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أخبارنا

بقلم رئيسة التحرير
 غادة مفيد التلي

تقوى عزيمتنا ويأخذنا الحماس في بداية أية فكرة 
يبدأ  ميل  االلف  مشوار  بأن  منا  ايمانًا  نتبناها 
البعض  إرادة  تضعف  ما  سرعان  لكن  بخطوة، 
وتتالشى رغباتهم تدريجيًا وبالمقابل هناك الكثير 
متجاوزًا  ويكمل  عينه  نصب  هدفه  يضع  الذي 
الخطوة األولى بخطوات إيمانًا منه أن مع كل 

تقّدم هناك هدف ُيحرز وإنجاز يسجل.

هذا  تاريخ صدور  مع  أتّمت  جريدتنا  أن  ورغم 
العدد عامها األولى إال أننا مازلنا نحسبها تحبو 
يدًا  أننا  حماسة  كلنا  لكن  األولى  خطواتها  في 
بيد مع كّتابنا ومحررينا وقرائنا سنكمل المشوار 

ونحرز األهداف. 

واذ ارى مرور عام مناسبة جيدة ألنتهزها وأتكلم 
شهرًا  عشر  فإثنا  سفيرتنا,  عمر  من  سنة  عن 
بكل  الحرص على جعلهم مميزين  حرصنا كل 
ما تحمله الكلمة من معنى رغم إمكانياتنا المادية 
المحدودة فكان هدفنا األهم أن تصل الى أبناء 
والمتعة  الفائدة  كل  لهم  وتحمل  العربية  جاليتنا 
فتنوعت  التقليدية  عن  تكون  ما  أبعد  بطريقة 
الصفحات واغتنت بأفضل المواضيع والمقاالت 
وبرؤى محايدة بعيدة كل البعد عن التعصب او 

االنحياز .

بسبب  نجحت  األولى  خطوتنا  أن  نحسب  وإن 
منظمة  أبناء  أيضًا  فنحن  جميعًا  جهودنا  تكّتل 
المنظمات  عالم  في  بجدارة  خطواتها  أرست 
اإلنسانية لما فيه خدمة المغترب العربي وتلبية 
االمم  منظمة  في  قبولها عضوًا  وما  احتياجاته 
المتحدة مؤخرًا إال فخرا لنا ودلياًل حيًا على أهمية 
وجود كيانها بكل ما تقدمه من خدمات للمغترب 

العربي. 

واذ انتهز هذه الفرصة ألتوجه بالشكر واالمتنان 
لكل من ساعدنا في تقديمها ولكل من أعطانا من 

وقته وتطوع وشاركنا الكتابة بها.

شكرًا لكل كلمه شجعتنا على االستمرار ونعدكم 
أن يظل التمّيز شعارنا والمصداقية في االخبار 

عنواننا وانتقاء المعلومة المفيدة هدفنا. 

السفير ترحب  أســـــرة  وأيضًا أود أن اخبركم أن 
موقع  على  وانتقاداتكم  وآرائكم  باقتراحاتكم 

 www.ambassadornews.org الجريـــــدة
دمتم جميعًا بخير ولكم مني كل التحايا.

لم تعد مظاهر األعياد الوطنية والدينية واالجتماعية كما كانت خالل سنوات 
خلت والذي لفت انتباهي الى هذا االمر ما شاهدته في عدد من المصارف 

في مدينة وندزور. 
فال شجرة ميالد وال أضواء او كتابات تشير الى ما نشاهده كل سنة عند 
نهاية العام واستقبال العام الجديد وأتساءل عن السبب أو األسباب التي تكمن 
خلف عدم االهتمام بمظاهر العيد فال أجد مبررًا واحدًا للشعب الكندي الذي 

أصبحنا جزءًا منه أاّل يحتفل بكل عيد.
الفرح  أوالدنا  لنعّود  نحتفل  أن  وشبابنا  أوالدنا  تجاه  واجبًا  جميعًا  علينا  أن 

والشعور بالسعادة وفي كل مناسبة.  
فالعيد مناسبة فرح وعطاء وتفاعل إنساني جميل على سبيل المثال.

عيد الميالد لدى المسيحيين هو مناسبة دينية يجب أن نفرح فيها دون أن 
ننسى اخواننا المعوزين المحتاجين والفقراء الذين يحتاجون الى من يواسيهم 

ويمد ألطفالهم يد العون ليشاركونا أفراح العيد.
كندا أيها االخوة بلد جميل وسكانه مطمئنون على يومهم وغدهم.

كندا وطن الحرية والسالم وعلينا أن نكون متفائلين كلما أطّل العيد
اطردوا التشاؤم واالكتئاب )نحن أبناء الرجاء واألمل على الدوام.(

كل عام وأنتم بخير وبلداننا بألف ألف خير

بقلم: د. غسان فؤاد ساكا
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كنـــــدا والنـاس

الحظ يلعب مرة أخرى ...الصفحة من اعداد اإلعالمية ماريشا الزهر
الحكومة الكندية تؤجل إطالق برنامج لم شمل األسرة  قوانين جديدة.....

 في مجال الصحة والتعليم واألسرة والبيئة
 تدخل حّيز التنفيذ في عام 2020

بدأت الحكومة الكندية في بداية العام الجديد 2020 بتنفيذ العديد من القوانين في كافة أنحاء البالد 
حيث بلغ عدد القوانين 46 قانونًا جديدًا دخلوا حيز التنفيذ في العديد من المقاطعات ونذكر من هذه 

القوانين: 
-  قانون الرعاية الصحية في أونتاريو والذي يقضي بإلغاء تغطية الرعاية الصحية المقدمة لخدمات 

المرضى في حاالت الطوارئ خارج البالد والتي تصل حتى 400 دوالر. 
-  قانون الطالق في كندا والذي يوفر قدرًا اكبر من الدعم لألم. 

-  قانون الغازات الدفيئة في ألبرتا وخاصة بعد إلغاء ضريبة الكربون في المقاطعة سوف يكون هناك 
أيضًا فرض رسوم على التلوث البيئي، وبموجب قانون حماية البيئة في كندا يتطلب من الشركات في 
المقاطعة قياس ومراقبة واإلبالغ عن انبعاثات الميثان، وفي ألبرتا أيضًا هناك تعديل لقانون األسرة 

حيث سيحصل الزوجان اللذان يعيشان لمدة ثالث سنوات على حقوق إعالة الطفل الكاملة.  
من خالل وضع  لحياتهم  المهددة  الحساسية  أمراض  من  يعانون  الذين  الطالب  حماية  قانون    -

سياسات لحماية الطالب وتدريب الموظفين والحفاظ على ملفات ألولئك الطالب. 
-  في مقاطعة بريتيش كولومبيا هناك قانون خاص باألعمال والذي يتوجب من خالله على الشركات 
تقديم سجالت شفافة حول األسماء والجنسية وعنلوين الماّلك المباشرين وغير المباشرين للشركات، 
منتجات  على  المبيعات  رفع ضريبة  خالل  من  والسجائر  التبغ  منتجات  مراقبة  قانون  إلى  إضافة 

السجائر االلكترونية من 7 حتى 20 في المائة. 
-  تعديل قانوني التأمين على السيارات وقانون لوائح الصحة والسالمة المهنية في مقاطعة نيوفاوندالند 

والبرادور. 
-  تعديل قانون الهجرة في كيبيك من خالل اجتياز المهاجرين الختبار القيم الخاص بالمقاطعة، وفيما 
يخص قانون الحشيش في المقاطعة تم رفع السن القانوني لألشخاص الذين يمكنهم شراء واستهالك 

منتجات الحشيش من 18 حتى 21 عامًا. 
-  قانون معايير العمل في كيبيك والذي بموجبه أصبحت وكاالت توظيف العمال األجانب تحتاج 

إلى تصريح للعمل. 
-  تعديالت على قانون الغذاء اآلمن للكنديين حيث يجب على مزارعي الفواكه والخضراوات في كندا 

تلبية متطلبات السالمة لمنع مخاطر األغذية. 
-  تعديل الئحة االدوية في كندا حيث تم تغيير البلدان التي تتخذها كندا كمرجعية أساسية في تحديد 

أسعار االدوية حيث تم استبدال أمريكا وسويسرا بإسبانيا وأستراليا. 
-  قانون ضبط الحد االدنى لالجور في اونتاريو والبالغ 14 دوالرًا في الساعة وفقا لمعدل التضخم. 
تمنح  حيث  كندا  في  األصليين  والسكان  بالتعليم  الخاصة  االخرى  القوانين  من  العديد  إلى  إضافة 

الحكومة السكان األصليين الوالية القضائية على خدمات الطفل واألسرة. 

لم يكن مطلع عام 2020  جيدًا لمعظم األفراد في 
كندا خاصة بعد أن تم تأجيل إطالق قانون لم شمل 
مطلع  في  إطالقه  المتوقع  من  كان  الذي  األسرة 
الليبرالية على  الحكومة  أوضحت  العام حيث  هذا 
لسان دائرة الهجرة والالجئين والمواطنة ان التأجيل 
سببه تطوير خطة عمليات استيعاب أعداد جديدة 

من العائالت. 
وقالت دائرة الهجرة أنها تعمل على تطوير نظام اختبار جديد قبل اختيار الطلبات عبر االنترنت لذلك 
تم تأجيله حتى إشعار آخر لم تحدده بعد، مشيرة إلى أنها ستعلن عن التاريخ الجديد وستقدم معلومات 

إضافية حول إطالق البرنامج. 
وكانت الحكومة قد قامت بقبول 27000 طلبًا في العام الماضي للم شمل االسرة لكن مدة التقديم عبر 
االنترنت لم تتجاوز التسع دقائق فقط، األمر الذي لم يكن منصفًا لمعظم األشخاص الذين لم يحالفهم 

الحظ في تقديم طلبات لعائالتهم. 
ويقوم برنامج لم شمل األسرة على السماح للمواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين في كندا بالتقدم للم شمل 
آبائهم وأجدادهم إلى كندا لكن هذه العملية تستند بشكل كبير على الحظ لذلك ليست بالعادلة الن جميع 

مواقع تقديم الطلبات عبر اإلنترنت تم انتقاؤها خالل دقائق معدودة فقط. 
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ســــياسـة

بقلم طارق داود

** اختمــم “الربيــع العربــي” عشــريته االول بانهيــار دول 
وتفتيــت مجتمعــات عربيــة وتمزيقهــا. بنــى الكثيــر مــن 
أبناء االمة العربية أملهم على هذا “الربيع”, بالعيش في 
أوطــان متحضــرة تســودها العدالــة والمســاواة والحريــة, اال 
أن جردة حساب بسيطة تكشف لنا أن الشعوب العربية 
الديكتاتوريــات والقبضــات  أيــام  تترحــم علــى  أصبحــت 
االمنيــة الحديديــة. االصعــب مــن انهيــار الحلــم العربــي 
هــو معرفــة أســبابه، هــل فشــل االنتفاضــات العربيــة ســببه 
عــدم اســتعداد المجتمعــات العربيــة للتغييــر؟ أم ان رؤيــة 
وهــدف الربيــع العربــي لــم تكــن واضحــة فانتهــت االمــور 
الــى مــا انتهــت اليــه؟ أم أن المحــاور االقليميــة والدوليــة 
ال مصلحــة لديهــا بالســماح للشــعوب العربيــة باالرتقــاء 
لتواكــب التطــور الحضــاري الــذي يشــهده العالــم، فعملــت 
علــى اســتغالل التوتــر الســائد لتتغلغــل وتبســط نفوذهــا 
علــى المجتمعــات العربيــة. اي كانــت االســباب ومهمــا 
كانــت النتائــج هنــاك حقيقــة أكيــدة ان مــا ســعت اليــه 
الجماهيــر العربيــة فــي بدايــة العقــد الثانــي مــن القــرن 
الواحــد والعشــرين انتهــى الــى فشــل ذريــع وأعــاد الشــعوب 
العربيــة مئــة عــام الــى الــوراء. خــالل الفتــرة الممتــدة بيــن 
الــى  باإلضافــة  والثانيــة،  االولــى  العالميتيــن  الحربيــن 
انهيــار االمبراطوريــة العثمانيــة وانســحاب جنودهــا نحــو 
االناضــول مقابــل اندفــاع االمبراطوريــات االوروبيــة نحــو 
الشــرق االوســط لمــلء الفــراغ، أبصــرت معظــم الــدول 
ايمــان  نتيجــة  تتشــكل  لــم  الــدول  هــذه  النــور.  العربيــة 
شــعوبها بضــرورة تنظيــم موقعهــا فــي النظــام العالمــي 
وانمــا نتيجــة المــد والجــزر الــذي شــهدته القــوى العالميــة. 
وســط هــذه الحقيقــة أبحــرت الــدول العربيــة خــالل قــرن 
مــن الزمــن وســط صراعــات داخليــة وخارجيــة لــم تنتــه، 
لألســف لم تكن الشــعوب العربية تعرف طعم االســتقرار 
اال فــي ظــل حاكــم أوحــد اخضــع شــعبه بالحديــد والنــار، 
لكــن انــدالع “الربيــع العربــي” كشــف هشاشــة الكيانــات 
رؤيــة  انعــدام  ظــل  فــي  نشــأت  أنهــا  وكشــف  العربيــة 
واضحــة عــن هدفهــا وســبب نشــوئها. لــم يشــيء الربيــع 
العربــي ان يختتــم عقــده االول بــدون اشــتراك أكبــر عــدد 
العــراق  مــا حصــل بدخــول  العربيــة، وهــذا  الــدول  مــن 
ولبنــان علــى خــط انتفاضــات الشــارع العربــي. الفريــد فــي 
الحالتيــن العراقيــة واللبنانيــة أن الطبقــة السياســية فــي كال 
البلديــن حاولــت اعــادة انتــاج نفســها وعندمــا فشــلت حــاول 
كل طــرف سياســي اســتغاللها ليقضــي علــى خصومــه 
ويســتفرد بالحكــم. وعندمــا فشــلت المحاولــة أيضــا حاولــت 
هــذه االطــراف االســتعانة بتحالفاتهــا االقليميــة والدوليــة 
انطلقــت  الــذي  العــراق  السياســي.  موقعهــا  لتحصيــن 
مظاهراتــه لتحســين الوضــع المعيشــي تحــول الــى ســاحة 
لحــروب بالوكالــة بيــن طهــران وواشــنطن. عنــد انطــالق 
المظاهــرات فــي العــراق حــاول كل طــرف سياســي أن 
يدعــي “مناصرتــه لمطالــب الشــعب”، لكــن تفاقــم االزمــة 
بالنســبة  وجــودي  تهديــد  الــى  وتحولهــا  الشــارع  فــي 
للطبقــة الحاكمــة فــي العــراق دفــع باألطــراف السياســية 
رئيــس  اســتقالة  مفتوحــة.  مواجهــة  فــي  الدخــول  الــى 
الــوزراء العراقــي عــادل عبــد المهــدي وضعــت االطــراف 
السياســية فــي موقــع المواجهــة، بعــد أن كان كل طــرف 
يــزاود علــى الطــرف االخــر “باحتــرام القيــم الديمقراطيــة” 
و” تلبيــة مطالــب الجماهيــر”. بحســب الدســتور العراقــي 
علــى رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح أن يكلــف مرشــح 
لكــن  الحكومــة،  بتشــكيل  البرلمــان  فــي  االكبــر  الكتلــة 
“كتلــة  مرشــح  تكليــف  عــن  اعتــذر  صالــح  الرئيــس 
البنــاء” وهــي الكتلــة االكبــر، أســعد العيدانــي، لرئاســة 

مــن  لالســتقالة  شــخصيا  اســتعداده  مؤكــدا  الحكومــة، 
منصــب رئيــس الجمهوريــة. وأكــد صالــح أن اعتــذاره عــن 
تكليــف العيدانــي لرئاســة الحكومــة جــاء بعــد أخــذه فــي 
الحســبان مســؤولية رئيــس الجمهوريــة تجــاه شــعبه. وقــد 
غــادر الرئيــس صالــح بغــداد متوجهــا الــى اقليــم كردســتان 
العــراق بعــد أن أعلــن اســتعداده لالســتقالة، وقــال: “أقــدم 
اســتقالتي تفاديا لإلخالل بمبدأ دســتوري”. لكن الدســتور 
العراقــي يفــرض علــى الرئيــس االلتــزام باألكثريــة النيابيــة، 
وفــي هــذا الســياق أكــد األميــن العــام لـــ “عصائــب أهــل 
الحــق”، قيــس الخزعلــي، أن عــدم قيــام الرئيــس العراقــي، 
مرشــح  بتكليــف  الدســتوري”  “بواجبــه  صالــح،  برهــم 
فــي  البــالد  “ســيدخل  الحكومــة  لرئاســة  األكبــر  الكتلــة 
الفوضــى”. وقــال الخزعلــي إن الرئيــس العراقــي “خالــف 
كمــا  األكبــر”،  الكتلــة  مرشــح  تكليــف  بعــدم  الدســتور 
أن إعرابــه عــن اســتعداده لالســتقالة “هــو مكــر وخــداع 
وليــس شــجاعة وطنيــة”. الصــراع داخــل الطبقــة العراقيــة 
حــول البــالد الــى ســاحة مكشــوفة للصراعــات االقليميــة 
مــع اســتهداف الطيــران االميركــي لقــوات تابعــة للحشــد 
الشــعبي بحجــة أنهــا “قــوات تابعــة إليــران اعتــدت علــى 
قواعــد اميركيــة”. وقــد أعلــن “الحشــد الشــعبي” العراقــي 
فــي  مواقعــه  اســتهدفت  التــي  االميركيــة  الضربــات  ان 
األنبــار وعلــى الحــدود بيــن العــراق وســوريا إلــى وقــوع 
25 قتيــال. فــي المقابــل أعلنــت وزارة الدفــاع األمريكيــة 
 5 علــى  “دفاعيــة”  غــارات  نفــذت  الجويــة  قواتهــا  أن 
أراضــي  فــي  المســلحة  الجماعــة  لهــذه  تابعــة  أهــداف 
كل مــن العــراق وســوريا ردا علــى الهجمــات التــي ســبق 
أن اســتهدفت القواعــد األمريكيــة فــي العــراق. االعتــداء 
االميركــي كشــف االنقســام الــذي يعيشــه الشــارع العراقــي 
مــن حقيقــة التدخــل الخارجــي فــي العــراق. نائــب رئيــس 
هيئــة “الحشــد الشــعبي” فــي العــراق أبــو مهــدي المهنــدس 
أكــد أن رد “الحشــد” علــى القصــف األمريكــي ســيكون 
برهــم  العراقــي  الرئيــس  رفــض  جهتــه  مــن  “قاســيا”.  
الســفارة  اقتحــام  صالــح محــاوالت متظاهريــن عراقييــن 
االميركيــة، مؤكــدا أن “محاولــة اقتحــام الســفارة األمريكيــة 
الدوليــة  واالتفاقــات  للســياقات  تجــاوزا  تعــد  بغــداد  فــي 
العراقيــة”. وأضــاف أن “االحتجــاج  للحكومــة  الملزمــة 
الســلمي حــق مشــروع ومكفــول حســب الدســتور، لكــن 
العــراق  فــي  المعتمــدة  الدبلوماســية  للبعثــات  التعــرض 
يعــد ضربــا لمصالــح العــراق وســمعته الدوليــة بوصفــه 
واتفاقاتهــا وتحمــي  تعهداتهــا  تحتــرم  ســيادة  دولــة ذات 
مجلــس  أمــا  حدودهــا”.  داخــل  الدبلوماســية  البعثــات 
األمــن الوطنــي العراقــي فقــد أكــد أن العــراق يرفــض أن 
يكــون ســاحة اقتتــال أو طرفــا فــي أي صــراع إقليمــي أو 
دولــي. موقــف المجلــس جــاء بعــد تصريحــات لرئيــس 
حكومــة تصريــف األعمــال، عــادل عبــد المهــدي، قــال 
فيهــا إن الهجــوم األمريكــي ضــد “الحشــد” ال يســتند إلــى 
أدلــة، بــل نتيجــة للتوتــر المتصاعــد بيــن إيــران وأمريــكا. 
الضربــات  العراقــي  الوطنــي  األمــن  مجلــس  ووصــف 
الجويــة األمريكيــة بأنهــا “انتهــاك للســيادة”، مضيفــا أن 
القــوات األمريكيــة اعتمــدت علــى “أولوياتهــا السياســية 

واســتنتاجاتها الخاصــة” فــي تنفيذهــا.
العــراق  فــي  الهجــوم  بــان  االميركــي  االدعــاء   **
اســتهدف “ادوات إيــران” يكشــف حالــة الصــراع المحتــدم 
لكــن  والدوليــة،  االقليميــة  القــوى  بيــن  المنطقــة  علــى 
الخاســر االكبــر فــي هــذا الصــراع هــو المواطــن العربــي، 
وفــي هــذا الســياق تأتــي حزمــة العقوبــات الجديــدة التــي 

فرضتهــا واشــنطن علــى ســوريا والتــي يــرى فيهــا الكثيريــن 
نتائــج  مــن  الســوريين  أســوأ علــى  نتائجهــا ســتكون  ان 
دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  وقــع  وقــد  ذاتهــا.  الحــرب 
ترامــب علــى “قانــون قيصــر”، وذكــر وزيــر الخارجيــة 
األمريكــي مايــك بومبيــو أن هــذا القانــون يمنــح الســلطات 
األمريكيــة أدوات لـــ ” المســاعدة فــي إنهــاء النــزاع المــروع 
المســتمر” مــن خــالل “التشــجيع علــى مســاءلة” حكومــة 
القانــون  أن  مضيفــا  األســد،  بشــار  الســوري  الرئيــس 
يقضــي بمعاقبــة المســؤولين عــن “قتــل المدنييــن علــى 

نطــاق واســع والفظائــع العديــدة المرتكبــة فــي ســوريا،
 

مــن  وغيرهــا  الكيميائيــة  األســلحة  باســتخدام  الســيما 
األســلحة الهمجيــة”. لكــن بومبيــو لــم يشــرح كيــف أن 
ستســاهم  رزقهــم  مصــادر  ومحاربــة  الســوريين  تجويــع 
فــي “انهــاء النــزاع”، فالقــرار هــو اســتمرار للحــرب التــي 
تشــهدها البــالد منــذ أكثــر مــن 8 ســنوات. ان ملخــص 
القــرار: مــن لــم يمــت بالقتــال ســيموت جوعــا. الغريــب 
فــي “قانــون قيصــر” أنــه اســتند علــى اســتخدام دمشــق 
الــواردة  االخيــرة  المعطيــات  لكــن  الكيميائــي،  للســالح 
مــن منظمــة حظــر االســلحة الكيميائيــة تكشــف وجــود 
تالعــب فــي هــذا المجــال. ان المتابعــة والتدقيــق فــي 
جديــدة  معطيــات  الــى  يــؤدي  قــد  الحاصــل  التالعــب 
“باســتخدام  الســورية  الحكومــة  اتهــام  مســار  تغيــر 
“ديلــي  المدنييــن”. صحيفــة  ضــد  الكيميائيــة  االســلحة 
مســربا  إلكترونيــا  بريــدا  بــأن  أفــادت  البريطانيــة  ميــل” 
كشــف أن “منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة” تالعبــت 
بتقريــر حــول هجــوم كيميائــي فــي دومــا بريــف دمشــق 
فــي أبريــل 2018. وأشــارت الصحيفــة إلــى أن عالمــا 
وظفتــه منظمــة حظــر األســلحة الكيميائيــة قــال فــي بريــد 
إلكترونــي مســرب إن التحقيقــات علــى األرض فــي دومــا 
لــم تتوصــل إلــى دليــل قــوي حــول وقــوع هجــوم ألغــاز 
المزعــوم، مشــددا علــى أنــه تــم إخفــاء الحقائــق بشــكل 
المنظمــة. وأضافــت الصحيفــة أن  فــي تقاريــر  متعمــد 
البريــد اإللكترونــي يشــير إلــى أن األدلــة التــي جمعــت 
فــي دومــا وتــم فحصهــا ال يدعــم نســخة التقريــر الــذي 
تبنتــه المنظمــة رســميا، وأن المنظمــة أعــادت صياغــة 
التقريــر إلــى الحــد الــذي تــم فيــه تحريــف اســتنتاجاته. 
مــن جهتــه نشــر موقــع “ويكيليكــس” رســالة إلكترونيــة 
لعضــو فــي فريــق التحقيــق فــي الهجــوم المفتــرض يتهــم 
فيهــا المنظمــة بالتســتر علــى خلــل فــي التقريــر الــذي 
فــي  قــرب دمشــق  فــي دومــا  الكلوريــن  اســتخدام  يزعــم 
أبريــل 2018 فــي هجــوم أوقــع أربعيــن قتيــال. وحســب 
لــم تكشــف هويتــه،  الــذي  المحقــق  فــإن  “ويكيليكــس”، 
عبــر فــي رســالته اإللكترونيــة عــن “قلقــه الشــديد” مؤكــدا 
أن تقريــر المنظمــة “يحــرف الوقائــع” ويعكــس “انحيــازا 

غيــر متعمــد”. رغــم العقوبــات التــي فرضهــا ترامــب علــى 
“الخــوف علــى  مــن  يمنعــه  لــم  ذلــك  الســوريين اال أن 
المدنييــن فــي ادلــب”، حيــث حــذر حكومــات كل مــن 
ســوريا وروســيا وإيــران مــن قتــل المدنييــن فــي محافظــة 
إدلــب الســورية، معتبــرا أن تركيــا تقــوم بعمــل جاهــد لمنــع 
تطــورات  ادلــب  محافظــة  وتشــهد  هــذا  ذلــك.  حــدوث 
ميدانيــة الفتــة بعــد أن أطلــق الجيــش الســوري عمليــات 
واســعة ســيطر خاللهــا علــى 320 كم/مربــع، وذلــك ردا 
علــى هجمــات شــنتها الفصائــل المســلحة بقيــادة “جبهــة 
النصــرة”. الالفــت أن حــرص ترامــب علــى المدنييــن فــي 
ادلــب لــم يشــمل المقاتليــن الســوريين الذيــن يتوجهــون الــى 
ليبيــا بأوامــر ورعايــة تركيــة للقتــال الــى جانــب حكومــة 
 ”RFI“ إذاعــة  أنقــرة.  مــع  المتحالفــة  الوطنــي  الوفــاق 
“المرتزقــة  مــن  كبيــر  عــدد  وصــول  أكــدت  الفرنســية 
الســوريين” إلــى ليبيــا عــن طريــق رحــالت جويــة غيــر 
مســجلة. ونقلــت االذاعــة الفرنســية عــن مصــادر بمطــار 
الليبيــة  الجويــة  الخطــوط  شــركة  بــأن  الليبــي  معيتيقــة 
 ،”Ajniha“ وشــركة الطيــران ”Afriqiyah Airlines“
التــي يملكهــا عبــد الحكيــم بلحــاج المقيــم بتركيــا، قامتــا 
بنقــل هــؤالء المقاتليــن مــن تركيــا إلــى طرابلــس، بهــدف 
لحكومــة  المواليــة  المســلحة  المجموعــات  مســاعدة 
اإلنســان”  لحقــوق  الســوري  “المرصــد  وكان  الوفــاق. 

قــد أكــد أن 500 مقاتــل ســوري حطــوا بالتــراب الليبــي، 
مضيفــا أن آخريــن متواجديــن فــي تركيــا ينتظــرون نقلهــم 

إلــى العاصمــة طرابلــس.
** ان حالــة التضامــن العربــي الوحيــد الــذي اســتطاع 
“الربيــع العربــي” تحقيقــه هــو توحيــد “ســاحات الجهــاد”, 
حيــث انتقــل “الثائــر” الســوري الــى البحــث عــن الحريــة 
باســم  المتحــدث  أكــد  وقــد  ليبيــا.  وشــوارع  ازقــة  فــي 
“الجيــش الوطنــي الليبــي”، اللــواء أحمــد المســماري، إن 
تركيــا نقلــت “مئــات مــن اإلرهابييــن األشــد خطــورة مــن 
داعــش والقاعــدة مــن ســوريا إلــى ليبيــا”. وأفــاد المســماري 
الداخليــة  مشــاكلها  تصديــر  إلــى  تســعى  تركيــا  بــأن 
يضــرب  أن  يريــد  “أردوغــان  أن  إلــى  مشــيرا  للخــارج، 
عصفوريــن بحجــر واحــد بإرســاله المســلحين إلــى ليبيــا، 
الســبب األول هــو التخلــص مــن هــؤالء المســلحين الذيــن 
يشــكلون عبئــا علــى بــالده، وثانيــا الســيطرة علــى خيــرات 
أو  دولــي  تأييــد  أي  كســب  فــي  الفشــل  وأمــام  ليبيــا”. 
اقليمــي فــي سياســاتها اتجــاه ليبيــا، حاولــت أنقــرة المنــاورة 
سياســيا بالتأكيــد علــى أنهــا قــد تقــرر عــدم إرســال قــوات 
عســكرية إلــى ليبيــا حــال وقــف “الجيــش الوطنــي الليبــي” 
بقيــادة المشــير، خليفــة حفتــر، هجومــه علــى العاصمــة 
طرابلــس، حيــث تتمركــز حكومــة الوفــاق الوطنــي. وقــال 
نائــب الرئيــس التركــي، فــؤاد أوقطــاي، فــي إشــارة إلــى 
ونوقــف  سننســحب  حســنا،  قالــوا  “إذا  حفتــر:  قــوات 
الهجــوم، ســاعتها لمــاذا نذهــب إلــى هنــاك؟”. وتســتعد 
إطــار  فــي  ليبيــا  إلــى  عســكرية  قــوات  إلرســال  تركيــا 
مذكــرة التفاهــم حــول تعزيــز التعــاون األمنــي العســكري 
مــع حكومــة الوفــاق الوطنــي بقيــادة فايــز الســراج، والتــي 

تــم إبرامهــا يــوم 27 نوفمبر/تشــرين اول 2019. 

“الربيع العربي” يختتم عشريته االولى بتوحيد “ساحات الجهاد”
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عراقيات

قانون التعديل التقاعدي الجديد
بقلم: محمد الدوري

سوالف عراقية 
 بقلم: االعالمي مفيد عّباس

فيسبوك  اليوم قررت اسد حسابي على  بلحظة من لحظات ظهرية هذا 
مؤقتا لكثرة ما قرأت من اختالف وشتائم وتسقيط لمجرد أن أبدى أحدهم 
رأيه بحادثة ما، فشمّر االبطال عن سواعدهم، البعيدة عن موقع الحدث، 

فخوّنوا وسّقطوا وتناسوا كل المواقف السابقة
قبل ما ادوس )لوگ اوت( تذكرت اني ناسي الباسوورد مال الفيسبوك، 
الباسوورد عن  يعني اذا اريد ارجع راح تكون صعبة، لهذا قررت اغير 

طريق االيميل وسمحلي بإنشاء باسوورد جديد 

رجعت حتى ادوس عاللوگ أوت، وقبل ما ادوس بلحظات دخل علية 
التقيه سابقا وسلم بشكل مباشر: اني سامر .. جيت  للمحل صديق لم 

مخصوص حتى آخذ وياك صورة!
_ اهال سامر .. اتشرف طبعا

_ يا اخي انت طاقة ايجابية تخلينا نحس احنا عايشين بعدنا بالعراق!
_ ليش انت وين؟

_ بالسويد
إذا سديت  أوت وكأنه حملني مسؤولية  اللوگ  مال  الفكرة  أأجل  خالني 

فيسبوك راح تعتبر خيانة للمسؤولية.
وخدران  نعسان  كلش  الن  تمددت  المحل  بچعبية  ورحت  التلفون  عفت 
وليد  وأم  بالبيت  أنى  حلمت  جدا،  عميقة  نومة  وچانت  نمت،  وضايج، 
مسويتلنا حالوة شعرية، وآني مالحگت عليها، انعقچت الن كلش أحب 
الحالوة الشعرية، وبهاالثناء اجه ابراهيم، مساعدي الرومانسي، يگعدني، 

اگعد عمو اجوي عليك جماعة.
كآبة  فوگ  الن  النوم،  قبل  عليه  كانت  مما  اكبر  والكآبة  گعدت  طبعا 
نومتي اصال مضعضعة،  الشعرية، وهي  الحالوة  كآبة  اجتي  الفيسبوك 
گعدت يراودني شعور باالنعكاش، واالنتفاخ، وبقبقة العيون، وجيت اتمشى 
إلى مقعدي االمامي .. لگيت كائن سماوي لندني گاعد ينتظرني، كأنها 
للعيون  لونا  ليضفي  احمد  شاي  إليه  مضافا  نيدو  حليب  من  صنعت 

والشعر.
_ هلو استاذ مفيد .. اني جيت حتى آخذ وياك صورة واگلك انت معيشنا 

ببغداد بكتاباتك ... الخ
_ هاي اليوم شكو .. منو دازكم علية اليوم؟

_ ليش شصاير ؟
_ كلشي مصاير .. چنت نايم وحلمت الحالوة الشعرية خلصانة وگعدت 
ضايج .. بس هللا ميگطع .. فدوة اليده لمن يشتغل حالوة الحليب نيدو 

بأيده .. وكلكم عيوني

عندما أكتب عن وفي المشهد العراقي البائس…. فكانما ارسم لوحة سيريالية يتبسم لها سلفادور دالي! ويجب أن أعطيها بعدا 
ميتافيزيقيا…. الن الموجة العراقية لها ترددات خاصة جدا بعيدا عن قوانين الفيزياء المعلومة

من بين كل الظالم والظلمة والظلم… بزغ كخنجر حاد النصل……قانون التقاعد العراقي الجديد ليذبح آمال اآلالف من العوائل 
العراقية دون الولوج في الدراسة المجتمعية…فهذه العوائل تعّول دائمًا في الخطوات اليومية على التركيز على بناء مستقبلها 
الرافدين  تأخذ قرضًا من مصرف  الوحيد……فتجدها  الرواتب ألنها موردها  تشكلها  التي  اإليرادات  اعتمادًا على  المجهول… 
الحكومي الرائع! والذي يقنص الرقاب جميعها ويحّزها بفوهة مدفع رشاش يعود لسلفستر ستالون!! على شكل فوائد حتى البنك 

الدولي يحسدنا على رقيها المجتمعي!
فبدل ان تكون الفوائد مقبولة…. نجد البنك العراقي الشاهق …يحّز رقاب المقترضين… ليأتي قانون التقاعد ويكمل قص الرقاب 

كما تفعل ماكنات قص الثّيل في الحدائق!
كل العوائل تعلم أّن التقاعد 63 سنة فعملت قروض وعملت سلف متداولة في المجتمع العراقي التكافلي… لتجد ان الزمن فجأة 

توقف عند ال60!! فكيف ستتدبر آالف العوائل موارد عيشها الضنكي وهي ترى القروض تنحر بالراتب التقاعدي البائس!
كيف ستتدبر أموال قبول أوالدها في الجامعات األهلية التي تقضم موارد الموظفين كل سنويًا؟

غريب أمر هذه الدولة البائسة!! تختار قانونًا مستعجاًل لتذبح بإقراره األسرع من البرق! اآلالف من العوائل بسكين نصلها يصل 
الى عنان السماء!! وكأنه اتفاقية ذرية عاجلة… مع منظمة الطاقة الذرية!

إذن أقررتم قانون التقاعد الجديد…. أعطوا لكل ذي حق حقه!
االقتراحات

1. تجميد التنفيذ لحين انتخاب مجلس نواب غير محاصصي يدرس بتؤدة كل فقرات القانون!
2. إعطاء حقوق السنوات المجتزأة لكل متضرر من القانون ماديًا…وحسب سنوات التضرر/ مواليد 1957 أكملوا 63 سنة! 

وأتموا سنوات التقاعد كيف تساويهم بمواليد 1960 بقانون تعسفي؟
3. توظيف أوالد المتقاعدين في دوائر آبائهم وخاصة وهم كفاءات عاطلة أكثرها غير متحزب وغير قادر على دفع الرشوة 

الفضائية للتعيين!
4. تقليل االستثناءات الى الحد المعقول…فانت هنا تبتكر إستثناءا لمن تريد وتشرع له بظلم كبير قانونيا البقاء النه…..والفراغ 

في الجملة مدروس لكل نبيه!
5. إعادة الدرجتين الماليتين التي اقتنصهما الصياد الماهر العبادي من رواتب آالف الموظفين بحجة االدخار والتوفير وحرم 

منها ماليين العوائل جورًا وبهتانًا!
ان هذا القانون ضربة قاضية للموظفين كضربات المالكم محمد علي كالي… وفر مجلس النواب له الحلبة والجرس والتوقيت 

والجولة الواحدة!! ليقتلوا آمال االالف بعيش شبه رغيد!
ليس يائسًا… إن الفوضى تّعم الوطن! وال سيطرة على النوازع الشريرة او التي ترتدي رداء الفضيلة المهلهل…. اقتربت ساعة 
التنفيذ التغييري ومجلس النواب الكلكامشي مشغول أّن رئيسه سيصبح رئيسًا للجمهورية حسب الفراغ الدستوري! فأي تقاعد يتحدث 

عنه الكاتب!
ولكن ليعلم الجميع….أن الصبر ليس له حدود وسيبحث الظالم عن مخبأ يأويه…..

فسيل هدير التظاهرات واالعتصامات لن يتوقف أبدا
حتى يتوقف تنفيذ القرار التقاعدي الظالم! 
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فنجـان قهـوة

الشريف ايمان  بقلم: 

حظك في السنة الجديدة
مع قرب كل نهاية سنة نتلهف جميعًا الستطالع كيف ستكون حظوظنا في 

القادم.
او  المشتري مع زحل  الفلك كّل حسب برجه، وكيف ان دخول  نتابع خبراء 

نبتون مثاًل سيجلب لنا التوفيق في العالقات والعمل؟
ونترقب تحذيرات هؤالء الخبراء في الشهور التي يشيرون إليها ان بها بعض 

العكوسات.
وربما نحجم عن اتخاذ خطوات مهمة تحسبًا لتلك التحذيرات.

او نقبل بثقة كبيرة على خطوة مهمة بمباركة النجوم وكأنها إشارات من السماء 
على النجاح.

ايمانًا شديدًا بإشارات  وبالطبع ستجد دائمًا فيمن حولك من دوائر من يؤمن 
النجوم واألبراج، لدرجة التفاؤل المفرط أو التشاؤم المهلك. وحسب من نصدقه 
وصدر  واستبشار  بإقبال  الجديدة  السنة  تدخل  وأسلوبه  الخبراء  هؤالء  من 
مكشوف، كما لو أنك وِهبت من الرياح قوتها على الطيران. أو تدخلها متوجسًا 
خائفًا مرتعشًا كغزال شارد وحيد يعلم أنه لو تحرك حركة واحدة سينقض عليه 

ذلك األسد الجائع المتربص به.
أنا مع التفاؤل دائمًا. واالستبشار وال أحب الخوف بجميع أشكاله. فالتفاؤل يعطيك دائمًا دافعاً للمحاولة.

وهنا بيت القصيد. والسؤال المهم. هل نحتاج إلشارة النجوم لتحقيق هدف ما فعاًل؟
هل مباركة النجوم هي إكسير التفاهم ونبع المحبة لمواصلة عالقة ما؟؟

ففي الدراسة او العمل ال يحتاج األمر منك سوى االجتهاد ومواصلة العمل والعمل على نفسك لمتابعة كل جديد في مجالك واإلخالص 
فيه.

أّما العالقات وهي هنا األهم، هي الدينامو لمواصلة الحياة نفسها. هي الطاقة الحقيقية للتقدم في كل مجال آخر.
فحين نحب تلقائيًا نتقّبل كل الصعاب، نرى كل الوجود جمياًل، والناس والكائنات. حتى من يسيئون إلينا; فطاقة الحب بداخلنا تجعلنا 

نتفهم ونسامح.
وكما العمل كما الحب. فاالجتهاد ثم االجتهاد على نجاحها. 

أرى أّن قوة العالقات ال تكون حين نعيش لحظات الهيام والوجد. بل في أوقات الصعاب، اختالف وجهات النظر او حتى سبل الحياة.
من يحدد هنا أهمية الحبيب لك؟؟ أهو موقع النجوم؟؟ أم موقعه في قلبك وحياتك؟؟

وما الفرق بين حبيب القلب وبين أّي شخص آخر؟؟ من يستحق أن تعامد كل الكواكب ليدوم التفاهم بينكم وتغزل من نجوم السماء 
مصابيح تنير له الطريق؟ من يستحق أن تتنازل عن بشريتك وترتقي لمرتبه اآللهة لتفرد له جناح الود والرحمة والتسامح؟

اااه كم أعشق ذلك الشريك المستعد دائمًا وأبدًا لبناء أساس متين لعالقته بشريكه. ويبدي دائمًا استعدادًا تامًا للوصول الى نقطة تفاهم 
عند المفارقات الحياتية وما أكثرها.

وما الحب إال طاقة صبي ال تنفد وأعنيها بكل جدية.
بحبك. تعني أن أحلم معك وبك ولك.

بحبك. تعني أن أعي كما لي حلم لك حلمك.
بحبك تعني أن تحقيق حلمك يسعدني وال يتعارض مع تحقيق حلمي.

بحبك. تعني أن أعي ان لك دوائرك وال تتعارض تلك الدوائر مع دائرتي وال استشعر الخطر منها، ألنه بالمثل لي دوائري التي لن تمس 
أبدًا دائرتك السحرية بداخلي.

بحبك. تعني أن أثق بك وبقدرتك على اتخاذ قراراتك الخاصة ودعمك بها.
بحبك وأنا اعلم جيدًا أنك انت الداعم لي دائمًا في فيما أقرر.

بحبك. تعني أنك كيان كامل غير كياني وال تعني اندماج لكياننا معًا بالضرورة ولكن تعني انسجام كّل منا مع اآلخر.
بحبك تعني أن أصبر عليك وانتظر خروجك من طيف أمواج اإلحباط او االرتباك وعدم وضوح الرؤية، وانت تعلم علم اليقين أّني 

بانتظارك ولن أبرح مكاني.
بحبك. تعني أال نفقد تلقائيتنا في التعبير عن مكنونات قلبينا حتى وان كانت غير مفهومة أو قاسية.

فمن منا بعيد عن سوء الفهم او تأويل المواقف على عكس ماهي؟
بحبك. تعني انا هنا لك وانت كذلك لي.

بحبك. ال تعني إطالقًا الكالم اللطيف والتعبيرات الرومانسية فقط.
بحبك. تعني أن أتحمل األلم فيما ال أستطيع معه صبرًا ألن لك بداخلي القلب كله ومالكه وصانع فرحه عمري.

فالحب جهاد يا سادة. وتستمر العالقات بما تبذله فيها من جهد ال من بيوت كلمات الشعراء.
فالحب على األرض وفي القلوب هو نتاج ألم وصبر وتفاٍن الستمرار أرضية التفاهم والود ال ساحة اقتتال فيما بينكم ومن يسيطر على 

من.
الحب هو أال تنسى األنا وفي اللحظة نفسها تحترم وجود اآلخر.

ال نحتاج لكوكب ڤينوس لدخول مدارات أبراجنا الستمرار المحبة بينك وبين حبيبك.
تحتاج ان تجتهد وتجتهد لتسعد بحبك.
دمت أيها المحب الحق. ودمتم محبين.

أشرقت شمس األصيل على البلدة الصغيرة القابعة شرق المدينة التي 
الخضراء  الذرة   حقول  على  الذهبية  بأشعتها  وألقت  بالسكان  تعج 
المترامية األطراف هنا وهناك, البلدة الغارقة في أحالم الطبيعة والتي 
إليها, وعلى غير عادتها فجأة   باالنتماء  أهلها لسنوات يفخرون  ظل 
ضجت البلدة باألحاديث وانتشرت األخبار كانتشار  النار في الهشيم 
بين شيوخ ونساء وأطفال البلدة, طائفة تقول بأن سالم ابن الحاج جابر 
قد تسلل ليال إلى حظيرة شحاتة القط لسرقة مواشيه,  وطائفة أخرى 
تقول بأنه كان يحاول سرقة مصوغات زوجة العم شحاتة والذ بالفرار 
من البلدة قبل أن يراه أحد, وكثرت األحاديث حول تلك الحادثة, وراحت 
كل امرأة تقص الرواية إلى جارتها وبعد أن تنهى كالمها  تهمس في 

أذنيها أكفى على الخبر مجور.

الردهة  في  أريكته  توّسد  قد  جابر  الحاج  كان  اللحظات   تلك  في 
الواسعة بالدار الكبيرة التي يقطنها مع زوجته العجوز رجل في العقد 
الخامس من عمره  يرتدى جلبابه الرمادي الداكن وعمامته الكبيرة التي 
هي من مالمح بيئته الريفية,  يمضغ التبغ منذ الصباح وببصقه في 
عصبية زائدة  قائال الكلب فضحني في البلد, ينظر إلى المرأة العجوز 
الجالسة القرفصاء بجوار األريكة بين الحين واألخر كانت تنظر اليه 
أهالت  وقد  وجهها  تلطم  كبدها,  فلذة  في  أمرها  على  المغلوبة  بعين 
األتربة عليه, )قومي يا وليه يا خرفانه بطلي نواح وناوليني العصاية 
تلبي طلب زوجها,  ثيابها وذهبت  تنفض  المرأة  الدار( ونهضت  من 
التقطها منها بسرعة وراح  وسرعان ما خرجت وبيدها عصا غليظة 
العار شعر  له  الذي جلب  بابنه  اإلمساك  يمكنه  ريثما  البلدة  يجوب 
بخيبة أمل عارمة تحتويه لفقدانه ابنه الوحيد الذي بدأ يضيع منه في 
لكي  تعليمه  يكمل  ولم  مدرسته  أخرجه من  أن  يوم  فتذكر  لحظات  

يساعده في أعمال الحقل فتحسر قلبه لذلك . 

كانت الشمس قد صارت قرصًا أحمر صغيرًا في األفق البعيد، شعر 
به يضيع من بين يديه دون أن يدري، وهناك على القنطرة اإلسمنتية 
الجاثمة على صدر المصرف لمحه ينفث سيجاره فاخرة كاالبن المدلل 
بين أبناء بلدته وأقرانه وبسرعة انقض عليه كاألسد يمسكه من ياقة 

جلبابه ويجره أمامه صوب الدار.

الحادثة
بقلم: االعالمي رأفت صادق
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بقلم: د. داليا حمامي

دروب  ...قنـاديل ...  
بقلم: دياب عواد

ها قد نسيت
 أنني كنت يومًا أحبك 

نسيت لياليِك السود،
وبؤس الليل في ذلك الحب العقيم،

كم تمنيت من صفصافك ثمرًا ؟!!!
وال ثمار منك إال عناقيد خيبة،

سعيد جدًا بالوقوف أمامك قادرًا على نسيان اسمك، نسيان من كان اسمها حكايتي وغايتي 
وكل القصيدة،

يا خيبة القصيدة، 
ياخيبة اللغات، 

يا كل خيباتي، وأعظم الحسرات،
التقيتها وجمعتها وزرعتها وسقيتها من ماء عيني حتى تظللني فضّلت عني وأحضرتني من 

العال قمرًا 
وساقتني معها إلى الدجى قدراً  

ورمتني كالتراب على التراب بال ماض يشفع لي وال حاضر يؤنسني وال مستقبل أعّول عليه،
يا خيبة ال خير فيها إال درس مستفاد،

انا اآلن براحة تجبرني أن أبتسم، 
أنت فقري وحرماني وقلة حيلتي،
انت فراغ من فضاء من عدم، 

ولست أدري كيف كان لعينيك سلطان يأخذني ألسير بعكس نفسي،
عادت عيوني للعقل، 

والحنين انكفأ ثم انطفأ،
حدثتك مرة عن الحنين؟؟ 

حدثتك وقلت بأنه بركان دائم .. 
نامت براكيني بعد أن مسحت حتى مالمح جسدك،

وسأخبرك متى أذكرك؟
أذكرك عندما أستمع في مجلس إلى متحدث يعيد صياغة تجارب رفاقه وينسبها لنفسه، 

وحين تتحدث غانية عن الشرف، 
وحينما يحدثني رجل نتن عن أيام كان ينفق فيها آالفا على النساء، 

ويجمع حوله آالف النساء
أذكرك حينما سيعود الصيف ويكون الصيف فال تكونين

الرواية التي فازت بجائزة البوكر البريطانية لعام ٢٠١٩ عن فئة الروايات المترجمة.. رواية سيدات القمر، لكاتبة من 
سيدات الكتابة بالفعل، إّنها الُعمانية جوخة الحارثي.. التي تأخذنا بلغتها الساحرة وحواراتها الشائقة ووصفها البديع، 

إلى قلب المجتمع العماني، في أربعينيات القرن الماضي، عندما كانت السلطنة مركزًا لتجارة الرقيق. 
المتنوعة المروية بلسان أبطالها، دون حبكة  الُكتَّاب العرب حديثًا إلى مفهوم جديد للرواية، وهو الحكايات  يتجه 
أساسية أو حبكات جانبية، ورغم أنهم بهذا يسقطون أهم عنصر من عناصر الرواية، إال أن اعتماد هذه التقنية، يمنح 
القارئ نوعًا من الهدوء، ليستمتع بجمالية المفردات والتراكيب والتشابيه، ويتطلب حنكة وبراعة في السرد من طرف 

الكاتب، كي يحافظ على مستوى التشويق المطلوب. 
تحكي سيدات القمر بشكل أساسي حكاية ثالث أخوات، هنَّ ميا و أسماء و خولة.. ميا المولعة بالخياطة، والتي 

تزوجت من شخص ال تحبه، لكنه وقع في غرامها لحظة رؤيتها خلف ماكينة الخياطة:
)و حين رأيت ميا.. حزينة و جميلة و شاحبة، منحنية على ماكينة الخياطة، كأنها ستحضن طفاًل، أصبحُت أكثر 
خفة.. أوشك أن أتالشى في نغم العود، أوشك أن أذوب في غشاوة الشحوب في وجه ميا، أوشك أن أصبح سياًل 

يجرف ماكينة الخياطة ويعلقني مكانها، أوشك أن أشعر بطينتي األولى تتخّلق من جديد في أصابع ميا النحيلة(
أما أسماء فتزوجت زواجًا تقليديًا بخالد.. خالد الفنان المبدع، الذي وصفته الكاتبة بقولها: 

)خالد فلٌك مكتمل، يعرف تمامًا ماذا يريد و لديه كل شيء، وحين انجذب ألسماء وهي تتأمل لوحاته بعيون دهشة، 
كان قد قرر الزواج بامرأة على شيء من التميز.. فعل ذلك ألجل أن تدور هذه المرأة في فلكه المكتمل، ال ألجل 
أن تشّكل فلكًا موازيًا لنفسها، كانت زوجة تصلح للمباهاة، تضفي اللمسة النهائية لقبوله اجتماعيًا، الزوجة الحرة في 

حدود فلكه وليس خارجه(
أما خولة.. فقد انتظرت ابن عمها لسنوات كي يأتي لخطبتها، وعندما فعل.. تزوجها بناء على وصية والدته، بعد 
أن تالشى حبها من قلبه، وظل على مدار عشر سنوات، يزور خولة كل عامين لبضعة أيام ثم يعود إلى صديقته 
في كندا، إلى أن ُطرد منها وعاد إلى زوجته وأوالده، الذين لم يواكب طفولتهم وبالكاد يعرف أسماءهم، ليصبح على 
مدى عشر سنوات أخرى، مثال الزوج المطيع المقّدر لزوجته وأسرته، فتطلب خولة حينها الطالق منه، بعد أن كبر 

أبناؤها. هنا تتألق الكاتبة في وصف مشاعر خولة وسبب طلبها للطالق: 
)السنوات سحبت الكالم وراءها، و حين نبت على ظهرها أنكرته، أكلته كما تأكل بعض الكائنات صغارها، و خولة ال 
تنسى كل ما حل بها، كل شيء فتت الروح بجدارة و عناية بالغة، كل يوم غرس منجله في التربة الباطنية األعمق، 
و قلبها و ذّرها، ولم يبق في قاع الروح تراٌب ندّي يصلح للزرع، أرادت أن تقول له: كان أي شيء سيكفيني.. أي 
شيء سيمأل السالل الممدودة لك وحدك .. أي شيء. رسالة ورقية من كلمة واحدة.. رنة بعد منتصف الليل.. منام 
خاطف ال تولي فيه ظهرك.. خطوة واحدة.. التفاتة واحدة.. أي شيء. أي شيء كان كثيرًا.. لكن أي شيء لم يأت.. 

واآلن كل شيء ال يكفي.. كل شيء أقل من يبرعم ورقة واحدة، في حقل صقعة الشتاء(
العبيد، بشقائهم  تتواصل الحكايات لنتعرف على حكاية أم األخوات الثالث، وأزواجهن، وحكاية األب، وحكايات 

وبؤسهم، وإهمالهم من قبل أوالدهم.
 تتميز كل قصة بصدق كبير، وكم من المشاعر يالمس القلب، ويسحب من عين القارئ دمعة ال تقاوم: 

)لما جاء نعي معاذ استسلمْت بهدوء، وأقامت عزاء حسب إمكانياتها المتواضعة، وماتت من دون أن يشعر بها أحد، 
ماتت كل يوم، وكل ليلة، عشر سنوات.. تتنفس و تأكل و تشرب و هي ميتة، تكّلم الناس و تمشي بينهم.. وهي  

ميتة، حتى أسلم جسدها روحه الميتة أخيرًا، و كف عن التظاهر بالحياة(
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كيف تساعدنا الفلسفة على العيش 
بقلم: هادي المهدي

لم تكن الفلسفة لحظة تجليها األولى في أثينا القديمة علمًا أكاديميًا يحتكر دراسته مرتادو المدارس الفلسفية أو حتى 
يحتكر تدريسه الفالسفة بالمعنى األكاديمي الذي اكتسبته المهنة في وقتنا الحالي.

بل يمكنني القول بأن الفلسفة كانت مشاعًا بين الناس لكل من يحبون الفلسفة )صوفي(.
الكثير من الفالسفة على مر التاريخ تحدثوا عن فن العيش بل وأسسوا فلسفتهم كفلسفة للعيش وليست فقط نظريات 

مؤّطرة بين دفتي الكتب.
يقول الفيلسوف أبيكتيوس تعضيدًا لما قلته باألعلى حول أن الفلسفة ليست حقاًل أكاديميًا صرفًا يقول: “ مدرسة 

الفيلسوف هي عيادة الطبيب “ في تصوير واضح لرؤية هؤالء القوم للفلسفة في ذلك الحين.
إذا كانت الفلسفة مرشدة لنا في شيء فإن أعظم ما ترشدنا إليه هو السعادة وإذا كنا نحن اآلن نعيش الحياة فغاية 

بحثنا هو السعادة في هذه الحياة، تلك السعادة التي لن تتحقق في ظني إال إذا أتقنا العيش ببساطة.
العيش ببساطة ال يعني عدم االكتراث للواقع أو النظرة الميتافيزيقية للعالم فمثل هذه الرؤى باألساس سعت الفلسفة 

دومًا إلى تقويضها.
لكني أعني بالعيش ببساطة العيش بالعقل وعلى العقل ومن أجل العقل أو كما قال أبيقور بأن أعظم المتع عنده هي 

المتعة العقلية متفوقة عنده على المتعة الغريزية.
إن قدرة االنسان على التأمل قد تكون هي المخرج له من كل ما يعده شقاء او تعاسة فكما يقول برتراند راسل بأن 

القليل من إعمال العقل في همومك يجعلك تراها كال شيء.
إنني أرى الحياة ليست سوى اال تأويالت وليس ثمة واقعة مطلقة في هذه الحياة فإذا كانت الحياة عدة وقائع لكل 
ل للوقائع ويقع على عاتقه عبء التأويل الذي يصنع به صورة  واقعة تأويالتها المتعددة فاإلنسان هو الكائن المؤوِّ

أفضل عن واقعه المعيش.

كّنا في الصف الثاني ثانوي في مدرسة القرية، ننظر إلى الحياة كأنها عجينة طّيعة في يدنا 
ننظر إلى أنفسنا وكأننا أسياد الكون الجدد. كانت األحالم كلها لنا بيد أن االجتهاد كان عدوًا 
من أعدائنا. كنا في الفرع األدبي ليس بالضرورة بسبب حبنا لألدب بل من أجل كرهنا للمواد 
العلمية. يشهد هللا أن ذاكرتنا كانت كصفر يشبه الصفر، نصيبنا الدائم في مادة الحساب 
تتناسب  التي  الحلي  تلبس  األناقة  المادة شديدة  للشهادة كانت معلمة  إجبارّية.  التي كانت 
باللون والشكل مع الحذاء والحقيبة وطالء األظافر. كان تفكيري يسرح دائمًا بها، ليس بما 
تقول وتشرح بل بالمجهود المضني التي تقوم به في كل ليلة لتبدو بأبهى حللها في الصباح.  
كان صوتها خفيفًا فيه بّحة جميلة، لو امَتهنت الغناء لكانت نجحت بأن تكون من مطربات 
الصف األّول في ذلك العصر ولكان الميكروفون قد ساعد بإيصال صوتها إلى مستمعيها 
بصورة أفضل. كانت تصّر أن تمتحننا على األقل مّرة كل أسبوع، لم يكن األمر ُيزعجني كما 
تظنون فكنت أكتب وأكتب وأمأل الصفحات وعندما يأتي الحساب، كانت تترك ورقتي إلى 
األخير وتطلب مني االقتراب إلى مكتبها فأقترب. تنظر إلّي بعينيها المكّحلتين نظرة ال تخلو 
من المرح وتسألني:” من أين أتيت بما كتبته؟ لقد كتبت الكثير ولكن ال عالقة له بالحساب” 
قلم  المضمون” وتأخذ  الذي صرفته وليس على  الحبر  فتتابع:” سأحاسبك على  أبتسم هنا 
الحبر األحمر وتضع ثالثة فأحتار وأسألها على عشرة أم على عشرين؟” فتضحك وتقول بأن 
المسألة الحسابية فيها شقان للعالمة إحدهما على الطريقة الُمّتبعة للحل واألخرى على الجواب 
الصحيح لذلك...” تتابع فأقاطعها:” خلص مشي الحال” تضحك وهي تذّكرني بوجوب االنتباه 
أكثر فأهز رأسي ألوافقها. لقد وعدتها مرارًا أن أنتبه لكن انتباهي دائمًا يشرد ويضيع من 

المادة إلى مالبسها. كانت تشرح في يوم قررت االنتباه، 
درسًا ال بد أنه كان من الدروس الصعبة، فكانت تعيد 
الشرح إذ أن األغلبية الساحقة من التالمذة لم يفهموا، 
وعندما تسأل:” هل فهمتم؟” يجيب العدد األكبر بالنفي 
فتعيد المسكينة الشرح من البداية إلى أن ضقُت ذرعًا 
ينتهي وأفلتت مني كلمة:” بالها  الذي ال  الشرح  بهذا 
بقا!” لتدوّي عاليًا وكأّني الوحيدة في الصف. استشاطت 
خرجت  الصف.  خارج  طردتني  األولى  وللمّرة  غضبًا 
بأني لو بقيت  لم يحزنني األمر ألني أعرف  ولألمانة 
لن أفهم ما تقوله ولو رددته مئات المرات. كان هناك 
وأوراق  رصاص  قلم  عليها  الممر  في  وطاولة  كرسي 
فجلست  المطرودين  من  أمثالي  عليها  يجلس  بيضاء، 
أرسم  الكاريكاتير فرحت  أرسم. كنت أحب رسم  هناك 
بطرف  وأنظر  نفسي  ألمّوه عن  الفرنسّية  اللغة  أستاذة 

عيني على باب الصف لكي ُأخبئ الرسم قبل أن تراني. 
أن  أولى طموحاته  كان من  لماذا؟ ألنه  والجغرافيا،  التاريخ  أستاذ  اسم  فكان  “السفير”  أما 
أن يعطي عالمة كاملة أي عشرين على  لماذا كان ممنوعًا عليه  أدري  يصبح سفيرًا. ال 
عشرين ومعظم أهل الصف يكّرون الكالم “كمّكوك الخيطان” الذي ال ينتهي إاّل وقد انقضت 
الفقرة ليسألوه عن أّول كلمة في الفقرة التالية ليبدأوا الكّر من جديد.  كان أيضًا يمتحننا على 
األقل مّرة في األسبوع عن كل مادة من المادتين فتتحايل عليه صديقتي وتسأله عن أمور 
الثاني ثانوي  أباك” لتقول له:” سألته واستغرب كيف أّني في  السياسة فيقول لها:” اسألي 
وأستاذ التاريخ خاصتي لم يشرح لي أمرًا مهمًا كهذا”. كانت تلك المحتالة تصيبه في صميم 
كبريائه فيبدأ بالشرح وينسى االمتحان فتفوز عليه وُتكسبنا أسبوعًا إضافيًا من الكسل. أستاذة 
الكيمياء كانت تشد شعرها في صفنا، أستاذ الفيزياء كان يستضيف المديرة في صفنا على 
األقل مّرتين في األسبوع. أستاذة اللغة الفرنسّية كانت ضآلة عالماتها تتقلص لتبلغ الناقص 
أربعة في بعض األحيان. أستاذ اللغة العربية كان له صبي وحيد وكان يعد كل فتاة ُمجتهدة 
بأن يجعلها كّنته، أي زوجة ابنه الذي لم يكن يبلغ الخامسة من العمر في ذلك الوقت، ويحرم 
من اللقب َمن لم تحَظ بإعجابه، فاقتصرت التسمية في صفنا، وهي كالنيشان، على فتاتين 
اثنتين فقط. أما أستاذ الرياضة فكان “جغل” المدرسة بعضالته المفتولة فترى رفيقتي تستشير 
مرآتها لتتأكد من جمالها فتقع المرآة أرضًا وتحدث ضّجة فيسألها عّما أحدث الصوت لتقول 
له الصحن وُتضحكنا. كانت تستعين بي ألكتب لها رسائل غرام له، فأتقمص دور العاشقة 
وأكتب الشعر في عضالته وفي طلته البهّية وأوقع اسمها في نهاية الرسالة. ولغرابة الحياة 
كانت تخجل أن تعطيه الرسالة بنفسها لترسلها مع شقيقتها الصغرى التي أُغرم بها األستاذ 

فعاًل وتزوج بها بعد سنوات. 

استيعاد  إمكانية  على  تقوم  الطبيعي  الحق  نظرية  ان 
الجالل االخالقي لإلنسان ولكن هذا الجالل ال يعتمد 
على أي عقيدة دوجماطيقية او أي وحي خارجي، فهو 
يعتمد على االرادة االخالقية وحدها وعلى القيمة التي 
الغاية  هي  هذه  وكانت  نفسه،  على  اإلنسان  يضيفها 

والفريضة العظمى لتطبيق الحق الطبيعي.
فيعتبر القرن السابع عشر في أوروبا هو عصر التنوير 
الحقيقي، حيث استقل العقل استقالال مطلقا ويعتمد على 

ذاته وهو ليس في حاجه إلى أي عون خارجي بل هو لن يقبل هذا العون إذا فرض عليه فعليه أن يشق طريقه وان 
يؤمن بقدرته وقوته، ومن ثم أصبح هذا المبدأ هو الدعامة لكل مذاهب الحق الطبيعي.

وبعد أن سيطر الفكر العقالني في فلسفة القرن السابع عشر أصبحت فكرة اعتماد الدولة على العقد االجتماعي من 
القواعد المسلم بها فى الفكر السياسي إبان القرن السابع عشر، 

فالعقد االجتماعي هو إرجاع النظام القانوني واالجتماعي إلى أفعال فردية حرة ووجود عقد اجتماعي يخضع له 
المحكومون باختيارهم. 

ومن أبرز الفالسفة اللذين وضعوا أسس الحق الطبيعي توماس هوبز والفيلسوف الهولندى باروخ سبينوزا.
 مفهوم الحق الطبيعي عند سبينوزا: هو الحرية والحق هو ان يفكر األنسان كيفما يشاء،

أي إن الحق في نظره مجموعة من الحقوق يستمدها األنسان سواء من الطبيعة أو من خالل بعض الحقوق الوضعية 
المتفق عليها بين الشعب والدولة، حيث يرى سبينوزا إن الدولة تمارس السلطة بواسطة الحق والقانون )غاية الدولة(
ويرى سبينوزا إن اإلنسان فى حالته الطبيعية يعيش تحت وطأة الصراع من أجل البقاء حيث ينعدم األمن والسلم 
وعندما يجور القوى على حق الضعيف الذي ال يقوى على المواجهة من هنا لزم على االفراد أن يؤسسوا لمجتمع 
سياسي يسهر على حفظ بقائهم وحماية مصالحهم بناء على تعاقد عقلي وإرادي، فالحق الطبيعي يستمد أساسه من 

القوة. 
ألف الفيلسوف سبينوزا كتابًا مهمًا بعنوان “رسالة في الالهوت والسياسة”، شرح مضمون فكرة الحق الطبيعي بقوله: 
أن حرية التفلسف ال تمثل خطرًا على التقوى )الدين( أو على سالمة الدولة، بل إن في القضاء عليها قضاًء على 

سالمة الدولة وعلى التقوى ذاتها في آن واحد 

بقلم: زينب عبد الرحيم
بقلم: ريتا فرنسيس-جبور
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الزاوية الطبية

الصفحة الطبية بقلم د. عامر بطرس داود

تتنوع أسباب الدوالي فمنها المرتبط بمهن معينة ومنها الوراثي. وفي 
الدوالي خطورة، يجب الحذر  الوقت الذي ال تشكل فيه بعض أنواع 

من أنواع أخرى ألن إهمالها يكون له نتائج خطيرة على صحة الجسم.  
من الممكن أن تظهر الدوالي )Varicose veins( في جميع األوردة 
في الجسم، لكنها تصيب أوردة الساقين في الغالب، وذلك ألن المشي 
والوقوف الطويل يزيدان الضغط على أوردة الجزء السفلي من الجسم. 
بالنسبة لكثير من الناس، دوالي األوردة – وهي نوع منتشر وخفيف 
آلخرين،  وبالنسبة  فقط.  تجميلية  مشكلة  مسألة  هي   - الدوالي  من 
الدوالي أوجاعا حادة جدا وعدم ارتياح. ومن  الممكن أن تسبب  من 
الممكن أن تؤدي الدوالي، في بعض األحيان، إلى تعقيدات ومشاكل 
أكثر حدة وخطورة. فهي تشكل، في بعض الحاالت، خطرا لإلصابة 
بأمراض أخرى تتعلق بتدفق الدم في الجسم. عالج الدوالي قد يقتصر 
على  طرق ووسائل للعالج الذاتي، أو قد يحتاج إلى إجراءات ينفذها 
الطبيب لسّد األوردة أو إزالتها في الغالب، الدوالي ال تسبب ألما، على 

اإلطالق. من اعراض الدوالي :
•  أوردة باللون األزرق أو األرجواني

•  أوردة تبدو ملتوية ومتورمة، كأنما هي حبال على الساقين.
وحتى  الفخذ  من  الساقين،  من  مختلفة  أماكن  في  الدوالي  تظهر  قد 

الكاحل.
لدى ظهور عالمات وأعراض مؤلمة، فقد تشمل:

•  الشعور بألم أو ثقل في الساقين
•  َحْرق، خفقان، تشنج عضالت وتورم في أسفل الساقين

•  ازدياد األلم بعد الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة
•  الحّكة حول وريد واحد أو أكثر

•  تقّرحات في الجلد بالقرب من الكاحل، يمكن أن ترمز إلى وجود 
مرض خطير في األوعية الدموية يستدعي عالجا طبيا.

عروق العنكبوت هي حالة مشابهة  للدوالي، ولكنها أصغر. عروق 
أو زرقاء.  تكون حمراء  ما  الجلد، وعادة  إلى  أقرب  تكون  العنكبوت 
تظهر على الساقين، عادة، لكنها قد تظهر أيضا على الوجه. وهي 
مثل  تبدو  ما  وغالبا  مختلفين،  أشخاص  لدى  مختلفة  بأحجام  تظهر 

بيت العنكبوت.
تنقل الشرايين الدم من القلب إلى األنسجة المختلفة األخرى في الجسم. 
القلب، وهكذا  إلى  المختلفة  الجسم  أجزاء  الدم من  فتعيد  األوردة  أما 
الدم )أن يجري ضّخه، مرة أخرى، إلى أجزاء الجسم  يمكن استعادة 
المختلفة(. من أجل إعادة الدم إلى القلب، ينبغي على أوردة الساقين 
في  التقلصات  التجاُذب.  وقوة  )الجاذبية(  الَجذب  قوة  تعمل ضد  أن 

والجدران  كأنها مضّخات،  تعمل  الساق  من  السفلي  القسم  عضالت 
الصمامات  القلب.  إلى  الرجوع  في  الدم  تساعد  االوردة  في  اللينة 
القلب ثم تغلق لمنع  الدم نحو  الصغيرة في األوردة تنفتح عند تدفق 

تدفق الدم إلى الوراء، رجوعا.
أسباب الدوالي الشائعة تشمل:

• العمر: كلما تقدم اإلنسان في السّن، تفقد األوردة من ليونتها، مما 
يتيح  الصمامات في األوردة قد تصبح اضعف، مما  تتمدد.  يجعلها 
للدم الذي ينبغي أن يتدفق إلى القلب، أن يرجع إلى الوراء. وهكذا، 
يتجمع الدم في األوردة، مما يؤدى إلى اتساعها فتكون الدوالي. وتظهر 
الدوالي زرقاء ألنها تحتوي على دم يفتقر إلى األكسجين، هو في صدد 

العودة إلى الدورة الدموية )إعادة الدوران( عن طريق الرئتين.
يزيد  الحمل  الحوامل.  النساء  بعض  لدى  الدوالي  تتكون  الحمل:    •
من حجم الدم في الجسم، لكنه يقلل تدّفقه من الساقين إلى الحوض. 
يهدف هذا التغيير في الدورة الدموية إلى دعم الجنين المتنامي، لكنه 
أوردة  اتساع  في  يتمثل  مؤسفا،  جانبيا  َعَرضا  ذلك،  مع  يسبب،  قد 
الساقين. وقد تظهر الدوالي للمرة األولى، أو قد تزداد سوءا في وقت 
متأخر من الحمل، عندما يشكل الرحم ضغطا أكبر على األوردة في 
الساقين. كما قد تلعب التغيرات الهرمونية الحاصلة خالل الحمل دورا 
في ذلك. الدوالي التي تظهر أثناء الحمل تتحسن، عادة، دونما حاجة 

ألي عالج طبي، في غضون ثالثة أشهر بعد الوالدة.
•  الجنس: النساء أكثر عرضة لإلصابة بالدوالي من الرجال. التغيرات 
premenstrua- )الهرمونية خالل الحمل، في فترة ما قبل الحيض 

tion( وفي فترة  ما بعد انقطاع الحيض )ويسمى أيضا “سن اليأس” 
تشكل عوامل محفزة  أن  يمكن  التغيرات  هذه   – )Menopause  -
لذلك. الهرمونات األنثوية تميل ألن تسبب ارتخاء في جدران األوردة. 
خطر  من  يزيد  قد  الحمل  منع  حبوب  أو  البديلة  الهورمونات  تناول 

تكّون الدوالي. 
يعاني  من  لدى  يزداد  بالدوالي  اإلصابة  احتمال  وراثية:  عوامل    •

أقرباؤه منها.
•  السمنة الزائدة: الوزن الزائد يشكل ضغطا إضافيا على األوردة. 

•  الوقوف لفترات طويلة: تدفق الدم يكون أقل كفاءة عند البقاء قي 
الوضعية نفسها لفترة طويلة.

 تشخيص الدوالي
لتشخيص الدوالي، يقوم الطبيب بإجراء فحص جسماني يشمل، أيضا، 
مراقبة الساقين في حالة الوقوف، لمالحظة ما إذا كان هنالك تورم. 
وقد يطلب الطبيب في بعض األحيان أيضا وصف ماهية األوجاع 
في الساقين. وفي بعض الحاالت، قد تستدعي الحاجة إجراء فحص 
بواسطتها  يمكن  التي   ،)Ultrasound   ( الصوتية  فوق  بالموجات 
فحص ما إذا كانت الصمامات في األوردة تعمل بشكل طبيعي، أو إذا 

ما كان هناك أي دليل على التجلـّط.  
عالج الدوالي

حسن الحظ، عالج الدوالي ال يستدعي، عادة، الرقود في المستشفى 
أو قضاء فترة انتعاش طويلة وغير مريحة. إجراءات أسهل من عملية 

جراحية، تمكن من عالج الدوالي في العيادات الخارجية.
الرعاية الذاتية، مثل ممارسة التمارين الرياضية، تخفيض الوزن، تجنب 
الجلوس  أو  الوقوف  وتجنب  الساقين  رفع  الضيقة،  المالبس  ارتداء 
لفترات طويلة – من الممكن أن تخفف األلم وتمنع تفاقم الدوالي. كذلك 
على  يساعد  قد   )elastic stocking( المطاطية  الجوارب  استخدام 

عالج الدوالي.
كثير  في  يشكل،  المطاطية  الجوارب  ارتداء  المطاطية:  الجوارب 
هذه  ارتداء  ويتم  آخر.  أي عالج  قبل  األولى  الخطوة  األحيان،  من 
الجوارب طوال اليوم، بحيث تكون ملفوفة حول الساق وتشكل ضغطا 

عليها، مما يساعد على دفع الدم في األوردة والعضالت في الساقين 
بشكل أكثر كفاءة. درجة الضغط تختلف تبعا لنوع الجوارب والعالمة 
التجارية. هنالك جوارب بألوان مختلفة وذات درجات مختلفة من القوة 
)الضغط(. في األسواق أنواع  كثيرة من الجوارب المطاطية، ولذا فإن 

كل شخص يستطيع العثور على جوارب مريحة ومناسبة له.
الصيدليات  معظم  في  المطاطية  الجوارب  شراء  أيضا  يمكن  كما 
حسب  مطاطية  جوارب  أيضا  وهناك  الطبية.  المستلزمات  وحوانيت 

وصفة طبية.
للساق.  مناسبة  إنها  من  التأكد  يجب  المطاطية  الجوارب  شراء  عند 
للقياس،  بواسطة شريط  الساق،  قياس  الصيدلي،  أو  للمريض  يمكن 
لضمان شراء جوارب بالحجم الصحيح. الجوارب المطاطية يجب أن 
تكون قوية، لكن ليست مشدودة وُمحكمة. ربما يجد الذين يعانون من 
ضعف اليدين أو من التهاب المفاصل، صعوبة في ارتداء مثل هذه 

الجوارب. هناك أجهزة خاصة تساعد في ارتداء الجوارب.
لم تساعد على عالج  المطاطية  الذاتية والجوارب  الرعاية  إذا كانت 
بأحد  طبيبك  يوصي  فقد  أكثر خطورة،  الحالة  كانت  إذا  أو  الدوالي 

العالجات التالية:
)sclerotherapy( عالج الدوالي بالتصليب  •

•  الجراحة بالليزر
)Catheter( الجراحة باستخدام القثطار  •

•  اخفاء األوردة
Ambulatory Phlebec- )• قطع الوريد بجراحة غير ملزمة للفراش 

)tomy
الدوالي التي تظهر في فترة الحمل تتحسن، بشكل عام، دون الحاجة 

إلى عالج الدوالي الطبي، في غضون ثالثة أشهر بعد الوالدة.
الوقاية من الدوالي

ال توجد وسيلة للوقاية من الدوالي تماما. ومع ذلك، فإن تحسين الدورة 
الدموية وشّد العضالت قد يقلالن من مخاطر اإلصابة بالدوالي أو 

تكاثرها.
الناجم  االرتياح  التخفيف من عدم  في  تساعد  التي  البيتية  التدابير   

عن تشّكل الدوالي، قد تساعد أيضا على منع ظهورها، وهي تشمل:
•  التمارين الرياضية

•  المحافظة على وزن صحي
•  الحفاظ على نظام غذائي غني باأللياف وقليل الملح

الداخلية  والمالبس  والجوارب  العالي  الكعب  ذات  األحذية  تجنب    •
الضيقة

•  رفع الساقين
•  تغيير موضع الجلوس أو الوقوف بوتائر سريعة.

العالجات البديلة
بذور  بخالصة  العالج  ان  الى  تشير  التي  المصادر  بغض  هناك 
قصور  حاالت  في  فعالة  تكون  قد   )Aesculus( الصحراء  كستناء 
األوردة المزمن  ، وهو مرض مرتبط بظهور الدوالي، إذ تصبح األوردة 
عاجزة عن ضخ الدم إلى القلب. ويمكن للنباتات الطبية، أيضا، أن 
الدوالي.  الناجم عن ظهور  االرتياح  التورم وعدم  تقليل  تساعد على 
كستناء  بذور  خالصة  استخدام  قبل  الطبيب  مراجعة  يجب  ولكن، 

الصحراء واألعشاب الطبية أو أي منتج غذائي آخر..
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 البيئة

الصفحة من اعداد اإلعالمي فادي نصار
الشرقي من جبال  الطرف  تقع في  فقط،  الشمال  الصين من  تحدها  فيما  الهند من ثالث جهات،  تحيطها 
الهمااليا، ويطلق البوتانيون على بلدهم اسم دروك يول والتي تعني “أرض التنين”. تبلغ مساحة بوتان حوالي 
أربعين ألف كيلومتر مربع، عاصمتها تيمبو، صغيرة جدا بحجم قرية انكليزية، فيما يبلغ عدد السكان حوالي 

700 ألف نسمة فقط.
حماية البيئة أولوية قصوى: على الرغم من أّن بوتان تكاد تكون سويسرا القارة اآلسيوية، لكن بدون الجوانب 
المدّمرة من الحداثة، وهي كقطعة من الجنة المفقودة، حيث من المفترض أن يعيش الناس في وئام تام، هي 
واحدة من أكثر بلدان العالم عزلة، وقد جرى تحديث المناطق الحضرية في البالد بما في ذلك الرحالت الجوية 
الدولية المباشرة واإلنترنت وشبكات الهاتف المحمول والتلفزيون. وقامت بوتان بالمواءمة بين ثقافتها وتقاليدها 
القديمة مع عملية التحديث تحت فلسفة توجيهية من مؤشر السعادة القومية، فحماية البيئة في البالد أولوية 
قصوى. وهي بالد قائمة على احترام االنسان والحيوان والبيئة بالمطلق، الن سكانها يعتبرون ان االنسان 
يستمد طاقته من محيطه بما فيه من انهار ووديان وبحيرات، لذلك تجد ان بوتان بلد صغير ومن أنظف 
البلدان في العالم، وعدد السيارات فيها ال يتجاوز الـ 200 سيارة، وفيها عدد ال يحصى من الشالالت واالنهار 
الكثيرة، ويعيش في بوتان واحد من أغرب وأندر الحيوانات في العالم، أال هو التاكين وهو من فصيلة البقر، 
النباتيين في بوتان 80 بالمئة من السكان، وذلك آٍت  وقد تصل عقوبة اصطياده الى اإلعدام. تبلغ نسبة 
من الثقافة البوذية التي تعتبر ان كل روح على سطح األرض هي روح ألحد أجدادهم، ومن غرائب نظامهم 
الغذائي أنهم ال يعتبرون الفلفل األحمر من البهارات، وإنما هو مكون أساسي من المطبخ البوتاني )تعد وجبة 
الفلفل االحمر الحار مع الجبن هي المفضلة لديهم(. من جانب آخر تشير إحصائيات علماء البيئة والمحميات 
الطبيعية إلى أن نصف مساحة البالد عبارة عن محمية طبيعية، حيث الحيوانات تسير في كل البالد دون 
أن يتعرض لها أحد، ويقوم األهالي بوضع قوالب من الملح باإلضافة الى بعض أنواع العلف امام البيوت كي 
تأكل حيوانات الغابة، كما ان أحد مظاهر الحفاظ على البيئة والصحة العامة أنه في بوتان ممنوع التدخين في 
معظم مدن البالد، ويمنع منعا باتا بيع السجائر، في حين يسمح للسائحين إحضار 100 سيجارة معهم فقط، 

ولكن يجب عليهم بالمقابل دفع ضريبة تبلغ 200 ضعف ثمن السجائر في 2006.
بالد بخمسة فصول: تعيش بوتان خمسة فصول متميزة: الصيف والرياح الموسمية والخريف والشتاء والربيع، 
تنحصر في غرب بوتان أغلب األمطار الموسمية، بينما يتمتع جنوب البالد بصيف حار رطب وشتاء بارد، 

أما بوتان الوسطى والشرقية فهما معتدلتان وأكثر جفافًا من الغرب مع صيف حار وشتاء بارد.
جبال  وسط  بوتان  مملكة  في  يقع  الذي  “بارو”  مطار  خطورة،  األكثر  العالم  مطارات  أحد  الرعب:  مطار 
الهيمااليا، وذلك نظرًا لوقوعه وسط قمم جبلية يصل ارتفاعها إلى 18 ألف قدم، باإلضافة إلى مهبطه الضيق، 
وهو األمر الذي يتطلب طيارين على مستوى عاٍل من الحرفية والتدريب، لم يحصل سوى ثمانية طيارين في 

العالم كله على تصريح للهبوط في ذلك المطار، لما يتطلبه الهبوط من مناورات ومهارة عالية.
اقتصاد نشط جدا

على الرغم من أن بوتان هي إحدى أصغر دول العالم إال أن اقتصادها نما بسرعة في السنوات األخيرة بنسبة 
ثمانية بالمئة في 2005، و14 بالمئة في 2006. وفي 2007، امتلكت بوتان ثاني أسرع االقتصادات نموًا 
في العالم، مع معدل نمو اقتصادي سنوي قدره 22،4 بالمئة. تشمل المنتجات الزراعية األرز والفلفل الحار 
ومنتجات األلبان )الياك والبقر( والحنطة السوداء والشعير والمحاصيل الجذرية والتفاح والحمضيات والذرة 
في االرتفاعات المنخفضة. وتشمل الصناعات اإلسمنت والمنتجات الخشبية والفاكهة المعالجة والمشروبات 
الكحولية وكربيد الكالسيوم، وتصدر بوتان وصورة رئيسية الكهرباء والهيل والجبس والخشب والحرف اليدوية 

واإلسمنت والفاكهة واألحجار الكريمة والتوابل.
أرض السعادة: لقد حددت بوتان تسعة مجاالت لقياس “السعادة القومية اإلجمالية”، أال وهي: الصحة النفسية، 
الصحة البدنية، التعليم، استخدام الوقت، التنوع الثقافي، القدرة على التكيف، الحكم الرشيد، حيوية المجتمع، 
التنوع البيئي والقدرة على التكيف ومستويات المعيشة. وفقا لمؤشر السعادة القومية اإلجمالية لعام 2010، 
تبين أن 42 بالمئة من سكان بوتان “سعداء”، في حين يتراوح شعور 50 بالمئة بــ”شبه سعداء”، ويشعر 8 

بالمئة من األهالي “بالسعادة التامة”.

يختلف عشاق البيرة في كيفية شربها.  فالبعض يشربونها في زجاجات او عبوات معدنية.  وآخرون 
يفضلونها في كؤوس مثلجة، االميركيون يحبونها مثلجة،   في حين يفضلها آخرون معتدلة الحرارة 

او باردة ومأخوذة مباشرة من البراميل المخزنة في اقبية الحانة.  
األلمان يقولون ان البيرة المصنعة حديثًا أطيب من تلك القديمة فيما يقول التشيك ان البيرة تحتاج الى 

مدة طويلة لتصبح سلسة الطعم.
ما البيرة؟ 

الكحولي  المشروب  هي  الجعة 
مستوى  على  شعبيَّة  األكثر 
الثالثة  المرتبة  ويحتل  العالم، 
العالمي  االستهالك  حيث  من 
بعد الماء والشاي، ويعتقد بعض 
الباحثين كذلك أنَّها أول مشروب 
أقدم  التاريخ.  في  صنع  ُمخمَّر 
دليٍل كيميائيٍّ معروف على ُصنع 
الجعة من الشعير يعود إلى وقٍت 
بين سنتي 3100 و3500 قبل 
غوِدن  ُيدَعى  موقٍع  في  الميالد 
غربي  زاغروس  بجبال  تيب 

إيران. إذ تتحدَّث بعض الكتابات األولى المعروفة في تاريخ البشرية عن صناعة الجعة، مثل شريعة 
ت على قوانين ُتنظِّم بيع الجعة، كما وجد يقول المؤرخون انه في بابل ُصنع ١٩  حمورابي التي َنصَّ
نوعا مختلفا من البيرة، وكان للسومريين آلهة تدعى آلهة الجعة، فيما كان الفراعنة يسقون العبيد 

الذين عملوا في بناء األهرامات البيرة مرتين في اليوم.
صناعة مزدهرة: أصبحت صناعة البيرة أحد اركان التجارة عالمية، تعمل فيها العديد من الشركات 
سات اإلنتاج الصغيرة التي تتراوح من الحانات إلى المصانع  متعددة الجنسيات إضافًة إلى آالف مؤسَّ
خمة. ففي عام 2006، بيع أكثر من 113 مليار لتٍر من الجعة، ووصل استهالك الصين  الضَّ
وحدها من الجعة في عام 2010 إلى 45 مليار لتر، أي ما يعادل ضعف استهالك الواليات المتحدة 

التي تبيع اسبوعيًا 50 مليون ليتر من البيرة.
فوائد جمة: تحتوي البيرة على نسب عالية من األحماض األمينية وعدد من الفيتامينات الالزمة لبناء 
خاليا الجسم، أهمها حمض الفوليك ب9، وفيتامين ب6، وفيتامين ب12، والثيامين، والنياسين، 
إضافة إلى نسبة عالية من الفسفور، والبوتاسيوم، والحديد والكروم والبروتينات والدهون غير المشبعة 
الدهون والسعرات الحرارية والكربوهيدرات والصوديوم.  كاألوميغا3 واألوميغا6، ونسب ضئيلة من 

لذلك فهي ذات فوائد عديدة سنتطرق الى اهمها فيما يلي:
صحة العظام: البيرة مصدر غني بالسيليكون، األمر الذي يزيد كثافة العظام، ويساعد على محاربة 
أو  يعادل كوبًا  العمر ويشربون ما  تقدموا في  الذين  الرجال والنساء  لذلك ينصح  العظام،  هشاشة 

كوبي بيرة يوميًا.
صحة القلب: شرب البيرة يعزز مستويات الكولسترول “الجيد”، والذي بدوره يساعد على منع أمراض 

القلب والشرايين. كما يققل أيضًا انخفاض خطر اإلصابة بالجلطة الدماغية.
الكليتين: قادرة على خفض نسب تشّكل حصى في الكليتين بنسبة %40، وذلك ألنها تحتوي على 
كمّية كبيرة من الماء المسؤول عن تشغيل الكليتين، وعدم تعريضهما للجفاف المّضر لهما ولعملهما.
تحفّز الدماغ: مستهلكو البيرة بكمّية معتدلة أظهروا نسبًا أقّل ب%20 من سواهم في ما يتعّلق بصّحة 
عمل الدماغ. من حيث خطر اإلصابة بمرض الزهايمر، باإلضافة الى ذلك، واعتبروا أن مستهلكي 

البيرة غالبًا يبدون وكأنهم أصغر بـ 18 شهرًا في ما يتعلق بعمل دماغهم. 
الخاليا  من   70% تزيل  بالبيرة  اللحمة  نقع  ان  والتغذية  الصحة  خبراء  يقول  السرطان:  لمحاربة 
المسرطنة المسماة Heterocyclic amines أو HCAs المنتجة عند عملّية القلي. الخبراء حّملوا 

مسؤولّية ذلك الى السكر الذي تحتويه البيرة والذي يمنع هذه الخاليا من التشّكل.
الشعر متألق: البيرة تعطي الشعر مظهرًا متألقًا وتزيد من لمعانه وتجعله أكثر كثافه ألنها تحتوي 

على مواد كيميائية أقل وبروتينات أكثر.

صديق الجسم البشري الطبيعي
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ســودوكـو

األبراج الشهرية

الحل
 السابق

بــرج الحمــــــــــل: تنشــغل باهتمامــات متنوعــة، تكثــر خاللهــا اللقــاءات اإليجابيــة، فتحصــد ثمــارًا طيبــة 	 
وأرباحــًا وفيــرة شــرط معرفــة كيــف ومتــى تتحــرك، الشــريك ينتظــر أن تفــي بوعــودك.           

بــرج الثـــــــــــور: تكــون التوظيفــات واالســتثمارات ناجحــة ومثمــرة، تأثيــرات إيجابيــة ومهمــة تطــول 	 
الوضــع العاطفــي الــذي يشــهد نقلــة نوعيــة علــى صعيــد االرتبــاط، وتنشــط الحيــاة االجتماعيــة لديــك.    

ــوزاء: تتمســك ببعــض المبــادئ وتواجــه اآلخريــن، لكــن حــاذر هنــاك توتــر وتشــنج يســودان 	  ــرج الجــــ ب
أجــواء هــذا الشــهر. أنــت علــى طريــق تغييــر وانتقــال إلــى جديــد.   

بــرج الســرطان: قــد ترتبــط بقصــة عاطفيــة وتتمتــع بأوقاتــك. تتعــدد المناســبات االجتماعيــة التــي 	 
توصلــك لبعــض األشــخاص المميزيــن، فتمــارس ســحرك وتلفــت اآلخريــن بشــخصيتك البراقــة.       

ــد: تمتلــك مــن الميــزات مــا يكفــي إلقنــاع زمالئــك بصوابيــة قراراتــك، لكــن تريــث قبــل 	  ــرج األســــــــ ب
إظهــار كل مخططاتــك أمامهــم. راحــة البــال هــي عنــوان المرحلــة المقبلــة مــع الشــريك.   

بــرج العــــــــذراء: األخطــاء الصغيــرة غالبــًا مــا تكــون مؤشــرًا لبعــض التســّرع، فحــاول معالجــة الوضــع 	 
ســريعًا. غيــرة الشــريك مبــررة الســيما انــك تبالــغ أحيانــًا فــي رد فعلــك. 

بــرج الميــــــــزان: تتلقــى دعمــًا كبيــرًا مــن المشــرفين علــى العمــل، وهــذا يســاعدك لتحقيــق األهــداف التــي 	 
حددتهــا لنفســك منــذ زمــن. تبــادل األفــكار مــع الشــريك يتــرك ارتياحــًا عنــد الجانبيــن.     

بــرج العقــــــرب: عليــك أن ُتظهــر ليونــة وإيجابيــة خــالل الفتــرة المقبلــة. الشــجاعة مهمــة، لكــن عليــك 	 
توظيفهــا فــي المــكان المناســب، عليــك أن تشــارك أقــرب النــاس إليــك فــي كل المناســبات وتتقــرب منهــم.   
ــوس: التحــاول أن تتقــدم فــي عملــك مــن خــالل اعتمــاد أســاليب ملتويــة. قــد يحّضــر لــك  ــرج القـــــ  ب

الشــريك مفاجــأة ليســت فــي الحســبان، لكنهــا ســتكون ســارة وغيــر متوقعــة. 
بــرج الجــــــــدي: قــد يحــاول البعــض التدخــل فــي أعمالــك بشــكل ســافر، ممــا يعرضــك للمشــكالت. لكــن 	 

ال يمنــع مــن أن تباشــر عالقــة خاصــة مــع شــخص يشــاطرك بعــض األهــداف.           
بــرج الدلـــــــــــو: بعــض ردود الفعــل قــد تفســر فــي غيــر مكانهــا الصحيــح، وهــذا مــن شــأنه تــرك 	 

تداعيــات ضــدك. الحســم مــع الشــريك مطلــوب بشــدة كــي تحــدد نوعيــة العالقــة بينكمــا.        
ــوت: قــد تكــون أعصابــك متوتــرة وتخضــع لتجــارب ثقيلــة تواجــه بعــض القضايــا المربكــة 	  ــرج الحـــــ ب

فتفتقــر إلــى ســالمة التواصــل مــع اآلخريــن، مايثيــر غضبــك ويعرضــك للنزاعــات.  
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كلمــات متقاطعــة
أفقي: 

1- لقب الشاعر عمر بن ابي ربيعة
2- دولة عربية - القلم

3-طليق- مائل الى السواد - ثلثا سار 
4- حرف عطف - دولة آسيوية

5- أمكنة البيع والشراء- مدينة فرنسية
6- كرم - سلسلة جزر بين البحر الكاريبي والمحيط 

األطلسي )معكوسة(
7-من األلوان -يعمل ويتعب

8- رقد - نشك
9- ال يفارقه - حرف جر - متشابهان

10 - نعاس - الوعد )مبعثرة(
11 -شتم -أديب ومؤرخ لبناني راحل

12- مدينة ايطالية - مدينة هندية

الحل السابق

عمودي:
1-من أشهر والة العصر األموي

2-يكسو بعض الحيوانات - للتمني - الطرق
3- أسلوب مميز- مدينة في السودان

4-من األحجار الكريمة - سحب
5-اقترب - المعصية - قرع 

6-تعظيم - خاطر
7-شاعر فرنسي- غزال )معكوسة(

8-مرض - شعارات
9-السهل )معكوسة( - تشهير

10-عاصمة امريكية - انصاف
11-يسير معه في الموكب - للتأوه

12 - من األفاعي - األسم األول لمطرب مصري

أيها الشاكي وما بك داء                كيف تغدو إذا غدوت عليال
إن شر الجناة في األرض            نفس تتوخى قبل الرحيل رحيال
وترى الشوك في الورود وتعمى           أن ترى فوقها الندى إكليال

هو عبء على الحياة ثقل
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أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأى الجريدة

Dr. Amir Petrus Dawood

It’s important to keep well during the holidays, particularly if you are at 
risk (very young, very old or with a compromised immune system). Here 
are some common ailments:
1) Common Cold
The cold is a viral infection marked 
by nasal congestion, sore throat, 
cough, headache and sometimes a 
low-grade fever. Colds are caused 
by several different types of virus 
and can occur anytime during the 
year, although they occur most frequently in the winter months. Most 
colds peak around day 3-5 but begin to improve with complete resolution 
of symptoms in about a week
2) Flu
The flu may initially be mistaken for a 
common cold, but it usually comes on 
quickly with high fever, cough, sore 
throat, headache, and body aches and 
pains. The fever may last up to 5 days. 
The best way to avoid this illness in 
yourself and your family is to make sure everyone gets their flu vaccina-
tion.
3) RSV/Bronchiolitis
Bronchiolitis is a common viral respiratory infection. Symptoms include 
nasal congestion, cough, low-grade fevers, and wheezing. RSV, a virus that 
is often the cause of bronchiolitis, although many different viruses can 
cause bronchiolitis. It too can resemble a common cold before it progresses 
into a more serious illness with wheezing, difficulty breathing, and de-
hydration.
4) Strep Throat
Strep is most often seen in school-aged children. Strep presents as a sore 
throat, headache, and stomachache. Some people will experience a high 
fever or vomiting. Strep throat does not usually cause cold symptoms or 
coughing, and it can usually be easily treated with antibiotics.
4) Cold Sores
Cold sores tend to pop up when 
your immunity is low and your 
body is stressed—in other words, 
the textbook definition of winter-
time. According to the National 
Health Service (NHS), the painful, 
fluid-filled lesions on your lips are 
brought upon when you’re feeling run down, so try to stay as relaxed and 
healthy as you can throughout the season by doing some yoga or medita-
tion, eating a wholesome diet, and drinking plenty of water to keep your 
health in tiptop shape and your lips cold sore-free.
5)Pink Eye
Conjunctivitis, better known as pink 
eye, is when the white of your eye 
becomes irritated or inflamed due to 
viruses, bacteria, allergens, or irri-
tants. Weirdly enough; it is common 
during the winter—and also conta-

gious, depending on which type you have. If you come down with a case, 
make sure to wash your hands on the regular and, of course, avoid touching 
your eyes
6)Bronchitis
Bronchitis is an infection that 
involves the inflammation of the 
lining of the bronchial tubes, 
which carry oxygen to the lungs. 
If you come down with a case of 
it, you could experience every-
thing from a cough and chest dis-
comfort to mucus and fatigue. Unfortunately, it’s common in the winter; 
it’s caused by the same viruses that knocks you out with a cold or the flu.
7)Asthma
When it comes to asthma—a condition that inflames your airways, making 
it harder to breathe—winter weather only makes matters worse. “For people 
who already have a diagnosis of asthma, they often find that their symptoms 
worsen in the dry, cold weather ; be sure to continue any scheduled medica-
tions you’re supposed to take to keep you less vulnerable, and speak to your 
doctor early on if you start to have a flare.
8)Joint Pain
If your joints start to ache the instant 
it gets cold outside, you’re not alone. 
According to the Arthritis Founda-
tion, changes in barometric pressure 
can cause more aches, which is exact-
ly what happens when a cold front 
moves in. To help
get some relief, grab a heating pad, take 
a nice soak in a bubble bath every so often, and get in plenty of exercise 
and stretching.
9) Ear Infections 
Ear infections come about when you 
experience a buildup of fluid in the 
middle ear, which is common in the 
winter due to the higher rates of the 
cold and flu . If you keep your immune 
system strong and limit your contact 
with those who are under the weather, 
you might be able to prevent coming 
down with common seasonal illnesses altogether.

Prevention
No matter the time of year, it’s important to practice good hygiene, such 
as hand washing, coughing into a tissue, and avoiding contact with other 
people when you are contagious. If you find yourself sick during the winter 
months, your immune system will often handle it without any intervention. 
However, if you aren’t getting better or are getting worse, it may be time to 
see a doctor.
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If you were a member of the good old days, the school education system was based on pen and 
paper, from taking notes to writing exams. Nowadays, the school system is based on advanced 
technologies; students spending most of their time on iPads, using calculators for simple math 
problems, or using computer devices for writing essays.
A new study by the Reboot Foundation is suggesting that using technology in schools, especially 
elementary schools, may be negatively correlated with students’ achievements, more specifically 
because students are becoming more reliant on technology for even the simple tasks. Students now 
prefer to punch a few numbers in a calculator to do simple math, and the spelling ability is believed 
to be going down a slippery slope because of relying on things like spell checkers and autocorrect.
“Our analysis shows that schools should limit computer use, and technology may be the least 
helpful for younger students still mastering some of the fundamentals of reading and writing,” said 
Helen Lee Bouygues, president of the Reboot Foundation.
It is important to always remember than correlation is not causation. Just because the foundation 
has found a correlation between technology and reduced students’ achievements, it is not very clear 
that technology is the indeed the causative agent.

Guyanese Lawyer  Shabeer Zafar  was admitted to the Ontario Bar on 27 September 2017 and has 
now opened his Law Practice at 986 Bridge Avenue, Windsor Ontario.
Zafar’s interest in the practice of law began when he was a Grade 13 student attending the Sault 
Ste. Marie Collegiate Institute in 1978 in Sault Ste. Marie, Ontario. 
Zafar later enlisted in the military.  After serving in the Canadian Armed Forces with the Third 
Royal Canadian Horse Artillery in Shilo, Manitoba, as an Artillery Surveyor and with the Second 
Field Engineer Regiment in Fort York Armories, Toronto.  
After Army employment he majored in political science at Atkinson College, York University in 

Downsview, Ontario, and earned his 
BA in June 1991.
He then read law at the Holborn 
College of Law, University of Wol-
verhampton in London, United King-
dom from 1995 to 1997.  He was ad-
mitted to the Guyana Bar in 2004.
During law school he was the Founder 
and served as the General Secretary 
of that Higher Institution’s Amnesty 
International Group, and a member 
of The Fulham Legal Clinic in Ham-
mersmith, London.  
He served as a Director on the Board 
of Directors of the West Scarborough 
Community Legal Services, in Scar-
borough, Ontario from 2015 to 2016.

He received the National Committee on Accreditation of the Federation of Law Societies of Can-
ada Certificate of Qualifications on 8 April 2016.
The newly admitted Barrister-at-law informed this newspaper when interviewed that he recalls 
three important cases during his Law practice. 
First, State v. Delwyn Carrington which is in respect of the accused Mr. Delwyn Carrington and 
four other men who allegedly stormed Kaieteur News Printers during the night and killing five (5) 
press workers by riddling them with bullets and terrorized others by using AK-47 machine guns.  

Mr. Zafar argued at the preliminary enquiry against the admissibility of a confession statement, 
which had been apparently obtained by torture, and which confession statement being the sole 
piece of evidence implicating the accused.   
Second, where he prosecuted (Police vs. Troy Keiler) an accused who had faced three counts of ob-
taining money by false pretence.  Mr. Zafar was the Special Prosecutor appointed by Fiat Prosecutio 
from the Director of Public Prosecutions.  In his submissions, Mr. Zafar articulated his arguments 
well and with great clarity and precision and was successful in establishing similar fact evidence.  
He led a policeman during his examination-in-chief, quite adeptly. The CID Sergeant related how 
he had met the accused in the lock-ups after he had been first arraigned by the Chief magistrate on 
one count, and had confronted him about other complaints by other persons being duped by him.  
Mr. Zafar was thereby able to establish a nexus between the cases.  The cases ended with the accused 
receiving three concurrent sentences of four (4) years imprisonment each.  
Third, The Matter of a Petition by Naomi Ramgobin (An Infant) by Next Friend and Guardian 
Ashwinee Ramgobin which is in respect of a High Court of the Supreme Court of Judicature of 
Guyana matter involving a female under-age individual who could not give consent under statutory 
criminal law, was granted a court order to marry her adult lover who was charged with the offence 
of sexual assault when the Ministry of Human Services ministry officials called in the police after 
becoming alerted to the situation by a Pastor who had come into contact with the said under-age 
individual.  This case, inasmuch as it drew much attention to the dilemma of adult men having sex-
ual relations with teenagers (some organization heads, like Karen De Souza, from The Red Thread 
Organization, who spoke out on television and in every one of the Daily newspapers by News 
Release against the Chief Justice granting the said order.
Zafar wishes to inform any person in Ontario that if he or she requires any legal help, or if he or 
she is a low-income person earning below $25,000 annually with a family to maintain, or even a 
single boarder earning lower than $10,000 annually who lives in Windsor, Ontario, and in need 
of legal help and would like to access him for any such legal help, he would be more than glad to 
accommodate such an individual, and he urges you to so do. 
You can:-
a) receive complete legal advice, or representation at a police station or when on remand representa-
tion by him, your lawyer at a Bail Hearing
b) receive pamphlets on various legal matters
c) should you retain him as your lawyer to attend court, or to mediate your legal matter and repre-
sent you, or request him to visit you should you wish him to come to you as opposed to you going 
to him, for instance, you may be feeble and can’t travel, and/or you require a Will drafted, and 
time is of the essence, you can call his private line at (519) 256 0278 or send a message to e-mail: 
zafar1718@yahoo.com if you rather use the internet, and he will contact you.

Mina Amer
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Things You Need to Know About the How to keep your 

The government of Ontario, headed by Doug Ford, promised to eliminate what they described 
as ‘ineffective’ medical tests in order to cut the costs of the health care system and ‘result in $83 
million/year savings.’ The Ontario government claimed that these changes will ‘improve the quality 
of patient care,’ but the Ontarians’ response to the changes has been ranging from ambivalent to 
strongly against. 
The OHIP change did indeed take effect later in 2019, so here are some of the things that will no 
longer be covered by OHIP: 
1. Infertility diagnosis testing (post-coital testing of cervical mucous) 
2. Imaging of most sinus problems 
3. Unnecessary hip and knee CT/MRI scans 
4. Unnecessary laryngoscopy services (larynx examination)
5. Urine pregnancy tests performed in clinics will not be covered unless it were used to 
prevent patient harm 
6. Ear-wax removal (when not medically required) 
7. Physician fees for house calls will only be covered when absolutely necessary 
8. Loop recorders (devices that monitor heart disorders) will no longer be covered
Furthermore, under the recommendation of a physician-led group, Ontario residents will not be 
able to obtain out-of-country hospital care funds; therefore, it is recommended to purchase indi-
vidual travel insurance when travelling outside of Canada.

If the idea of making lofty New Year’s resolutions has you feeling overwhelmed, I am here to tell you 
that even the smallest changes can have a big impact on your life — especially if you can turn them 
into habits. But the pressure to make a big, bold New Year’s resolution might feel overwhelming. 
That’s why it is better (and more obtainable) to stick to small, concrete goals that you can easily 
implement into your life.
Whether you want to improve relationships with others, develop some self love, or expand your 
world and try new things, we have some resolution ideas that will suit your lifestyle. Just remem-
ber that resolutions are personal — they’re for no one else but you. Don’t worry about what other 
people are resolving to do or what others think of your personal resolutions. Think about the ways 
in which you really want to improve your life and focus on those things. If you commit to all of 
these “mini resolutions,” or just one or two, you’re on your way to a better year ahead.
The New Year is now gone, and with the holiday season already behind us many people are in-
dulging in retrospection and revaluating some of their life choices. New Year’s resolutions are the 
perfect opportunity for all those who have failed to start making the changes that they said they 
would make next week, next month, or perhaps when the summer starts.
Well, now’s your chance to sit down and evaluate your list of important lifestyle changes– because 
since most people fail to stick to their resolution, you’ll need all the help you can get. The new year 
is gone and it’s time to start some resolutions. With the motivation of a new year driving you to 
succeed, now’s the time to set some goals and stick to them. While you may be worried about your 
resolutions not lasting, having a clear goal will always deliver more improvements than not. To set 
yourself up for success, be specific and realistic about your resolutions. Also, remember to reward 
yourself regularly and not give up after a setback. After all, changing both your behaviour and 
mindset is never easy, but it certainly is worth the effort.
Here are 8 ways to start your New Year off to the right start!
1. Start a Meditation Practice. There are 
scientific studies that show the many bene-
fits of meditating.
2. Learn Something New Each Day.
3. Pick Up a Hobby.
4. Play More.
5. Eat Fewer Calories.
6. Write a Business Plan.
7. Move More.
8. Read More Books.

The appearances of national, religious and social holidays are not the same as they were during the past years, 
which drew my attention to this matter, what I saw in a number of banks in the city of Windsor
There is no Christmas tree’s, no lights, or decoration sign of celebration that we use to see every year at the 
Christmas time or the Holidays. 
We all have a duty to our children and young people to celebrate, to bring joy and happiness on every occasion 
to our children. 
Holidays it’s occasion for joy, giving, and a beautiful human interaction, 
For example: Christmas for Christians is a religious occasion in which we should rejoice without forgetting our 
needy Humans and the poor who need their comfort.  
Canada, is a beautiful country and 
Canada is the homeland of freedom and peace, and we have to be optimistic the longer the holiday Expel pes-
simism and depression are always children of hope and hope.
Happy New Year, and God Bless Canada, and all Countries. 

Mina Amer

Natasha E. Feghali
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