الهواتف والعناوين االلكترونية وما إلى ذلك .حملت قيثارتي
ومشيت بخطىامتباطئة أردت أن أشكره على كل شيء وعلى الثقة التي
أعطانيها ولكني ترددت ،فبعد مضي شهر كامل من السذاجة شكره!
بحثت عنه في الخارج لكنه لم يكن على حافته الحجرية .سيارته ما
زالت هنا .عدت فلم يكن في مكتبه بل على المسرح .شدني صوت
عجت في األيام السابقة
البيانو فدخلت وجلست على مقعد في صالة ّ
بمئات المتفرجين .بدا لي وكأنه ينظم لحنا جديد ،لحناً فيه ما في غيره
من الشجن الذي يالمس الروح .لست أدري ما تعمله بي موسيقاه...
ال أعرف من أين تأتي أنامله بهذا اإلبداع المفرط وتلك الغ ازرة من أي
نبع تفيض؟ عزف وأعاد العزف وتسمرت عيناي عليه ال أقوى على
الحركة لكيال يغيب أصغر تفصيل عني أو لكيال يراني ويتوقف عن
العزف مجاملة.
استمر األمر كذلك ما يقارب الخمس دقائق ولما توقف نظر إلي
ّ
مباشرة وكأنه رآني أدخل أو كأنه شعر بوجودي فصفقت له وطأطأ لي
رأسه في التحية .مشيت باتجاهه ونسيت أن أحمل آلتي وحقيبتي ولما
تنبهت استدرت لكنه قال“ :اتركيها أشياءك وتعالي”
لست أدري لم ارتجف قلبي لقوله لكني تماسكت وأكملت طريقي فإذا
به يسبقني ويخرج إلى زاويته المفضلة في الخارج ويشعل السيجارة قبل
أن أجلس إلى جانبه على األرض.
”هل تؤمنين بجنون الفنان؟” سألني فقلت نعم ألنه كان لي منه الكثير”أتتحايلين معي على الحزن؟” سأل فعقدت حاجبي ألني لم أفهمما قصده
”هل تقبلين مالزمتي عندما أؤلف الموسيقا؟””ومتى يكون ذلك؟””لست أدري” قال بسرعة وكأنه تراجع عما قاله”هل تعلم متى تفيض عليك قريحة التأليف؟””في جميع األوقات””هل هذا عرض غريب باالقتران؟” سألته فنظر إّلي بعينيه السوداويناللتين لمته في البدء على قسوتهما ،نظرة عميقة فيها الكثير من
الترجي .تناولت سيجارة وأشعلتها فقال“ :كانت أصابعي ثقيلة على
ّ
مفاتيح البيانو ولما دخلتي ...باتت وكأنها تتراقص بخفة كبيرة”
صمتت ...لم أكن أتوقع كل هذا ...كنت أبحث عن حجة أبدأ بها
كالمي معه وهو يكاد يقول بأني ملهمته!
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”كوني تلك التي تعيد الفرح إلى نغماتي” قال فجأة”وهل تعتقد بأني كتلة فرح متنقلة؟””كوني لي كتلة الفرح المتنقلة ...وال تبتعدي” قالها بصدق فبدل أنأختنق بالدخان أدمعت عيني ال أدري لم.
”يجب أن أذهب” رميت السيجارة من يدي وسارعت في الوقوفوالركض نحو سيارتي وتنبهت بأني نسيت أشيائي في الداخل .سارعت
وجلبت حقيبتي وقيثارتي وعدت وخرجت .كان ال يزال يجلس في مكانه
بكل بساطة وكأن شيئا لم يحصل .وكأن االنفجار حصل فقط في
داخلي فمزقني ولم ُيصب هو بشظية واحدة!
فتحت باب سيارتي ووضعت آلتي في المقعد الخلفي ثم تنبهت بأن
إطار سيارتي مثقوب وتسرب كل هوائه في الهواء .تساءلت ما هذا
التوقيت الغريب بينما ذلك الغريب األفكار ينظر إلى البعيد غير آبه
بما يحصل معي وال يتقدم للمساعدة!
”ياسر في طريقه إلى هنا” قال عاليا”إطار سيارتي مثقوب” قلت بحزن وعدت أدراجي أجر خيبتي وأجلسمن جديد إلى جانبه
”أعرف ذلك ..بل هناك إطاران مثقوبان” قال ببرود فنظرت إليهباستغراب
رفع يده بمسمار حديدي طويل واعترف“ :لقد ثقبت إطارين بهذا”
”هل أنت مجنون؟!” صرخت بغضب وكادت عيناي أن تخرجا منوجهي
”لقد اعترفت بالجنون منذ بدء كالمي معك” قال ببرود بينما كانالدم يغلي في عروقي
”اسمع ”...قلت ورفعت إصبعي في الهواء أهدده ال أذكر بم لكنهقاطعني قائال:
”اسمعي أنت ..سيأتي ياسر ومعه إطارات جديدة””لم فعلت ذلك؟””لكيال أترك لك المجال للهرب””لقد خططت لألمر مسبقاً” اتهمته فوافق بسرعة وأكد بأنه فعلها منذأن وصلت
”لن تستطيع احتجازي هنا رغما عني””لن أفعل” قال ببرود وكأنه صنم يتكلم”سأطلب سيارة أجرة””أال تتحايلين معي على الحزن الذي يخيم على حياتي وباتيخنقني؟!”
احترت في أمري وتضاربت مشاعري تجاه ما يقوله وما يفعله..
يستحق كرهي لما فعله ولكن أيحق لي أن أكره ما قاله؟ إنه مجنون
حزين يختنق ويستغيث بي وكأنني أم تكفكف دموعه كأني ملهمته أو
كأني  ...شبح في األوبرا!
”ما المطلوب مني فعله؟” سألت بحيرة”أن تكوني هنا””لقد أمضيت شه اًر كامالً هنا””كنت تعزفين معي وتنتظرين التصفيق من الجمهور مثلي””وما الفرق؟” سألته فنظر إلي بإمعان كأنه يدرس تفاصيل وجهيّ
”أن تجلسي في مقعد المتفرجين ...وأشعر بوجودك وأنتظر تصفيقكلي”
”وهل هذا ما حصل اليوم””كان اختبار” قال بسرعة”هل ثقب إطاراتي جزء من االختبار؟””كانت الطريقة الوحيدة التي أضمن فيها بقاءك””سيارتي لن تتأقلم مع اإلطارات الجديدة ..فهي معتادة على اإلطاراتالمهترئة”
”الحظت ذلك””يجتاحني شعور متناقض تجاهك” قلت صادقة فنظر إلى البعيدكأنه ال يجرؤ النظر إلي واعترف:
”و ِأنت فيك من سحر األنوثة ما يجعل دمي يغلي في عروقي...
ويتفجر ألحاناً عذبة ...وجودك في حياتي يجعل كل ذرة في كياني...
ّ
مبدعة تقطر األلحان”
ِ
مدخنة
أخذت سيجارة وقبل أن أشعلها قال“ :لقد أثبت بالدليل بأنك ّ
مبتدئة وفاشلة”
ضحكت فقال بعد أن تغيرت مالمحه وأصبحت جدية“ :يمكنني أن
أنظم على كل ضحكة تضحكينها سمفونية كاملة”
فتلبكت ،شعرت بأني أمام مفترق طرق مصيري .كان
مد يده باتجاهي ّ
الهروب آخر خياراتي أعطيته يدي أخي اًر ألن جنونه يشبه جنوني...

الميني ماليزم طريقة للنجاة
من وحش االستهالك
بقلم :شذى سعادة

دخلت الى السوبر ماركت الشتري حليباً فوجدت نفسي اخرج بعربة
تسوق مليئة بالعروض الممتازة واالغراض التي لم أعد أستطيع
العيش من دونها رغم إني لم أكن اعرفها قبل دخولي المتجر ،لكن
فجأة وجدت نفسي قد نسيت غرضاً هاماً  ...الحليب!
أليس هذا ما يحدث في حياتنا دائماً؟
نتجول في المراكز التجارية بحثاً عن االفضل من العروض واالجمل
من المالبس واألحدث من االجهزة .متنقلين بين الواجهات الزجاجية
التي تغرينا بافضل العروض التي ال يجب تفويتها والفرص السانحة
التي يجب انتهازها بسرعة قبل فوات االوان ناهيك عن العروض
التي تدفعك الى شراء المزيد مثل الغرض الثاني بنصف السعر
أو إذا اشتريت اثنين فستحصل على الثالث مجاناً علماً أنك لست
بحاجته حقاً!
فما الذي يدفعنا الى شراء المزيد والمزيد والعمل ساعات أكثر
للحصول على منتجات أحدث؟ هل حقاً حصولنا على المزيد يعني
السعادة؟ إنها يا صديقي النزعة االستهالكية فنحن نعيش في نظام
اجتماعي واقتصادي يحّفز عملية شراء البضائع واالستفادة من
الخدمات بكميات أكبر من حاجتنا.
ولكن لكل فعل رد فعل .فعندما وجد اإلنسان نفسه ُمرهقاً بالمادية
واالستهالكية التي أكلت من روحه ..وأكلت من جيبه أيضاً ،اتجه
إلى فلسفة «الميني ماليزم» او “زهد العصر الحديث”او “اسلوب
التبسيط والتقليل” جميعها ترجمات عديدة لفكرة واحدة فما هي؟
الميني ماليزم حركة قديمة ظهرت تقريباً بعد الحرب العالمية الثانية
في الفنون البصرية والموسيقا ،واعتمدت على استخدام أبسط وأقل
العناصر واأللوان في تشكيل القطع الفنية لمنحها التأثير األقصى.
ثم انتقل المصطلح إلى العمارة والديكور حيث اعتمد على استخدام
خطوط بسيطة جداً في البناء ،واستخدام أقل عدد ممكن من قطع
األثاث ،وكذلك قطع األثاث متعددة االستخدامات وغير متكلفة.
ومؤخ اًر شاع استخدام مصطلح “ الميني ماليزم “مرة اخرى ولكن هذه
المرة كنمط حياة يهدف إلى تبسيط الحياة والتخلص من كل ما هو
غير ضروري ،ومحاربة االستهالكية التي تدفع اإلنسان القتناء ما ال
يحتاج إليه .تساعدك “ الميني ماليزم “ على التخلص من الزائد عن
احتياجاتك ،سواء فيما يخص األشياء مثل المالبس واألثاث وأدوات
التجميل وغيرها ،وخطوة بخطوة يمكنك تطبيق المفهوم على أمور
غير مادية مثل عالقاتك االجتماعية .وهو ما سيؤدي بالتالي إلى
تقليل الفوضى ،كما أن التخلص من األشياء الفائضة سوف يتيح لك
الفرصة للتركيز على ما تمتلكه ،واالستمتاع به بشكل أفضل.
فنحن نشتري األغراض لنشعر بالسعادة لكن هذه السعادة مؤقتة
فما نلبث ان نعود الى السوق بحثا عن جرعة اخرى! فاذا كانت
سعادتنا مربوطة بما نمتلك إذا ماذا تعني السعادة بالنسبة للميني
مليزمي؟ الميني ماليزمي لديه وجهة نظر مختلفة فهو يعتقد أنه عندما
تتوقف عن تكديس المقتنيات من حولك ،وتتمكن من التخلي عما
ال تحتاج إليه ،ستزداد المساحة الفارغة في بيتك ،ستشعر باتساعه
من حولك ،وستتحرر من الكثير من األعباء .ستقل ساعات العمل
للعناية والحفاظ على هذه االغراض .عندها تتمكن من تركيز طاقتك
على ما يهمك فعال .فربما تتمكن من توفير المال وبما ان التوفير هنا
ليس هدفا بحد ذاته هذا يعني أنك ستسخدمه في اشياء اخرى تضيف
لحياتك معنى مثل السفر إلى مكان جديد أو تعلم لغات ومهارات
جديدة .السعادة هنا هي بالتجارب الجديدة واكتساب الخبرات الغير
محدودة بالماديات.
الميني ماليزم ال يقتصر فقط على الخلص من الممتلكات غير المفيدة
بل إن مفهومه يشمل التقليل حتى من العالقات واالشخاص الذين
يمتصون منا الطاقة و لم يعد لوجودهم في حياتنا اي معنى فكم من
زيارة قمنا بها ألشخاص ال نحبهم فقط الن هذا واجب!
الميني ماليزم ليس له كادر او إطار محدد لذلك يستطيع كل شخص
ان ياخذ هذا المنحى كما يناسب حياته فهي الحرية من حب االمتالك
واالستهالك والتقوقع بشكل معين!
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الذنوب_الخمسة
الذنب االول  :حب موقوف على ذمة المنطق
 أن تبدآ الحب في سر ويتجاهل كل منكما لهفة اآلخر فيحترق من لهفتهالمرمية تحت جمر السر .
 قلباكما يخفقان بتواتر يتوحد بانسابية ومهارة في التوزيع كأضخم وأروعأوركست ار يقودها الحب ,
 وأما العيون فتمارس ببراعة كل الحواس حتى سادس الحواس تتقناستخدامها ثم تصمت كأنها لم تفهم من الحديث شيئا ,
غفران الذنب هذا مقرون بااالعتراف :
بأن النار ذاتها تمسكما وأنكما بالصمت تطعمان النار ما يزيد لهيبها
ويضاعف األلم ألف مرة .
اما اذا امتنعتما عن االعتراف فستفشالن بجدارة في الحصول على فرصة
للخالص بأدنى الخسائر الممكنه .
الذنب الثاني:
الخوف تخشيان خوض غمار العشق وتكابران على ألم الجرح  ,أنتما في
الحقيقة تمتنعان عن الفرح وتمضيان نحو جفاف اليطاق
لقد كتبتما لنفسيكما الشقاء والبؤس .
الذنب الثالث  :المنطق
تتذرعان بالمنطق ؟؟؟ يالكما من أحمقين
أوال تعلمان ؟؟ أن في الحب نسفاً للمألوف وتجديداً للقديم والجديد وإضافة

الحالة الحرجة للمدعو “ك”

دروب ...
بقلم :دياب عواد

سطر إلى السطور النقية من شوائب الحقد .
الذنب الرابع :
لم و لن يبتكر أحدكما طريقة لرسم حد فاصل
بين الحب والالحب أو بين العشق والالعشق
بين الحضور الكامل والغياب الكامل
تتماديان حينا  ...وتقضيان الليل قبالة صورة لغائب تحرصان في الحفاظ
على أن تبثى جديده ونظيفه
سيعود صباحا ويموت كل شيء ويعيش الشوق .
وفي النهار تتظاهران بالحياة
الذنب الخامس :
أخطر الذنوب وأكثرها إيالماً,
حينما تلتقيان تتصرفان بحكم اللهفة كالعشاق وبوداعة طفلين حالمين
تتأرجحان .
فتنسفان كل خطواتكم التي ساقتكم إلى أن تعيشا في غصة خانقة وتقتنصا
فرصة فرح لن تطول .
وأما الغفران فال يكون إال باسستسالم أبدي كآخر فرصة لتغير مجرى
الحب إلى الفرح الجديد
فأجمل الذنوب وأكثرها براءة هو الحب ...
وأجمل األقدار حب

قنـاديل ...

بقلم :د .داليا حمامي

سعادتك
موظفينقرار
سعادتك
(لطالما شعرت بأن الناس هذه األيام ،يعيشون كما لو كانوا
إحراجه الدائم لهم.
لدى هو و
ثم
ه،
ر
ظه
خلف
هللا ،ال عباداً له ،كما لو كان في إمكانهم أن يسيئوا له
النص عميق جذاب ،سرده ممتاز شائق،
يواصلوا التظاهر بالعمل)
رغم أنه عبارة عن حوار داخلي فقط ،لكنه
هل قرأتم من قبل رواية نفسية؟
يصف الحالة النفسية للبطل بشفافية ،وكذلك
رواية تغوص عميقاً في نفس بطلها ،بكل دقائقها وسوداويتها ودوافعها ،اآلالم المريعة ،لرحلة العالج الكيميائي
دركة أو غير المدركة؟
واإلشعاعي لمرض السرطان.
الم َ
ُ
تدور أحداث الرواية األولى للكاتب السعودي عزيز محمد ،والتي نجحت في الصور والتشابيه متنوعة ،والمفردات المستخدمة قوية ،لكنها مباشرة في
الوصول للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام  ،2018حول شخص بعض األحيان ،تناسب الحالة المزاجية والنفسية للبطل ،الذي ضاق ذرعاً
يعاني بشكل واضح من عدة عقد نفسية ،تزيد انطوائيته ،وحبه لالبتعاد عن بكل شيء.
االختالط المباشر بالناس ،واألصدقاء و العائلة ،واكتفائه بالكتب والروايات ،ال يخلو النص من الفكاهة أو الكوميديا السوداء في كثير من المواضع،
وكأن هناك خيبة أمل عميقة في دواخله ،بسبب عالقاته السيئة بأفراد أذكر هذا المثال عندما علم بطل القصة بإصابته باللوكيميا( :أخذت أستعيد
أسرته ،ورياء مجتمعه ،يرى الدنيا من خاللها ويتحرك عبر فضائها ،فيحاول تلك القصص وأنا خارج من المستشفى ،منتشياً وفي حوزتي خبر جديد،
جاهداً الحفاظ على مسافة أمان بينه و بين الجميع ،ربما بسبب تأثره العميق كما لو أُبلغت للتو بأني حامل ،فكرت أن أُبلغهم هكذا بابتسامة ساخرة،
بجملة كان يرددها والده له دائماً مهما فعل (ال تبالغ) ،محاوالً تجريده من وربما ضحكة مكبوتة ،كأني سأحكي نكتة ،ثم تفضلوا :سرطان! بل يجب
سأتبسم
كل المبالغات ،إن كانت حركة أو حتى عدم حركة ،كي يظهر رد الفعل أن أقول كانسر ،فهذا أشد رعباً وأغرب وقعاً ،وأدعى لالرتباك ،وأنا
ّ
بتحكم كامل في تعابيري ،ولعّلي أشفق عليهم ،ألنهم ما زالوا في
مجرداً صافياً ،مما أورث البطل خوفاً من كل األفعال وردودها ،حتى ال يقع لكل هذاّ ،
في حرج المبالغة ،لكن سخرية األقدار تكون له بالمرصاد دائماً:
مرحلة الحذر من تسخين األشياء في المايكرويف)
ج،
محر
موقف
(من المذهل أحياناً كمية العناء الذي أتجشمه كي ال أقع في
من المواقف المميزة في الرواية ،إدراك البطل للسرطان الذي كان يتغذى
ثم انتهي بإحراج نفسي بقدر أشد) ..كما يقول الكاتب على لسان البطل على دمه في الخفاء ،ويدمر أعضاءه بصمت ،مستعيناً بال مباالة صاحبه،
ويهمه كثي اًر ما يفكرون فيقول الكاتب( :األمر مثل خلية من البق تنمو تحتك في السرير ،وأنت
الذي يشعر دائماً بنظرات اآلخرين الفضولية إليهّ ،
به نحوه ،وما يقولون في سرهم عليه( :أتساءل متى تنتهي هذه الرقابة التي تنام كل ليلة فوقها ،دون أن تدرك هذا القرف الشره تحتك ،ربما ترى آثار
أمارسها على ذاتي عبر أعين اآلخرين؟ لماذا دائماً هذه الخزي الذي ال قرصات بسيطة على جسدك ،و ال تلقي باالً ،ألنه ليس ثمة ألم بعد ،ثم
ينقطع؟)
تتكاثر النقاط الحمر على جلدك ،و تصبح مثيرة للشكوك والريبة ،و يوماً
تمعن األقدار في سخريتها منه ،فتمنحه مرحلة متقدمة من سرطان الدم ،ما تقرر أن ترفع المرتبة ،و لحظتها يبدأ الوجع ،لحظة رؤيتك لتلك الخلية
وهو الذي طالما أراد محنة قاسية ،كالتي عانى منها الشعراء والكتّاب ،السوداء البشعة الهائلة ،و بيوضها التي أخذت تفقس مئات المرات ،فقط
يقدم بدوره نصوصاً روائية مميزة ،أثناء تحديقك فيها ،يبدأ األلم لحظة اكتشافك أنها أسست داخلك ما ال يمكن
فأخرجت أفضل ما عندهم ،على أمل أن ّ
لكنه ..وبسبب المرض ،يقع تحت آالم ومعاناة وضبابية عقلية ،تمنعه من لك بعد اآلن مكافحته ،ألنك حتى لو عالجته ،ستبقى تشعر بالضعف ،ألنك
كتابة النص األصيل الذي يحلم به ،خاصة مع تحّلق الجميع حوله لمواساته ستبقى موضعاً محتمالً إلعادة الغزو ،ألنك حتى لو نجوت ،لن تتمكن من
وللقيام بالواجب ،فيزداد نفو اًر من الناس ،وعناداً واستف از اًز ألفراد عائلته ،رتق الفزع الذي انشق في داخلك لحظة االكتشاف).
الذين ال تجمعهم به صلة طيبة من األصل ،ويريدون اختفاءه من حياتهم،
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قصة قصيرة جدًا

تفاصيل وتفاصيل أخرى ......

بقلم :االعالمي رأفت صادق
احتلت الشمس مكانها فى كبد السماء.
يوم حار جداً من أيام شهر يوليو الساخن.
عقارب الساعة تزحف كسلحفاة عجوز نحو الثانية
ظه اًر.
هبط من المبنى الشاهق الذي يتوسط المدينة التي
تعج بالسكان .
يحمل حقيبته في يده ويسير ببطء شديد.
تحمل
عشرون عاماً وهو يعمل بالقطاع الحكومي ّ
كثي اًر من أعباء وظيفته ,لكن في اآلونة األخيرة لم
يعد يحتمل كل التفاهات التي تحيط به في كل مكان
تطؤه قدماه .
في العقد الخامس من عمره تكسو وجهه حمرة شديدة
وبدأت شعيرات بيضاء قليلة تتسلل إلى رأسه.
شعر بح اررة الشمس تلسعه .حمل حقيبته التي تكتظ
باألوراق على رأسه ليحتمي بها.
الشارع ما زال ينبض بالمارة رغم ح اررة الشمس
الحارقة.
حاول عبور الشارع الرئيسي بالمدينة لم يلتفت يمنة
أويسرة.
دهسته سيارة نقل قادمة من الجهة األخرى واختفت
عن األنظار بسرعة.
ق
نافورة من الدم راحت تغر االسفلت تحت أقدام المارة.
التف عدد من المارة حول الجسد الغارق في دمائه.
ساد الجميع حالة من الصمت الشديد وكأن على
رؤوسهم الطير.
همس أحد الواقفين إلى أخر يقف بجواره :ده لسه
عايش .....الحمد هلل.
أخرج تليفونه الخاص من سترته يطلب عربة اإلسعاف
لحظات..
صوت السرينة يقترب من بعيد.
هبط من السيارة اثنان يرتديان زياً موحداً حماله داخل
السيارة.
وانطلقت السرينة مرة أخرى في شوارع المدينة.
انصرف المارة كل إلى حاله.
في المستشفى يبدو كل شيء هادئاً.
انتبه العاملون بها فجأة لصوت السرينة يقترب .
قاموا بتجهيز غرفة الطوارئ.
وضعوه فى التنفس الصناعي.
طبيب واحد بقسم الطوارئ نائم في الغرفة الخاصة به.
ذهب أحد مساعديه يوقظه صرخ فى وجهه ...انتظرني
خمس دقائق.
دخل الطبيب غرفة الطوارئ.
نظر إلى الجسد المضرج في دمائه.
سرت قشعريرة في جسده.
شعر بصوت هاتفه المحمول أخرجه من مالبسه وخرج
من الغرفة يتلقى المكالمة.
كانت زوجته على الجانب اآلخر.
هاي حبيبي ...اتأخرت ليه؟ ..مستنياك.
توقفت نبضات القلب وتحول الجسد بداخل الغرفة إلى
جثة هامدة ال حراك لها

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com

10

الزاوية الطبية

آب  - 2019العدد 8

الصفحة الطبية بقلم د .عامر بطرس داود

الكآبة هل سببها وراثي؟
حسب إحصائيات منظمة الصحة العالميه فإن أكثر من  300مليون
شخص في العالم لديهم إحدى أعراض الكآبة  ,وفي الحاالت الخطيرة
قد يؤدي الى االنتحار .ومن الطبيعي أن يحدث لكل شخص حالة من
الحزن أو االكتئاب الخفيفة حسب الظروف المحيطة به.
أعراض الكآبة تتغير من الحزن الى اضطرابات في النوم الى الصداع
والقلق .والكآبة من الممكن عالجها باالعتماد على التاريخ المرضي
العائلي والظروف المحيطة بالمريض.
الكلية الطبية في ستانفورد وجدت أن  10%من االمريكيين يشكون
من أحد أعراض الكآبة ومن المحتمل وجوده لدى االقرباء ,أثبتت
البحوث وجود عالقة بين الكآبة والعامل الجيني.
من خالل بحث بريطاني تم التوصل الى تحديد أحد الجينات
الموجودة في عدة عائالت لديها أحد أعراض الكآبة .الذراع القصير
من الكروموسوم ( 3p25-26)3وجد في اكثر من  800عائلة لديها
حاالت كآبة متكررة .العلماء يعتقدون ان اكثر من  40%من الذين
لديهم حاالت كآبة وجدت عالقة جينية فيها ,أما  60%الباقية فهناك
عوامل اخرى مثل العوامل المحيطة بالمصاب بالكآبة .الدراسات
وجدت ان  42%من الذين لديهم عالقة جينية هم من النساء أما
الرجال فالنسبة هي . 29%
البحوث أيضا ربطت بين الكآبة والسيروتونين وهو عبارة عن مادة
كيميائية تنتج في الجسم (هرمون) ،كما أنها ناقل عصبي تتبادله
النهايات العصبية في الدماغ.
من أجل إنتاج السيروتونين يحتاج الجسم باألساس إلى حمض
التريبتوفان األميني الذي نحصل عليه من نظامنا الغذائي ،وباألساس:
المكسرات ،والجبن ،واللحوم الحمراء.
نقص حمض التريبتوفان قد يؤدي إلى انخفاض مستوى السيروتونين
حتى قد ينجم عن ذلك اضطرابات في المزاج كالقلق ،االكتئاب
والكابة.
كيف يؤثر السيروتونين على الجسم؟
في الواقع ال يقتصر تأثير السيروتونين على جسمك فقط ،بل يؤثر

ماهو داء الباقالء؟
يعد داء الباقالء مرضا شائعا في كل انحاء العالم حيث تشير
ّ
التقديرات الى اصابة اكثر من  200مليون شخص حول العالم,وينجم
المرض عن عوز وراثي النزيم  G6PDوهذا ما يجعل الكريات
الحمراء قابلة للتكسر واالنحالل عند تعرضها لبعض المواد المؤكسدة
ومنها الباقالء الخضراء ولذا يسمى المرض بداء الباقالء.
ماهو انزيم  G6PD؟
يدعى هذا االنزيم غلوكوز--6فوسفات دي هايدروجينيز وهو انزيم
ضروري لعمل الكرّيات الحمراء وسالمتها حيث يساهم في سلسلة
من التفاعالت التي تتم في الكريه الحمراء تؤدي في النهايه النتاج
مادة تحمي الكرية من التكسر عند تعرضها للمواد المؤكسدة .نقص
االنزيم يؤدي الى فقدان الحماية لكريات الدم الحمراء .
اين ينتشر؟
ينتشر المرض في كل انحاء العالم لكنه يتركز في المناطق المحيطة
بالبحر االبيض المتوسط والشرق االوسط.
انتقال المرض:
يجب ان نعرف بان هذه الحالة ليست معدية وانما متسببة عن مرض
وراثي مرتبط بالكروموسوم  Xوال يظهر هذا المرض اال اذا اصيبت
كل نسخ الكروموسوم المذكور وهذا يفسر قلة اصابة االناث فيه

Explore The Wonders of Egypt with Falcon Travel and Tours
)from NOV 30 TO DEC 12 / 2019 (11 DAYS – 10 NIGHTS
PACKAGE INCLUDES:

• Professional Tour Guide
• Assistance at the Airport upon Arrival
• Airport Transfers – Porterage at Airport and Hotels
)• 4 Nights at Aqua Blue Sharm al Sheikh (All Inclusive Resort

أيضا على عواطفك وعلى مهاراتك الحركية ،حيث يؤثر على:
االكتئاب ،القلق ،شفاء الجروح ،تحفيز الغثيان ،صحة العظام وغيرها.
وجد أحد الباحثين في جامعة هيروشيما في تجربه على الفئران
مستويات أقل من المستقبالت المحددة ،ويضيف البحث أن
هذه المستقبالت مهمة في إطالق ما يسمى “الهرمونات الجيدة”
السيروتونين والدوبامين”.
األطفال معرضون لنفس التأثير ونفس العوامل المسببة لالكتئاب لدى
الكبار .وهذه تشمل :التغيرات في الحالة الصحية ،أحداث الحياة،
الوراثة ،البيئة واالضطرابات الكيميائية في الدماغ.
االكتئاب عند األطفال ظاهرة مختلفة عن التكدر الطبيعي واألحاسيس
المتقلبة التي تمييز األطفال في األعمار المختلفة .األطفال المصابون
باالكتئاب معرضون لتغيرات في سلوكهم التي تضر نمط حياتهم
العادية ،وتخرب عالقاتهم مع األصدقاء ،أداءهم في المدرسة ،في
مجاالت خاصة وفي الحياة العائلية .االكتئاب يمكن أن يظهر في وقت
واحد مع (أو أن يحجب بواسطة) اضطراب فرط النشاط(،)ADHD
اضطراب الوسواس  -القهري ( )OCDأو اضطراب السلوك.
كخالصة للموضوع فإن أهم العوامل المؤثرة على الكآبة هي العامالن
الجيني والمحيطي ,وان العامل الجيني له تأثير مباشر في شدة ومدة
المرض .

• 4 Nights Cruise: MS Iberotel Crown Emperor Nile Cruise: Luxor, Edfu, and Aswan
(All Inclusive) - Based on Single and Double Cabin only.
)(Single supplement USD 180.00
• 2 Nights in Cairo: Includes Sightseeing and the Nile Pharaoh Dining Cruise.

• Airline Tickets: Toronto – Cairo – Toronto ❖ Domestic Flights:
– Cairo – Sharm al Sheikh
Sharm al Sheikh – Luxor – Aswan – Cairo
• Entry Visa to Egypt
Single Room
CAD 4,289.90

Total Price in Canadian Dollars Per Person Based on:
Double Room
CAD 3,471.80

Triple Room
CAD 3,036.20

****Seats are Very Limited
Please Contact us at 519-971-9444 & 519-254-2000

TICO Registration # 4529335

لوجود نسختين من الكروموسوم المذكور لديها بينما في الرجال توجد
نسخه واحدة فقط وهذا يفسر كثره اصابه الذكور به.
االعراض:
يؤدي تناول الباقالء الخضراء أو بعض األدوية عند االشخاص
المصابين بنقص االنزيم الى حدوث تكسر الكريات الحمراء وبالتالي
يحدث فقر الدم الذي قد يكون شديدا ومهددا للحياة واهم االعراض
هي :
• شحوب ,صداع ,دوار,غثيان ,آالم في الظهر
• حمى خفيفة مع يرقان
االسباب :
 .1تناول بعض أنواع االطعمة وعلى رأسها البقوليات مثل الباقالء
الخضراء والعدس والفاصولياء والبازالء ويمكن لغبار طلع الباقالء ان
يؤدي الى نفس النتيجه.
 .2بعض انواع االدويه مثل بعض المضادات الحيوية ومضادات
المالريا وفيتامين سي والمسكنات مثل االسبرين وبعض ادوية القلب
وادوية مرض السل .
المعالجه:
الحاله تعتبر من الحاالت التي تستدعي إجراءات إسعافية سريعة
تحت إشراف طبي من خالل نقل الدم اليها مع مراقبة المريض عن
كثب وقد يضطر العطاء الدم الكثر من مرة ويتم مراقبة وظائف
الكليه خوفا من حدوث الفشل الكلوي .
ان الوقاية هي أساس تدبير هذا المرض الوراثي فطالما كان المريض

بعيدا عن االطعمه واالدويه المسببه لتكسر الدم كانت اموره طبيعيه
وهو السبيل الوحيد للوقايه من هذا المرض .

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com

من هنا وهناك
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الصفحة من اعدد ربا شرف

أعلن تطبيق واتساب أنه سيلغي جميع خدماته وسيتوقف عن العمل على
انظمة و اجهزة معينة مع مطلع العام  2020وهذه األجهزة هي جميع هواتف
 Androidالتي تعمل بنظام التشغيل  Android 2.3.7وجميع أجهزة آيفون
 iPhoneالعاملة بنظام تشغيل iOS7
وبهذا لن يتمكن المستخدمون الحاليون من إعادة تحديث او تشغيل حساباتهم
بحلول شباط  2020وفقاً لموقع بزنس توداي للتكنولوجيا واالتصاالت

عالج ثوري لسرطان الثدي
يمكن آلالف النساء اآلن التغلب على أكثر
أشكال سرطان الثدي فتكاً بهن وذلك بسبب آخر
ما توصل اليه تعاون الطب والتكنولوجيا من
اختراعات ،أال وهو دواء حديث مقترن باألجهزة
المناعية يجب على المريضات تناوله ،ويمكن أن
يكون هذا العالج متاحاً على جدول هيئة الصحة
البريطانية خالل العامين المقبلين وفقاً لما ذكرته
جريدة  The sunالصادرة في المملكة،
وقد أكد الباحث بيتر شميد من جامعة ماري كوين
في لندن أن هذا العالج سيشفي وينقذ الكثير من
األرواح .
هذا وشاركت  1200امرأة باجراء البحوث وتلقي
هذا العالج المناعي وقد بلغت نسبة النساء اللواتي
تعافين من المرض بشكل كامل ونهائي 65
بالمئة.

هذا ويصيب سرطان الثدي  55ألف امرأة بريطانية
كل عام ويقتل منهن ربع النسبة في غضون خمسة
أعوام وهو أكثر شيوعاً لدى من تقل أعمارهن عن
األربعين عاماً ،كما أضاف البروفيسور تشارلز
سوانتون من مركز أبحاث السرطان أن هذا العالج
فعال وناجع ومبشر بمستقبل واعد

سترة الكترونية
يبدو أن التكنولوجيا القابلة لإلرتداء لم تعد تقتصر
على التجهيزات االلكترونية مثل الساعة أو
السماعات!
فقد ظهرت مؤخ اًر سترة من قماش الجينز التي
تبدو للناظر بأنها سترة عادية جداً ،ولكنها ليست
كذلك على اإلطالق ،فقد قامت شركة غوغل
بإضفاء لمسة التكنولوجيا عليها ،و ذلك بالشراكة
مع شركة ليفانس ،حيث قامتا بإطالق مجموعة من
سترات الجينز ،العالية التقنيات الكترونياً والمتفوقة
تكنولوجياً ،بحيث ألحقت بصناعتها تقنية غوغل
جاكارد ،والتي تعتمد على منصة تدعمها تقنية
بلوتوث ،يتم تثبيتها في كم السترة األيسر ،كي
تمكنك من
تقوم مقام لوحة المفاتيح واللمس ،حيث ّ
النقر إلى أعلى وأسفل والتحكم بالصوت ،و الرد
على المكالمات ،وتشغيل جميع برامج الموسيقا،

كما طورت ميزة  always with youأو (دائماً
معك) لتنبيهك إذا ما كنت أبعد من متر عن
هاتفك المحمول.
تتوافر هذه الستر اآلن بجميع القياسات واألحجام،
وحتى تتنوع في األشكال ،ويتراوح سعرها بين
 198و 260دوال اًر اميركياً ،وتفيد هذه السترة ،كما
يرى باحثون ،بتقليل اإلدمان على حمل الهاتف
واستخدامه بشكل أقل للضرورة أو الحاجة.
من يعلم ماذا سنرتدي غداً من تقنيات عوضا عن
مالبسنا؟

انفصال جبل جليدي بحجم سيدني
انفصل جبل جليدي هائل الحجم يوم  26أيلول
سبتمبر الماضي عن جرف “ايميري الجليدي “
في شرق القارة المتجمدة “انتاركتيكا” وفقاً لمراقبين
وخبراء ،وقد قال العلماء أن انفصال هذا الجبل
الجليدي ،والذي أطلق عليه اسم” دي  ”٢٨والبالغة
مساحته  ١٦٣٦كيلو مت اًر مربعاً ،أي بحجم مدينة
سيدني في أستراليا أو لندن الكبرى في بريطانيا ،غير
مرتبط بالتغيير المناخي ،وإنما نتيجة انكسار الجليد،
ولكنه قد يساعد بالتسريع من ذوبان الجليد بحسب ما
ذكرت صحيفة الغارديان.

يشار إلى أن الجروف الجليدية هذه ،تتشكل عند
التقاء الطبقة الجليدية بالمحيط ،وأن هذا الجرف
الجليدي يعد الحدث األول الكبير في منطقة إيمري
وفقاً للباحثين والمراقبين،
وقد أفادت الباحثة في جامعة سيكريبس هيلين أننا
كنا مدركين لحدوث ذلك ،ولكن ال سبيل لمنعه،
كما يعد الجرف الجليدي أيميري ثالث أكبر جرف
في العالم ويقع بين محطتي ديفيس وموسون
األستراليتين.

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com
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ترفيه وتسالي
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-1فنان كاريكاتيري فلسطيني راحل
-2متشابهان -ممثلة امريكية شهيرة حائزة على جائزتي أوسكار
 -3يأسف -طازج  -انت باألجنبية
-4من األحجار الكريمة  -أنيس (معكوسة)
 -5يبرم ويدور(معكوسة)  -جاهل (معكوسة)  -متشابهان
-6حرف جازم -اول حروف االبجدية  -زار الديار المقدسة
 -7يناقش -من يقرض النقود بالفائدة
-8اديبة وشاعرة فلسطينية
 -9من أخوات كان  -ينتابه
-10حسرة  -ننقل خب اًر سعيداً
-11شدة العشق والهيام  -للنفي  -حرف جر

•بــرج الحمــــــــــل :قــد تطـ أر بعــض المشــكالت الماليــة أو الهواجــس .ال تقــدم علــى عمــل مرتجــل ،وحافــظ
وركــز جيــداً.  
علــى أفــكارك وآ ارئــك فــي هــذا اليــوم ّ
•بــرج الثـــــــــــور :التتــرك شــيئاً للمصادفــة .عليــك مراجعــة األمــور بهــدوء وعــدم البــدء بجديــد .أمــورك
العاطفيــة مســتقرة هــذه الفت ـرة وتشــهد أوقات ـاً ممي ـزة برفقــة الش ـريك. 
•بــرج الجــــــوزاء :يــوم جيــد يرفــع مــن معنوياتــك ويقــوي عزيمتــك ،مــا يجعلــك تواجــه األمــور بواقعيــة،
وتناســبك المرونــة فــي إيجــاد الحلــول .كمــا قــد تعقــد صداقــات جديــدة .
•بــرج الســرطان :تجنــب الســرعة والمجازفــة وحــاذر افتقــاد الصبــر وإزعــاج قــد يســببه أحــد المقربيــن .قــد
تبــدي بــرودة تجــاه الحبيــب أو تشــعر بأنــه يبتعــد عنــك.
•بــرج األســــــــــد :تدخــل شــه اًر ناضج ـاً وايجابي ـاً بامتيــاز ،وتقــوم بخيــارات علــى الصعيــد المــادي،
وتتضــح أمامــك الرؤيــة .شــهر واعــد يجعلــك واثق ـاً بنفســك وتحقــق هدف ـاً شــخصياً.
•بــرج العــــــــذراء :قــد تضطــر للتجــاوب مــع قـ اررات ال تستســيغها ،أو تجــد نفســك أمــام موقــف دقيــق،
أو مــأزق تواجهــه أو تتهــرب منــه .الحبيــب يدعمــك.
•بــرج الميــــــــزان :تحمــل الظــروف انف ارجـاً وانســجاماً رومانســياً ومهنيـاً ،وتتحــدث عــن اربــط عاطفــي
متيــن للجميــع مهمــا يكــن عمــرك ووضعــك ،وتعيــش أج ـواء ال تنســى .
•بــرج العقــــــرب :التوتــر يط ـ أر وقــد يضعــف مــن مقاومتــك وجهــدك .عليــك اعتمــاد الروتيــن وعــدم
مصارعــة األقــدار ،ألن النتائــج قــد ال تأتــي علــى مســتوى األحــام والجهــود . 
•بــرج القـــــــوس :هــذه الفتـرة قــد تشــكل مفتــرق طريــق فــي حياتــك ...عليــك التــروي فــي األمــور الماليــة
واضبــط نفســك أمــام الرغبــة فــي الصــرف والتبذيــر ،والســيما فــي هــذا الوقــت.
•بــرج الجــــــــدي :مبالــغ ماليــة تصلــك وتخرجــك مــن المــأزق الــذي أنــت فيــه ،تصـ ّـرف بتعقــل وال تتهــور
بمغامـرات غيــر محســوبة ،وال تحــاول إصــاح الخطــأ بالخطــأ. 
•بــرج الدلـــــــــــو :تســتقيم األمــور وتمــارس جاذبيــة .كذلــك باســتطاعتك إحـراز تقــدم ونجــاح ومكاســب.
تجنــب التبذيــر وحافــظ علــى اســتقرارك المعنــوي .تضطــر إلــى تقديــم مســاعدة ألحــد األشــخاص. 
•بــرج الحـــــــوت :حــاول إعــادة الميــاه إلــى مجاريهــا الطبيعيــة وصحــح أخطــاء الماضــي وال تســمح
للضغــوط بالتأثيــر فــي أعمالــك ســلباً .تناقــش مســألة ماليــة تتعلــق بالعائلــة .
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الكلمة المفقودة

الحسن حولك في الوهاد وفي الذرى
أيلول يمشي في الحقول وفي الربى
شهر يوزع في الطبيعة فنه

فانظر ألست ترى الجمال كما أرى
واألرض في أيلول أحسن منظ ار
شج اًر يصفق أو سنا متفج ار
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الحـل الســـابق :كاظم الساهر

األبراج الشهرية
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 -1عالم ذرة فلسطيني درس طبيعة النووية وأصبح عالماُ في
الذرة وهو في الثالثين من عمره
ن
 -2من أشهر علماء الفلك والرياضيات في القر التاسع
الهجري من أشهر مؤلفاته الدار اليتيم في صناعة التقويم
-3زيد (مبعثرة -عاصمة اوروبية
 -4يعلو ويرتفع -قام بواجبه أو عمله  -لالستفهام
 -5متشابهان -سقاية  -مطربة تونسية
 -6متشابهان  -مدى (معكوسة)  -أحرف من عودة
-7مقلة  -البغض والكره
 -8حشد صغير من الناس  -هروب
 -9متشابهان  -ثلثا نية  -صوت األلم
 -10أغنية ألم كلثوم -دحر العدو
 -11الفائدة أو المنفعة من الشيء  -عنق  -إبداع
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الكلمة المفقودة  :من عشرة أحـــرف (فنان سوري شهير )
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Today was a typical rainy, gloomy and a rather slow fall day at Azar Jewelers until she walked in. A soft-spoken young woman, in her mid-thirties,
dressed in a soft pink sweatshirt and a pair of jeans. A pretty blonde without much makeup. She placed an envelope with papers on the counter with
a ring box that was obviously one of our boxes and said in a trembling soft
voice:” I really do not want to do this, but I have to”, with her voice choking!
“I am here to sell my wedding ring that I bought from your Geneva store.
My husband was in a serious car accident and he suffered a severe head
injury, and if you will buy it from me, the money will go towards his rehabilitation”... (holding two tears that appeared like pearls in her eyes)..”this
is my only option”. And she pulled out a business card with a dollar amount
written on the back of the card that my brother offered to buy it back from
her for!
I was literally stunned as this tender, amazingly composed woman went
on to explain to me, hesitantly, about the situation of her husband and
how they both worked as care-takers in the medical field, and now her life
changed in a split second to become his care-taker!... while I went on to
check that the offer my brother made her few months ago was fair, and it
was very much so, and proceeded to buy the ring from her, we kept our
conversation going, and the more I tried to console her the more vulnerable
she appeared.
She went on to tell me how this incident shattered both her family and
his family and how she was trying to pay for his rehabilitation. She even
mentioned to me that she took on a roommate to reduce her expenses. I
asked her if they have kids and she said “No”, “We just got married and the
accident happened in less than a year after our marriage in 2017”, and tears

were rolling down her pinkish cheeks by now, and she was fighting them
back with a lot of dignity and self-esteem. I was just emotionally frozen. I
could not think or function after this wonderful young lady and amazing
wife was standing there fighting to help her husband who, from what she
said, is improving at a very very slow pace.

I witnessed in my own eyes a lesson about love that no book can teach me
today. I followed that woman out of the door of the store listening to what
she is going through. It was such a human encounter seeing someone trying
to smile while tears are rolling from her eyes!!
All day long I could not stop thinking how vulnerable we all are, and how
lucky and blessed we are every day we and our loved ones have our health.
I also reflected that there is still a lot of genuinely good people out there and
life is still beautiful, and we can learn so much from one another...
Today I feel that I met a true hero..
I pray that her husband gets better..
By the way, she kept her thin diamond wedding band on her finger, and she
said “this will be good enough for now... I don’t want to part with it” as she
looked at it with a lot of hope...
... And we think we have problems...

Dr. Amir Petrus Dawood

Improper formation and function of the hip socket. The ball and socket
joint in the child’s hip joint will slip out of the socket with movement. The
cause is unknown, but there are factors that contribute with such as:
•
Genetic factors & birth order
•
Physiologic factors: maternal hormone
•
Mechanical factors: intrauterine position (breech presentation)
CDH is more common in girls than in boys, but any infant can have the
condition.
This is why your child’s doctor will routinely check the newborn for signs
of hip dislocation.

To diagnose this condition there are many screening tests done by your
doctor before the child is 3 months. Imaging tests like ultrasounds for
babies younger than 6 months old, and X-ray to examine older babies and
children.

Background:

The term congenital dislocation of the hip dates to the time of Hippocrates.
It has been diagnosed and treated for several hundred years. Ortolani, an
Italian pediatrician in the early 1900s, evaluated, diagnosed, and treated
hip dislocation. Galeazzi later reviewed more than 12000 cases with CDH.
What are the symptoms of CDH?
There may be no symptoms, or the baby has symptoms such as:
•
Limited range of motion
•
Delayed gross motor development
•
Legs differ in length

Treatment:

If the baby is younger than 6 months of age, it is likely to be fitted for a
Pavlik harness which presses hip joints into the socket. The baby may wear
it for6-12 weeks depending on age and severity.
If the child is 18 months and older, they may need surgery.
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Greeti ngs
Brothers and sisters in the community,

I am speaking to you today so we can deliver our voices in this great country that welcomed us as
people, culture, and history.
In this democratic and free country, and on October 21st, all the provinces and territories in Canada will be holding the federal elections; aiming to choose a government that serves the people.
I motivate you to actively participate in this democratic practice, because it will serve you first.
Your vote is required for the fittest candidate, so that we can improve our livelihood, health, education, and retirement services.
Today, I, as myself, and on behalf of the Iraqi Canadian Group Organization, which I am honored
to head for more than five years, ask you to check the election records to ensure your names are
there and elect who you consider to be the fittest.
The doors of the organization are open to answer your inquiries. Let us make the next election day
a historic event to celebrate the democracy that we have in Canada.
Please accept my greetings and respect,

Yours Truly,
Khassan Fouad Saka
President of the Iraqi Canadian Group Organization
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