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العــدد كلمــة 
  

        بقلم رئيسة التحرير غادة مفيد التلي

نشاطات المنظمة

كعادتنــا كلمــا أشــرف عــام علــى نهايتــه وهممنــا 
الســتقبال العــام الــذي يليــه نقــف أمــام مــرآة أنفســنا 
متســائلين  المســتعارة  الوجــوه  كل  مــن  مجّرديــن 
الــذي  مــا  تــرى  والتدقيــق,  التمعــن  مــن  بكثيــر 
حققنــاه مــن أجنــدات أحالمنــا وطموحاتنــا طــوال 
العــام المنصــرم و مــا الــذي لــم نحققــه؟ هــل كانــت 
ســنة ســخية كريمة أغدقت علينا خيراتها أم كانت 

شــحيحة فقيــرة حرمتنــا متعــة تمّيزهــا وتمّيزنــا؟ 
وبعدهــا ننهــي كل بحوثنــا وجدوانــا النفســية ونعيــد 
تــوازن أفكارنــا و بــكل مــا نملــك مــن شــغف وحــب 
للحيــاة وبعيــدًا عــن اليــأس نركــض مرّحبيــن بالعــام 

الجديــد ومتفائليــن بــأن القــادم أجمــل وأجمــل. 
فمرحبًا بضيفنا الجديد. 

وخيــرًا  وإنســانية  حبــًا  المملــوءة  بقلوبنــا  مرحبــًا 
. للجميــع 

مرحبًا بأحالمنا وطموحاتنا. 
ومرحبــًا بــوالدة العــدد األول مــن جريدتنــا جريــدة 

الســفير. 
وكمــا عودتكــم األم, منظمــة المجموعــة العراقيــة 
مــدار  علــى  الممتــدة  مســيرتها  طيلــة  الكنديــة, 
أربــع ســنوات مــن تقديــم الخدمــات ألبنــاء الجاليــة 
عملنــا  ومتطلباتهــم,  احتياجاتهــم  وتلبيــة  العربيــة 
جاهديــن أن تكــون اإلبنــة مميــزة كأمهــا وأن تكــون 
وينــدزور  فــي  والتســلية  والمنفعــة  للمعرفــة  منــارة 
وتورونتــو علــى أمــل أن تنــال الرضــا وأن تشــمل 
فــي يــوم مــن األيــام كل مقاطعــات كنــدا ومدنهــا. 
أســرة  باســم  ألشــكر  الفرصــة  هــذه  أنتهــز  وإذ 
تحريــر الجريــدة كل مــن ســاهم بإخراجهــا للنــور. 
والشــكر األكبــر لكــم أعزائــي أبنــاء الوطــن العربــي 
النجــاح  وشــعلة  البدايــة  شــعلة  فأنتــم  المغتربيــن 

نســتمر. ومشــاركاتكم  وبدعمكــم 
حاضنتنــا  لكنــدا  واالمتنــان  التقديــر  كل  أيضــًا 

 . جميعــًا
وكل عام وكلنا بخير وسعادة. 

الكندية العراقية  المجموعة  منظمة 
االيطالي   كابوتو  نادي  تكّرم 

كّرمت منظمة المجموعة العراقية الكندية نادي كابوتو االيطالي 
الشهير, وقّدمت له درع المنظمة لسنة 2018 تقديرًا لما قدمه من 
العراقية  للجاليات  المنظمة  التي تقدمها  للنشاطات  دعم ومساندة 

والعربية في مدينة ويندزور الكندية.
حيث قام مدير عام المنظمة غسان فؤاد ساكا, بتسليم الدرع للسيد 
رون مورو, المدير التنفيذي للنادي، كما قام السيد مورو بتقديم 
خالص شكره احترامه وتقديره للجالية العراقية والعربية التي تشَكل 
نسبة كبيرة في مدينة ويندزور معربًا عن سعادته لتقديم الخدمات 

لهم ومشاركتهم أفراحهم ونشاطاتهم.

الحتفاالت عيد الميالد سحرها الخاص عند االطفال, فمن منهم ال يعشق بابا نويل وهداياه, ومن 
منهم ال ينتظره من عام لعام. 

كعادتها منظمة المجموعة العراقية الكندية في هذا التوقيت من العام, تسعى بكل محبة الى زرع 
االبتسامة على وجه كل طفل من خالل إقامة حفل خيري يتزامن مع احتفاالت العالم بعيد ميالد 
رسول السالم السيد المسيح, إذ يقوم بابا نويل بتوزيع الهدايا لكل األطفال الموجودين في الحفل مع 

غداٍء مميز وأجواٍء مسلية ومسابقات.
من                   كل  ساكا  فؤاد  غسان  السيد  المنظمة  رئيس  باسم  لتشكر  الفرصة  هذه  السفير  جريدة  وتنتهز 
ساهم في إنجاح هذا الحفل سواء من أعضاء المنظمة أو المتطوعين الشباب وتخص بالشكر الجهات 

الراعية له:

• ZAYOUNA LAW FIRM 

•  FREEDOM MOBILE 

•  GABRIEL MAGGIO JR

• LUCY’S HAIR DESIGN & SPA

•  WINDSOR PALACE 

•  ALTAIF 

•  DR. WIRELESS 

•  DJ IMAD 

لالطفال الميالد  عيد  حفلة 
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اخبار الجالية

طالبنا  يثبت  يوم  بعد  يومًا 
العرب أن ال شيء يقف بينهم 
في  طموحاتهم  تحقيق  وبين 
نيل أعلى المراتب العلمية التي 
اوجين  الشاب  ويعتبر  يريدون. 
جامعة  خريج  اسحق  وردا 
ويندزور والحاصل على شهادة 
المدنية  الهندسة  في  ماجستير 
الطالب  لهؤالء  مشّرفًا  مثااًل 
أوجين  والمبدعين.  المتفوقين 
واحد من مئات الشباب العربي 

تلك  لكن  والّتغرب  السفر  الى  بالدهم  في  الحرب  دفعتهم  الذي  المثابر 
كل  رغم  المسير  وتابع  له  محفزًا  كانت  بل  حلمه  من  تحد  لم  الظروف 
الصعوبات التي واجهته في بداية دراسته والسيما فيما يتعلق باللغة فدرس 

وثابر وبإصراره اجتهد ووصل الى مراحل عليا في الهندسة المدنية. 

 Professional اليوم يؤكد نجاحه وتفوقه بحصوله على شهادة  ها هو 
الجالية  أبناء  ولكل  ألبويه  فخرًا  فكان    Engineering  Certificate
العراقية, ويسّر أسرة تحرير جريدة السفير في عددها االول أن تبارك له 

وألهله هذا التميز وتتمنى له المزيد من النجاحات.

مدينة  بلدية  سمحت 
مقاطعة  في  ويندزور 
بركن  للمصلين  أونتاريو 
الحي  في  سياراتهم 
مجانًا  للجامع  المجاور 
أربع  لمدة  مقابل  ودون 
يوم  وذلك  ساعات 
تأديتهم  أثناء  الجمعة 

للصالة, األمر الذي القى ترحيبًا من قبل المصلين لمثل هذا القرار.

   أقامت جوقة كنيسة القديس سمعان العمودي للروم الملكيين 
السيد  ميالد  عيد  بمناسبة  أمسية  ويندزور  مدينة  في  الكاثوليك 
العربية  باللغتين  ميالدية  وتراتيل  أغاني  تضمنت  المسيح، 
إضافة  الكنيسة  ألطفال  ميالدية  حفلة  أقيمت  كما  واإلنكليزية. 
إلى حفلة في قاعة الكنيسة ألفراد الرعية من أجل االحتفال برأس 

السنة الجديدة. 

آل اسحق الفرح يعّم 
ولدهم بنجاح 

مجاني ركن 
دومينيون جامع  لمصلي   

بتعليــم  البــدء  األرثوذكــس  للــروم  إغناطيــوس  القديــس  كنيســة  اعلنــت   
الموســيقى البيزنطيــة فــي التراتيــل الكنســية كمــا ســتبدأ بتعليــم اللغــة العربيــة 
مــن خــالل نشــاطات تضــم األطفــال مــن عمــر الخمــس أعــوام حتــى الثالثــة 

عشــر عامــًا، وذلــك يــوم الســبت مــن كل أســبوع.

ســمعان  القديــس  كنيســة  قاعــة  فــي  حفلــة  ســتقام  الحــب  عيــد  بمناســبة   
العمــودي يــوم الســبت المصــادف الثانــي مــن شــهر شــباط فــي قاعــة الكنيســة.

 فــي يــوم التاســع مــن شــهر شــباط القــادم تقيــم كنيســة القديــس بطــرس حفلــة 
بمناســبة عيــد القديــس مــارون ويحيــي الحفلــة المطــرب جــورج جبــور.

انشطة قادمة

امسيات ميالدية واحتفاالت برأس السنة الجديدة

البرنامــج  وينــدزور  مدينــة  فــي  الســورية  الجاليــة  مركــز  اســتأنف 
 École التعليمــي الخــاص بــه بــدءًا مــن الشــهر الماضــي فــي مدرســة
البرنامــج  ويتضمــن   ،Secondaire De Lamothe-Cadillac
والدراســات  العربيــة  كاللغــة  المتنوعــة  المــواد  مــن  العديــد  تدريــس 

أســبوعية. خــالل حصــص  مــن  الرياضيــة  والتربيــة  الفرنســية  اللغــة  إلــى  إضافــة  الكريــم  والقــرآن  االســالمية 
يســتقبل المركز الطالب من مختلف األعمار "من ســن الخامســة  وحتى الرابعة عشــر عامًا ويتم توزيعهم ضمن المســتوى الخاص 
بــكل فئــة عمريــة، حيــث وصــل عــدد الملتحقيــن بالبرنامــج الــى أكثــر مــن مئــة طالــب وطالبــة خــالل االســابيع األولــى مــن اســئناف 
البرنامــج، ويشــرف علــى العمليــة التعليميــة كادر مــن المدرســين المتطوعيــن مــن أبنــاء الجاليــة تلبيــة للطلــب الكبيرعلــى ضــرورة تعليــم 

اللغــة العربيــة لألبنــاء.
كمــا يوفــر المركــز الــذي تأســس فــي شــهر كانــون الثانــي / ينايــر مــن العــام الماضــي خدمــات الترجمــة والمســاعدة فــي إيجــاد فــرص 
عمــل مناســبة ألبنــاء الجاليــة مــن خــالل بنــاء الســيرة الذاتيــة وتعبئــة طلبــات التوظيــف وتدريــب العامليــن، إضافــة إلــى البحــث عــن 

الســكن المناســب للقادميــن الجــدد وإبــرام عقــود اإليجــار وعقــود التأميــن الخاصــة بالمركبــات.

مركز الجالية السورية

األرثوذكس  للروم  إغناطيوس  القديس  لكنيسة  كان  وأيضًا    
نصيب في هذه االحتفاالت من خالل حفلة رأس السنة الميالدية 
على  العربية  الجالية  أبناء  ضمت  والتي  ويندزور  في  األكبر 
اختالف دياناتهم وماّلتهم. كما أحيا أطفال الكنيسة أمسية غنائية 
هناك  كان  أيضًا  لهم،  الهدايا  توزيع  وتم  المجيد،  الميالد  لعيد 
نشاطًا خاصًا للشباب والشابات عبارة عن مخيم داخل الكنيسة 

لمدة يومين تخّلله حضور فيلم ومحاضرات وندوات هادفة. 

  من جهتها اقامت كنيسة القديس بطرس للطائفة المارونية حفاًل 
خاصًا مع غداء لألطفال وقام بابا نويل بتوزيع الهدايا على الجميع 
ايضا كانت هناك أمسية خاصة اشترك بها نحو ٢٠ طفاًل وطفلة 

أنشدوا تراتيل خاصة بعيد الميالد المجيد.

    من جهة اخرى, أقامت مجموعة فرسان كولومبس حفاًل ترفيهيًا 
لألرامل حصرًا تضّمن غداء وهدايا تذكارية اضافة  الى انشطتها 
الخيرية االخرى في العديد  من المجاالت على مستوى ويندزور. 
ومن الجدير بالذكر ان هذه الجمعية أسست عام 2003 وتعد 

االولى عربيًا في كندا وامريكا الشمالية.
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)غير  لألجانب  واللجوء  الهجرة  وزارة  عن  تصدر  وثيقة  الدراسة  تأشيرة 
الكنديين( الراغبين بالدراسة في كندا لفترة محددة. لألجانب الحق في تقديم 
الطلب إما عن طريق التقديم االلكتروني او عن طريق إرسال طلب ورقي.

شروط التقديم:

هناك عدد من الشروط التي يجب توفرها في مقدم الطلب وهي:

والتي  المتخصصة  التعليمية  الجهة  من  قبول  رسالة  على  الحصول   .1
تشير باإلضافة الى اسم الطالب، عنوانه، تولده، واسم المعهد او الجامعة 
او الكلية او حتى المدرسة االبتدائية او الثانوية مع اإلشارة الى نوع الدراسة 
وتاريخ بدء الدراسة وتاريخ انتهائها. والجهات التعليمية المتخصصة تشمل 
الكليات والجامعات والمعاهد التعليمية بغض النظر عن كونها خاصة او 
المؤسسات  بهذه  قائمة  واللجوء على  الهجرة  يحتوي موقع وزارة  حكومية. 
المؤسسات  قبل  من  الممنوحة  القبول  رسائل  ان  مالحظة  مع  التعليمية. 
التعليمية الموافقة على انتساب الطالب عادة ما تبدأ بحرف “ 0” ما عدا 
المؤسسات  وبعض  مدارس حكومية  ألنها  والمتوسطة  االبتدائية  المدارس 
في مقاطعة كويبك. مع لفت انتباه قرائنا األعزاء الى ان رسالة القبول من 
المؤسسة التعليمية ال تعني بالضرورة الحصول على فيزا الدراسة، بل يبقى 

القرار األخير من صالحيات وزارة الهجرة واللجوء.

القدرة  يثبت  ان  الدراسية  التأشيرة  الحصول على  بطلب  المتقدم  2. على 
األولى،  للسنة  الدراسية  األجور  لتغطية  الدراسة  تكاليف  على  المالية 
البلد  الى  العودة  عند  النقل  أجور  وتكلفة  المعيشة  تكاليف  الى  باإلضافة 
االم. على المتقدم بالطلب كذلك ان يثبت مصدر القدرة او الدعم المالي 
لتغطية النفقة الدراسية والمعيشة. هناك جداول مالية على موقع الوزارة يتم 

تحديثها سنويًا لتحديد المبالغ الدراسية.

3. الحصول على شهادة قبول من مقاطعة كويبك للراغبين بالدراسة في تلك 
المقاطعة. وشروط الحصول عليها محددة في موقع وزارة الهجرة واللجوء.

بالسجل  عليه  يطلق  ما  او  والسلوك  السيرة  تثبت حسن  وثائق  تقديم   .4
الجرائم  من  الجنائي  سجله  خلو  يثبت  ان  المتقدم  على  فيجب  الجنائي. 
قيادة  ان جنح  الهجرة على  لوزارة  التحديث األخير  والجنح. مع مالحظة 
السيارة تحت تأثير المسكر او تأثير الحشيش المخدر قد تؤثر على طلب 

التأشيرة.

5. يجب ان يتمتع مقدم الطلب بصحة جيدة وقد تطلب الهجرة واللجوء 
الكندي اجراء فحص طبي قبل منح التأشيرة.

6. ان يثبت مقدم الطلب للجهات المختصة االستعداد للعودة للبلد االم عند 
انتهاء تأشيرة الزيارة.

7. باإلضافة الى ما تقدم أعاله من شروط، فيجب على المتقدم ان يقدم 
نسخة من جواز سفر ساري المفعول، صورتين شخصيتين، نسخة عن عقد 
انه ضروري  المختص  الموظف  يعتقد  ما  الى  باإلضافة  ان وجد  الزواج 

من وثائق.

بإمكان مقدم الطلب اصطحاب الزوجة او الزوج واألطفال الى كندا بشرط 
الحصول  بإمكانه  الزوجة  او  الزوج  ان  مع  الطلب  تقديم  عند  ذلك  ذكر 
على فيزا عمل مفتوحة تحت هذا العنوان وكذلك بإمكان األطفال االلتحاق 

بالمدارس الحكومية فور حصولهم على تأشيرة دراسية لهذا الغرض.

الزاوية القانونية

اعتبارًا من 1 يناير 2019 دخلت قوانين القيادة المشتتة والتي 
 2018 عام  من  سابق  وقت  في  ملكية  موافقة  على  حصلت 
حيز التنفيذ بصورة رسمية في مقاطعة اونتاريو. وسيتم معاقبة 
السائقين المدانين بالقيادة المشتتة بموجب القوانين الجديدة بسحب 
الرخصة وغرامات كبيرة وتخفيض نقاط. وتزداد شدة العقوبة مع 

عدد المخالفات الالحقة المرتكبة:
وغرامة  أيام   3 لمدة  القيادة  رخصة  سحب  األولى:  المخالفة 

1000 دوالر.
وغرامة  أيام   7 لمدة  القيادة  رخصة  سحب  الثانية:  المخالفة 

2000 دوالر.
ثالث مخالفات أو أكثر: سحب رخصة القيادة لمدة 30 يومًا 

وغرامة بقيمة 3000 دوالر وست نقاط. 
وفقًا للقانون الجديد لم تعد القيادة مشتتة مقتصرة فقط على كتابة 
الهاتفية. فقد نشرت حكومة  المكالمات  النصية وإجراء  الرسائل 
انها  اذ  مشتتة  قيادة  بمثابة  تعد  التي  باألنشطة  قائمة  أونتاريو 

تجعل السائق أقل تركيزًا على الطريق مثل:
استخدام الهاتف الخليوي للتحدث، لكتابة رسائل نصية, التحقق 
من الخرائط او الختيار قائمة االغاني, التدخين وتناول الطعام, 
للغاية, قراءة  الراديو / CD أو تشغيل موسيقى صاخبة  ضبط 

.GPS الكتب والخرائط والصحف, التبّرج وكتابة عنوان في
إن القيام بأي من األنشطة المذكورة أعاله ستجعل من السائق 
مذنبًا بالقيادة المشتتة ، حتى لو كان على الطريق السريع أو عند 

اإلشارة الضوئية الحمراء. 
هناك حاالت تدخل ضمن باب القيادة المشتتة ألفعال قد تبدو 
غير مؤذية مثل ارتداء سماعات األذن التي من المفترض انها 
الوسيلة األكثر امانًا للدردشة اثناء القيادة مقارنًة بحمل الهاتف 

الخلوي. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال حقًا.  
القيادة يشكل خطرًا كبيرًا حيث  أثناء  أن وجود سماعات األذن 
إنه يحجب وعي السائق عن الضوضاء واالصوات من حوله، 
ومع ذلك، إذا كان من الضروري استخدام سماعات األذن أثناء 
القيادة، فإنه ُيسمح للسائقين استخدام سماعة واحدة فقط في اذٍن 
واحدة حتى يتمكن السائق من سماع ما يحدث خارج سيارته. 
يتم ضبطهم مستخدمين سماعات األذن في كلتا  الذين  وأولئك 
االذنين يمكن أن يحصلوا على غرامة قدرها 368 دوالر إضافة 

الى أربع نقاط ايضًا.

تنظر حكومة كندا بأهمية كبيرة الى إعادة لم شمل االهل واالجداد 
وتعيد فتح هذا البرنامج معلنًة استعدادها لمعالجة 20000 طلب 

خالل عام 2019.
قد  فالوقت  أجدادك،  أو  والديك  لكفالة  فإذا كنت مهتمًا ومؤهاًل 
من  هذه  برغبتك  الكندية  والمواطنة  الهجرة  دائرة  إلعالم  حان 
خالل ملء النموذج الخاص بذلك، علمًا بأن هذا النموذج سيكون 
متاحًا للراغبين عبر االنترنيت اعتبارًا من بعد ظهر يوم 28 يناير 

2019 وحتى اكتمال العدد المطلوب لهذا العام. 
هذا وقد عمدت الحكومة الكندية الى الغاء نظام االختيار العشوائي 
الذي كان معمول به خالل العاميين الماضيين واستبداله بأسلوب 
جديد يقوم على نظام الوارد اواًل يعالج اواًل. وبناًء عليه ستعمل 
اول  الى  دعوات  اصدار  على  الكندية  والمواطنة  الهجرة  إدارة 
20000 مقدم طلب كفالة مؤهل وسيتم منحهم 60 يومًا تقويميًا 

من تاريخ دعوتهم الستكمال االستمارات المطلوبة.
الشروط الواجب توافرها في كل من الكفيل وأولياء أمورهم أو 

أجدادهم :
أحد  إما  يكونوا حصرًا  ان  يجب  المكفولين  لألشخاص  بالنسبة 
لفحوصات  يخضعوا  أن  ويجب  اجداده  احد  او  الكفيل  والدي 
طبية، وتدقيق جنائي قبل قدومهم إلى كندا. أما بالنسبة للكفالء 
فيجب أن يبلغوا الثامنة عشر من عمرهم على االقل، وأن يكونوا 
الدائم  عنوانهم  يكون  وان  دائمين  مقيمين  او  كنديين  مواطنين 
ومقر اقامتهم في كندا بتاريخ تقديم طلباتهم وحتى صدور القرار 

الخاص بها. من ناحية أخرى وعلى الرغم من ان دخل الوالدين 
ليس مهمًا وال يؤخذ بعين االعتبار عند دراسة الطلب، اال ان 
الكفالء ملزمون بإثبات مقدرة مالية كافية لدعم آبائهم او اجدادهم 
الحد  شرط  بتحقيق  مطالبون  هم  لذا  كندا.  إلى  وصولهم  عند 
األدنى من الدخل الضروري للسنوات الثالث األخيرة التي تسبق 
تاريخ تقديم الطلب. علمًا بأن الحد األدنى من الدخل الضروري 
المكفولين  األشخاص  ويشمل  الكفيل  أسرة  حجم  على  يعتمد 
انفسهم. وعالوة على ذلك، يتعين على الكفالء التعهد بالتزامهم 
الكاملة عن والديهم او اجدادهم  لمدة 20  المالي ومسؤوليتهم 

عامًا تبدأ من تاريخ حيازتهم على اإلقامة الدائمة.

الذعة غرامات   ... نافذة  قوانين 

28 كانون الثاني ... انطالق برنامج لم الشمل للوالدين واألجداد

التأشيرة الدراسية الى كندا
بقلم سّتار الطائي
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ســــياسـة

األوسط الشرق  في  المشهد 
ســوريا ال يوجــد فيهــا ســوى الرمــل والمــوت، بهــذه الكلمــات بــّرر الرئيــس 
االميركــي دونالــد ترامــب قــراره بســحب قواتــه مــن ســوريا. قــرار ترامــب 
قابلــه أصــوات معارضــة كثيــرة فــي الكونغــرس، وحتــى داخــل ادارتــه مــع 

اســتقالة وزيــر الدفــاع جيمــس ماتيــس.
حــاول ترامــب التخفيــف مــن االصــوات المعارضــة، فقضــى ليلــة عيــد 
الميــالد مــع الجنــود االميركييــن فــي العــراق, محــاواًل شــرح وجهــة نظــره 

بــأن الوقــت قــد حــان لعــودة الجنــود االميركييــن.

لكــن االصــوات المعارضــة لــم تتوقــف، مــا اضطــر لجمــع أركان ادارتــه 
المتحــدة خســرت  »الواليــات  بصراحــة:  ليقولهــا  االبيــض  البيــت  فــي 
ســوريا منــذ وقــت طويــل، وباإلضافــة إلــى ذلــك فإننــا نتحــدث هنــاك عــن 
الرمــل والمــوت، ال نتحــدث عــن ثــروات ضخمــة، الحديــث يــدور عــن 

الرمــل والمــوت«
الســوريين  يوميــات  يرافــق  كان  ترامــب  عنــه  تحــدث  الــذي  المــوت 
علــى  ثقيــاًل  فصولــه   2018 عــام  اختتــم  حيــث  حياتهــم،  وتفاصيــل 
الســوريين بحصيلــة ضحايــا قاربــت الــــ 20 ألــف شــخص بينهــم أكثــر 

طفــل.  1400 مــن 
فــي العاصمــة  لــم تمنــع مــن مشــاهدة حــراك سياســي  المــوت  رائحــة 
الســورية دمشــق مــع افتتــاح دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة ســفاراتها 
فــي دمشــق بعــد ســنوات مــن اغالقهــا، حيــث باشــر القائــم باألعمــال 

النيابيــة مهــام عملــه مــن مقــر الســفارة.
كمــا اســتقبلت دمشــق أول رئيــس عربــي منــذ 8 ســنوات، مــع وصــل 
الرئيــس الســوداني عمــر حســن البشــير إلــى دمشــق فــي زيــارة عمــل، 

حيــث كان فــي اســتقباله الرئيــس الســوري بشــار األســد.

وأثنــاء انشــغال الرئيــس الســوداني باألزمــة الســورية اندلعــت أزمــة فــي 
بــالده، حيــث ضربــت الســودان موجــة احتجاجــات ومظاهــرات علــى 

الوضــع القائــم فــي البــالد. 
التــي  االزمــة  حــدة  مــن  للتخفيــف  الحكوميــة  المســاعي  أحــدث  وفــي 
يعيشــها الســودان أعلــن البنــك المركــزي الســوداني، سياســات جديــدة 

.2019 لعــام 
وأعلــن محمــد خيــر الزبيــر محافــظ البنــك المركــزي أن السياســات أكــدت 
علــى زيــادة المســاهمة فــي المحافــظ التمويليــة المشــتركة والصناديــق 
وبرامــج  الفقــر  مســتوى  خفــض  بمبــادرة  العالقــة  ذات  االســتثمارية 

التمويــل األصغــر.
التابــع  الدوليــة  األغذيــة  برنامــج  أكــد  اليمنــي،  المشــهد  تطــورات  فــي 
لألمــم المتحــدة كشــفه حــاالت ســوء اســتخدام المســاعدات المخصصــة 
للمدنييــن فــي المناطــق اليمنيــة الخاضعــة لســيطرة جماعيــة »أنصــار 

)الحوثييــن(.  هللا« 
وذكــر البرنامــج علــى موقعــه الرســمي أن دراســة اســتقصائية أجراهــا 
أن  كشــفت  الدوليــة  المســاعدات  مــن  مســتفيدين  مســجلين  علــى 
لــم يحصلــوا علــى حصصهــم  العديــد مــن ســكان العاصمــة صنعــاء 
مــن المســاعدات، وفــي مناطــق أخــرى ُحــرم الجوعــى مــن حصصهــم 

بالكامــل. 
فــي المقابــل، اتهــم المجلــس المحلــي فــي مدينــة الحديــدة اليمنيــة، التابــع 
لجماعــة »أنصــار هللا« )الحوثييــن( عــدم التــزام األمــم المتحــدة بتنفيــذ 

اتفــاق الســويد بشــأن مدينــة الحديــدة.
ودعــى أعضــاء المجلــس رئيــس لجنــة المراقبيــن الدولييــن إلــى القيــام 
بمســؤوليته فــي تنفيــذ وقــف النــار وإعــادة االنتشــار باإلضافــة لتطبيــق 

قــرار مجلــس األمــن 2451.
الخصبــة  البيئــة  تشــكل  العربيــة  المنطقــة  تعيشــها  التــي  االزمــات 

المنطقــة.  شــباب  لتجنيــد  محاوالتهــا  فــي  االرهابيــة  للتنظيمــات 
فرغــم الخســائر العســكرية التــي منــي بهــا تنظيــم داعــش اال أنــه مــازال 

قــادرا علــى تجنيــد الشــباب العربــي.
وأحــدث االخبــار فــي هــذا الســياق جــاءت مــن لبنــان، حيــث أعلنــت قيــادة 

الجيــش اللبنانــي عــن توقيــف خليــة لتنظيم »داعش«. 
وأفــادت القيــادة، فــي بيــان لهــا بــأن مديريــة المخابــرات تمكنــت مــن 
أربعــة  مــن  تتألــف  اإلرهابــي،  داعــش  لتنظيــم  تابعــة  خليــة  توقيــف 
ســوريين، كانــوا موجوديــن بيــن منطقتــي المتــن والشــمال، يتواصلــون 

المذكــور«. اإلرهابــي  التنظيــم  قيــادات  مــع 
التهديــد الــذي يشــكله تنظيــم داعــش دفــع وزراء ومســؤولون أمنيــون مــن 
13 دولــة لالجتمــاع فــي العاصمــة الكنديــة أوتــاوا للبحــث فــي مصيــر 

المقاتليــن االجانــب المعتقليــن فــي ســوريا.
أعلــن وزيــر الدفــاع الكنــدي هارجيــت ســاجان أن مصيــر نحــو 700 
مقاتــل أجنبــي معتقليــن فــي ســوريا ســتحدده البلــدان التــي يتحــدرون 

منهــا.
وقــال ســاجان خــالل االجتمــاع أن »جهــودا كثيــرة بذلــت فــي مراكــز 

المعايير)الغربيــة(«. مــن مالءمتهــا  للتأكــد  االحتجــاز 
مــن جهتــه، ذكــر وزيــر الدفــاع األمريكــي جيــم ماتيــس أن قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة ســجنت هــؤالء، وأنهــم يتحــدرون مــن نحــو 40 بلــدًا.
يذكــر أن بعــض البلــدان األعضــاء فــي التحالــف الدولــي صرحــت مــرارًا 
بأنهــا ال تريــد إعــادة هــؤالء المقاتليــن إلــى أراضيهــا نظــرا لصعوبــات 

جمــع المعلومــات عنهــم.
االرهــاب الــذي عانــت منــه المنطقــة العربيــة خــالل الســنوات الماضيــة 

رفع من وتيرة الشــحن الطائفي بين مختلف مكونات شــعوب المنطقة، 
وفــي هــذا الســياق أكــد مركــز اإلفتــاء لألزهــر أن »تهنئــة المســيحيين 
بأعيادهــم أمــر مرحــب بــه شــرعا إذ يصنــف مثــل التعبيــر عــن اإلحســان 
إليهــم والبــر بهــم ويدخــل فــي بــاب ليــن الــكالم وحســن الخطــاب، وهــذا 

مــا أمــر بــه هللا«.
وقــال األزهــر، فــي بيــان لــه: »أن جــواز تهنئــة المســيحيين بأعيادهــم 

يتوافــق مــع مقاصــد الديــن اإلســالمي ويبــرز ســماحته ووســطيته«.

تأتــي أهميــة موقــف االزهــر، مــع تحذيــر مطــران الســريان األرثوذكــس 
فــي جبــل لبنــان، جــورج صليبــا، مــن أن المســيحيين قــد يختفــون مــن 

العالــم العربــي بســبب األحــداث الدمويــة التــي تعصــف فــي أرجائــه.
الشــرق  فــي  المســيحيين  أن  حديــث صحفــي  فــي  المطــران  وأوضــح 
العربــي، أن الســكان المســيحيين فــي ســوريا والعــراق ولبنــان وفلســطين 
وبعــض مناطــق تركيــا، اضطهــدوا وهــو مــا تســبب بنــزوح أعــداد كبيــرة 
منهــم. ودعــا إلــى توفيــر األمــان فــي المنطقــة بشــكل يضمــن عــودة 

المســيحيين إلــى ديارهــم.
مــن جانــب أخــر، أفــادت صحيفــة »National« اإلماراتيــة بــأن القداس 
العــام لبابــا الفاتيــكان فرانســيس الــذي ســيجري فــي 5 فبرايــر القــادم فــي 

أبــو ظبــي ســيجري فــي ملعــب زايــد.
وأعلــن المكتــب الصحفــي للفاتيــكان فــي وقــت ســابق أن أول زيــارة لبابــا 
الفاتيــكان فــي تاريــخ الكنيســة الكاثوليكيــة إلــى اإلمــارات ســتجري فــي 
الفتــرة مــا بيــن 3 و5 فبرايــر القــادم، وإضافــة إلــى ذلــك ســتكون هــذه أول 

زيــارة لبابــا الفاتيــكان إلــى شــبه الجزيــرة العربيــة.

الــدرك  فــي المنطقــة العربيــة، تمكــن مصالــح  ومــن أخبــار الكندييــن 
عــن  وممثليــن  المحليــة  الســلطات  مــع  بالتنســيق  بالمغــرب  الملكــي 
المجلــس اإلقليمــي للســياحة بمدينــة شفشــاون مــن إنقــاذ حيــاة ســائح 

الزرقــاء.  الجوهــرة  تــاه خــالل رحلــة ســياحية وســط جبــال  كنــدي 

بقلم طارق داود



7 كانون الثاني 2019 - العدد1

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

الزاوية الطبية

االلكترونيـة الســجائر  احذروا 
يحتاج األطفال إلى فيتامين  D من أجل نمو وتطور صحي، فهو يلعب دورًا رئيسًا 

في بناء عظامهم وأسنانهم.

تؤكد الدراسات أن األطفال الذين ال يحصلون على ما يكفي من فيتامين D قد 
يعانون من عوز يجعلهم عرضة لخطر اإلصابة بالكساح، وهو مرض يؤثر على 
طريقة نمو العظام وتطورها. هذا وتشمل عالمات نقص فيتامين D تأّخر النمو 

الحركي ، ضعف العضالت ، األوجاع واآلالم ، والكسور الى جانب الكساح.

يكثر نقص فيتامين  D بشكل خاص لدى األطفال ذوي البشرة الداكنة، وبشكل 
عام ولدى األطفال الذين ال يحصلون على كميات كافية من الشمس إما بسبب 
قضائهم معظم وقتهم في الداخل أو بسبب إبقاء بشرتهم مغطاة لفترات طويلة. 
وتجدر اإلشارة الى أنه بالرغم من أن الرضاعة الطبيعية هي أفضل غذاء يمكن 
تقديمه للطفل إال أن األطفال الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية هم أكثر 
عرضة لنقص فيتامين  D من أقرانهم الذين يعتمدون على الرضاعة االصطناعية 
ألنه لبن الثدي يحتوي على كميات قليلة فقط من هذا الفيتامين )4 إلى 40 وحدة 

دولية لكل لتر( ، وهو ما قد ال يكون كافيًا لتلبية احتياجات الطفل. 

كيف نحصل على فيتامين  D؟

يأتي فيتامين د من مصادر مختلفة:

ضوء الشمس: يتكون فيتامين D بشكل تلقائي عند تعريض الجلد ألشعة الشمس. 
هذا المصدر غير كاف في كندا حيث أشعة الشمس تتوافر فقط في أوقات معينة 

من العام وفي أماكن معينة.  

 - والكبد  السردين،  التونا،  السلمون،  مثل   - األطعمة  بعض  تعتبر  األطعمة: 
مصدر غني بفيتامين D ويتم عادة إضافة فيتامين  D الى حليب البقر والسمن 

وحليب األطفال الرضع أثناء اإلنتاج في كندا.

مكمل فيتامين D: يأتي في شكل سائل ويعطى يوميًا بالقطارة لألطفال الرضع 
في كندا. 

هل يجب على النساء الحوامل تناول مكمالت فيتامين D؟

نعم بكل تأكيد. ألن كمية فيتامين D التي تحصل عليها النساء أثناء الحمل تؤثر 
على كمية فيتامين  D لدى الطفل عند الوالدة. من المرجح أن يعاني الطفل الذي 

D من نقص فيتامين D  يولد ألم تعاني من نقص فيتامين

اإللكترونية  السجائر  حظيت 
السنوات  في  كبيرة  بشعبية 
بين  سيما  ال  األخيرة، 
المراهقين والشباب ويرجع ذلك 
آمنًا  بدياًل  بأنها  االعتقاد  إلى 
لسجائر التبغ القابلة لالحتراق 
أقل  الصحية  مخاطرها  وان 
من مخاطر السجائر العادية. 

تلك  افادت  حيث  لذلك  منافية  نتائج  الى  توصلت  الحديثة  الدراسات  ان  إال 
الدراسات بأن السائل الموجود في السجائر اإللكترونية يحتوي ايضًا على مواد 
كيميائية سامة، وقد يؤدي إلى تكوين أبخرة سامة وتعريض مستخدميها لمضار 

النيكوتين أسوة بالسجائر العادية. 

فقد اّكد باحثون من كلية الطب بجامعة نيويورك أن السجائر اإللكترونية تزيد 
التي  الفئران  أن  وجدوا  القلب. حيث  وأمراض  بالسرطان  اإلصابة  من خطر 
تعرضت لبخار السجائر اإللكترونية قد تعرضت ألضرار في الحمض النووي 
في الرئتين والمثانة والقلب. وقد تم العثور على مثل هذا الضرر في خاليا الرئة 
والمثانة البشرية التي تعرضت لبخار السجائر اإللكترونية لمدة 10 سنوات. 

هذا وقد اشارت الدراسات الى تأثيرات أخرى مثل زيادة السعال وتفاقم الربو.

أن  لندن  في  ماري  كوين  جامعة  من  جريج،  جوناثان  الباحث  أّكد  وقد  هذا 
افتراض أن كل التأثيرات السلبية لتدخين السجائر تقل بالتحول إلى السجائر 
اإللكترونية هو إفراط في التفاؤل. لذا علينا الحذر فليست البدائل آمنة بالضرورة

في مرحلة ما، قد يختبر الجميع تقريبًا شعورًا غريبًا وغير مريح نتيجة جفاف 
العين، لكنه بالنسبة إلى البعض قد يكون أكثر من مجرد شعور غريب, فقد 
يكون مشكلة مزمنة تدعى بمتالزمة جفاف العين التي تنجم عادة عن تقاعس 
العين عن افراز كمية كافية من الدمع أو افرازها دمعًا ليس بالجودة المطلوبة 
لصحة العين. ال تسبب العين الجافة عادة مشاكل دائمة في البصر، ولكن في 
الحاالت الشديدة يمكن أن تصبح مؤلمة للغاية وتسبب تلفًا دائمًا في مقدمة 

العين.

هناك بعض البيئات التي قد تجعل العين أكثر جفافًا من غيرها كما ان ارتفاع 
درجات الحرارة وكذلك التدفئة المركزية قد تزيد من تبخر الدمع فتجعلها أكثر 
جفافًا، لذا قد يكون من المفيد تقليل درجة حرارة التدفئة المركزية في المنزل 
واستخدام مرطبات جوية إلبطاء تبخر الدموع. وفي األيام العاصفة قد يكون 
من المستحسن ارتداء النظارات الشمسية الملتفة لحماية العين من الرياح. وقد 
يكون من المفيد ايضًا محاولة تجنب األجواء الدخانية التي تهيج العين الجافة.

D فيتـاميـن  يحتــاج  طفـلك 

العين جفاف 

أعراض  يفاقم  والكومبيوتر  التلفاز  أمام جهاز  الجلوس  إطالة  أن  الدراسات  تؤّكد 
تجفاف العين, لذا ينصح األطباء بمساعدة العين على استعادة الرطوبة التي فقدتها 

بمنحها راحة كل 10 دقائق ومحاولة طرف العين أكثر من مرة.

وبشكل عام ينصح األطباء االكثار من تناول األغذية الغنية بحمض اوميغا 3 
الكمادات  ووضع  االصطناعية  الدموع  واستخدام  والسردين  السلمون  سمك  مثل 
الدافئة التي يمكن ان تساعد في التخلص من الزيت في غدد الجفون مما يساعد 

بدوره على تحسين جودة الدموع.

اخبارية

ثقـافيــة 

اجتماعيــة

 تصدر شهريا 

عن

 منظمــة المجموعــة العراقية الكندية 
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رئيس التحرير
غـــادة مفيد التـــــــلي
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المقاالت المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها
وال تعبر بالضرورة عن رأى الجريدة 
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ثقافة وفن

مختلفة  جديدة  بروح  الجديد  العام  ندخل  دعونا 
عن كل األعوام السابقة لنحصل على نتائج رائعة 

مختلفة تسعدنا وتسعد من حولنا. 

العمل.. اجعل عملك عنوان نجاحك ومقياس  في 
اهميتك في المجتمع والمنظومة الكونية وأّده به بكل 
حب ومتعة وحماس واخلق داخلك باستمرار الرغبة 
إضافة وشخص  لتكون  تفعل  لما  والقيمة  والحافز 
مبدع متميز فارق في محيطك وليس واجبًا تؤديه 
برتابة..  حّدث نفسك بأنك جئت الحياة لهدف ولن 
تتركها كما كانت قبل مجيئك، لو كان كل دورك هو 

أن تحدث تأثيرًا أفضل في حياة شخص واحد..!

العالقات.. راجع دوافعك وأساليبك وعطاءك  وفي 
بكل صدق وشفافية وحيادَية، ونَقها وعّمقها وجمّلها 
احتياجات  وتفّهم  بصدق..  فيك  ما  أروع  واظهر 
اآلخرين وراع أن كل مّنا يحارب ويصارع تحّديات 
عدة في حياته، فكن انت السند والجزيرة التي يجد 
باألمان  وينعم  يحتويه  الذي  والشاطئ  الراحة  فيها 
والدفء.. وحتمًا سوف يعود لك كل هذا من نفس 
ستعيش  أنك  وثق  تفاءل  الوفرة..  وبنفس  النوع 
أفضل وأسعد بتلك الروح الصافية وطريقة التفكير 
وجعلته  بهذا  آمنت  إن  الراقية  االنسانية  اإليجابية 

عقيدًة ومبدًأ وهدفًا وأسلوب حياة...

سعادتك قرار سعادتك ... 

وكل عام وأنتم أصحاب قرار.

وداعًا شركات االنترنيت... وداعًا شركات االتصاالت.... 
ما هو شعورك بشأن خيارات مزود خدمة اإلنترنت؟ مهما كان رأيك فبفضل Elon Musk المبتكر، صرعة تكنولوجية جديدة ستكون 
بدياًل في غضون بضعة أشهر. فقد كشفت شركة سبيس إكس SpaceX مؤخرًا عن خطة إلطالق ما مجموعه 12،000 قمرًا صناعيًا 
 SpaceX التكلفة وعالية األداء، وأجهزة إرسال واستقبال أرضية في مدار أرضي منخفض. في نوفمبر 2018، تلقت منخفضة 
موافقة لجنة االتصاالت الفيدرالية على نشر 7،518 قمرًا عريض النطاق، باإلضافة إلى 4،425 تمت الموافقة عليها في مارس 
2018. ومن المقرر إطالق الدفعة األولى من هذه األقمار الصناعية في يونيو 2019، وبدء التشغيل األولي لها بحلول منتصف 
 عام 2020 حيث سيتمكن عندها أي إنسان على وجه األرض من التقاط األنترنت دون حجب أو مراقبة أو تدخل أو شراء ذمم 

وسيتيح االتصال صوت وصورة بأي شخص في العالم دون رسوم طالما توافر االشتراك بالباقة.

تكمن الفكرة االساسية من المشروع في توفير النطاق العريض للمناطق التي ال تتوفر فيها هذه الخدمة وتقديم خدمة إنترنت أسرع من 
تلك التي يمكنك الحصول عليها من مزودي األقمار الصناعية اليوم. معظم خدمات األقمار الصناعية لديها 600 ميلي ثانية من 
الكمون، مقابل 25 و 35 مللي ثانية ستوفرها خدمة ستارلينك Starlink الخاصة بـ SpaceX، مما يجعلها قابلة للمقارنة مع خدمات 
اإلنترنت السلكية أو األلياف البصرية. وسيتم توفير خدمة النطاق العريض عالية السرعة والموثوقة بأسعار معقولة للمستهلكين في 
الواليات المتحدة وحوالي العالم، بما في ذلك المناطق المحرومة أو غير الخاضعة للشبكات الموجودة حاليًا. “كما تسعى شركة سبيس 

إكس SpaceX الى استخدامها ألغراض عسكرية أو أغراض علمية أو استكشافية. 

  بقلم : كريم شعالن

وصلة عاطلة والبحر هائج بليل بهيم 
كيف لنا أن نصل يا صاحبي؟

ال ضوء هناك
وال ساحل قريب.

هكذا هو المشهد الثقافي العربي في كندا، وهذه حقيقة ما يحدث في واقٍع 
مرير تعيشه الجالية أو الجاليات العربية المتفّرقة، المتباعدة رغم أنها تعيش 

في بلد واحد ومدينة واحدة.

لكن، ما هو سبب هذا النكوص؟

لوضع بعض  يتفرجون دون محاولة  الجميع  تجعل  التي  األسباب  وماهي 
الحلول وتعديل بعض َميل الحال؟

لألسف أنني أجد االجابات على هذه االسئلة صعبة وإذا ما حاولُت إيجادها، 
سأجدني مضطرًا للذهاب الى الُنخب من الشخصيات التي ُتمّثل الواجهة 
العامة للجاليات العربية والتي تنضوي - أغلبها - تحت مسميات حزبية، 
إيدلوجية، دينية، طائفية، تكتلية، الخ … وهنا ستكون اإلجابات أشبه بوضع 
وتشخيص  العالية  األنا  بلغة  الجميع  سيتحّدث  حيث  النار!  على  الزيت 
االخطاء )التي غالبا يحملها المتّحدث( وسيطلق رئيس الجمعية الفالنية او 
التجمع العاّلني أقوااًل ينتقد كذا جهة وكذا شخصّية، مما يؤدي لمزيٍد من 
الفرقة ومزيٍد من التشّتت والنكوص على المستوى اإلداري لقيادات الجاليات 

العربية - التي ُيفترض أن تكون الجالية العربية الواحدة.

ُتًمثل الجاليات العربية نسبة كبير اآلن في المجتمع الكندي، قياسًا لما كانْت 
عوامل  تزداد  أعدادنا  ازدياد  مع  أننا  والغريب  السابقة،  السنوات  في  عليه 

تباعدنا وفرقتنا ألسباب هي في الحقيقة أغلبها أمراض جلبناها معنا كثقافة 
ال يمكن مكافحتها بسهولة! 

النعرات الدينية والطائفية، واالنطواء على فكرة الُمعتقد األوحد إيدلوجيًا أو 
وحركة  يتناسب  بما  المشاِهد  تجديد  عن  وإبعاده  العقل  وسجن  تجمعاتّيًا، 
أو  للخراب،  المحّرض  السلبي  التراث  تمجيد  المعاصرة،  الحياة  تطور 
النرجسية العالية لبعض االشخاص المتصّدرين واجهة تمثيل الجالية، كل 
هذه االسباب وغيرها، هي تمامًا ما أوصلنا لما نحن عليه، وما سنبقى عليه 
يتحّقق  ال  وهذا  مناسبة.  لحلول  جديدة  ُسبل  إليجاد  العمل  عدم  حالة  في 
إاّل بجهد كبير تنجم عنه أساسات نبنيها من الصفر ونرتقي بها الى حيث 

نستطيع. 

الوعي الذي يجب تأسيسه بشكل تدريجي وعلمي، مبنّيًا على عمل جماعي 
يشترك به جميع ممثلو الجاليات العربية، الوعي هو أساس أول يجعلنا نفهم 
وندرك دورنا في ضرورة التقارب وفتح القلوب والعقول لتقّبل اآلخر وكسبه 
ألبناء  سليم  طريق  وتعبيد  بناء  عملية  في  درب  ورفيق  وصديق  كمساعد 

الجالية ومستقبل تواجدهم في كندا.

العربية من  الجالية  للعاملين في مجاالت تمثيل  البد من اختيارات موّفقة 
موظفين ومتطوعين، حيث البد أن يكون ممثلنا على وعي وإدراك وثقافة بما 

يتالءم ومكانته ودوره في إظهار واجهتنا الحضارية والتاريخية واالبداعية.

االهتمام بالشباب وزرع المحبة فيما بينهم، وإيصالهم لفكرة أساسية مفادها 
وخدمة  أواًل  اإلنسانية  خدمة  في  معًا  نكون  أن  دورنا  وأن  واحدة  أّمة  أننا 
آفاق  نملك  وما  يتناسب  مشّرف  حضاري  بشكل  وتقديمه  العربي  وجودنا 

حضارية عظيمة.

الجالية من  أبناء  مع  دائم  تواصل  والمبدعين وجعلهم على  المثقفين  دعم 
خالل إقامة الفعاليات الثقافية، فالمثقفون هم القيادات الحقيقة لألجيال، وهم 

النور األول الذي بإمكانه أن يكون مؤثرًا وفاعاًل.

بل أشك أن الحديث يطول كثيرا بهذا الخصوص.

وللحديث بقية.

بقلم: االستشاري النفسي عادل صدقي

سعادتك قرار  سعادتك 
شجون ثقافية

 Starlink مشروع ستارلينك
لتنفيــذ نظــام اتصــاالت انترنيــت فضائــي جديــد 
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ثقافة وفن

لم يكن جاكسون براون, المواطن االمريكي البسيط, يعلم أنه سيتحول الى كاتب مشهور بفضل النصائح التي وجهها البنه آدم عند 
دخوله الجامعة والتي القت اعجابًا كبيرًا من االهل واالصدقاء لدرجة جعلت من الكتاب الذي جمعها والذي حمل اسم ارشادات الحياة 

القصيرة، الكتاب األكثر تأثيرًا ومبيعًا بين الكتب في العالم لسنوات طويلة. إليكم بعضًا من النصائح التي تضمنها هذا الكتاب 
ال تيأس أبدا واحتفظ بخط للرجعة!

ال تتخذ قرارا وأنت غاضب!
كن شجاعا، وإن لم تكن كذلك فتظاهر، فلن يالحظ أحد الفرق!

ال تحرم اآلخرين من األمل فقد يكون هذا كل ما يملكونه!
حين تصادف كتابا جيدا اشتره حتى لو لم تقرأه! 

كن لطيفا أكثر من الحقيقة، ولكن ال تسمح ألحد باستغاللك!
شجع أبناءك على العمل في أوقات فراغهم حالما يبلغون السادسة عشرة.
ال تصدق كل ما تسمع، وال تنفق كل ما تملك، وال تنم قدر ما ترغب ...

اعتن بسمعتك جيدا فستثبت لك األيام أنها أغلى ما تملك!
 ال تخش العقبات الكبيرة فخلفها تقع الفرص العظيمة!

قد ال يتطلب األمر أكثر من شخص واحد لقلب حياتك رأسا على عقب!
احكم على نجاحك من خالل قدرتك على العطاء وليس األخذ!     

اقض مع أطفالك ضعف وقتك المعتاد وامنحهم نصف المال المعتاد!

ينطق العراقيون الشاي بالجيم األعجمية، أو الجيم ثالثية النقاط. 
ربما للتأثيرات المتبادلة بين الفارسية والعربية. 

الشــــاي  من  المعطرة  األنواع  بعض  على  يطلقون  كنــــدا  وفي 
 .)chai(ب

والكل يعلم بأن أصل التسمية من الصين واألمم اآلسيوية المتاخمة 
لها، والتي اشتهرت بزراعته وإنتاجه وتصديره إلى كافة بلدان العالم. 
أكبر  من  تعتبر  التي  إنكلترا  في  وتذوقه  الشاي  شرب  ترّسخ  وقد 

المستهلكين له. 

العراق  إلى  الشاي  وصل  فقد  المجتمعات،  بين  للتواصل  ونتيجة 
أيضًا، وشيئًا فشيئًا أصبح المشروب الذي ال ُيمكن االستغناء عنه. 
وقد وصفه الشاعر أحمد الصافي النجفي أجمل وصف حينما قال:

كأس  في  ُصّب  عقيٍق  ُمذاَب  َحسبته  الزجاج  كأِس  في  ُصّب  إذا 
جوهِر 

ويمتلك الشاي أهمية كبيرة عند العراقيين. فيعتبرونه كل شيء. فهو 
الغذاء لمن ال غذاء له، وهو الدواء، وال يستغنون عنه مهما كانت 

الظروف.  

ومن الطرائف المضحكة والمبكية، أّن أحد العراقيين عاد إلى بيته 
أيام الحصار الغربي على العراق، حيث عانى العراقيون األمّرين 

من قسوة الحصار وضيق الحاجة، فقال لزوجته :  عْدنه أكل؟ 

فردت عليه ليس لدي اي شيء سوى الچاي. وحينما أكمال العشاء 
المتكّون من الشاي والخبز.

 قال لها: يّله سويْلنا چاي “

العوائل  تجتمع  حيث  الجماعة،  لروح  رمزا  الشاي  أصبح  لقد 
أحيانا  يتحّول  كما  الشّيقة.  والحكايات  الجميل  للسمر  واألصدقاء، 

كرمز من رموز الكرم والمحبة واألريحية. 

وبدونه  االجتماعية.  األلفة  ِقَيم  حوله  تتأسس  شراب سحري،  فهو 
تتحول الحياة إلى عزلة خانقة. ومهما قّدم الناس لضيوفهم ما لّذ 
وطاب من المأكل والمشرب. ولكن كرمهم وترحيبهم يبقى ناقصًا، 

ِإْن لم ُيْختم بأقداح( الچاي(.

األمريكي )آرون هيوز( كان في الجيش األمريكي الذي غزا العراق، 
ِقَيم الحرية ،  للدفاع عن  أنه كان يقوم بمهمة وطنية  وكان يعتقد 
وكان يشعر بالكراهية لهؤالء العراقيين . ولكنه عاش تجربة مريرة في 
العراق، جعلته يستيقظ من وهم الحرية والعدالة المزعومة. فعاد إلى 
بالده محبطا. بعد أن قام بممارسة العنف واالنغالق تحت أسوار 

كراهية اآلخرين. 

كان ال يعرف هذا الشراب الشعبي الذائع االنتشار)الچاي(، وكان 
يرفضه حينما ُيقدم إليه من قبل بعض العراقيين، الذين يعبرون من 

خالل الشاي عن خصال الكرم والترحيب بالضيف.  

وحينما تقاعد آرون هيوز من الجيش، وعاد إلى الواليات المتحدة. 
عاش حياة صعبة بسبب كوابيس الحرب، وشعوره بالذنب ألنه كان 

واحدا من أدوات الغزو والتدمير. 

وفي محاولة منه لتنقية روحه من وحل الحرب. دخل إلى أكاديمية 
اللوحات  من  الكثير  أنجز  تشكيليًا،  فنانًا  ليصبح  الجميلة،  الفنون 

الفنية التي أعرب فيها عن بغضه للحرب ورفضه لها. 

ليس   ،2009 عام  أخرى  مرة  العراق  إلى  العودة  على  أصّر  ثّم 
كمقاتل وانما كفنان وإنسان يريد أن يشعر بدفق المشاعر اإلنسانية 

نحو العراقيين الذين كان يكرههم دون سبب.   
كان يبحث عن )الچاي( الذي كرهه ورفضه ذات يوم، عاد يتذوق 
الشاي األسود، ويستنشق من خالله رحيق االنسانية التي لم يتعرف 

عليها أثناء خدمته العسكرية. 

ذلك الرحيق األزلي الذي يعلو على ظلمات الكراهية بين الشعوب. 
لقد استلهم من الشاي فكرة تعزيز العالقات بين الناس الذين يتحلقون 

حول أقداح شايهم . يتسامرون أو يتبادلون أطراف الحديث. 

يقول هيوز عن الشاي:

“هو أكثر من كونه مجرد شراب. إنه جزٌء من الثقافة، وهو طقس 
ذو أهمية شخصية واجتماعية“

عاد إلى وطنه أمريكا، حامال معه مشروعا للحياة والتواصل، معتمدًا 
على رشفة الچاي العراقي، التي تساهم في تعزيز الروابط االنسانية 

بين الشعوب. 

لذلك فقد جاب كل أنحاء الواليات المتحدة، داعيا الى )چاي المحبة( 
ومعتقداتها  خلفياتها  عن  النظر  بغض  االنسانية،  التجمعات  بين 

وأهوائها وألوانها. 

الدفينة.  واألحاسيس  بالمشاعر  والبوح  الشاي  طقوس  في  الذوبان 
والكشف عن التجارب الشخصية، من أجل تطهير الذات من حقدها 

ووحشيتها.  

ارتشاف )الچاي( مع الناس سيعزز قيم الجماعة، وسيكسر جدران 
الكراهية التي تعزل الناس عن بعضهم. 

الجنود  الكثير من  التي شملت  إليه هيوز في حملته  هذا ما دعا 
الذين ساهموا في غزو العراق. 

لقد أصبح طعم )الچاي العراقي( متداواًل بين الكثير من األمريكيين. 

باألغنية  يترنم  من  المستقبل  في  نسمع  أن  المستغرب  من  وليس 
العراقية المعروفة. 

“خدري الچاي خدري “

بقلم: رحمن خضير عباس

ارشادات الحياة القصيرة
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بايسكل،  اشترالي  ابوية  متوسط،  واالول  ابتدائي  السادس  بين  تفصل  التي  بالعطلة 
وباألحرى آني رحت اشتريته بفلوس ابوية، وحتى ما اكلفه هواية، رحت اشتريت بايسكل 

مستعمل.

طبعا اني ما اعرف اسوق بايسكل، ولهذا اشتريت بايسكل ابو التچوة حجم 20، وهذا 
اول شي اني اروح وحدي اشتريه بحياتي، وبنفس الوقت هو اول بوري بحياتي.

من  الكثير  كلفني  الطبع  وهذا  موزين،  طبع  بيه  اللحظة،  هاي  ولحد  زغير  اني  من 
الخسائر، هو لمن اشتري شي ما ارجعه حتى لو اكون مغشوش بي، واتحمل وحدي 

نتيجة اختياري الخاطيء. 

البايدار مكسور  مال  والچف   , بريك  مابي  اول شي طلع   اشتريته،  لمن  البايسكل  
والحميه بصمغ، والن قياس الويل محير، ماكو چوب على قياسه، مخليله چوب مال 

تاير قياس 24 وبطريقة معينة مكعوريه ومدخليه .

اول مرة اركب عليه حتى اتعلم السياقه، طگ اللحيم مال البايدار، ظليت اسحل بي 
سحل، وطببته للبيت مثل طبت الحرامي، ماريد واحد من البيت يشوفني حتى ال اتعرض 

للتأنيب. 

من الصبح وديته البو عالء البايسكلچي، بدلي الذراع مال البايدار المكسور كله، بواحد 
قياسه يختلف عن قياس الذراع االيسر االصلي، وصار البايسكل كأنه مخصص لواحد 

عنده قصر باحد االطراف. 

المهم، اخذته وتعلمت بي سياقه، بس من اسوق بي ياخذ يمنه الن مو متوازن، ومابقى 
تيل مال كهرباء بالمنطقة يعتب عليه، تعلمت عليه واخذت شمرته، مثل ماتعلمت على 

هواية معوقات بحياتي واخذت شمرتها. 

التيل قوي، ولمن  التيولة مال الكهرباء، چان اكبر رحمه، الن  لو الشغلة باقية على 
ادعمه يضحك عليه، بس ابو الكراون التكسي اللي  هستوه مستلمها من الشركة وتنشخط 
متعلمه  تمرين  شكو  وانما  ويصفگلي،  يضحك  مراح  الخلفي  والچاملغ  الخلفية  الباب 
، ولو بس هو ميخالف، حتى  بمدرسة القوات الخاصة مال دورات السبعينات طبقه عليَّ
العبرية وياه، هذا الگاعد بالصدر نزل قبل السايق، چتفني چتاف، ونزل السايق .. ما 
احچيلكم شصار  .. كتله من هاي اللي يگولون عليها تكبر وتنسى، بس اني كبرت 

.. ومانسيت .. وكلكم عيوني

  بقلم الشاعر مكـرم كامــل 

في  العريقة  الصوفية  الطرق  من  المولوية  الطريقة  تعتبر 
بالد الشام وتركيا، وما زال لها الكثير من التكايا والمريدين 
الى  الصوفية  الطريقة  هذه  وتعود جذور  هذه،  أيامنا  في 
الشيخ جالل الدين الرومي الملقب بـ “ موالنا” حيث أخذت 
للمولوية،  الناس  الكثيرين من  التسمية، ورغم معرفة  منه 
إال أن جالل الدين الرومي لم يعرف إال من قبل المتابعين 

للطرق الصوفية أو المختصين لزمن طويل.

 “ لعبه  الذي  الكبير  الدور  الى  هنا  االشارة  من  بد  وال   
كتاب قواعد العشق االربعون” للكاتبة التركية أليف شافاق 
في إحياء ذكر هذا الشيخ الجليل وإعادة أعماله وكتبه الى 
يرّكز  الكتاب  أن  ورغم  االهتمام،  دائرة  وضمن  الواجهة 
بشكل أوسع على شمس الدين التبريزي إال أنه أعاد إماطة 
اللثام عن كتب وأقوال الرومي وجعلها منتشرة لدى الكثير 

من الجيل الجديد، فمن هو موالنا؟

وبلخ  البلخي،  حسين  بن  محمد  بن  محمد  الكامل  اسمه 
هي مدينة في فارس – أفغانستان حاليًا- حيث ولد سنة 
عائلته  مع  المدن  من  عدد  الى  بعدها  لينتقل  1207م، 
هربًا من المغول، قضى معظم حياته في تركيا حيث تفّرغ 
للتصوف بعد أن كان أمتهن التعليم، ومن أكثر من تأّثر 
الصوفي  الشاعر  أساسيتان،  شخصيتان  حياته  في  بهم 
فريد الدين العطار، وقد التقاه في مطلع حياته فحّبب اليه 
الرومي على  اعتماد  في  السبب  وكان  والتصوف  الشعر 
التبريزي  الدين  أما شمس  أفكاره الحقًا،  نشر  في  الشعر 
فهو الشخصية االكثر التصاقًا باسم جالل الدين الرومي 
حيث ترافقا حتى مقتل التبريزي، وكان له اثر كبير على 
في تبّلور الطريقة المولوية، ويمكن القول أن التبريزي هو 
المعلم االول والمرجع االساسي لهذه الطريقة الصوفية التي 

نشرها موالنا وأعطاها اسمه.

لكننا  والرسائل،  الكتب  من  الكثير  الرومي  الدين  لجالل 
اليوم سوف نتكلم عن ديوانه الشعري “ المثنوي”، وهو من 
وبإصرار  الخمسين  بلوغه  بعد  تأليفه  بدأ  حيث  كتبه  أهم 
من أقرب مريديه واسمه حسن حسام الدين، وللديوان قصة 
غريبة حيث أن جالل الدين لم يكتب فيه حرفًا واحدًا بيده، 
بل طلب من مريده أن يسجل ما ينشده ، فكان يتبعه أينما 
كان  جزء  كل  نهاية  وفي  مواله،  ينشده  ما  ويسجل  كان 

يتلوعليه ما كتب ليقوم الرومي بتصحيحه وتنقيحه.

ومما ورد في ديوان “ المثنوي “

إن اللفظ الواحد ليدمر عالمًا، ويجعل من الثعالب الميتة 
أسودًا.

الفكرة التي انطلقت فجأة من اللسان، أعلم أنها كالّسهم 
الذي انطلق من القوس، وذلك السهم ال يعود أبدًا عن 
طريقه، إذ ينبغي أن يسد طريق السيل من بدايته، وما 

دام انطلق من منبعه، فقد اجتاح العالم.

فإن  الدنيا،  في  الماء  عن  يبحثون  الظامئون  كان  إذا 
الماء في الدنيا يبحث أيضًا عن الظامئين.

عراقية سوالف  “موالنا”  بقلم: االعالمي مفيد عّباسعودة 

 ِحبى الحياة و ما ترشبيش القهوة سادة

 و صدقينى ....

 الدنيا موش معمولة عىل قد العبادة

 الدنيا ضحكة يا تضحكيها يا تندمى

 و تعيىش تشىك للِوسادة

 الدنيا رأِيك ف الحياة

 بني ضفتني موت أو والدة

 الدنيا ف األصل إنعكاس للروح

 و طبيعى بتزَوِّد زيادة

 الدنيا حالِتك أو مرايِتك َركِّزى

 دى ف كل صبح بتوصفك

 الدنيا صاحب بس عمره ما ينصفك

 الدنيا لقطة ف فيلم بتعدى ... 

 و ممنوع اإلعادة

 الدنيا ورقة إمتحان و مافيش مكافآت لإلجادة

 ما تزَوِّدى السكر شويَّة و جرَّيب يوم ترشىب

 القهوة مظبوط أو زيادة

 أو تجرَّىب تحبى الحياة و ما ترشبيش القهوة سادة

 طب جرىب يوم تضحىك من غري سبب

 الضحك عمره ما كان ف يوم قلة أدب

 دا الضحك يقدر يهزم الحزن العنيد

 لو حتى بالدمع إتغلَب

 و البسمة ىف وشوش البرش ترصيح مرور

 و الحزن و التكشري غرور

 الضحكة بتَسوِّى الَعَجب

 و قالوها ِف األمثال زمان خليك بشوش

 تبقى املُتَوَّج ع العروش من غري جواِهر أو َدَهب

 أصل الِغَنى مش كله مال

 و ال ُعمرُه هايُدوم الِوصال و يروح َغَضب

 إال بسامحة وش ضاِحك ف اللُقا سكر زيادة

ما تجرَّىب تحبى الحياة و ما ترشبيش القهوة سادة

سادة القهوة  تشربيش  ما 
 بقلم: الشاعر طارق العمري
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فنجـان قهـوة

لم تكن وفاء تعلم أن حياتها ستنقلب رأسًا على عقب بعد أن تخطو 
أولى خطواتها خارج بلدها، كانت كغيرها من أولئك الذين رغبوا 
في تغيير حياتهم لألفضل وتأمين مستقبل جيد لعائالتهم وأوالدهم 
في السفر خارجًا، لكنها لم تعلم أن تلك األمنيات ال تتحقق إال 

بالجهد والتعب المتواصل واإلنسالخ عن الذات بشكل دائم. 

تكاد مشكلة وفاء تنطبق على الكثير من األشخاص الذين غادروا 
بالدهم بمحض خيارهم أو مجبرين على ذلك، حيث بدأت حياتهم 
باالختالف تدريجيًا وفقا للنمط الغربي في معظم تفاصيله فغدت 
العيش  لقمة  لتأمين  الزمن  مع  بسباق  أشبه  اليومية  الحياة  وتيرة 
الكريمة، إضافة إلى متابعة أوالدهم ومراقبتهم عن كثب خاصة 
وأن المفاهيم الغربية ال تتناسب مع عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم 
األمر الذي شّكل الخوف لدى غالبية األهالي الذين بدأ أوالدهم 

يألفوا العيش في بلدهم الجديد.

عالم غير محدود في الغرب .. قاموس مليء بمفردات مختلفة 
كّمًا ونوعًا .. مجتمع مدني يعتمد الفردية واالستقاللية في كافة 
المغترب  المراهق  يخوضها  جديدة  وتجربة  نوعية  نقلة  األمور، 
جميعها تدخله في حالة انفصام شخصية بين األصل والمكتسب، 
تلك الحالة تجعل لدى األهل وسواس الضياع الذي يعتبر مفتاح 
ال  البركان  ذلك  واألوالد،  األهل  بين  المشاكل  من  ثائر  لبركان 
تخمد ناره إال باالستسالم لرغبات األوالد أو حالة نزاع دائمة يخرج 
كل  في  الحرية  أساسه  بلد  في  بالخسارة  مكّللين  الطرفين  منها 
شيء حتى التربية والتنشئة المنزلية التي تواجه العديد من العقبات 
والمطّبات أمام األهالي الذين حملوا مفاهيمهم االخالقية والتربوية 
من الشرق وأرادوا تطبيقها على األوالد في مجتمع “األنا والذات” 
الذي يسعى إلى التركيز على الفرد كنواة للمجتمع الغربي وإعطائه 
كافة الحقوق كحق التعبير عن الرأي وحق المعتقد الديني والتملك 
التي تقوم عليها الديمقراطيات الغربية وفقا للدستور، االمر الذي 

يدفع بالشخص إلى اإلفراط بالثقة.

الثقافة  الغربي والشرقي من حيث  المجتمعين  فروقات كثيرة بين 
أن  مجبر  طرق  مفترق  على  اإلنسان  تضع  والمعتقدات  والقيم 
دائمًا  هناك  أن  القضية  في  المشرق  الجانب  لكن  منها،  يختار 
الدخول في  للتطور والتغيير، حيث يستطيع أي شخص  فرصة 
الدراسة والتعليم بأي مجال يتناسب مع طموحه وكفاءته من خالل 
ما تمنحه تلك البالد من تسهيالت مادية ودراسية لجميع األعمار 
والفئات والمنح الجامعية لألجانب القادمين من الخارج، ما يفسح 
المجال لإلبداع في االختراعات التي أعطت المجتمع الغربي صفة 

التقدم علميًا.

تسهيالت أخرى تمنحها تلك البالد بسخاء للقادمين الجدد لكنها 
سيف ذو حّدين أال وهي الضمانات المادية المقدمة من البنوك 
أخرى  ناحية  من  لكنها  الشخص  يدّي  بين  متوفر  المال  تجعل 
تدخله في دوامة الركض المستمر وراء الجزرة بمعنى آخر تثقل 

... وهناك”  ”هنا 
مفردات القاموس الجديد لدى المغتربين 

الزهر ماريشا  االعالمية  بقلم: 

مفاهيــم مختلفــة ضاع فيها المغترب بين األصل والمكتســب 

أن  الممكن  من  والتي  المنتهية  غير  المالية  باألعباء  كاهله 
يقضي حياته بأكملها وهو يسعى جاهدًا إلى تسديدها، فيقضي 
أيامه بالعمل كآلة تنتج المال ويفقد اإلحساس بالمتعة والتسلية 

مع عائلته أو أصدقاءه. 

كذلك هناك المعتقد الديني الذي يضرب جذوره في المجتمع 
الثانوية  الذي يعتبر من األمور  الغربي  الشرقي على خالف 
وغير المهمة لدى الغالبية من الناس على اعتبار أنهم يعتمدون 

المدرسة العقالنية والعلمية والمنطقية. 

والقيم   ، المحيطة  البيئة  على  تعتمد  المجتمع  في  ثقافة 
والمعتقدات ، وبالتالي فإن الثقافة تختلف من منطقة ألخرى 
المختلفة والتي تختلف كثيرا عن  بثقافاتها  لتتميز كل منطقة 
بعضها البعض . اليوم ، دعونا نتعرف على مدى اختالف 
الثقافات في العالم والتي يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين 

مثل الثقافة الشرقية والغربية .

الرابح في الغرب هو الذي يستطيع إمساك العصا من الوسط 
أي اعتماد مفهوم االعتدال في كل شيء ويكون لديه الحكمة 
في اتخاذ القرارات الالزمة والضرورية األمر الذي يتطلب منه 
تواجهه  التي  والمشاكل  الصعوبات  حل  في  والتروي  الهدوء 
ومعرفة الوقت الالزم لقول نعم أو الء، فثقافة المجتمع الغربي 
وأنماط  االجتماعية  الميول  أن  حيث  المحيطة  البيئة  وليدة 
السلوكيات  تبّني  إلى  الفرد  تدفع  التي  هي  السائدة  التفكير 
السائدة  السمات  النقيض من  المعرفية على  الفردية واالنماط 

في مجتمعاتهم األصلية. 

تواصلت االخصائية االجتماعية في مدرسة ابني “دين” -وهي طبيبة نفسية- 
مع زوجتي “سوزن” بغرض التوصل إلى حل يحفز ابني على تحصيل دروسه 
ويدفعه إلى االستذكار بشكل أفضل فاتفقتا على اللقاء بشكل دوري أسبوعي.

ولما علمت الفتاة تخصص زوجتي طلبت منها مساعدتها في أبحاثها عن 
الشباب والمراهقة فكان أن نشأت بينهما صداقة من نوع ما.

بأنها  وأخبرتها  البكاء  وشك  على  وهي  ب”سوزن”  الفتاة  اتصلت  يوم  ذات 
مدعوة إلى أحد األعراس ولكنها متوترة جدا ألنها لم تعتد ارتداء األحذية ذات 
الكعب العالي وأسّرت إلى زوجتي بأنها لم تجد من تلجأ إليه سواها، فسارعت 

سوزن بالذهاب إلى منزلها لتعلمها كيف تمشي في الكعب العالي.

هذه الفتاة ال يتعدى عمرها األربعة عشر عامًا وقد توفيت والدتها وهي ذات 
الثالث سنوات وعندما شعرت باحتياج كان أول من لجأت إليه وأول من خطر 

ببالها هي والدة الطالب الذي تحاول هي مساعدته.

قلت لزوجتي أنها فتاة جميلة حقًا ألنها توصلت إلى المعادلة الحقيقية للحياة 
جرحنا  ليلئم  عليه  نستند  عمن  نبحث  وكلنا  منكسرون  الناس  كل  أن  وهي 

ويجبر كسرنا. ابني وجدها وهي وجدتك.. فطوباهما معًا.

الحياة معادلة 

د�ة ر�ي �ي �ج
ف كم � �ة

ا علا�ف ل�إ

(519)254 -2000

Address: 397 Wyandotte St W, 

Windsor, ON N9A 5X3

www.i-c-g-o.com
icgo.media@outlook.com

عجمي أيمن  بقلم: 

نتكلــم العربيــة
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الكلمة المفقودة

أفقي: 
بلدة لبنانية في عكار1. 
عائلة رسام فرنسي راحل _ ضرب برجل واحدة2. 
برية _صوت اشجار _متشابهان3. 
أول الشئ_اغفر 4. 
لطم_مقياس ارضي _ طاب واتسع عيشها 5. 
ضم بعض اجزاء الثوب الى بعض بواسطة الخيوط 	. 

_بحر _ من المنبهات 
كان اشرف من غيره _عمل ابليس _ لصق به 7. 
 مسرحي وفنان كوميدي لبناني راحل _ أداة استثناء8. 
سهل ايطالي _ دولة افريقية9. 

10. قصر أثري رائع في روما من القرن السادس عشر 

عمودي:
ممثلة لبنانية 1. 
عائلة رئيس جمهورية باكستاني راحل _ برق وتألأل2. 
وعاء الخمر _ يستعمل في المدارس3. 
 أحد األنجليين األربعة.4. 
رهب وفزع _سقي _بلدة لبنانية بقضاء البترون 5. 
احدى البحيرات الخمس الكبرى بين كندا والواليات 	. 

المتحدة
شرح_ حرف جر7. 
جوهر _اخدع _عسل.8. 
 بلدة لبنانية بقضاء البقاع الغربي9. 

10. االسم الحقيقي للفنان أبو سليم 

ا م ص ا ر ئ ا ز ج ل ا ا

ل ك و ب ي ز ا غ ن ب ل ط

د هـ ر و ن ي ن ج ا خ و ا

ا م ل ظ ت ي ب د ر ش ل ا

ر ن ر ب و ف ص ط ك ق ل م

ا ت ا ي ن د و ا ا ر س ج

ل ق و م س م و هـ ي ق غ د

ب ر ش ر ع ن ر ا ط ز ق هـ

ي ع ص م ي هـ ض د هـ ا ك ع

ض د س م د ب س ل ب ا ر ط

ا ن ا ل م ن ا م هـ ح ف ر

ء ا ل د و ح هـ ب غ د ا د

الفوارق الخمسة

7 1 9

6 2 7

3 5 6 2

4 2 5

6 4 8 1

8 6 9

2 4 3 8

6 2 9

8 5 2

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ترفيه وتســـالي



13 كانون الثاني 2019 - العدد1

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

االبـراج الشـــهريـة

برج الحوت
تتســم بالطيبــة وتعمــل علــى التقــدم 
فــي امــورك المهنيــة. تغيــر روتيــن 
حياتــك الــى األفضــل. عالقتــك مــع 

الشــريك تتحســن.

برج الجدي
تصــل لمكانــة مهنيــة جيــدة وتثبــت 
تغييــر  فــي  وتجتهــد  بقــوة  نفســك 
األفضــل.  الــى  العاطفيــة  حياتــك 

صحتــك. علــى  حفاظــاً  االطعمــة  بعــض  تجنــب 

برج العقرب
وتلتــزم  العمــل  فــي  نفســك  تثبــت 
بمــا يطلــب منــك. ال تضغــط علــى 
نفســك او تقــوم بأعمــال ال تريدهــا. 

اتخــذ قــرارات صحيحــة فــي عالقتــك مــع الشــريك.

برج العذراء
تحــل بعــض المشــاكل فــي األســرة, 
ال تهتــم للقيــل والقــال. تتلقــى فرصــة 
بهــا.  قريبًاوتســعد  ناجحــة  عمــل 

اتصــال مــع الحبيــب.

برج السرطان
ال تتكاســل وال تؤجــل عمــل اليــوم 
فــات.  مــا  علــى  فتنــدم  الغــد  الــى 
مــع  اخطائــك  تصحيــح  فــي  بــادر 

العــون. يــد  لــه  وأمــدد  الحبيــب 

برج الثور
مــن  العديــد  حياتــك  علــى  يطــرأ 
مدعومــة  اإليجابيــة  التغيــرات 
بالتفــاؤل واألمــل وتحظــى بمكافــأة 
الشــريك مســاعدة  وواجبــك  ماليــة 

برج الدلو
توقع ترقية او منصب جديد. امرك 
تتحســن رويــدًا رويــدًا واســتقرار فــي 
حياتــك العاطفيــة يبقيــك متفائــل كل 

الوقت.

برج القوس
تجــاه كل  بالتوتــر والقلــق  شــعورك 
فــي عملــك.  تتأخــر  يجعلــك  شــيئ 
حياتــك  اســلوب  تغييــر  حــاول 

جانبــك. الــى  والشــريك 

برج الميزان
حاول الحفاظ على صحتك 

واحرص على ممارسة الرياضة 
يوميًا. تحسين اوضاعك في 

العمل بسبب اهتمامك المميز به. الحبيب قلق 
من تصرفاتك الطائشة.

برج األسد
اســتمتع  القلــق,  يســتحق  شــيئ  ال 
القــادم  بــأن  دائمــًا  وفكــر  بحياتــك 
عمــل  بمشــروع  تحظــى  أجمــل. 

الحبيــب. مــع  ولقــاء  جديــد 

برج الجوزاء
الشــريك  مــع  فــي عالقتــك  تحســن 
تعنــي فتــح ابــواب اإليجابيــة أمامــك. 
ال تكــن متقلــب المــزاج فــي أمــورك 

الماليــة . انتبــه لصحتــك.

برج الحمل
مــن  واســتفادتك  مهاراتــك  تطويــر 
نجاحــًا  ســتمنحك  الســابق  تجــارب 
انــت  القــادم.  مســتقبلك  فــي  باهــرًا 
بجانبــك الحبيــب  لوقــوف  بحاجــة 

مــات الشــاعر اليونانــي اخليليــوس بأكثــر الطــرق تفــردًا وغرابــة. فقــد ســقطت علــَى رأســه ســلحفاة 	 
ضخمــة أفلتهــا نســر مــن ارتفــاع شــاهق!

اشــتهر النمســاوي هانــس ســتينينغر بطــول لحيتــه البالغــة المتــر والعشــرين ســنتمترًا والتــي كانــت ســببًا 	 
فــي موتــه. فقــد تعثّــر بهــا اثنــاء محاولتــه الهــرب مــن حريــق فاختــّل توازنــه ووقــع وكســر رقبتــه. 

عرف عن البابا بولس الثاني نهمه للطعام، إال أنه توفي بسبب بذرة بطيخ صغيرة دخلت رئته!	 
عــرف عــن العالــم االيطالــي مانفريــد حبــه للنيــازك ومراقبــة الشــهب. كان لــه مــا أراد حيــن ســقط عليــه 	 

نيــزك ضخــم فصرعــه!
كان العــب الغولــف األمريكــي ســيكاليون يتصنــع دائمــًا الغضــب والنرفــزة أمــام المتفرجيــن. وفــي إحــدى 	 

المــرات تعمــد ضــرب عصــا الجولــف بــاألرض فانفصــل الــرأس الحديــدي وارتــد ليقطــع رقبتــه!
فــي مدينــة اورنغتــون غــرق أحــد العمــال فــي قــدر ضخــم للشــوكوالته. حيــث دأب العامــل علــى لعــق 	 

الشــوكوالته الســائلة بيــن الحيــن واآلخــر. وفــي أحــد األيــام وفــي غفلــة مــن المديــر انحنــى علــى قــدر 
الشــوكوالته الضخــم »ليلعــق« منــه فغــرق فيــه ومــات!

أصيبــت امــرأة باكتئــاب شــديد فــي وارســو حيــن علمــت بخيانــة زوجهــا، وذات يــوم قــررت االنتحــار 	 
فرمــت نفســها مــن الطابــق العاشــر. وفــي ذلــك الوقــت بالــذات كان زوجهــا يدخــل البنايــة فســقطت عليــه 

فمــات بالحــال بينمــا عاشــت هــي!
کان العجــوز فريتــش جاســت يتنــزه برفقــة كلبــه المخلــص حيــن أصيــب بنوبــة قلبيــة حــادة. وحيــن 	 

وصــل رجــال اإلســعاف لــم يســتطيعوا إنقــاذه فــي الوقــت المناســب بســبب الكلــب الــذي حمــاه بشراســة!
توفــي رئيــس نقابــة المســرحيين فــي لنــدن، بعــد دخولــه فــي نوبــة ضحــك توقــف بعدهــا قلبــه عــن 	 

النبــض. وحــدث ذلــك أثنــاء حضــوره مســرحية كوميديــة كان قــد انتقدهــا مســبقًا!

 اغرب النهايات

ترفيه وتســـالي

Public Officer for 
Legal Investigations and 

Criminal Emergencies

هل تعلم ان كلمة POLICE هي مختصر لـ 
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A Study Permit is a document issued by Im-

migration, Refugees and Citizenship Can-

ada )IRCC( that allows a foreign national to 

study in Canada for a limited time. Foreign 

national can either apply on paper or online. 

Eligibility:

In order to be eligible to submit an appli-

cation for a Canadian study permit, a pro-

spective student must: 

• Obtain a Letter of Acceptance from a 

Designated Learning Institution in or-

der to submit an application for a study 

permit; 

• Prove that he or she has sufficient fi-

nancial support to cover the first year 

of tuition, as well as living expenses and 

return transportation to his or her home 

country; 

• Obtain a Certiflcat d’acceptation du 

Quebec )Quebec Acceptance Certifi-

cate, or CAQ( if he or she wishes to 

study in Montreal or elsewhere in the 

Province of Quebec; 

• Have clean record. Applicants with a 

criminal background, or who pose a 

risk to Canadian security, may be re-

fused. IRCC may request an applicant 

to supply a Police Clearance Certificate; 

• Be in good health. IRCC may request an 

applicant to complete a medical exam-

ination; and, 

• Satisfy the immigration officer that he 

or she will leave Canada at the end of 

the stay authorized by the study permit. 

• The applicant may also be required to 

submit the following documents: Pass-

port for the applicant and every family 

member included on the application; 

Two passport photos for the applicant 

and each family member included on 

the application, with the full name and 

date of birth written on the back; Photo-

copy of marriage certificate, if applicable; 

and, any further documents required by 

specific visa offices. 

Once a prospective student meets the eligibility 

criteria and has the correct documents, he or 

she may  apply for a study permit. This can be 

done online or by paper. A paper application 

must be submitted to a visa processing office 

outside of Canada.

Accompanying family members 

An applicant for a Canadian study permit may 

include his or her family members on the ap-

plication, so that they may accompany the ap-

plicant to Canada. An accompanying spouse 

may be able to obtain an open work permit, 

and minor children may be able to study at 

Canadian elementary and secondary schools. 

It is important to apply for a study permit im-

mediately upon receiving the Letter of Accept-

ance. Study permit processing times vary, and 

applicants may see delays during busy times - 

particularly during the summer months. 

By Sattar Altaee

 A STUDY PERMIT January 28... Canada Reopen Par-
  ents and Grandparents Program

Family reunification is a top immigration 

priority for the Government of Canada. IRCC 

expects to process up to 20,000 applications 

in 2019. If you are interested and eligible to 

sponsor your parents or grandparents, it is the 

time to let the IRCC know that you are inter-

ested by filling out and submitting the interest 

to sponsor forms that will be available online 

to potential sponsors starting at noon EST on 

January 28, 2019 and until IRCC get enough 

submissions.  

As the Government of Canada is moving away 

from a random-selection process, which has 

been used over the last two years, to a first-

in approach, the invitations to apply will be 

issued to the first 0,000 eligible sponsors who 

will be given 60 calendar days from the date of 

their invitation to submit a complete applica-

tion for sponsorship.

Both the sponsor and their parents or grand-

parents must meet certain requirements to 

be eligible for this program. All persons be-

ing sponsored through this program must be 

either the parents or the grandparents of the 

person sponsoring them. They must under-

go medical exams, criminal and background 

checks before they come to Canada. Sponsors 

must be at least 18 years old, Canadian citizen 

or Permanent resident of Canada and are living 

in Canada when they submit their application 

and until IRCC make a decision on their appli-

cation. However, the income of parents is not 

important and won’t be taken into account, the 

sponsors need to prove that they have enough 

funds to support their parents when they arrive 

in Canada. So, the sponsor needs to meet the 

minimum necessary income for the last three 

consecutive years immediately before the filing 

date. The minimum necessary income depends 

on the family size of the sponsor and includes 

the sponsored persons. 

Furthermore, the sponsors need to sign a spon-

sorship agreement vowing to be financially re-

sponsible for their parents for 20 years starting 

when they become permanent residents.
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As of January 1, 2019, the new driving laws, that received the royal assent 

in 2018, officially takes effect in Ontario. Drivers convicted of distracted 

driving under the new laws Wwill be punished with a licence suspension, a 

massive fine and demerit points. The severity of the punishment increases 

with the number of subsequent offences committed:

• First offence: 3 days suspension and $1,000 fine

• Second offence: 7 days suspension and $2,000 fine 

• Three or more offences: 30 days suspension, $3,000 fine and six 

demerit points

According to the new law, distracted driving is no longer limited to just 

texting and making phone calls. The Government of Ontario has posted a 

list of activities that counts as distracted driving as it causes the driver to 

be less focused on the road such as: 

Using a cellular phone to talk, text, check maps or switch playlists, smoking 

and eating, adjusting the radio/CD or playing extremely loud music, read-

ing books , maps and newspapers, doing makeup and typing a destination 

into the GPS

Doing any of the aforementioned activities while behind the wheel makes 

the driver guilty of distracted driving, even if he is on the highway or 

stopped at a red light.

There are also some cases considered as a distracted driving for actions 

may seem harmless, like using hands-free earphones which is assumed to 

be a safer way to chat on the road compared to holding a cellphone. How-

ever, such isn’t really the case. The new law considers having earbuds in 

while driving a hazard as it removes the driver’s awareness of background 

noise. However, if it is necessary to use earphones while driving, it is ac-

ceptable to only have one bud in an ear so that the driver can hear what’s 

going on outside the vehicle.

Those who are caught with both earbuds in their ears could be fined with 

$368 and up to four demerit points.

Canada is expanding its bio metrics collection program. Starting De-

cember 31, 2018, nationals from countries in Asia, Asia Pacific and the 

Americas will need to give their fingerprints and photo )bio-metrics( 

when applying for a visitor visa, study, work permit,  permanent resi-

dence. This same rule has applied to applicants from countries in Eur-

ope, the Middle East and Africa since July 31, 2018.

Having biometrics makes it easier for immigration and border ser-

vices officers to stop individuals who pose a risk to the safety and 

security of Canadians. It also helps officials verify travellers’ identities, 

makes processing applications easier and simplifies entry for legitim-

ate travellers.

The biometrics requirement adds a new step in the application pro-

cess. Applicants need to go in person to give their biometrics. Most 

will do this at a visa application centre )VAC( before they come to 

Canada.

The Government of Canada has been taking steps to make the biomet-

rics process as smooth as possible. This includes expanding its world-

wide network of VACs.

There are also facilitative measures for those who make repeat visits 

to the country. For example, those coming to visit, study or work tem-

porarily will only need to give their biometrics once every 10 years. 
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The Iraqi Canadian Group Organization honored the Giovanni Caboto Club and pre-
sented it with the 2018 Organization Award plaque in recognition of its support of the 
activities offered by the organization to the Iraqi and Arab communities in Windsor.

The General Director of the organization, Khassan Fouad Saka, handed the plaque to Mr. 
Ron Moro, the club’s Executive Director who expressed his sincere thanks and apprecia-
tion to the Iraqi and Arab communities. He also expressed his happiness to provide such 
services, share the communities’ joy and take part of their activities.

The Iraqi Canadian Group Organization
Honors the Giovanni Caboto Club
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