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حفل شواء

بقلم رئيسة التحرير
غادة مفيد التلي

أعترف أنني أخطأت حين اعتقدت أن مشاكل دول العالم الثالث أو
ما يسمى بالدول النامية والتي من ضمنها الدول العربية تعود الى
حكوماتها وسياساتهم.
المصنفة من أوائل الدول المتقدمة أدركت
كندا
لكن بعد سفري الى
ّ
أن المشكلة ليست في سياسة تلك الدول النامية فقط بل في سلوك
بعض أبنائها أينما تواجدوا على امتداد الكرة األرضية.
وإن كنت ال أعمم حتى أكون منصفة وال أُتهم بعدم المصداقية
فهناك ،من وجهة نظري ،أنواع من المهاجرين تجب التفرقة بينهم.
النوع األول هو الباحث عن عالم أفضل من عالمه األساسي والذي
يسعى جاهداً إلى االندماج في المجتمع الجديد من خالل سعيه
الدائم إلى حياة أفضل فيتعب على نفسه ويقوم بالتزاماته وواجباته
ليصل الى أهدافه.
وهذا النوع هو الذي يجب على الدولة أن تشجعه كي ال يجد نفسه
بمنزله واحدة مع من يتحايل على القانون أو من يكون عالة على
البلد المضيفة كأصحاب النوع الثاني ,هؤالء الذين ينظرون الى البلد
الجديد نظرة المحتل الذي يسحل أموالها وخدماتها وفي نفس الوقت
يتعالى عليها أو يحتقر ثقافتها وتمدنها كل ذلك بدالً من أن يصبح
جزءاً منها ويراعي قوانينها.
وبين النوع األول والثاني يظهر نوع ثالث ,وهو النوع الذي يملك
عمالً خاصاً كمحل لبيع منتج ما أو مطعم أو مصنع صغير أو
شركة فنراهم يتدخلون في اختصاصات األشخاص الذين يعملون
عندهم وال أعرف الحقيقة هل يفعلون ذلك بحكم مخلفات الماضي
الذي تعودوا عليه في بالدهم األصلية أم بدافع التسّلط والسيطرة
أم بدافع الفوقية والفهم الذي يدعونه في كل كبيرة وصغيرة ،فبينما
ينتقدون أخطاء بالدهم ويهربون منها يسارعون بتطبيق ما كانوا
يرفضونه وينتقدونه في بالدهم األم ما إن تطأ أقدامهم أرضاً أخرى.
وبين كل هؤالء تظهر أيضاً فئة المستفيدين أو بتعبير أدق
االستغالليين الذين ُيعتبرون من أخطر الفئات فال يتركون فرصة
تفوتهم دون أن يستفيدوا من القادمين الجدد فنرى بعض أساليب
النصب واالحتيال المبطنة تظهر باسم المساعدة وعمل الخير لوجه
هللا فيسارعون بتأمين متطلبات الوافدين وهم في الحقيقة يسرقون أبناء
بلدهم مستغلين جهل القادمين وحاجتهم الى االستشارة والمساعدة.
وبالمقابل هناك األشخاص الواعون المحبون للمساعدة الحقيقية
واألعمال الخيرية دون انتظار للمقابل فيهتمون بكبار السن وااليتام
ويؤكدون على أهمية دور المرأة في المجتمع من خالل دعمها
والوقوف بجانبها.
وال بد ان اشير من باب الحق واالنصاف أنه كما هناك اإلنسان
الوصولي واالستغاللي والطماع هناك أيضاً الطيب الصالح صاحب
الفكر المميز.
كل ماسبق نماذج موجودة في كندا وفي كل مكان فتح ذراعيه
التعدد سر قوة الدولة فإنه من ناحية
للمهاجرين ,وإن كان االختالف و ّ
أخرى ُيوِقع علينا واجباً مضاعفاً تجاه هذه الدول التي استقبلتنا
ليسهل اندماجنا بها وذلك باحترام قوانينها وانظمتها وانسانيتها أوالً
وتجاه بعضنا البعض بأن نتزين باألخالق الحميدة ونساعد بعضنا
ونتمنى الخير لآلخر لنكون حضاريين بكل ماتعنيه الكلمة من
ّ
معنى ثانياً.
وأخي ار دمتم جميعا راقيين بمعامالتكم وأساليبكم أعزائي القراء .

أقامت منظمة المجموعة العراقية الكندية ,حفل شواء في
الهواء الطلق في حديقة بروس القريبة من مقر المنظمة في
ويندزور ,حضرها عدد غير قليل من أعضائها وأصدقائها
وذلك ظهر الثالثاء المصادف في  11حزيران .2019
ابتدأ الحفل بكلمة ترحيبية مرتجلة ألقاها رئيس المنظمة
وسفير النوايا الحسنة د .غسان فؤاد ساكا ,شكر فيها
وخص بالشكر كل من
الحضور على تلبيتهم الدعوة
ّ
المونسنيور داوود بفرو ,عضو البلدية السابق بول بريلي,
المرشح االنتخابي للحزب الليبرالي جيوين غيل وممثلتي
كل من النائب في البرلمان الكندي براين ماسي والنائب
تريسي رامسي.
هذا وقد القت ممثلة النائب براين ماسي كلمة شكرت فيها
المنظمة على تنظيمها مثل هكذا دعوات لتوطيد أواصر
المحبة بين أبناء الجالية ودمجهم بالمجتمع الكندي وباركت
لألستاذ ساكا تنصيبه سفي اًر للنوايا الحسنة وقدمت له شهادة
تقديرية ,أما ممثلة النائب تريسي رامسي فقد قدمت هدية
تذكارية للمنظمة وهي عبارة عن العلم الكندي الذي تم رفعه
عالياً خالل اإلحتفال.

وبعد أن استمتع الحضور بتناول اللحم المشوي الحالل على
أنغام الموسيقا العربية ,قام األستاذ ساكا بتكريم عدد من
وقدم لهم شهادات
اإلخوة واألخوات الناشطين في المنظمة ّ
تقديرية وخص البعض منهم بهدايا رمزية.
اختتم االحتفال بوداع الضيوف وكبار الحاضرين الذين
تمنوا للمنظمة النجاح في مساعيها الرامية لمساعدة وعون
القادمين الجدد وكل المحتاجين الى خدماتها.

تقاعد رئيس شرطة مدينة ويندزور
فــي الثامــن عشــر مــن شــهر يونيــو ،حضــر رئيــس منظمــة المجموعــة العراقيــة
الكنديــة الدكتــور غســان ف ـؤاد ســاكا واإلعالميــة لونــا بولــص أحتفــاالً تكريمي ـاً
لنهايــة خدمــة رئيــس شــرطة مدينــة ونــدزور الكنديــة ,العميــد (أل فريدريــك) بعــد
أن أمضــى فــي الخدمــة النتفانيــة خمســة وثالثيــن عام ـاً .
أســتقبل الحــدث محافــظ المدينــة ورؤســاء واف ـراد الشــرطة والمحامــون وW
مليئــا بالفــرح والتقديــر للخدمــة التــي
الصحفيــون وعامــة المجتمــع .وكان الجــو ً
قدمهــا العميــد (فريدريــك) للمجتمــع.
وبالنيابــة عــن أعضــاء المنظمــة ,يقــدم الدكتــور غســان تقدي ـره وامتنانــه للعميــد
(فريدريــك) ،متمني ـاً لــه التوفيــق فــي مســاعيه المســتقبلية.

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

4

أخبارنــــا

حزيران  - 2019العدد 6

“الطفولة مستقبل الشعوب”
عبــاس الجبــوري رئيــس فريــق” كافــل يتيــم” وبالتعــاون
تحــت شــعار “الطفولــة مســتقبل الشــعوب” ن ّ
ظــم األســتاذ ّ
مــع ســفير النوايــا الحســنة للمنظمــة النروجيــة للعدالــة والســام الدكتــور غســان ف ـؤاد ســاكا رئيــس منظمــة
المجموعــة العراقيــة الكنديــة ,رحلــة ترفيهيــة لمجموعــة مــن األيتــام وأســرهم إلــى مدينــة األلعــاب الشــهيرة
بالعاصمــة العراقيــة بغــداد وذلــك مــن أجــل المســاهمة فــي إدخــال الفرحــة والســعادة إلــى قلــوب األطفــال األيتــام
ودمجهــم فــي المجتمــع الخارجــي والتأكيــد لهــم أن هنــاك مــن يقــف إلــى جانبهــم ويرعاهــم ليعيشـوا حيــاة كريمــة.

أساسيات قانون العمل
فــي الثامــن عشــر مــن شــهر يونيــو  ،2019حضــر رئيــس منظمــة المجموعــة الكنديــة العراقيــة ،الدكتــور
غســان فـؤاد ســاكا ،نــدوة حــول أساســيات قانــون العمــل فــي مركــز وندســور إيســكس لألعمــال التجاريــة
تضمنهــا قانــون العمــل ،بمــا
مهتمـاً بتعّلــم موضوعــات
ّ
الصغيـرة .حيــث حضــر أكثــر مــن  30مشــاركاً ّ
فــي ذلــك الهيــاكل التجاريــة المختلفــة (حــق الملكيــة والشـراكة والمؤسســة) والعقــود واالتفاقــات القانونيــة
والسـرية وقانــون الملكيــة الفكريــة.

عبــر جميــع المشــاركين
شــارك فــي الرحلــة مــا ال يقــل عــن خمســة وســبعين يتيمـاً وبعــض مــن عوائلهــم وقــد ّ
عــن كامــل ســعادتهم بهــذه
الفعاليــة التــي حققــت هدفها
بإدخال الســرور إلى قلوب
األطفــال ورفــع الــروح
المعنويــة لهــم وإشــعارهم
بأنهــم محــل تقديــر واهتمــام
ورعايــة.
تضمنــت الفعاليــة
هــذا وقــد
ّ
أيض ـاً توزيــع بعــض
الهدايــا والطعــام واأللعــاب
تميــز
المجانيــة فــي جـ ّـو ّ
ّ
ـب والفــرح.
بالحـ ّ

الصالون الثقافي الكلداني
في إطار النشاط الثقافي وجرياً على عادته قام الصالون الثقافي بدعوة االعالمي
المعــروف الســيد كمــال يلــدو إللقــاء محاض ـرة حــول واقــع فــرق الجاليــة الغنائيــة
الموســيقية ومــدى حرصهــا علــى تراثنــا الكلدانــي الس ـرياني االشــوري.
تناولــت المحاضـرة جوانــب كثيـرة مــن أهمهــا التطــور العــددي والنوعــي للجاليــة خــال
أربعيــن ســنة انصرمــت ,والفــرق الفنيــة التــي الزمــت احتفــاالت الجاليــة وطبيعــة الغنــاء
والموســيقا  ....الخ
هــذا وقــد كان لمنظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة حضــور تمثّــل بــكل مــن الســادة
الدكتــور يوســف الصبــاغ واألســتاذ وردا اســحق واألســتاذة نيـران يونــان والمديــر العــام
للمنظمــة وذلــك إســهاماً فــي تطويــر وتشــجيع النشــاطات الفنيــة التــي تعــود بالفائــدة
والمتعــة مع ـاً.

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

كنـــــدا والنـاس

حزيران  - 2019العدد 6

صفحة كندا والناس اعداد مينا عامر

أكشاك التفتيش األولية

قانون  21-المثير
للجدل كيبك

في حالة قيامك بزيارة أحد مطارات كندا المزدحمة,
سوف تالحظ وجود أجهزة جديدة تسمى بأكشاك
التفتيش االولية .قامت وكالة خدمات الحدود
الكندية ،بالتعاون مع سلطات المطارات بتقديم
هذه األكشاك في عام  2017وستواصل وضعها
طوال عام  .2019والغرض من هذه الخطوة هو
جعل العمل أكثر كفاءة وتقليل أوقات االنتظار.
يمكن لمعظم المسافرين الذين يصلون إلى كندا
عن طريق الجو استخدام األكشاك .تمضي
العملية على النحو التالي:

 .3التحقق من بصمات األصابع (في حالة
طلبها).
 .4اإلجابة على األسئلة.
 .5أخذ اإليصال إلى موظف خدمات الحدود.

• مطار ادمونتون الدولي YEG -

• مطار وينيبيغ ريتشاردسون الدولي YWG -

• المبنى  3من مطار تورونتو بيرسون الدولي
 YYZ• مطار بيلي بيشوب تورنتو سيتي YTZ -
• مطار أوتاوا الدولي YOW -

األكشاك متوافرة في المطارات التالية:

• مطار مونتريال ترودو الدولي  -يول

• مطار فانكوفر الدولي YVR -

• مطار كيبيك سيتي جان ليساج الدولي YQB -

• مطار كالكاري الدولي YYC -

• مطار هاليفاكس ستانفيلد الدولي YHZ -

خيبة امل
طالب اونتاريو
أعلنت حكومة دوغ فورد في يناير  2019عن
العديد من التغييرات في النظام التعليمي لجامعات
أونتاريو ,كإلغاء فرصة التعليم المجاني للطالب
ذوي الدخل المنخفض ,وزيادة نسبة القروض
وتقليل نسبة المنح للكثير من الطالب ,وتغيير
في حالة الطالب المستقلين عن ذويهم ,وتغيير
في عتبة الدخل ,باإلضافة إلى تخفيض الرسوم
الدراسية بنسبة .10%
يوم األربعاء 19يونيو ,تسّلم الطالب رسالة بريد
الكترونية من برنامج أونتاريو لمساعدة الطالب
طِل َب بموجبها من الطالب أن يقوموا
(أوساب)ُ .
بتسجيل الدخول إلى موقع (أوساب) والتحقق
من مركز الرسائل لوجود تحديثات جديدة تتعلق
بطلبهم للمساعدة المالية.
العديد من الطالب كانوا في حالة صدمة ,حيث
تم إخطارهم بأنهم غير مؤهلين لتلقي المساعدة
المالية ,بينما حصل آخرون على تمويل أقل مع
ارتفاع نسبة القرض فيه.

أقرت حكومة كيبيك مشروع قانون جديد تم وصفه
ّ
بحركة نحو “العلمانية” حسب مؤيدي القانون.
القانون يهدف الى منع إظهار جميع الرموز
الدينية في القطاعات العامة .هناك جدل واسع
حول إمكانية تطبيق هذا القانون ،ال سيما بين
حزب كيبيك الليبرالي (الذي كان ضد القانون)
وحزب الكيبيكوا (الذي كان مع القانون) .انتهى
األمر إلى إقرار مشروع القانون ،واآلن أصبح
غير قانوني للعاملين في القطاعات العامة ،مثل
المعلمين او رجال الشرطة ،ارتداء أي رمز ديني
مثل الصليب أو الحجاب أو العمائم اليهودية أو
القلنسوة الهندوسية\السيخية.
انتقد رئيس الوزراء جاستن ترودو مشروع
أن التشريع بشأن ما يجب أن
قانون 21مبيناُ ّ
يرتديه الناس ليس في مصلحة الحكومة أو جزءاً
من مسؤوليتها.

 .1المسح االلكتروني لوثيقة السفر.
 .2التقاط صورة.
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كتبت إحدى الطالبات على موقع تويتر“ :سوف
أتلقى نصف المبلغ مقارنة بالعام الماضي .أنا
تحمل تكاليف
أبكي ,ألني ال أعرف هل بمقدرتي ّ
الدراسة لهذه السنة ”.حيث أوضحت هذه الطالبة
أنها قبضت  13,218دوال اًر كندياً العام الماضي
( 5,717دوالر كندي منه كمنحة) ,أما في هذا
العام الدراسي ,فمن المفترض أن تقبض 6,861
دوال اًر كندياً ( 780دوال اًر كندياً منه كمنحة).
تخفيض رسوم الدراسة بنسبة  10%سوف
يزيح مئات الدوالرات من رسوم الدراسة للطالب
الواحد .لكن التغييرات في (أوساب) سوف تؤدي
إلى تخفيض االآلف من الدوالرات من المساعدة
المالية مع زيادة نسبة القروض.

في حال استم اررية هذا القرار ,سوف يحدث تحول
مؤسف في النظام التعليمي الكندي من نظام
يعتمد على الجدارة إلى نظام يعتمد على الثروة,
وسيتم كبت إمكانيات الكثير من الطالب.

احذروا....
عمليات االحتيال
يمكن أن يكون القادمون الجدد الى كندا متلهفين
للوصول ,وعيش التجربة الكندية .قد يكون
االنتقال صعباً في البداية ,كالتعرف على القوانين
وحاجز اللغة وفهم االختالفات الثقافية .إن أحد
األشياء التي قد ال تؤخذ بعين االعتبار هي
عمليات االحتيال.
أصبحت عمليات االحتيال مشكلة كبيرة لجميع
الناس في كندا ،لكن الوافدين الجدد أهداف
سهلة ألنهم لم يتقنوا اللغة و من المحتمل ان يتم
خداعهم بسهولة العتقادهم بأن طلبات االحتيال
هي طلبات حقيقة.

يتظاهر العديد من المحتالين بأنهم يمثلون
مؤسسات مالية لسرقة معلوماتك المصرفية.
يدعي آخرون أنهم وكالة اإليرادات الكندية
ويهددون بوضعك في السجن ألغراض ضريبية.
كن على علم أن وكالة اإليرادات الكندية ال تجري
مكالمات تهديدية أبداً ،لذا ال تقدم أية معلومات إال
إذا كنت متأكداً بأن المتصل يمّثل المؤسسة فعلياً.

يضع بعض المحتالين نوافذ “منبثقة” تهنئك على
الفوز بجائزة نقدية ،بينما يتظاهر آخرون بأنهم
التسوق عبر اإلنترنت في انتظار
من مواقع
ّ
تقديم معلومات بطاقة االئتمان الخاصة بك .إذا
كنت تعتقد أن شيئاً مثي اًر للشبهات (مثل الفوز
بمليون دوالر لفتح موقع ويب) ،ال تقم بالنقر على
تجنب التعرض للخداع من
الصفحة .يمكنك أيضاً ّ
خالل التسوق على موقع الكتروني حسن السمعة،
كموقع أمازون.
تذكر دائماً أن المحتالين يمكنهم التوصل إلى
ّ
طرق جديدة لالحتيال الخاصة بهم ،إذن كن حذ اًر
دائماً!

(ترانزيت ويندزور) تنظر في
احتمالية تغيير مسارات الباصات
وجهت دعوة مفتوحة
يوم االربعاء  19يونيوّ ،
بعنوان “أكثر من ترانزيت” في ساحة قاعة مدينة
وندزور لتلقي آراء اكثر من ألفي شخص من
وندزور حول خدمة النقل.
يقول بات ديلمور ،المسؤول التنفيذي في
(ترانزيت وندزور) ،إنهم يدرسون إمكانية إجراء
عدد من التغييرات في المسار“ .نحن نبحث في
إمكانية االنتقال من ثالثة عشر مسا اًر إلى ستة
وعشرين مسا اًر ،إنه توسع هائل  ...نحن نتطلع

إلى مضاعفة ساعات الخدمة التي نقدمها في
المجتمع .بالطبع ،هذه خطة كبيرة وستستغرق
تنفيذها من  8إلى  10سنوات”.
الهدف من هذه الخطوة هو جعل خدمة النقل
أكثر كفاءة عن طريق تقليل وقت السفر والسماح
للسكان بالوصول إلى وجهتهم بسرعة .ال يزال
بإمكان السكان تقديم تعليقاتهم و أراءهم حتى 12
يوليو .سيتم تقديم الخطة النهائية هذا الخريف.
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النسخة االميركية من “نكسة حزيران”
بقلم طارق داود

** غالب ـاً مــا ارتبــط شــهر حزي ـران فــي الوجــدان
العربــي بنكســته المعروفــة ,فهزيمــة عــام  67لــم تكــن
مجــرد هزيمــة عســكرية ألهــم جيــوش عربيــة فــي وقتها,
وإنمــا كانــت ضربــة للمشــروع القومــي المتمثّــل بفك ـرة
تحــرر العــرب وانبعــاث نهضتهــم مــن جديــد .لكــن
لمــاذا يقتصــر مصطلــح النكســة علــى وصــف األيــام
الســتة التــي شــهدها عــام  ,67والعــرب والفلســطينيون

يعيشــون كل يــوم نكســة جديــدة .جاريــد كوشــنر
توجــه الــى المنطقــة
مستشــار الرئيــس األميريكــي ّ
العربيــة ليــروج لمشــروعه المعــروف ب”صفقــة القــرن”.
أن الموقــف الرســمي العربــي منقســم بيــن مؤيــد
ورغــم َ
للصفقــة وبيــن مــن يتجنــب التأييــد ,إال أن الواضــح ان
حصــة وازنــة مــن الــدول العربيــة تعمــل علــى تمريرهــا
وفرضهــا .العقليــة التجاريــة للرئيــس األميركــي دونالــد
ت ارمــب ابتدعــت اخـراج “اقتصــادي” للـ”الصفقــة” يقــوم
علــى أن المــال كفيــل بحــل كل المشــاكل .المعــارك
السياسية والعسكرية التي خاضها العرب مع إسرائيل
علــى مــدار عقــود لــم تجلــب ســوى الخ ـراب والدمــار
للمنطقــة ,كوشــنر اختصــر الوضــع بجملــة واحــدة“ :إن
البحــث عــن الســام فــي الشــرق األوســط يحتــاج إلــى
فكــر جديــد” .هــذا الفكــر يقــوم علــى أن المــال والرخــاء
االقتصــادي للفلســطينيين سينســيهم حجــم الكارثــة
التــي يعيشــونها .كوشــنير اختــار البحريــن انطالقــا
لمشــروعه ,حيــث تســتضيف المنامــة ورشــة عمــل
ســتتناول الشــق االقتصادي من خطة كوشــنر للســام
فــي المنطقــة .وخــال افتتــاح الورشــة أعلــن كوشــنير
ان خطتــه تقــدم للفلســطينيين “مســتقبال أكثــر ازدهــارا”
إذا وافق ـوا علــى اتفــاق ســام مــع إس ـرائيل .ووصــف
كوشــنر المقترحــات التــي تتضمــن اســتثمار  50مليــار
دوالر فــي المنطقــة علــى مــدار  10أعـوام ،باعتبارهــا
“فرصــة القــرن” .الموقــف الرســمي العربــي كان خجـوال
باتخــاذ موقــف مــن الصفقــة ,باســتثناء البحريــن ,التــي
اختــار وزيــر خارجيتهــا خالــد بــن أحمــد آل خليفــة
االعــام االس ـرائيلي للتعبيــر عــن موقفــه ,حيــث قــال
بــن أحمــد لموقــع “تايمــز اوف اس ـرائيل” ان “دولــة
(إس ـرائيل) هنــا وباقيــة ونحــن نريــد الســام معهــا”.
وأضــاف آل خليفــة فــي مقابلــة مــع موقــع “تايمــز
أوف إسـرائيل” اإلسـرائيلي اليــوم األربعــاء أن “مؤتمــر
يغيــر اللعبــة مثــل اتفاقيــة كامــب
المنامــة يمكــن أن ّ
ديفيــد بيــن “إس ـرائيل” ومصــر” ،موضح ـاً “مقابلتــي
األولــى هــذه مــع قنــاة إسـرائيلية كان يجــب أن تحصــل
منــذ وقــت طويــل.
** ذكريــات نكســة حزي ـران هــذا العــام لهــا طعــم
مختلــف ,فالعــرب ليس ـوا الوحيديــن الذيــن يســتذكرون
هزيمة جيوشــهم في ســتة أيام .فها هي ذي واشــنطن
وكل جبروتهــا العســكري تعرضــت لصـ ٍـد إي ارنــي مــن

العيــار الثقيــل ,مــع إســقاط الدفاعــات الجويــة اإليرانيــة
لطائ ـرة تجســس أميركيــة تعتبــر مــن أهــم مــا أبدعتــه
العقول العسكرية االميركية .وهي لحظة كان ينتظرها
حلفــاء اميــركا فــي المنطقــة بفــارغ الصبــر علــى أمــل
انهــا ســتكون الش ـ اررة التــي ســتطلق اآللــة العســكرية
االميركيــة نيرانهــا ضــد اي ـران ,وتنهــي التهديــد الــذي
تعتبـره عــدد مــن دول المنطقــة وجوديــا بالنســبة اليهــا.
خيبــت آمــال هــذه الــدول,
لكــن البراغمياتيــة األميركيــة ّ
فبعــد ان توقعــت رداً اميركي ـاً مدوي ـاً ,أعلــن ت ارمــب
إلغــاءه لضربــة أميركيــة عســكرية ضــد مواقــع إيرانيــة.
مــن الواضــح ان واشــنطن غيــر مســتعدة للدخــول فــي
مواجهــة غيــر محســوبة النتائــج مــع طهـران ,وفضلــت
ضبــط إيقــاع الص ـراع مــع اي ـران علــى ســاحي
السياســية واالقتصــاد .االنضبــاط االميركــي ,تجلــى
بإعــان ت ارمــب بانــه “مســتعد للتفــاوض مــع إي ـران
مــن دون شــروط مســبقة” ،مضيف ـاً “مســتعد إلج ـراء
محادثــات مــع المرشــد اإلي ارنــي األعلــى أو الرئيــس
اإلي ارنــي” .عــدم التجــاوب االي ارنــي ,اســتدعى اشــهار
ترامب لســاح العقوبات حيث فرض ترامب عقوبات
اقتصاديــة تســتهدف المرشــد علــي خامنئــي .وأكــد
أن العقوبــات ســتبقى لســنوات وذلــك “إلــى
ت ارمــب أكــد ّ
أن تتوقــف إيـران عــن رعايــة اإلرهــاب” ،بحســب قولــه،
ّ
مشــي اًر إلــى أنــه يرغــب فــي عقــد اتفــاق مــع طه ـران،
لكنــه لــن يســمح لهــا بامتــاك أســلحة نوويــة.
مــن جهتــه ,أعلــن المرشــد علــي خامنئــي أن األمــة
اإليرانيــة لــن تت ارجــع فــي مواجهــة الضغــوط األميركيــة

والعقوبــات القاســية واإلهانــات ,بينمــا قــال الرئيــس
اإلي ارنــي حســن روحانــي متوجه ـاً إلــى األميركييــن:
“الطريــق الــذي اخترتمــوه هــو طريــق خاطــئ.
وأضــاف“ :نحــن ال نريــد الحــرب والتوتــر فــي المنطقــة
لكــن حدودنــا هــي خــط أحمــر بالنســبة لنــا”.
** عنــد توجيــه أي ضربــة أميركيــة إلي ـران ,الس ـؤال
األول الــذي قــد يتــم طرحــه ليــس كيــف ومتــى ســترد
طه ـران ,وانمــا أيــن ســيكون الــرد؟ النفــوذ اإلقليمــي
إلي ـران يســمح لهــا بتوجيــه رد علــى مســتوى الشــرق
االوســط باكملــه .هــذا النفــوذ ال يقلــق واشــنطن
فحســب ,بــل حلفاءهــا فــي اإلقليــم أيض ـاً ,وخاصــة
اس ـرائيل .التخــوف اإلس ـرائيلي مــن النفــوذ اإلي ارنــي
فــي المنطقــة ,خاصــة ان وحــدات الحــرس الثــوري
اإلي ارنــي باتــت علــى حدودهــا الشــمالية ,اســتدعى
مــن تــل ابيــب القيــام بمنــاورة سياســية مــع روســيا
الحليــف الدولــي الي ـران فــي المنطقــة .حيــث شــهدت
مدينــة القــدس المحتلــة اجتماع ـاً ثالثي ـاً ضــم رئيــس
مجلــس االمــن القومــي االس ـرائيلي مئيــر بــن شــبات
ونظيريــه األمريكــي جــون بولتــون والروســي نيكـوالي
باتروشــيف .ممثــل روســيا فــي االجتمــاع رفــض مــا

ســماه “محــاوالت تصويــر إي ـران كتهديــد أساســي
لألمــن الدولــي ،مؤكــدا “أن طه ـران كانــت وال ت ـزال
حليف ـاً وش ـريكاً لنــا نتعــاون معــه بشــكل وثيــق علــى
الصعيديــن الثنائــي والدولــي ،وأي محــاوالت لتصويــر
إي ـران كتهديــد رئيــس لألمــن اإلقليمــي ،عــدا عــن
تشــبيهها بتنظيــم “داعــش” اإلرهابــي ،مرفوضــة رفضــا
باتا بالنســبة لنا ،ال ســيما أن إيران تســهم بقســط كبير
فــي محاربــة اإلرهــاب فــي ســوريا”.

االختــاف فــي ال ـرأي حــول الموقــف مــن اي ـران ,لــم
يفســد الــود فــي الشــأن الســوري بيــن االطـراف الثالثــة
حيــث تــم التوصــل لعــدد مــن االتفاقيــات بشــأن ســوريا.
وأعلــن المتحــدث باســم الرئاســة الروســية ،دميتــري
بيســكوف ،عــن التوصــل لعــدد مــن االتفاقيــات الهامــة,
والتــي ستشــكل إطــار المحادثــات المزمــع عقدهــا بيــن
الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن ،ونظيـره األمريكــي
دونالــد ت ارمــب فــي أوســاكا علــى هامــش قمــة الــدول
العش ـرين.
** رغــم انتفــاض الشــارع العربــي ورفضــه لقياداتــه
التــي حكمــت عش ـرات الســنين بانتخابــات مزيفــة
كانــت نســب النجــاح فيهــا  , 99,9%اال أن واقــع
االنتخابــات الحــال يوحــي انــه حتــى لــو شــهدت البــاد
العربيــة انتخابــات نزيهــة بالمعاييــر الدوليــة فــان
النتائــج لــن تتغيــر كثي ـرا .ففــي موريتانيــا ,فــاز مرشــح
الحــزب الحاكــم فــي االنتخابــات الرئاســية .وحصــل
محمــد أحمــد ولــد الغزوانــي ،الحليــف المقــرب مــن
الرئيــس المنتهيــة واليتــه محمــد ولــد عبــد العزيــز ،علــى
 52فــي المئــة مــن أصـوات الناخبيــن .ورفــض أربعــة
مــن مرشــحي المعارضــة نتائــج االنتخابــات .أقــرب
المنافســين للغزوانــي “ب ـرام داه عبيــد” الــذي حصــل
علــى  18.5فــي المئــة مــن األص ـوات ,قــال “يبــدو
األمــر انقالبـاً” .وقالــت محطــة بــي بــي ســي ان اللجنــة
االنتخابيــة رفضــت مـ ار ار م ازعــم بأنهــا متحيـزة لصالــح
الحــزب الحاكــم ،وقالــت إن التصويــت تــم بسالســة.
** حــال االنتخابــات فــي تركيــا ســتبقى أفضــل
مــن حــال الــدول العربيــة ,مــع خســارة حــزب العدالــة
والتنميــة التركــي الحاكــم معركــة الســيطرة علــى بلديــة
اســطنبول ،بعــد إعــادة إج ـراء انتخابــات البلديــة.
ومــع فــرز معظــم صناديــق االقت ـراع ،تبيــن تفــوق
مرشــح حــزب المعارضــة الرئيســي ،أكــرم إمــام أوغلــو،
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بــ 775000صــوت ،بزيــادة كبي ـرة عمــا حققــه فــي
الم ـرة الماضيــة ،التــي فــاز فيهــا بــ 13000صــوت
أكثــر مــن مرشــح حــزب العدالــة والتنميــة .وكان فــوز
المعارضــة فــي مــارس/آذار قــد ألغــي بعــد أن ادعــى
حــزب العدالــة والتنميــة حــدوث مخالفــات .وتنهــي
هــذه النتيجــة  25عامــا مــن حكــم العدالــة والتنميــة
الســطنبول .وتمثــل هــذه النتيجــة انتكاســة كبي ـرة،
للرئيــس رجــب طيــب أردوغــان وحزبــه ،وهــو الــذي
كان يقــول إن “مــن يفــوز باســطنبول يفــوز بتركيــا”.
** ان مصطلــح “الرئيــس الســابق” فــي البــاد
العربيــة ,مــن المصطلحــات النــادرة ,لكــن الربيــع
العربــي جعــل األمــل بانتشــار وتعميــم هــذا المصطلــح
كبيـ اًر .قبــل العيــش علــى هــذا األمــل ,نحــن بحاجــة الى
لحظــة تأمــل وتفكيــر عميــق بالهيكليــة السياســية للــدول
العربيــة .فقصــة وصــول الرئيــس المصــري الســابق
محمــد مرســي الــى ســدة الحكــم وخروجــه منهــا وحتــى
وفاتــه ,بحاجــة الــى وقفــة فكريــة حــول الطريقــة التــي
بنيــت وتعمــل عليهــا الكيانــات السياســية العربيــة.

ورغــم الضجيــج الــذي عاشــته وســائل اإلعــام بخبــر
وفــاة مرســي ,إال ان ذلــك لــم يتجــاوز بضــع ســاعات
ومـ ّـر دون أي مواقــف أو تعليقــات رســمية اقليميــة أو
دوليــة .تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة التــي علقــت بحــزم
حــول وفــاة الرئيــس الوحيــد فــي العالــم الــذي تقاســم
معهــا الخلفيــة العقائديــة وهــي “االخ ـوان المســلمين”.
فبعــد أقــل مــن ســاعة مــن إعــان وفــاة مرســي قــال
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان إن مرســي
“لــم يمــت بشــكل طبيعــي لكنــه ُقتــل” ،مطالبــا بلجنــة
دوليــة تحقــق فــي األمــر .لتبــدأ بعدهــا حملــة ت ارشــق
اعالمــي بيــن مصــر وتركيــا .الــرد المصــري اقتصــر
فــي البدايــة علــى وســائل اإلعــام المصريــة ,لكــن
التصعيــد التركــي ضــد مصــر ,اســتدعى مــن وزيــر
الخارجيــة المصــري ســامح شــكري ،اصــدار بيــان قــال
فيــه إن “أردوغــان يرغــب فــي التغطيــة علــى تجاو ازتــه
الداخليــة والدخــول فــي مهاتـرات عبثيــة لخدمــة وضعــه
االنتخابــي والعمــل حص ـ اًر نحــو اختــاق المشــاكل”.
وأضــاف شــكري ،فــي بيانــه ،أن “االتهــام بقتــل مرســي
والتلويــح بإثــارة األمــر دولي ـاً يعتبــر تصريحــات غيــر
مســؤولة ،وال ترقــى لمســتوى التعليــق الجــاد عليهــا”.
** نختــم أخبارنــا مــن الســعودية ,حيــث ح ـ ّذرت
أن
المنظمة األوروبية الســعودية لحقوق اإلنســان من ّ
الريــاض تريــد صلــب الفتــى مرتجــى قريريــص علــى
خلفيــة اتهامــات سياســية ُوجهــت إليــه حيــن كان عمـره
أحــد عشــر عامـاً .ونقلــت وســائل اعــام عــن المنظمــة
قولهــا ,ان الطفــل قــد اعتُقــل عــام  .2014مــن جهتــه،
إن قضيــة الطفــل
قــال رئيــس المنظمــة علــي الدبيســي ّ
قريريــص هــي واحــدة مــن أربــع عشـرة قضيــة مماثلــة.
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القبض على أخطر عصابة في النجف
تم إلقاء القبض على أخطر عصابة لسرقة
المركبات التي تنفذ جرائمها بسيارة مظللة حيث
أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف األشرف
والمنشآت عن إلقاء القبض على أخطر عصابة
تقوم بسرقة السيارات وقالت المديرية أن قائد
شرطة النجف العميد محسن كامل الجابري
شكل فريقاً للتحقيق في جرائم سرقة السيارات
ّ
برئاسته ومدير مكافحة اجرام النجف العقيد
رافع سلمان ناصر ومدير مكتب مكافحة سرقة
السيارات وعدد من الضباط والمنتسبين من أجل
إلقاء القبض على عصابة سرقة السيارات في
المحافظة وأضافت أن محافظ النجف االستاذ

رسالة ريان الكلداني الى لويس ساكو

لؤي الياسري وقائد الشرطة أشرفا ميدانياً على
عملية إلقاء القبض على العصابة في إحدى
أحياء النجف وبينت .تم التحري ومتابعة
العصابة وكشف هوية من يقومون بعملية
السرقة وتم القيام بالتخطيط لعملية إلقاء القبض
عليهم وضبط عدد من السيارات المسروقة في
أحد األماكن ومنها سيارة نوع هونداي /سنتافي
مظللة تنفذ بوساطتها عملية سرقة السيارات
ومنها محاولة سرقة إحدى السيارات في حي
األمير وتم التحقيق مع أفراد العصابة وإحالتهم
للقضاء لينالوا جزاءهم العادل..
يوم االربعاء ,السادس والعشرين من شهر يونيو ,قام
االمين العام لحركة بابليون ريان الكلداني بإصدار
ٍ
بيان من ست صفحات يطالب به الكاردينال لويس
ساكو بخلع الجلباب الكنسي في حالة رغبته بالعمل
السياسي ,قائالً “ :اليوم أجد نفسي مضط اًر إلى
نشر الكتاب ،مع إرسال نسخة الى الفاتيكان وعموم
رؤساء الطوائف ،لعل بطريركنا ،يعود بطريركاً،
ويترك السياسة واألمور الدنيوية لمن هم ال مقامات
روحية لهم”
وذكر الكلداني في البيان ,الذي تم نشره في صفحته
الرسمية على موقع فيسبوك ,انه قام بنشر البيان
بسبب تدخالت ساكو المستمرة في السياسة“ .إذا
كنت غبطتك تود العمل السياسي ،فعليك أن تخلع
الجلباب الكنسي ألنك ال تمثل نفسك ،بل تمثل
لباسك”
أن ساكو قام بمهاجمته
أضاف الكلداني بادعائه ّ
وحزبه والتحريض ضدهم وامتنع عن الصالة على

هنـــاء أدور

بعد ذلك انتقلت إلى موسكو إلكمال دراستها في
معهد العلوم االجتماعية والسياسية .ثم أصبحت
المديرة التنفيذية لمجلة (النهج) ذات التوجهات
الفكرية.
وحينما سقطت دكتاتورية النظام العراقي السابق
ونهجه التعسفي ،ونشأت بديال ًعنها ديكتاتورية
الفساد والفوضى .وجدت هناء ادور نفسها في
ساحة أخرى للنضال السلمي ،فقد أصبحت
من أكثر الناشطين في مجال حقوق اإلنسان
العراقي عامة .وحقوق المرأة خاص ًة .فقد وقفت
بوجه الخراب وبوجه قوى الظالم والردة ،التي
تريد الهيمنة على الوطن.

وكأنها(كهرمانة) التي وجدت اللصوص
يختبئون في جرار الوطن ،فصبت الزيت عليهم
وعرتهم أمام
وأخرجتهم من جحورهم .وفضحتهم ّ
العراقيين جميعاً .وما مواجهتها لنوري المالكي
حينما كان رئيسا للوزراء ،وصرختها بوجهه،
إال تأكيد لنهجها اإلنساني والوطني في مواجهة
الظلم ,وتعبي اًر عن موقفها أيضاً وجرأتها في
الحق.
قول
ّ
أن تشارك الناس همومهم ،فهي
لقد حرصت ْ
كل أسبوع ،من أجل
ات
ر
المظاه
تخرج في
ّ
فضح المسؤولين الفاسدين ،ومن أجل التأكيد
على المطالب الجماهيرية في العيش الكريم.
كما أنها كانت تتغلغل بين العوائل العراقية،
تتلمس أوجاع المرأة العراقية ومحاولة تعريفها
بحقوقها المسلوبة.
في هذه األيام ،تعرضت هذه اإلنسانة النبيلة إلى
حادث دهس بسيارة مسرعة .بعد أن كانت في
جمع جماهيري تتحدث فيه عن مشكلة الموصل
ومأساة أهلها .وقد ُحملت إلى المستشفى لتلقي
العالج .ورغم التأكيد أن الحادث عرضي وغير
ٌ

ارواح “شهداء” حزب بابليون .وكما هاجم الكلداني
ساكو بسبب تدخله بالسياسة “لمصلحة أشخاص
في الحكم” واتهمه بترك أبناء الطائفة بدون كنائس
والتحريض ضد “من حمى تلك الكنائس”.
أكمل الكلداني بيانه بتسع مطالبات لساكو ,ملخصها
االمتناع عن مهاجمة حركتهم لصالح أحزاب اخرى
يدعمها ساكو بحسب ادعائه ,وتعديل مسار حزبهم
في حال كونهم على المسار الخاطئ بدال من
مهاجمتهم.
كما وطالب الكلداني ساكو بعدم التدخل في السياسة
وتحسين العالقات مع رؤساء المذاهب المسيحية
األخرى والتحلي بالرحمة والتواضع وليس “الكبر
والقسوة”.
أنهى الكلداني بيانه بإبالغ ساكو بأن “اآلوان لم
يفت” وأن حركة بابليون ستعمل “لخدمة الحق في
كل ساعة”.
لم يقم الكاردينال ساكو بالرد حتى اآلن.

منظمة اليونسكو
توافق على نقل مكتبها
االقليمي الى العراق

بقلم :رحمن خضير عباس
هناء أدور ،مناضلة عراقية ،حفرت اسمها
في قلب الوطن ،من خالل مواقفها الوطنية
المبدئية .فمنذ شبابها انخرطت في النضال من
أجل الفقراء والمتعبين .ومن أجل المرأة العراقية
المستلبة .فقد التحقت باألنصار الذين
وحقوقها ُ
كانوا يناضلون من أجل إسقاط الحكم الدكتاتوري
في العراق .كان ذلك في نهاية سبعينات القرن
الماضي.
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ولكن الكثير من العراقيين غاضبون
مقصود.
ّ
وقلقون أن يكون للحادث دوافع سياسية وانتقامية
في بلد تسوده الفوضى.
ومهما تكن الدوافع والمالبسات فإن هناء أدور
أقوى بإنسانيتها وبوطنيتها وبقدرتها على أن
تكون قدوة وملهمة لكثير من الشابات العراقيات
اللواتي يأملن بمستقبل أفضل.

صرح رئيس الجمهورية العراقية ,السيد برهم صالح يوم
ّ
الخميس بان منظمة اليونسكو وافقت على نقل مكتبها
اكدت بأن
عمان .المنظمة ّ
اإلقليمي الى بغداد بدالً من ّ
موافقتهم جاءت بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس العراقي
والمديرة العامة للمنظمة أودري أزوالي وبالتعاون مع
و ازرة الثقافة.
وأفاد صالح خالل البيان “بهذه الخطوة التي اتخذتها
اليونسكو والتي من شأنها تعزيز الشراكة بين العراق
والمنظمة ،وتطوير اإلنجازات التي تحققت من خالل
دعمها للواقع التربوي والثقافي والعلمي والتراثي في
البالد...هذه االستجابة سوف تنعكس ايجاباً على دور
المنظمة وعملها في العراق ال سيما تطوير المناهج
الدراسية والتدريب التقني والمهني وبما يعزز قابليات
وقدرات العاملين في مختلف القطاعات الحيوية”
المصدر :السومرية نيوز
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وهل هناك حالل وحرام؟

بقلم :عاطف ميخائيل
قابلت صاحبي في السوق بعد أن فترت عالقتنا
يجياً ،وبعد السالمات والسؤال وخالفه ،سألته
تدر ّ
يدر عليه هامش ربح متوسط،
الذي
مشروعه
عن
ّ
فأخذ يشكو ارتفاع األسعار ،وركود اإلنتاج ،وكثرة
المنافسين .لم يكن صاحبي تاج اًر ماه اًر أو إدارّياً
بالمعنى المتداول للكلمة ،وكان يكفيه أن يساير
األوضاع ويستفيد منها لوال األزمات االقتصادية
المتتالية التي لحقت به..

لحظتها كنت أفكر كيف لصاحبي أن يضع ثقته
في شخص ما ال لشيء سوى انه من أحد أقربائه
المتدينين الوقورين؟ ..إن اجبته اأن كالم ابن عمه
أشكك في ضمير ابن
غير صحيح فمعنى ذلك أنني ّ
عمه وربما في تدينه وأكون قد وقعت في المحظور
 ...خصوصاً أنني وصاحبي من ديانتين مختلفتين،
وإن قلت كالم ابن عمك صحيح فمعنى ذلك أن
صاحبي لن يخرج من أزمته المالية قريباً..

قلت له :لم ال تفكر في االلتجاء لقرض من أحد
البنوك؟

قال :إلى حد ما..

قلت :خي اًر فعلت..

جرب واسأله أن يقرضك مبلغاً مناسباً ،لفترة
قلتّ :
محددة سلفاً طالما أنت مقتنع بكالمه..
ّ

قال :فكرت وعزمت أمري هلل وتوكلت..
قال :تقدمت باألوراق والمستندات المطلوبة من
الشهر العقاري وإدارة التراخيص والسجل التجاري
ومصلحة الضرائب  ...ولكن..
قلت له :هل هناك معوقات؟
قال :بالعكس كل الشروط تنطبق علي ...ولكن بعد
ّ
قدمت المستندات ،وقبل تسّلم المبلغ ،قابلت أحد
أن ّ
اقاربي ،وهو رجل وقور ومتدين وكلمته كالسيف،
وهو موضع ثقة ليس لي وحسب بل لكل أبناء
ولما شرحت له موقفي ،انتفض قائالً ما
العمومةّ ،
الذي تفعله يا ابن عمي .أترضى أن تدخل الى بيتك
المال الحرام؟ ..أترضى ان تأكل من أموال البغايا..
أترضاه ألمك وأسرتك وزوجتك أم عيالك؟..وهكذا
كان ما كان ..ولم أصرف القرض حتى اآلن..

ولكني قلت له بعد تفكير :هل قريبك ميسور الحال؟

كنا نشتري بعض
ّ
فكر صاحبي ولم يرد .وبينما ّ
المستلزمات شاهدته يسأل البائع بعد حوار سريع:
هل القروض التي نأخذها من البنك حالل أو حرام؟
قال له البائع بسخرية مستترة :ومن منا ال يقترض..
كيف تسألني وأنا غير المتعّلم هذا السؤال؟

ذكرت مسؤولة في البيت األبيض تدعى باربرة هوينفر وهي متخصصة في حقل الظواهر
أن و ازرة الدفاع األميركية (البنتاغون) أجرت عدة تجارب استخدمت فيها
الطبيعية الخارقة ّ
أشخاصاً يتمتعون بقدرات عقلية خارقة أما دور هؤالء الموهوبين فكان محاولة اكتشاف مخابىء
(صواريخ ام  .اكس .النووية) مستخدمين قدراتهم الذهنية العقلية ،وقد حزن خبراء البنتاغون
تمكن هؤالء من اكتشاف مواقع الصواريخ!
حين ّ

يختص بتصرفات تحمينا من الخطر لحظة
لدينا نوعان من النشاط الذهني الالواعي فاألول
ّ
وقوعها وقبل وقوعها بقليل ،والثاني هو االستشعار واالستبصار والتخاطر أو سفر األفكار عبر
المكان والزمان ،وإذا راجعنا تعريف العلماء للحاسة السادسة منذ نشأة هذا المصطلح للمعلومات
الواردة للشخص اليمر عبر حواسه الخمسة المعروفة وهي السمع والبصر والذوق واللمس والشم،
ولكن يمر عبر قنوات ذهنية اليستطيع الشخص العادي إدراكها والسبب انها تصل الى العقل
الالواعي أو العقل الباطن  .فالحاسة السادسة هي كل قناة توصل المعلومة اليك دون الحاجة
الى استعمال حواسك الخمسة .

أن الحاسة السادسة موهبة يمكن االستفادة منها وتقويتها
يرى بعض خبراء ماوراء علم النفس ّ
لدى االنسان لتكون مفيدة له وذلك بتصفية الذهن والصدق مع الذات والتأمل في الكون وتقوية
المشاعر االيجابية تجاه اآلخرين .ويمكنك اختبار نفسك لمعرفة ما إذا كانت لديك هذه الحاسة
السادسة بإجراء التالي:

 .1هل تستيقظ من نومك قبل رنين الساعة؟
 .2هل سبق أن ألغيت مشروعاً أو ق ار اًر ألنك أحسست بشيء غامض تجاهه؟

 .3هل تتحقق أحالمك دائماً؟

 .4هل تأخد وقتاً طويالً لكي تتخذ ق ارراتك؟

التليفون األرضي

 مفيد روح دگ الباب على بيت ابو سعد (مثال)گللهم رايديكم عالتلفون .

بقلم :د.هديل العزاوي

أجب على األسئلة التالية بكلمة “ نعم “ أو “ ال “

عباس
بقلم :االعالمي مفيد ّ

چان بس بيتنا بالطرف بي تلفون  ،وهاي السابقة
الوحيدة بتاريخ العائلة اننا جلبنا الحداثة قبل الجيران
 ،وليهسة اتذكر اول جهاز تلفون چان ابو القرص
ولونه اخضر ،ومحطوط على طبلة خشبية بركن
الهول  ،ولمن الجوارين المقربين عرفوا بموضوع
التلفون صار وسيلة لتواصلهم مع اقاربهم بالمناطق
االخرى  ،وألني صغير القوم بوقتها :

قصص واقعية من علم الباراسيكولوجي

ثم افترقنا أنا وصاحبي ،على أمل لقاء قريب ،وبينما
كنت أعود لبيتي ،قرأت على صفحات وسائل االتصال
االجتماعي خب اًر مفاده أنه ألول مرة سيتم افتتاح
صالة (ديسكو حالل) وفكرت كيف لنا أن نخرج من
أطر تلك الثنائيات المعروفة الحالل والحرام ..الذكر
واألنثى ..المسلم والمسيحي ..،وحينئذ تذكرت قول
الراحل بيومي قنديل (أشهد أن كارثة مصر _ وبالد
أميتها).
المنطقة _ في تعليمها وليس في ّ

سوالف عراقية
نص السبعينات  ،ما اتذكر ياسنة تحديداً  ،اجانا
للبيت التلفون االرضي  ،لمن چانت بدالة الكاظمية
تبدأ بالمفتاح  ، 441قبل استحداث البدالة اوائل
الثمانينات الى الكترونية ويتغير مفتاح البدالة الى
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الحاسة السادسة

 .5هل تعد نفسك شخصية محظوظة؟
واذا اجتي ام سعد  ،ابوية وعمي يطفرون لغرفة
الخطار  ،واذا اجه ابو سعد  ،أمي ومرت عمي
يطفرن للمطبخ  ..وهكذا .

چانت عندي امنية احچي بالتلفون ،وعمري بيها سبع
ثمن سنين ،بس ويامن احچي واصدقائي كلهم ماعدهم
تلفون بالبيت ،لهذا ظلت هاي االمنية عندي لحد سنة
 ،79يعني صار عمري بيها عشر سنوات ،قررت
بيها احچي بالتلفون ،لزمت دليل الهاتف وظليت اق ار
االسماء بشكل عشوائي ،لحد ما عثرت بأسم السيد
مؤيد البدري ،اكثر واحد احبه بعد ابوية جمعت كل
ماعندي من جرأة ،وفريت الرقم ،ودگ التلفون ،چان
يطلعلي هو نفسه ،صوته نفسه بالبرنامج ،وچانت
أول الو سمعتها بحياتي هي من السيد مؤيد البدري،
وچان اخاف وأطبگ السماعة  ...وكلكم عيوني

 .6هل تعتقد بالحب من أول نظرة؟
 .7عندما يطلب منك أحد أصدقائك أن تحزر كم هدفاً في مباراة ،هل تتوقع الرقم الصحيح؟
 .8هل تشكل المصادفة جانباً حقيقياً في حياتك؟

 .9هل تتخذ ق ارراتك دون أن يكون هناك سبب محدد؟

 .10هل تستطيع أن تتوقع ما بداخل علبة هدايا دون أن تفتحها؟
 .11هل تستطيع أن تحس بشيء سيء أو حسن قبل حدوثه؟
ّ
 .12هل تستطيع أن تتلقى رسالة عن بعد من قبل شريك حياتك وتوءم روحك؟
إذا كانت معظم إجاباتك بكلمة نعم:
فانت شخصية تتمتع بقدر كبير من الحدس والتوقع لما يحدث ،فحاستك السادسة تخبرك دائما
باألشياء قبل حدوثها.
تابعونا والى المزيد من القصص الواقعية واالختبارات والمفاهيم في علم الباراسايكولوجي.
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نقطة حبـــر
النفـــاق
بقلم :د .غسان فؤاد ساكا
وكذب في الحديث وخيان ٌة لألمانة.
إخالف بالوعد
هو
ٌ
ٌ
تتجسد في التمّلق والتّسلق
أجتماعية
ة
ر
ظاه
النفاق
و
ٌ
ّ
للوصول الى الهدف بأية وسيلة .إنها ولألسف محور
حياتنا اليوم حيث باتت نفاقاً في نفاق كما يقولون.
إنحالل في االخالق وضياعٌ للمبادىء والقيم السامية.
ٌ
عم الفساد في سائر المجاالت .فتفشت الرشى وانعدم
فقد ّ
الضمير وكم من ٍ
مال ُيدفع على حساب أصحاب الحق
من األكفياء واألذكياء ليتولى بدالً منهم من اليستحق
من الموالين للزعماء والحكام المفسدين في االرض.
لكن ذلك لن يدوم والبد من انتصار الحقيقة وإحقاق
الحق وسيظل المرتشون والراشون في ظلمات النفاق.

كثير من األمور أبرزها الدعايات
ّ
إن النفاق يتجسد في ً
الكبيرة والتهاني األسبوعية وشكر الشخصيات غير
المستحقة واإلعالم المنحاز للظالمين وأصحاب النفوذ,
ناهيك عن مظاهر البذخ في األعراس والمناسبات
االجتماعية المختلفة.
أمر مأساوي
عامة
بية
ر
الع
مجتمعاتنا
إن مايجري في
ٌ
محزن ومقلق فقد استولت علينا المظاهر ,وشدتنا
المفاتن ,واستبدت بنا األنانية واختفت المصلحة الوطنية
العليا .وتالشت المودة والمحبة وغاب الوفاء وصار
المال غاية كل إنسان .ورفض الصدق فصار عمل ًة
سلك
نادرة ,وموضع استهزاء ,وأصبح غريباً وشاذاً من َ
يق الحق واتبع نهج الصدق في السلوك والمعاملة
طر َ
والفكر ,وبعيداً عن العصرنة فليس كل مايلمع ذهباً.
أمام هذه الكارثة األخالقية واالجتماعية وهذا الواقع
المتردي نحتاج الى الجرأة والمواجهة العنيدة ومحاربة
كل مظهر للفساد ,والتنشئة الصحيحة عن طريق االسرة
الصالحة والمدرسة والمؤسسات الثقافية التي تسهم في
حياة
بناء الشخصية اإلنسانية .إننا بحاج ًة ماس ًة الى ً
معاصرًة تقوم على أساس العلم والتفكير العلمي وقائمة
على الصدق والنقاء والقيم .ورحم هللا من قال :وإنما
هم ذهبت أخالقهم ذهبوا
األمم األخالق ما بقيت  -فإن ُ

هل التسوق االلكتروني  ..توفير الوقت
والجهد وسهولة الخدمة أو إنه انعزال
ّ
اجتماعي بالكلية؟
بقلم :االعالمية ماريشا الزهر
كالماء والهواء أصبح االنترنت في حياتنا اليومية فال
منا يستخدمه ألغراضه وحاجاته
يمر يوم واحد إال وكل ّ
الشخصية خاصة فيما يتعلق بالتسوق االلكتروني
يعد من المفاهيم الحديثة نسبياً وبالرغم من
الذي ّ
ذلك إال انها باتت تشكل خط اًر حقيقياً على المحالت
التجارية الموجودة في األسواق ،وال يقتصر األمر
على بلد بالتحديد ألنها  -كما سبقنا وقلنا – تتم عن
طريق االنترنت وتستقطب الشرائح واألذواق واألعمار
المختلفة كافة.
تسو ٌق في شكله يقوم على العرض الكثير المترافق مع
شرح تفصيلي للمنتج والخيارات المتنوعة له ،وفي
مضمونه يحمل الكثير من المخاطر على اعتبار عدم
المسوقة أو عدم ضمان جودة المنتج،
معرفة الجهة
ّ
لكن األشخاص اليوم أكثر اتجاها لهذا النوع من
التسوق وذلك توفي اًر للوقت والجهد والبحث إضافة
إلى توفير منتجات بأسعار رخيصة لتتمكن المتاجر
االلكتونية من استقطاب عدد كبير من الزبائن ومن
خلق روح المنافسة مع غيرها من المتاجر.
هنا في كندا األمر نفسه حيث أطاح التسوق االلكتروني
بمعظم المحالت التجارية التقليدية التي بدأت بإغالق
تعرض
أبوابها منذ ما يقارب خمس سنوات ومنها ّ
لإلفالس نتيجة التفاعل الكبير والواسع بالشراء عن
طريق االنترنت سببها مجانية التجارة اإللكترونية
وانتشار المواقع التي تبيع “منتجات  -خدمات -
معلومات أو أي من األشياء األخرى” ،إلى جانب
عدم التقيد بمكان وزمان بالتحديد وسهولة إنشاء تلك
المنصات االلكترونية.
يمكننا القول أننا اليوم على عتبة عهد جديد في
مفهوم التجارة خاصة عمليات البيع والشراء باستخدام

االنترنت عن طريق االنتقال من التجارة التقليدية إلى
اإللكترونية ولكنها تبقى عملة ذات وجهين األول نافع
ومفيد ومختصر لكثير من مشكالت التسوق العادي
بالنسبة للمستهلكين ،في حين تتضمن متطلبات هذا
النوع من التسوق والتي تنصح الشاري بالتأكد من
أن المواقع االلكترونية تبدأ بـ ( )httpsوأهمية متابعة
الرصيد الخاصة بالبطاقة البنكية بعد االنتهاء من
عملية الشراء.
أما الوجه اآلخر فمن الممكن أن يتعرض المستهلك
المزورين في حال
لعمليات النصب واالحتيال من قبل
ّ
عدم معرفة الجهة العارضة ،لذلك يجب أخذ الحيطة
والحذر من العروض االلكترونية لتتم عملية الشراء
بطريقة صحيحة وسليمة ،لكن وعلى الرغم من ذلك
يبقى مجال االنترنت واسع لعمليات االختراق والتزوير
حتى فيما يتعلق بنوعية وجودة البضاعة المعروضة
فالمستهلك غير قادر على رؤيتها ولمسها حيث تعمد
أغلب المواقع االكترونية إلى إجراء شديد في عملية
البيع أنه ال يمكن للشاري إرجاع البضاعة تحت أي
سبب كان وخاصة فيما يتعلق باأللبسة من المعروف
أن القياسات تختلف من بلد إلى آخر فيقومون بالتبديل
فقط.
قضية تطرح العديد من األسئلة على المدى البعيد!
هل سوف يحتل االنترنت جميع مفاصل حياتنا التي
نعيشها ويفرض نفسه علينا كزائر خفيف الظل يحمل
الكثير من الخدمات  ...أو هل ستصبح حياتنا قوامها
استخدام االنترنت واالنعزال التام عن المحيط الخارجي
 ...وغيرها من األسئلة المجهولة اإلجابة التي يفرضها
العصر االلكتروني الحالي سواء شئنا ام أبينا.
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قنـاديل ...

بقلم :د .داليا حمامي

بينما ينام العالم
“أن يعيش المرء هذه الفترة الطويلة لكي يسحق
حتى الموت بجرافة ،هل هذا ما يعنيه أن يكون
اإلنسان فلسطينياً؟”
ٍ
شعب ُه ّجر ،و ٍ
أرض
رواية تختصر مأساة
اغتُصبت ،عبر حكاية أربعة أجيال تمتد من
قبل نكبة الــ 48وحتى االجتياح األخير لمخيم
جنين عام .2002

رواية بينما ينام العالم هي الترجمة العربية
لرواية ( mornings in Jeninأو صباحات
جنين) للكاتبة الفلسطينية األمريكية سوزان أبو
الهوى ،التي كتبت معظم روايتها على لسان
الشخصية “آمال” بطلة الجيل الثالث لعائلة
أبو الهيجا.
“آمال” التي اعتاد والدها أن يق أر لها روائع
األدب العربي وهي في أحضانه ،قبل شروق
ولما تتجاوز
الشمس ،وبينما ينام العالمّ ،
الخامسة من عمرها بعد.

لكن ..وبينما ينام العالم ،تأتي نكسة حزيران
 67لترسم ندبة ال تمحى على وجه األمة
العربية ..كندبة “إسماعيل” الشقيق األكبر
آلمال ،الذي ُخطف وهو ابن ستة أشهر أثناء
نزوح العائلة من بيتهم بعد تهجيرهم من قريتهم،
فتتبناه العائلة اليهودية التي قامت بخطفه،
ليصبح دافيد ،الجندي اإلسرائيلي الذي سام
شقيقه “يوسف” شتى أصناف الضرب واإلهانة
وهو ال يدري.
وبينما ينام العالم تجتاح اسرائيل لبنان عام
 1982تاركة وراءها  17500قتيالً:

منتهكاً بال بنية تحتية ،بال
مدم اًر و َ
(رقد لبنان ّ
طعام أو ماء ،واسرائيل تزعم أنها أُجبرت على
الغزو من أجل السالم“ ...نحن هنا من أجل
السالم ...هذه مهمة لحفظ السالم”)
تذكر سوزان أبو الهوى في روايتها مقاطع من
كتاب (رثاء األمة) للمراسل البريطاني روبرت
فيسك ..ومما جاء فيه في وصف القنابل
الفوسفورية اإلسرائيلية:

“كانت قصة الدكتورة أمل الشماع مروعة
وانكسر صوتها وهي ترويها :اضطررت إلى
أخذ األطفال ووضعهم في أحواض من المياه
إلخماد النيران ،وعندما أخرجتهم الحقاً بعد
نصف ساعة كانوا اليزالون مشتعلين ،وفي
صباح اليوم التالي أخذت الدكتورة الشماع
الجثث الصغيرة خارج المشرحة لدفنها ،وما
أفزعها أن الجثث اشتعلت بالنيران مرة أخرى”.
وبينما ينام العالم تحدث المجزرة المروعة في
مخيمي صب ار وشاتيال:
“على الجانب اآلخر من الطريق وجدنا أجساد

خمس نساء وعدة أطفال ،واحدة مستلقية على
ظهرها وثوبها ممزق ومفتوح ،شخص ما كان
شق بطن المرأة وفتحه بالعرض ثم إلى
قد ّ
األعلى في محاولة لقتل طفلها الذي لم يولد
بعد ،كانت عيناها مفتوحتين على اتساعهما،
ووجهها الداكن متجمداً رعباً”.
وبينما ينام العالم تجتاح إسرائيل مخيم جنين
للمرة الثانية وتسويه باألرض ،وتدفن عائالت
بكاملها تحت أنقاض بيوتهم.

أقوى نقطة في الرواية هي الوصف ..للكاتبة
قدرة على وصف المشاعر بشكل دقيق تهز
روح القارئ من أعماقه ،وتجبره على التوقف
عدة مرات ليلتقط أنفاسه من جديد بعد هول
ما ق أر لتوه ،لتمتلئ عيناه بالدموع رغماً عنه
مهما قاوم ..أذكر هنا وصف غضب “يوسف”
شقيق آمال بعد معرفته بفجيعة شاتيال:

“هاتفني يوسف صارخاً ،كان الحزن في صوته
يكفي لشق عنان السماء ،هز نشيجه األرض
تحت قدمي ،وظننت أن قوة حزنه ستمزق
الشمس إلى أشالء ،بكى من دون أي حدود
للسيطرة ،ارتجف كفريسة في نوبة الوجع
كمريض كزاز ،كصوت الرعد ،ضرب برأسه
الحائط بال رحمة وهو ما يزال يحمل الهاتف
على أذنه ،مازال يلعن ،مازال يبكي ،يطلق
صرخات احتضار روحه”.
خسارة تلو خسارة ..صفعة تلو صفعة ..ضربة
إثر ضربة أقوى ..هذا هو تاريخ فلسطين وتاريخ
أبنائها المسلوب ..ما زالوا يحملون صور
أجدادهم وصور بيوتهم ومزارعهم وحدائقهم،
بينما ّيدعي الصهاينة أن هذا تاريخهم وهذه
بيوتهم وأرضهم منذ فجر التاريخ.

رواية مؤلمة ،بل قاتلة ..تقتل في نفسك الرغبة
في مشاركة اإلنسانية واألرض مع وحوش ال
تعرف الرحمة.

من الروايات القليلة التي لن تغادرك مهما
حاولت ،ولن تبقى بعدها كما كنت من قبلها،
ستتركك محطماً حزيناً ممزقاً ،ال تكف عن
استرجاع مأساة الدم العربي المسفوك بال هوادة
تحت المباالة العالم ..وبينما ينام العالم.

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com
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الصفحة الطبية بقلم الدكتور عامر بطرس داود
• الفك يكون متشنجاً فيصعب فتحه لتحريك اللسان.

حالة بلع اللسان

أسباب حدوث ما يسمى بلع اللسان :

ياضية حالة وظاهرة
انتشرت في السنوات األخيرة في المالعب الر ّ
خطيرة ,هي ظاهرة ما تسمى بلع اللسان من قبل الالعب .وحدثت
حاالت وفاة بسبب هذه الحالة الخطيرة .الناس يقولون الرياضي توفى
ألنه بلع لسانه ولكن هذا كالم غير صحيح.
ما يسمى بلع اللسان هي حالة مرضية وعرض ناتج عن خلل
في الجهاز العصبي يحدث مفاجئاً ومصحوباً باختالجات عصبية
وفقدان الوعي مع ارتخاء الجسم بشكل عام ومن ضمنه الفك واللسان
واللهاة.
ما حقيقة بلع اللسان؟
إن ما يسمى بلع اللسان تعبير خاطئ وأمر من المستحيل حدوثه
ألن اإلنسان ال يمكنه بلع لسانه ولذا من الخطأ إدخال اليد لسحب
اللسان لألسباب التالية:
• عضلة اللسان قوية وال يمكن تحريكها أو سحبها بسهولة.
• اللعاب ال يساعد على التحكم في اإلمساك باللسان.

 .1إصابات او ضربات الرأس وارتجاج الدماغ كلها عوامل تؤدي
الى خلل في وظيفة الدماغ ما يؤدي بدوره الى ما يسمى بحالة بلع
اللسان.
 .2حاالت القصور في الدورة الدموية مثل حاالت االرتجاف
االذيني قد تؤدي الى الحالة.
 .3جميع الحاالت المرضية التي قد تسبب فقدان الوعي أو الغيبوبة
مثل هبوط نسبة السكر في الدم.
ماذا نفعل اذا حدثت هذه الحالة امامنا؟
• إمالة الرأس الى الخلف والضغط على الفك السفلي مع محاولة
دفع زاوية الفك األمامي مما يؤدي الى عودة اللسان الى وضعه
الطبيعي.
• إمالـة الـرأس للخلـف وجعـل الذقـن وتحريـك الفـك السـفلي لألسـفل
ثـم يخـرج اللسـان بطريقـة السـحب حيـث توضـع االصابـع (السـبابة
واالبهـام) خلفـه علـى شـكل خطـاف ويشـد للخـارج وفـي حالـة صعوبـة

أعراض تحذيرية لسرطان القولون
يعتبر سرطان القولون ثالث انواع السرطانات في العالم من ناجية
االنتشار ,يبدأ بتورم صغيرثم يتحول الى تورم سرطاني اذا لم يكتشف
بسرعه والشفاء منه محتمل اذا كان في بدايته.

يتلون باللون األحمر
األسود اذا كان النزف في أعلى القولون بينما ّ
اذا كان في الجزء السفلي من القولون.
 .3األلم أو المغص في البطن :المريض المصاب بهذا المرض
يشكو من مغص في البطن مع الشعور في النفخة والتخمة في
البطن ,وهذه األعراض مماثلة لعدة حاالت مثل تهيج القولون.
 .4الشعور بالغثيان والقيء :ال يحدث الغثيان والتقيؤ لجميع
المصابين بالمرض.

االرجـاع يجـب االسـراع بإدخـال أنبوبـة التنفـس مـن شـخص مختـص.
• يفضل استخدام أداة خشبية أو أداة تقليب اللسان بدالً من استخدام
االصابع فهي الطريقة األكثر أمناً للمسعف.

يفضل نقل المصاب الى المستشفى في غرفة العناية المركزة ألنه
• ّ
قد يحتاج الى إنعاش قلبي رئوي.
 .8أعراض اخرى :قد يحدث في الحاالت الشديدة خفقان في القلب
مع الم في الصدر وضيق في التنفس.
كيفية تشخيص سرطان القولون:

تشخيص هذا النوع من السرطان يبدأ من زيارة المريض لطبيب
العائلة واعتماداً على األعراض التي ذكرت وبعد فحص عالمات
المرض يتم اجراء الفحوصات واهمها:
• الفحص السنوي للبحث عن اي دم خفي في البراز.
• تنظير القولون االفتراضي.sigmoidoscopy

• تنظير القولون باستخدام الكامي ار .colonoscopy
• الحقنة باستخدام الباريوم.barium enema

طرق الوقاية من سرطان القولون:

 .1تناول كميات كافية من السمك لما يحتويه من أحماض أمينية
تقلل احتمالية االصابة بالسرطان.
 .2اإلكثار من تناول األغذية التي تحتوي على األلياف مثل
الشوفان.
 .3ممارسة التمارين الرياضية يومياً.
 .4االبتعاد عن شرب الكحول.
ولكن ماهي االعراض التحذيرية:

 .1التغير في حركة االمعاء :اكثرية حاالت سرطان القولون يحدث
لديهم تغير في حركة االمعاء ,اذ يبدأ في اسهال متكرر ويتحول الى
امساك حاد دون سبب معين وعادة المريض يعالج نفسه من هذه
االعراض دون االكتراث بخطورتها .وإذا لم تزول هذه األعراض
بسرعة يجب مراجعة الطبيب
 .2ميزة غير طبيعية في البراز :المصاب بهذا النوع من السرطان
يالحظ تغي اًر واضحاً في ميزة البراز وقد يحدث تغير في اللون بسبب
النزف في الجهاز الهضمي وقد يخرج دم مع البراز بشكل متكرر
يتلون البراز باللون
إذا كان النزف في المستقيم بسبب اإلمساك وقد ّ

 .5فقدان الشهية :الكثير من المرضى المصابين بهذا المرض
يعانون من فقدان الشهية ,قد يكون بسبب األعراض السابقة مما يمنع
المريض من تناول الطعام.

 .6فقدان الوزن :الطبيب يالحظ ان المصاب بهذا المرض يشكو
من فقدان في وزنه بسبب فقدان الشهية مع األعراض األخرى الناجمة
من انتشار الورم والجهد المبذول من الجسم لمحاربته مؤدياً الى
الشعور بالنحول العام.

 .5تناول كميات كبيرة من الخض اروات والفواكه يومياً.

 .6االبتعاد عن الوجبات السريعة التي تحوي نسبة عالية من
الدهون.

 .7تناول كميات قليلة من اللحوم الحمراء وخصوصاً المصنعة مثل
النقانق والالنشون.
 .8التوقف عن التدخين.
 .9عمل فحوصات دورية.

 .7فقر الدم :يحدث عادة عند الرجال أكثر من النساء عند تجاوزه
عمر الخمسين بسبب النقص في الحديد.
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أحداث رياضية صيفية مثيرة

طاقية اإلخفا ...

بقلم :رحاب سعدة

فيلم “سر طاقية اإلخفا” عن طاقية من يلبسها
يختفي عن األنظار فيلم قديم ظريف وفكرة مغرية
يحلم بها البشر كثي اًر ،وقد يكون لكل منا خططته
المريبة او الجميلة في استغالل طاقية اإلخفا لو
وجدت.

لفكرة اإلختفاء جانبان ،هناك جانب أخالقي فلسفي
تطرحه فكرة “اإلختفاء” عن عيون الناس وبالتالي
التحرر من قيودهم وأحكامهم وقوانينهم ،والقدرة على
العبث في الحياة دون تبعات للفعل أو قدرة اآلخرين
على إثباته ،وهناك جانب علمي عن إمكانية حدوث
االختفاء أصالً ،وقد ظل هذا الجانب مادة للخيال
العلمي والقصصي بأشكال متعددة ،منها الطاقية
أو الروب الذي يخفي من يلبسه ،أو دواء يشربه
اإلنسان يحوله الى شبح غير مرئي حتى يزول
تأثير الشراب أو حتى جهاز بأشعة معينة تخفي من
يتعرض لها عن األنظار.
لكن دعني أدعوك لوضع قصص الخيال العلمي
جانباً وأن تستعد للمستقبل  ...فالعلم سيأتي لك
بطاقية اإلخفا بشكل علمي حديث قائم على
حسابات وامكانيات علمية  ...سأشرح لك الجانب
العلمي ،وأترك لك البعد اإلنساني والفلسفي تالعب
به فكرك وضميرك في هذا الموضوع الشائك.

اإلختفاء أو التخفي عن الرصد من أجهزة تتبع مثل
الرادارات أو شاشات التتبع العسكرية بالفعل متحقق،
هناك طائرات تستطيع أن تتخفى عن أجهزة الرصد،
فتلك األجهزة تعمل على التقاط الموجات الصوتية
التي تحدثها الطائرات أثناء عبورها أو الكشف
الحراري عن أي محرك يولد طاقة وح اررة في اثناء
ِ
ِ
ومنظمات
بمعدالت
طيرانه ،فتم تزويد الطائرات
لدرجات الح اررة ومثبط للموجات الصوتية وبالتالي
ال يستطيع الرادار رصدها.

لكن ماذا عن العين المجردة التي تنظر مباشرة
لألشياء؟ هل نستطيع اإلختفاء من رؤيتها؟ نظرياً
وعملياً أيضاً اإلجابة نعم!
فالرؤية العينية تتم عن طريق سقوط الضوء علي
الجسم ثم انعكاسه الى العين ،حيث تلتقط الصورة
المنعكسة ويتم ترجمتها في المخ لنرى الجسم الذي
امامنا ،لكن لو هذا الجسم فقد القدرة علي عكس
الضوء المسلط عليه فلن يصل الى اعيننا ّأية صورة
وسيكون بمنزلة فراغ غير مرئي.

وكيف يتم ذلك؟ هنا يدخل اإلنسان بتجاربه وخبراته

بقلم :عاطف ميالد

المتراكمة في اكتشاف خصائص مميزة لنسيج
مصنع من نانو السيليكون  metamaterialقادر
على امتصاص الضوء الساقط عليه ،أو بعثرة حزم
الضوء لتنكسر حوله الى ما وراء النسيج وبذلك يتم
خداع العين فترى انعكاس الضوء على ما خلف
النسيج وال ترى النسيج نفسه ،واذا تم تغليف ما نريد
إخفاؤه بهذا النسيج فهو يغطيه ويكسر الضوء حوله
فيختفي عن النظر.

وهذا ليس معناه أن الشيء نفسه سيتالشى ،لكنه
فقط سيصير غير منظور وال يمكن كشفه وال رصده
باستخدام علم الضوء وقوانين انكساره وانعكاسه،
ولتقريب للصورة لألذهان تذكر كوب الماء الذي
يحوي معلقة عندما يسقط عليها الضوء فتظهر
المعلقة وكأنها منكسرة بين خط الماء والهواء ،هي
القانون ولكن في ال  metamaterialتحريف
كامل لمسار الضوء وانعكساه بحيث ال يرد صورة
الجسم الى العين الراصدة.

رغم نجاح هذه التجربة في المعمل لكن يظل أكبر
ٍ
تحد لها هو التكلفة العالية لصناعة هذا النسيج
بهذه التكنولوجيا خاصة عند الحاجة الى قدر كبير
من هذا النسيج إلخفاء اجسام كبيرة الحجم ،لكنها
معضلة مرهونة بالوقت البسيط لتوفر اإلمكانيات
بأسعار أقل.

هنا يأتي السؤال الفلسفي ماذا يجره علينا “التخّفي
عن األعين” من مشاكل ومنافع؟ أعتقد أن الدراما
أسهبت كثي اًر في تصوير احتماالت الكوارث التي
قد يتسبب فيها اإلنسان أذا أصبح خفياً ،فقد يطلق
هذا الوحش بداخله ويدفعه لفعل كثير مما يمنعه
القانون وهو آمن العواقب ،لكن العلم عندما يعمل
على هذه االختراعات تكون عينه دائماً على المنفعة
الكبيرة التي يمكن أن يحققها باكتشافاته ،ومنها
المنافع العسكرية التي قد تحمي الطائرات المقاتلة
من الرصد والضرب ،ولكن هناك منافع مدنية في
حالة السلم ايضاً ،منها مثالً الطبيب الذي يجري
جراحة دقيقة وسيستطيع أن يتخطى حواجز اليدين
واألجهزة المستخدمة أثناء الجراحة وليحصل على
رؤية واضحة وكاملة للعضو الذي تتم عليه العملية
وفي هذا دقة ومهنية أعلي .ى
ترى ..ماذا ستفعل انت لو استطعت االختفاء عن
األعين؟

هل تنقرض المدارس؟
أعلن جوجل أنه في خالل العقدين القادمين
بمساعدة الذكاء اإلصطناعي سيتمكن من تغيير
شكل التعليم في العالم ،فعصر الحفظ والمراجعة
واالمتحانات سينتهي ويحل محله شريحة يتم زرعها
في المخ ويمكن تحميلها كل المعلومات والعلوم
المطلوبة ،ومزودة بشريحة للذاكرة تحتفظ بأضعاف
ما يمكن لعقل طالب المدرسة أن يجمعه.
ولن يكون على الطالب سوى تحميل العلوم التي
يريدها على تلك الشريحة في عقله حتى تتم عملية
المعرفة كاملة ،وفي حالة طلب استدعاء تلك
المعلومات ستقوم النظم الحسابية algorithms
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الخاصة بالذكاء الصناعي بالبحث عن المعلومة
المطلوبة في الشريحة المحملة فو اًر واستدعاءها على
وجه الدقة ،وبذلك ال يكون هناك حاجة لالمتحانات
أو أسئلة نهاية العام .بل أن المدارس والتعليم
بصورتهما التقليدية الحالية قد يتعرضان لالنقراض
بعد هذا التحول التكنولوجي الكبير ،وتتقلص
المنافسة بين الطلبة لتصبح معتمدة على جودة
الشريحة وسرعتها ونوعية السوفت وير المحمل
عليها ليس التحصيل والدراسة كما هو الحال اآلن،
ومن يملك “ثمن” الشريحة األجود واألكثر سرعة
سيمتلك العلم والتفوق على اآلخرين.

نبدأ باالنتقاالت الصيفية وصراع العمالقة على
االستئثار بأفضل العبي العالم بين أقوى أندية
العالم  ,ولكن يظل الصراع الخالد كالعادة بين
كبيري العالم الريال والبارسا األشرس واألقوى.

فبينما اقتنص نادي ريال مدريد هازارد ,أحد اهم
تعدى  ١٧٠مليون
العبي العالم بمبلغ خرافي ّ
يورو ويحوم كالفراشة حول العب آخر من نادي
باريس سان جيرمان هو مبابي النجم الشاب الذي
يتراوح ثمنه حوالي ال ٢٦٠مليون يورو على أقل
يجهز برشلونة او البلو جرانا كما يحب
تقدير,
ّ
عشاقه تسميته باإلعالن عن صفقتين تاريخيتين
ّ
هما الالعب جريزمان من أتليتكو مدريد وبقيمة
لن تقل عن  ١٣٠مليون يورو بعد خفض قيمة
الشرط الجزائي من  ٢٠٠مليون يورو والالعب
اآلخر هو نيمار صاحب أعلى قيمة تعاقدية في
تعدت ال ٢٥٠مليون يورو وهي
التاريخ والتي ّ
قيمة انتقاله من برشلونة الى باريس سان جيرمان
تؤكد على
في حدث لن ينساه التاريخ واألنباء ّ
رغبة نيمار العارمة والذي أعلنها صراحة بالعودة
الى بيته القديم برشلونة وأنه ارتكب خطأ كبير
بتركه.

ورغم الصعوبة البالغة في الصفقة من الناحية
المالية والناحية النفسية والجماهيرية ألن أغلب
جماهير برشلونة لم تنس له تركه الفريق ،إال أن
رغبة وترحيب الالعبين في البارسا لعودته وعلى
رأسهم أهم العبي الفريق والعالم ميسي يرجح على
االفضل عودته مرة اخرى.
وهناك العديد من االنتقاالت الهامة ألندية عمالقة
مثل بايرين ميونيخ ويوفنتوس وباريس سان
جيرمان ومانشيستر سيتي ويونايتد

مبالغ فلكية تتعدي أحياناً ميزانية بالد افريقية
فقيرة حولت لعبة كرة القدم من لعبة ترويحية الى
بيزنس وتجارة وصراع مصالح ونفوذ

من ناحية أخرى تقام بطولة أفريقيا للمرة األولى
في التاريخ في يونيو الحار نتيجة انسحاب
المنظم الرئيسي الكاميرون لعدم الجاهزية،
وإسناد البطولة لمصر بعد منافسة شديدة مع
جنوب افريقيا .واستطاعت مصر في أقل من
 ٤أشهر من تجهيز جميع األستادات وأماكن
اإلعاشة وغيرها  ..وظهر حفل االفتتاح الذي
اتسم بالطابع الفرعوني باإلبهار لدرجة جعلت

بالتأكيد هي قفزة تكنولوجية مبهرة وتختصر سنوات
طويلة في عمر اإلنسان يقضيها في التحصيل
وسيحتاج العصر القادم لسرعة الذكاء الصناعي
لتحليل البيانات والمعلومات وتطبيق المعرفة
والقوانين عليها .لكن يا ترى  ،ماذا سيكون حال
العائالت التي تعجز عن توفير هذه الشريحة
ألبنائها ؟ ماذا سيكون حال األبناء ؟ وما الوسائل
التي ستتوافر لهم لمجابهة هذا الذكاء االصطناعي
المتقدم بإمكانيات العقل البشري المحدودة والمرتبطة
بدورة التعلم الطبيعية الطويلة ؟ هل تنقرض المدارس
دونهم فال يكون أمامهم فرصة تحصيل ما يفوتهم
من العلوم على شرائح المخ المزروعة؟ أم تبقى
المدارس حك اًر على هذه الطبقة الدنيا ؟ ولو بقيت
من سيقوم بالتدريس في تلك المدارس ألطفال تعيش
بمناهج قرن مضى وبإمكانيات الخطأ والصواب

كثي اًر من المعلقين على الحدث غير مصدقين أن
البطولة تقام في دولة افريقية .وتستمر المنافسات
لفترة تقترب من شهر وتحمل مصر الرقم القياسي
بالفوز بها سبع مرات منها ثالث مرات متواصلة
تليها الكاميرون بخمسة ألقاب .منافسة جميلة بين
 ٢٤دولة افريقية للمرة األولى في التاريخ وتعد
األهم بعد بطولة كاس العالم وكأس أوروبا.

وفي بقعة أخرى من العالم تقام بطولة امريكا
الجنوبية ،في معقل الكرة وأكثرها متعة في الب ارزيل
أو بلد السامبا الشهيرة ,وتتنافس ١٢دولة منهم
منتخبين من خارج أمريكا الجنوبية وأحد أعضاء
الفيفا بسبب أن امريكا الجنوبية ال تملك إال عشر
دول تخضع للفيفا ولمدة تقارب الشهر للظفر بهذا
البطولة التي يحمل لقبها األخير تشيليو .يحمل
العدد األكبر من األلقاب األورجواي بخمسة عشر
لقباً.
وتعتبر هذه البطولة تقريباً هي الفرصة االخيرة
لالعب الفذ وأفضل من أنجبته الكرة العالمية
الظاهرة ميسي الذي بلغ من العمر ثنين وثالثين
عاماً بالظفر ببطولة لم يستطع تحقيقها مع
منتخب بالده الى اآلن هي وكأس العالم لتكون
إنجازاته على المستوى الدولي ضعيفة جدًا
بالمقارنة مع ما يحققه مع ناديه البارسا ،بجانب
الب ارزيل الرائعة والممتعة والمرعبة والتي بالتأكيد
فرصتها هي األكبر نظ اًر لتنظيم البطولة على
أرضها
وهناك أيضاً حدث تاريخي لم ولن يتكرر في
اعتقادي حيث فاز وألول مرة في التاريخ فريق
تورونتو رابترز الكندي ببطولة أمريكا للسلة كأول
فريق من خارج أمريكا يفوز بهذه البطولة الرهيبة
وبعد ماراثون من المباريات بينه وبين صاحب
البطولة في نسختها االخيرة جولدن ستايت 114
  110وِفي االجمالي  4مباريات مقابل مبارتين.فيالها من أحداث رياضية ملتهبة ممتعة في
صيف أكثر ح اررة.

والتعرض للنسيان أي فقد المعلومة؟
وسؤال أهم لعلماء النفس عليهم البحث فيه ،هل
التعلم هو “حفظ المعلومات وتحليل البيانات فقط”؟
أم أنه عملية فكرية ووجدانية أكثر تعقيداً ،وأكبر
من مجرد تحميل المعلومات؟ أليس التعلم خطوات
تفاعلية تراكمية تغير في استقبال االنسان لألحداث
والواقع من حوله وتؤثر في عاطفته وحكمه على
األشياء  ..هل التعلم مجرد تجميل معلومات ؟ أم
تفاعل الوجدان والعقل وتركيبة الشخصية مع هذا
العلم لينتج منها طرحاً جديداً او اكتشافاً جديداً ؟
الزال أمامنا وقت لنفكر في هذه المعضالت ..
ولكن ليس كثير من الوقت  ،فخطوات التكنولوجيا
أسرع من تواؤمنا معها.
ر .س.

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com
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•بــرج الحمــــــــــل :قضايــا تافهــة تشــغلك وتضيــع الكثيــر مــن وقتــك ،ال تتدخــل فــي شــؤون اآلخريــن،
مواهبــك كثيـرة ولكنــك ال تعــرف كيــف تســتغلها. 
•بــرج الثـــــــــــور :حالــة الضيــق واالنزعــاج التــي تنتابــك ســتزول تلقائيـاً ،أنــت بحاجــة إلــى قســط مــن
ال ارحــة فــي هــذه الفتـرة بالــذات لمــا تمــر بــه مــن ظــروف.
•بــرج الجــــــوزاء :عقبــات تعتــرض طريقــك ولكنــك تواجههــا بقــوة وحــزم ،تحصــل علــى مكاســب جديــدة
بســبب نشــاطك الدائــم وحيويتــك ال ازئــدة.
•بــرج الســرطان :ال تتصنــع مــع مــن تحــب ،ابتعــد عــن المغامـرات العاطفيــة فهــي تضــر بســمعتك
وتســيء لعالقتــك مــع مــن تحــب.
•بــرج األســــــــــد :يــوم هــادئ وجيــد علــى الصعيديــن االجتماعــي والعاطفــي ،حــدث ســعيد ينتظــرك
فيجعلــك تنســى مــا مــررت بــه مــن مصاعــب.
•بــرج العــــــــذراء :عالقاتــك باآلخريــن تتدهــور ،كــن مرنـاً فــي تعاملــك مــع محيطــك ،ال داعــي للقلــق
علــى صحتــك وابتعــد عــن الوســاوس.
•بــرج الميــــــــزان :المطلــوب منــك فــي الوقــت الحاضــر التريــث وعــدم التســرع فــي اتخــاذ القـ اررات
الحاســمة فهــي ســتكون فاصلــة لــك.
•بــرج العقــــــرب :خبــر مفــرح يؤثــر تأثيـ اًر بالغـاً علــى مســتقبلك المهنــي ،كــن متفائـاً وتخّلــص مــن
األوهــام التــي ســاورتك باألمــس.
•بــرج القـــــــوس :وضعــك العاطفــي ليــس ســيئاً كمــا تتصــور وكمــا يهيــئ لــك خيالــك ،عــد إلــى
الحبيــب وصارحــه بمــا تحــس بــه.
•بــرج الجــــــــدي :رحلــة كنــت تحلــم بهــا ســتؤجل إلــى وقــت الحــق ..ال تتشــبث ب أريــك ،األفضــل أن
تتعــاون مــع اآلخريــن.
•بــرج الدلـــــــــــو :النقــاش أفضــل وســيلة للتفاهــم مــع الحبيــب ،خيبــة أمــل غيــر متوقعــة تصيبــك
بيــأس بالــغ.
•بــرج الحـــــــوت :األحـوال الماديــة تبــرز أمامــك هــذا اليــوم بالدرجــة األولــى ،ال تجعــل مــن وضعــك
الحالــي ســبباً فــي تــردي عالقتــك مــع اآلخريــن.
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يوسف

يا شمعة في زوايا
الصف تأتلق تنير
درب المعالي
وهي تحترق ال
أطفأ هللا نو اًر
أنت مصدره يا
صادق الفجر أنت
الصبح والفلق أيا
معلم يا رمز الوفا
سلمت يمين أهل
الوفا يا خير من
صدقوا
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In Switzerland, nearly 1% of children are born prematurely (i.e. before 32
weeks of pregnancy). These neonates are at high risk of developing neuropsychological disorders.
Researchers at the University of Geneva, Switzerland proposed an original
solution – music made especially for them!
The primary results of this approach were published in the Proceeding of the
National Academy of Sciences in the United States, and they are surprising.
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Medical imaging revealed that the neural networks of premature infants who
had listened to the music were developing much better. The neonatal intensive
care unit at the hospitals of Geneva welcomes 80 premature infants annually. Half of them may later develop neurodevelopmental disorders, including learning difficulties, attentional disorders, or emotional disorders. As the
hearing system is functional early on, music appears to be a good mean of
treatment, but which musics? The instrument that generates the most positive
reactions was the India snake charmers flute (the punji).
Very agitated children calmed down almost instantly, and their attention was
drawn to the music.
An experiment with a group of premature infants who listened to the music,
including a group of premature infants and a group of full- term newborn, was
conducted and showed that the brain network organization in the premature
infants developed similarily to that of full term infants.
References:
1. The Lancet Journal. 2. Medicalxpress.com
A.B.D.

الـزا مراديـ ــان
كارال النجــم

المكتب الرئيسي

397 Wyandotte St West
Windsor, ON N9A 5X3
Phone: (519)254-2000
Fax: (519)254-2003
icgo.media@outlook.com

Published articles express the views of
their owners. They do not necessarily
reflect the opinion of the newspaper

المقاالت المنشورة تعبر عن وجهة نظر
أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأى الجريدة

Primary
Inspection Kiosks
If you visit one of Canada’s busiest airports, you can notice newly
installed machines known as
primary inspection kiosks. The
Canada Border Services Agency,
in collaboration with the airport
authorities, introduced these
kiosks in 2017 and will continue
installing them throughout 2019.
The purpose of this step is to
make the work more efficient and
reduce the waiting times. Most
travellers arriving in Canada by
air can use the kiosks. The process goes as follows:
1. Scanning the travel document
2. Taking a photo
3. Verifying the fingerprints (if applicable)
4. Answering questions
5. Taking the receipt to the border services officer
The kiosks are available at the following airports:
• Terminal 3 of Toronto Pearson International Airport – YYZ
• Calgary International Airport – YYC
• Vancouver International Airport – YVR
• Ottawa International Airport – YOW
• Winnipeg Richardson International Airport – YWG
• Billy Bishop Toronto City Airport – YTZ
• Québec City Jean Lesage International Airport – YQB
• Edmonton International Airport – YEG
• Montreal-Trudeau International Airport – YUL
• Halifax Stanfield International Airport – YHZ
Source: https://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/pik-bip-eng.html
M. A.

Do You Have an Accent? Well. It’s Not Your Fault!
Mina Al Akko
Many of us are familiar with the concept of accents. Adults can learn a new language, but no
matter how hard they try, they seem to struggle in
mastering the language like a native speaker. It is
not impossible, but it is challenging. Children, on
the other hand, can master new languages and be
as fluent as native speakers.
Before explaining the concept of accents, we need
to define the term phoneme. Phonemes are the
basic units of language. They represent the units
of sounds. Humans are born with the ability to
learn all phonemes, which means that they have
the potential to learn any language they hear (or

see! sign language works similarly to spoken
language). After a couple of months, they will
narrow down those phonemes to the phonemes
of their parents’ language. However, they can regain some of the phonemes, but the older they
get, the harder the process is, and this is why
children can learn languages and master them
as well as native speakers.
This made psychologists hypothesize that humans have what is called a sensitive period, during which language acquisition is most efficient.
To put it simply, our brains are programmed to
receive language during this period, where the

language structure, grammar, and sounds can
be mastered. This holds true for first language
acquisition. If no language was received during
the sensitive period, there is no way to learn any
language (and especially grammar) later in life.
As for the second language, we can still learn
and be fluent in other languages later in life,
but it is very challenging to sound like native
speakers. So, if you want your children to master different languages, be sure to expose them
to these languages as early as possible so they
can maintain the phonemes
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Was the Number 1 Trending Topic on Twitter
Back in January, the Ford government announced several Ontario Student Assistance Program (OSAP) changes, including
the elimination of the free tuition possibility for low-income
students, elimination of the six-month grace period, increase
loans-to-grants ratios for specific students, and changes in
the income threshold and status of independent students.
The changes also included a 10% tuition reduction.
On Wednesday, June 19th, students received e-mails from
OSAP. They were told to log in the OSAP website and go to

the message center because there were updates to their application
status. After logging in, many post-secondary students across Ontario were in shock after checking their funding decisions. Some
students were told that they were not qualified to receive funding,
while others received less money with the majority being loans.
One student wrote on Twitter: “I am receiving HALF the amount
of #OSAP funding that I received last year. I’m nearly in tears, as
I worry about being able to afford school this year.” The tweet included a screenshot of her previous academic year funding, during
which she received $13,218 with $5,717 being grants. As for this
year, she will be receiving $6,861, only $789 are grants.

A 10% tuition reduction will alleviate students from paying
hundreds of dollars. However, the OSAP changes will result
in a reduction of thousands of dollars with more debt on the
students’ shoulders. Even the low-income students are disadvantaged because their grants-to-loan ratio dropped. If this
system remains valid, there will be an unfortunate shift in
the Canadian educational system from one that is [relatively]
based on merits to a one that is based on students’ ability to
pay. The University experience will never be the same, and
many students’ potentials will be submerge
M. A.

A Torontonian Outrage

It has been a stormy week for Ontario’s Premier Doug Ford.
After the backlash that he received from students because of
the changes he made to the Ontario Student Assistance Program (OSAP), and following the accusations of nepotism,
Ford is now being criticized by Toronto residents because he
decided to cancel the Canada Day celebration At Queen’s Park
in Toronto.

Quebec’s
Controversial
Bill-21
The government of Quebec passed a new bill that, according
to the bill’s supporters, is a movement towards “secularism.”
To put it simply, the bill will ban the expression of all religious
symbols in public sectors. There was a heated debate, especially between the Quebec Liberal Party, who was against it,
and Parti Québécois, who was for it. The bill ended up being
passed, and now it is illegal for employees in public sectors,
such as teachers, to wear any religious symbol like Crucifixes,
Hijabs, Turbans, or Kippas.
Prime Minister Justin Trudeau criticized Bill-21, saying, “we
do not feel it is a government’s responsibility or in a government’s interest to legislate on what people should be wearing.”
M. A.

Laryssa Waler, Ford’s Executive Director of Communications, said,
“For the first time ever, our government is helping hard-working
families celebrate Canada Day by offering free admission to the
first 500 visitors at 10 different Ontario agencies and attractions.
Instead of hosting a single event at Queen’s Park, we are providing
free admission for thousands of people to Canada Day events across
the province.”
Celebrating Canada Day at Queen’s Park in Toronto has been a
tradition for more than 50 years. The celebration usually costs
$300,000, and the entrance was free for everyone. The Ford government said that the new celebration will cost approximately $80,000,
while the entrance was free for the first 500 visitors in each region.
Many Canadians are still upset about the cancellation, primarily
because it is a tradition.
M. A.

Transit Windsor
Route Changes
On Wednesday, June 19th, the open house “More Than Transit”
was held at City Hall Square to receive the feedback and suggestions of 2000 Windsor residents about the transit service in
Windsor.
Pat Delmore, Transit Windsor executive, says that they are
studying the possibility of making a few route changes. “We’re
looking at potentially going from 13 routes to 26 routes, it’s a
huge expansion, …. We are looking at almost doubling the hours
of service we provide in the community. Of course, this a big,
plan and it will take 8 to 10 years to implement.” – says Delmore.
The goal of this step is to make the transit service more efficient
by reducing the travel time and allowing the residents to reach
their destination quickly. Residents can still give feedback up
until July 12th. The final plan will be presented this fall.”
M. A.

Be Aware of
Scamming
Newcomers in Canada can be extremely excited for finally
arriving in Canada and living the Canadian experience. The
transition might be difficult at first; learning about the laws
and regulations, the language barrier, and understanding the
cultural differences. One thing that they might not take into
account is scammers.
Scamming has recently become a big issue in Canada for
everyone, but newcomers are easy targets because they are
yet to master the language and might be easily tricked into
believing that the scamming requests are legit.

Scammers love to use the phone to pursue their scamming
goals. Many scammers pretend to be financial institutions
to steal your bank information. Others claim to be Canada
Revenue Agency threatening to put you in prison for tax purposes where in reality, they are calling to steal your information. Be aware that the CRA never makes threatening calls,
so never give any information unless you are one hundred
percent sure that it is the actual institution.
Other scammers put “pop-up” windows congratulating you
on winning a cash prize, while others pretend to be online-shopping websites waiting for you to give your credit
card information. If you think that something is too good to
be true (like winning one million dollars for opening a website), do not click on it. You can also avoid being scammed by
shopping on a reputable website, such as Amazon.
Always remember that scammers can come up with new creative ways to perform their scam, so be careful!
M. A.
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MP Brian Masse ....
As Windsor West
NDP Federal Candidate
On June 9th, 2019, the President of the Iraqi Canadian Group Organization, Dr. Khassan Fouad
Saka, attended the Windsor West Federal NDP Nomination Meeting, during which Member of
Parliament Brian Masse was unanimously elected as the Windsor West New Democratic Party
(NDP) federal candidate. Masse expressed his excitement and discussed some of his future plans.
The meeting was held at the Hellenic Cultural Centre, where many people were wearing orange
to express their support for Masse and the NDP.
The federal election is set to be held on October 21st, 2019.
M. A.

Morsi’s Death

Best Cities to Buy Real Estate
in Canada

MoneySense magazine, a Canadian online finance magazine, published a new article that features the 35 best Canadian
cities to buy real estate in 2019. They wrote on Twitter: “It’s live! Our perennially popular Where to Buy Real Estate Now
report by is live on.” The city with the lowest average house price was Trois-Rivières in Quebec while the most expensive
was, not surprisingly, Vancouver. Those two cities were ranked 23rd and 24th, respectively. As for the number one city, the
article’s author described it as “a sleepy underdog who worked hard for the last 10 years to attract global investment.” Can
you guess this city? Here are the top 10 cities that they have chosen:
10- Kelowna – British Columbia. The average house price 5- St. Catharines – Niagara – Ontario. The average house
price is $393,500
is $490,760
9- Ottawa – Ontario. The average house price is $400,800 4- Victoria – British Columbia. The average house price is
8- Abbotsford - Mission – British Columbia. The average $680,800
3- Brantford – Ontario. The average house price is $427,322
house price is $822,100
From2-Brian
official
page
GuelphMasse’s
– Ontario. The
average Facebook
house price is $527,300
7- Hamilton – Ontario. The average house price is $587,300
6- London – Ontario. The average house price is $394,121 1- Windsor – Ontario. The average house price is $313,146
M. A.

news.sarmad.com
Egyptian former predent Mohamed Morsi, 67, has suddenly died following a court appearance in Cairo, according to Egyptian State television.
The former president, who was also the Muslim Brotherhood leader,
was having his trial session in an espionage lawsuit on Monday, June
17th, for an alleged contact with Hamas when he fainted.
Morsi was serving sentences on convictions of killing Egyptian protesters, espionage involving Qatar and contact with Hamas, and other
convictions. He was sentenced to death in 2015, but the sentence was
overturned the following year.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan expressed his condolences. He
tweeted: “With great sadness and sorrow, I received the news of the
death of my brother Mohamed Morsi, the first democratically elected
president in Egypt. I call upon the mercy of Mohammed Morsi, one of
the most democratic activists in history. We belong to Allah and to Him
we shall return.”
M. A.

UNESCO Agrees to Transfer its
Regional Office to Iraq
The government of Iraq, headed by President Barham Saleh, announced on Thursday that the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has agreed to transfer its regional office to Iraq. UNESCO has accepted
the invitation of the Iraqi president to move its regional office to Baghdad instead of Amman. The organization allegedly
announced that approval after a phone conversation between the president of Iraq and the Director General of the Organization, Audrey Azoulay, in cooperation with the Ministry of Culture.
Saleh added: “This step, taken by UNESCO, will strengthen the partnership between Iraq and the Organization and will
reinforce the support of education, culture, science, and heritage in the country, noting that this response will be reflected
positively on the role of the Organization and its work in Iraq, especially the development of education curriculum along
with the technical and vocational training to enhance the capabilities of workers in various vital sectors. “
UNESCO’s office in Iraq was established in 2003 but was transferred to Amman in 2004 because of the continuous threats.
M. A.
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On June 18th, 2019, the president of the Iraqi Canadian Group Organization, Dr. Khassan Fouad Saka, and TV reporter Ms. Lona Paul, attended the
Open House for Chief of Police Al Frederick, celebrating his retirement after 35 years of committed service. The event welcomed everyone, including
the Mayor of Windsor and city councilors, police chiefs and members, lawyers, members of the media, and the general public. The atmosphere was
filled with joy and appreciation to the service Chief Frederick had provided to everyone in the community. On behalf of members of the Iraqi Canadian Group Organization, Dr. Saka provides his ultimate appreciation and gratitude to Chief Frederick, wishing himimage:
the best of
luck for his future
Freepik.com
endeavors. The Deputy Chief Pam Mizuno will become the acting police chief until the new chief is elected.

