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أخبارنا

بقلم رئيسة التحرير
 غادة مفيد التلي

يتهمني بعض من يعرفني أنني منحازة للغرب، 
وال أوفر فرصة إال وأشيد بإيجابياته وذكر ميزاته 
على حساب عرب الشرق وإذ ال أنفي عن نفسي 
أنني أعيش في  أفتخر  بالعكس  التهمة بل  هذه 
بلد يعمل على خدمة مواطنيه وسعادتهم بمختلف 

السبل.
الحالي  العام  انتهاء  مشارف  على  أننا  وبما 
فتسوقني  الجديد  والعام  الميالد  عيد  واستقبال 
والموالت  المتاجر  الى  االيام  هذه  كثيرًا  قدماي 
الخاص  سحرها  الجميلة  المناسبات  فلهذه 
اللوازم  كشراء  ترافقها  التي  المميزة  وطقوسها 
ونسبة  إال  محاًل  أدخل  ولم  والثياب  والهدايا 
تصل  وقد  النصف  تفوق  فيه  التخفيضات 
ال  حقيقية  تخفيضات  وهي  المئة  في  للسبعين 
وهمية وال تعتمد على رفع ثمن السلعة وايهامنا 
بتخفيضها بل بالعكس وبهذه التخفيضات تكون 
يحصل  الكل  ونرى  الجميع  متناول  في  السلعة 
على ما يريد ببساطة ودون تكليف والصغير قبل 
طمع  ال  وعطاء  فرح  نظرهم  في  فالعيد  الكبير 
واستغالل أو خوف من كيفية تدبير الحال مع 
ضعف الحالة المادية كما في مجتمعاتنا العربية 
التي ما إن نرى عيدًا يلوح في اآلفاق حتى تبدأ 
األسعار بالطيران وكأنها فرصة الستغالل حاجة 
حساب  على  ولو  المكاسب  وتحقيق  االنسان 
الشعب المغلوب على أمره في تأمين لقمة عيشه 
تناسب  في  التجار  أو  للحكومة  دخل  ال  وكأن 

الدخل مع المتطلبات.
 فنرى بدل الفرح همًا وغمًا ورعبًا حقيقيًا كيف 
سيتدبرون متطلبات األمر.  فلذلك عذرًا منكم يا 
مؤيدي حكومات الشرق لن تستطيعوا إقناعي أن 
هذه الحكومات تعمل لخدمة الشعب فانا ال أراها 
األعياد  وما  مسؤوليها،  جيوب  تخدم  وهي  إال 
واألسعار غير مثال ذكرته صدفة لمزامنته في 

هذه األيام.
 فهناك مئات األمثال وفي كافة المجاالت التي 
تؤيد كالمي وبجولة سريعة على العراق وسوريا 
لذا نعم أعترف  اقول  ولبنان واليمن تدركون ما 
لإلنسان  احترامه  وأعشق  الغرب  أعشق  أني 
وحرصه على رفاهيته وتلبية احتياجاته كائنًا من 

كان.
وكندا  عام  وكل  سعيدة  أعيادًا  للجميع  أتمنى 

وجميع من في كندا حكومة وشعبًا بألف خير.

شهدت احدى القاعات الكبرى لمبنى األمم المتحدة 
االقليات  يخص  مؤتمرًا  السويسرية  جنيف  في 
اكثر  بحضور  وانسانيًا  عالميًا  وحقوقها  واللغات 
مهتمة  عالمية  )2000( شخصية ومنظمات  من 
بهذا الشأن. حيث تم االعتراف بها من قبل األمم 
العراقية  المجموعة  منظمة  طليعتها  وفي  المتحدة 
العام  اوائل  منذ  ظاهرة  بصورة  الناشطة  الكندية 
غسان  السيد  بمنح  ذلك  تمثل  و   2019 الحالي 
فؤاد ساكا رئيس المنظمة لقب سفير النوايا الحسنة 
القانون  في  الماجستير  شهادة  على  وحصوله 

الدولي. 
 28/29 والجمعة  الخميس  يومي  فخالل 

نوفمبر)تشرين الثاني 2019( 
القى رئيس المنظمة غسان فؤاد ساكا كلمة حول 
االقليات في الوطن العربي و بصورة خاصة في 
العراق وسوريا . تضمنت المعاناة الألنسانية التي 

تعاني منها االقليات في أجزاء كثيرة من وطننا العربي وال سيما منذ اندالع 
ما سمّي بالربيع العربي تهجيرًا واغتصابًا و قتاًل وتشريدًا وتطرق عن معاناة 
الشعب العراقي والمتظاهرين السلميين والطرق الوحشية التي تتبعها الحكومة 
العراقية لصد هذا التظاهر السلمي الذي يعبر عن سخط الشارع العراقي تجاه 

ماأقترفته االيادي الشيطانية طوال 16 عامًا . 
ترحيبًا  لقيت  قد  المنظمة  رئيس  القاها  التي  الكلمة  أن  بالذكرهنا  والجدير 
وأهتمامًا كبيرين في صحف كندا واذاعاتها الصوتية والمرئية ممثلة باالتصال 
الكلمة  تكن  لم  حين  على  ولمنظمته  له  الموجهة  والتهاني  المنظمة  برئيس 

للتنافس غير الشريف  نتيجة  العربي  الوطن  اليها اهتمامًا يذكر في  المشار 
احيانًا و الكراهية الخفية بين قيادات المنظمات العربية الخدمية.

وأننا اذ نهيب بمختلف المنظمات الخدمية العربية في امريكا الشمالية وكندا 
ان تعمد القيادات الى االخاء والتعاون لما فيه خير الجاليات العربية المقيمة 
في وطننا الجديد كندا والذي نكن له كل تقدير و احترام .... على ما يقدمه 
لنا من رفاه عيش وأمن و سالم نحسد أنفسنا على توافره لنا في ظل ما تعانيه 
اوطاننا العربية في هذه االيام السود التي تواجه الجماهير الفقيرة من ضيق 
معيشة اقتصادية خانقة بسبب الحصار الذي تفرضه بعض الدول الغربية. 

السيد الرئيس، أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي،
تأسست  التي  العراقية  الكندية  المجموعة  اسمي غسان ساكا، رئيس منظمة 
كمنظمة غير حكومية في وندسور بكندا منذ سبتمبر 2014. حاصل على 

درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة أوسلو.
القادمين الجدد إلى كندا وتوفير العديد من  تعنى منظمتنا بخدمة ومساعدة 
البرامج التعليمية والتوعية الصحية لهم.  إضافة الى قيامي برحالت متكررة 
إلى كل من العراق ومصر واألردن وتركيا لالطالع على أوضاع الالجئين 

والنازحين وتقديم ما أمكن من المساعدة.
من  النازحة  العائالت  هربت   ،2014 عام  العراق وسوريا  داعش  منذ غزو 
مدنها وقراها فواجهوا المجاعة والتشريد والقتل العائلي والتعذيب، وتم بيع عدد 
كبير منهم كعبيد وتم اغتصاب البعض اآلخر. معظمهم كان من األقليات 
المسيحية وااليزيدية، التي عانت وما تزال تعاني الكثير من األمراض العقلية 

والنفسية.
تم قبول عدد منهم كالجئين بموجب برنامج األمم المتحدة إلى أوروبا والواليات 
المتحدة وكندا ودول أخرى. وأنا فخور بأن أقول أن كندا رحبت بالكثيرين، 
وأن منظمة المجموعة العراقية الكندية لعبت دورًا هامًا في مساعدة العديد من 

األسر التي قدمت الى بلدنا العظيم كندا.
كندا  إلى  للجوء  يتطلعون  مهاجر   500.000 من  أكثر  هناك  أن  نتوقع 
خالل العامين المقبلين، أكثر من 100.000 منهم ال يتحدثون سوى اللغة 
والسوريين،  والعراقيين،  العرب،  إن  منظمتنا.  لمساعدة  وسيحتاجون  العربية 
وجميع مواطني البلدان التي مزقتها الحرب، والذين هم ضحايا أبرياء لمثل 
دولية،  مساعدات  والى  مساعدتنا  إلى  يحتاجون  والفظائع،  المصاعب  هذه 
العمل  إلى  جميعًا  نحتاج  المحلية.  والمنظمات  المؤسسات  من  ومساعدات 
الالزمة وفورًا  الخدمات  لتقديم  دائم  استعداد  معًا وبيد واحدة ومنظمتنا على 
لكنها بدورها تحتاج لدعم الوكاالت والحكومات الكبرى لتتمكن من االستمرار 
والمضي قدمًا. يجب أن نكون فريقًا واحدًا كفريق أزمة لردف الضحايا في 

العالم الذين هم قضية إنسانية ومساعدتهم ومساندتهم حق لهم وواجب علينا 
جميعًا.

يتوجب علينا توفير العدالة واإلنصاف، لألسر واألطفال الذين أتوا من بلدان 
ذلك ومساعدة هؤالء  لتحقيق  لنا  متروك  األمر  انصاف!  فيها وال  عدالة  ال 
الضحايا األبرياء والعمل على توجيه دفة حياتهم في مسار إيجابي، وهذا ليس 
باألمر الجديد بالنسبة لألمم المتحدة، التي قامت ومنذ تأسيسها بعمل رائع 

على مر العقود لتحسين حياة الماليين بل المليارات من األشخاص.
هذا المنتدى هو تكريم لألمم المتحدة إلدراكها أهمية مناقشة قضايا األقليات، 

كجزء من أولوياتها الهادفة لتحسين العالم بما فيه خير البشرية جمعاء.
األقليات، التي ُتمنح فرصة لبدء حياة جديدة في بلدان محبة للحرية، عليها 
أن تغتنم هذه الفرصة بشجاعة. ومع إعادة التوطين المناسبة في بلدهم الجديد 
الالجئين  استقبال  على  المنفتح  الكرم  بلد  كندا،  بلدي  في  الحال  هو  )كما 

والمهاجرين الجدد،( يصبح الوضع مفيدًا للجانبين. 
حيث تتمتع هذه األقليات بالحرية واألمان، ويحصل البلد المضيف في نهاية 
المطاف على مواطنين جدد منتجين ومسهمين في مجتمعهم بطريقة إيجابية 

)زيادة الناتج المحلي اإلجمالي، السكان، والثروة البشرية واإلنتاجية.(
على الرغم من أّن الهجرة من بلد مزقته الحرب الى بلد جديد يمكن أن تكون 
شيئًا جيدًا للغاية، إال أن عملية الوصول إلى هذا الفوز النهائي )إعادة التوطين 
المثالية( هي طريق طويل وصعب. وهنا يكون دور المنظمات مثل منظمتنا 

حيويًا للغاية, وذو أهمية بالغة  لضمان االستمرارية والنمو.
في المستقبل القريب، ستقّدم منظمة المجموعة العراقية الكندية اقتراحًا جريئًا 
لتوسيع خدماتها لتغطي أجزاء أخرى ومتعددة من كندا، لنكون قادرين على 

مساعدة األمم المتحدة وكندا في إعادة توطين المهاجرين بشكل فعال.
نحن على ثقة من أن اقتراحنا سيكون له اصداء إيجابية للغاية، وسنظل على 
اتصال مع ممثلي الوكاالت والقادة الحكوميين المناسبين في الربع األول من 

العام الجديد لمزيد من المناقشة آملين التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

مضمون الكلمة التي القاها غسان ساكا في مؤتمر االمم المتحدة بجنيف
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كنـــــدا والنـاس

بعد ثالث سنوات من العمل السّري لمجموعة من ضباط الشرطة 
في تورنتو تم الكشف عن شبكة كبيرة تقوم باستغالل األطفال من 

أجل إنتاج صور إباحية.
واستهدف المشروع المسمى “ project spade” مجموعة من 
خاصة  وأفالم  وتوزيع صور  إنتاج  شركة  في  تعمل  األشخاص 
باألطفال، حيث اعتقلت الشرطة 348 شخصًا متورطًا في قضية 

استهدفت 400 طفل من أجل استغاللهم في أفالم إباحية.
موجودة  الشركة  أن  أجرته  التي  تحقيقها  في  الشرطة  وكشفت 
العمر  والبالغ من  بريان واي  يدعى  تورنتو ويديرها شخص  في 
االطفال  الستغالل  وأفالمًا  ويوّزع صورًا  يبيع  حيث  عامًا،   42
على الناس في جميع أنحاء العالم، فالعديد من أفالم الفيديو تم 

تصديرها إلى أمريكا.
حسبما ذكر رئيس وحدة الجرائم الجنسية في تورنتو المفتش جوان 
بيفن ديجاردان أن المحققين قاموا بتصنيف وفرز مئات اآلالف 
من الصور ومقاطع الفيديو التي تضم األعمال الجنسية المروعة 
دام  الذي  التحقيق  أن  ديجاردان  واشار  األطفال،  صغار  ضد 
حوالي السبعة أشهر كشف أن العديد من عمليات االعتقال كانت 
تضم أربعين مدّرسًا وتسعة أطباء وممرضين إضافة إلى ستة من 

موظفي الدولة وتسعة كهنة وثالثة من أولياء األمور.
عمليات  من  طفاًل   386 إنقاذ  إلى  التحقيق  نجاح  أدى  بدوره 
االستغالل الجنسية ضدهم واعتقال 50 شخصًا في اونتاريو و58 

شخصًا في مختلف أنحاء كندا و76 في امريكا و164 دوليًا.

أصبح اآلن بإمكان العديد من المواطنين وخاصة الوافدين الجدد 
إلى كندا التنقل في جميع أنحاء مدينة تورنتو ليس فقط باالعتماد 
على وسائل النقل العام أو الدراجات أو حتى امتالك السيارة، بل 
حيث  من  األرخص  تعتبر  والتي  السيارات،  مشاركة  ميزة  أيضًا 

التكلفة.
لتلبية  سيارة  على  الحصول  إمكانية  الجديدة  الميزة  هذه  وتوّفر 
احتياجات المواطن في اللحظة الذي يحتاجها من أجل التسوق أو 
التنّقل بين أطراف المدينة أو حتى الذهاب إلى الموعد في الوقت 
المناسب، ويتم ذلك عن طريق حجز سيارة معينة على االنترنت 

في الوقت والمكان المحددين.
خدمة  أهمها  خيارات  عدة  السيارات  مشاركة  ميزة  وتتضمن 
أنك  أي  واحد  باتجاه  خدمة  تقدم  التي  الوحيدة  وهي    car2go
إلى مكانها األصلي بل تركها في أي  السيارة  بإعادة  غير ملزم 
في  عادية  سيارة  استئجار  تكلفة  وتبلغ  للسيارات،  قانوني  موقف 
اليوم الواحد 59 دوالرًا أما للسيارة ذات الدفع الرباعي فتبلغ 79 
مكانها  إلى  السيارة  إعادة  تتطلب  التي    zipcar وشركة  دوالرًا، 
الساعة، وتقدم  تبدأ من 9.25 دوالر في  األصلي مقابل أسعار 
أخرى  شركات  إلى  باإلضافة  دوالرًا،   45 مقابل  سنوية  عضوية 
 enterprise التي تقدم خدمة تبادل السيارات وشركة  turo مثل
car share  التي توفر خطط شهرية أكثر تكلفة مدفوعة مقدما 

للسائقين الدائمين وتسقط عنهم رسوم العضوية. 

والمنازل  الشوارع  تبدأ  ديسمبر حتى   / األول  كانون  يحّل شهر  إن  ما 
والحدائق في مدينة ويندزور بارتداء أبهى حللها وخاصة حديقة جاكسون 
أعياد  بمناسبة  األلوان وخاصة  بالعديد من  المضاء  ثوبها  تكتسي  التي 
على  جديدًا  شيئًا  الحديقة  تضيف  عام  كل  وفي  السنة،  ورأس  الميالد 

زينتها.
مهرجان اإلضاءة المجاني في هذا العام هو الثالث على التوالي حيث 
أقيم في حديقة جاكسون ويعتبر األكبر واألكثر إشراقًا من ناحية الخلفية 
 we made it : holiday المذهلة لألضواء والشاشات الكبيرة وسوق
market ، إضافة إلى الشجرة المضاءة الكبيرة  والتي يبلغ طولها 64 
قدمًا في حدائق الملكة إليزابيث  الثانية وشخصيات كرتونية في أرجاء 
الحديقة، بما في ذلك Candy Cane Lane و Rainbow Lane و 

Polar Blast ، وندسور واي ، محطة كيدز المركزية.
الثاني لعام 2020   ويستمر مهرجان اإلضاءة حتى السابع من كانون 
وقد بدأ المئات من األشخاص واألطفال بالتهافت لزيارة الحديقة والتمتع  
بالعروض الخاصة والهدايا والتسوق من قبل الحرفيين الموجودين عند 

مدخل الحديقة.
وقد بلغ عدد الزوار للحديقة في العام الماضي حوالي المئة ألف زائر 
الحدث  بداية هذا  يعتبر  2017 والذي  العام  ألف زائر في   60 مقابل 
السنوي، حيث من المتوقع زيادة كبيرة في عدد الزائرين للحديقة في العالم 

الحالي.

القبض على شبكات
 محلية ودولية 

تستغل األطفال في مواد إباحية في تورنتو
خبر سار لمن ال يمتلك 

سيارة في تورنتو
إضافات جديدة ومذهلة ضمن 

مهرجان اإلضاءة في حديقة 
“جاكسون” بمدينة ويندزور

بعد سلسلة من االنتقادات العلنية الموجهة إليه بخصوص سياسته وقراراته أعلن أندرو شير زعيم حزب المحافظين 
في كندا استقالته من قيادة الحزب، وجاءت االستقالة بعد الهزيمة التي مني بها الحزب في االنتخابات التشريعية 

التي حصلت في 21 تشرين األول الماضي.

وأوضح أندرو أن استقالته هي الخيار االفضل للحزب، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو األصعب لكن األفضل للحزب 
أن يحصل على قائد يكّرس نفسه مئة بالمئة لخدمة الحزب وحان الوقت للتنحي من أجل منح وقت أكبر لعائلتي.

كما أشار شير إلى أنه سيطلب من المجلس الوطني للحزب المحافظ تنظيم انتخابات داخلية الختيار خلف له في 
أسرع وقت ممكن، وكان أندرو قد انتخب زعيما للمحافظين في أيار 2017.  

بعد هزيمة حزب المحافظين 
في االنتخابات ... 

شير يعلن استقالته من قيادة حزبه

الصفحة من اعداد اإلعالمية ماريشا الزهر
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ســــياسـة

بقلم طارق داود

العربــي”  “الربيــع  يســمى  ممــا  الثانيــة  الموجــة   **
أصبحــت فــي طريقهــا الــى المجهــول مــع غيــاب رؤيــة 
العربيــة مــن  البلــدان  تنقــذ  واضحــة وخريطــة طريــق 
صحيــح  تصيبهــا.  التــي  واالنهيــار  الضيــاع  حالــة 
لالنتفــاض  دفعتــه  العربــي  المواطــن  تــردي واقــع  ان 
علــى واقعــه وعلــى طريقــة حكومتــه فــي إدارة مــوارد 
البــالد, اال أن هــذه االنتفاضــة كانــت ناقصــة النهــا 
لــم تهــدف الــى بنــاء واقــع جديــد. المتظاهــرون خرجــوا 
بشــعارات فضفاضــة: “إســقاط النظــام” - “كلــن يعنــي 
كلــن”, لكــن مــا البديــل الــذي يرجــوه هــذا المواطــن؟ 
التــي يرجــو المتظاهــرون ان تغيــر مــن  مــا الخطــة 
مســتوى حياتهــم؟ حتــى اّن بعــض االحتجاجــات تحمــل 
شــعارات كانــت مطروحــة أيــام “الثــورات العربيــة” فــي 
الحقيقــة  فــي  كانــت  والتــي  والســتينات  الخمســينيات 
مجرد انقالبات عســكرية أوصلتنا الى ما نحن عليه. 
الغريــب فــي الموجــة الثانيــة مــن “الربيــع العربــي” أنهــا 
ضربــت بلدانــا حكوماتهــا منتخبــة بطريقــة ديمقراطيــة. 
ليســت  ولبنــان  العــراق  فــي  خرجــت  فالمظاهــرات 
لنشــر الديمقراطيــة والمشــاركة فــي اختيــار مــن يمثــل 
البــالد, وانمــا لالحتجــاج  إدارة شــؤون  فــي  المواطــن 
علــى طريقــة إدارة شــؤون البــالد ومواردهــا التــي يثقــل 
كاهــل مواطنيهــا الفســاد والبطالــة وانخفــاض المســتوى 
العــراق,  فــي  الدولتيــن.  هاتيــن  لمواطنــي  المعيشــي 
الدولــة  وأجهــزة  المحتجيــن  بيــن  المواجهــة  وصلــت 
الــى نقطــة الخطــر الــذي يهــدد الســلم األهلــي وكيــان 
الوضــع  مــع ســقوط مئــات الضحايــا وفلتــان  الدولــة 
األمنــي فــي فــي بعــض المحافظــات العراقيــة. احتــدام 
المواجهــة فــي العــراق تجلــى بمحاصــرة المتظاهريــن 
لمبنــى قيــادة شــرطة محافظــة ذي قــار باإلضافــة الــى 
اســتهداف القنصليــة اإليرانيــة فــي محافظــة النجــف. 
فلتــان الشــارع انعكــس علــى مواقــف الطبقــة الحاكمــة 
فــي العــراق, حيــث وّجــه عــدد مــن قــادة األجهزة األمنية 
العراقيــة فــي محافظــات الوســط والجنــوب رســالة إلــى 
زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، والــذي يملــك 

أكبــر كتلــة فــي البرلمــان, معتبريــن أن مخاطبتــه بشــكل 
مباشــر بــات أمــرا ضروريــا “مــع وصــول األمــر إلــى 
قيــادات  الرســالة  وحّملــت  العــام.”  االنفــالت  مرحلــة 
مــن “ســرايا الســالم” التابعــة للصــدر بقطــع الطرقــات 
المــدارس,  وإغــالق  الحكوميــة  الدوائــر  واســتهداف 
مؤكــدة أنــه لــوال حمايــة الصــدر لهــم لمــا تجــرؤوا علــى 
هــذه الممارســات. وناشــدت الرســالة الصــدر بالقــول 
انكســار وأصبحــت  فــي حالــة  األمنيــة  إّن “األجهــزة 

ضحّيــة لصــراع سياســي.” مــن جهتــه حّمــل مقتــدى 
الصــدر الحكومــة مســؤولية مــا يجــري, داعيــا اياهــا 
لالســتقالة فــورا مــن أجــل وقــف إراقــة الدمــاء، محــذرا 
تحويلــه  لعــدم  وداعيــا  العــراق”،  نهايــة  “بدايــة  مــن 
إلــى “ســوريا ثانيــة”. وأكــد الصــدر فــي بيــان لــه أنــه 
ينــأى بنفســه عــن “التدخــل فــي مــا يــدور ب العــراق مــن 
فتنــة عميــاء بيــن الحكومــة الفاســدة وبيــن متظاهريــن 
لــم يلتزمــوا بالســلمية بعــد يأســهم”. مــن جهــة ثانيــة, 
أعلــن تحالــف “ســائرون” الــذي يقــوده الصــدر رفضــه 
قانــون االنتخابــات البرلمانيــة الــذي رفعتــه الحكومــة 
االنتخابــات  قانــون  إن  وقــال  النــواب.  مجلــس  إلــى 
النســبي  للتمثيــل   50% نســبة  تخصيــص  تضمــن 
لقوائــم األحــزاب كمــا جــرى فــي االنتخابــات الســابقة، 
مطالبــا بـ”بإقــرار قانــون انتخابــات مجلــس نــواب تكــون 
أعلــى  علــى  لمــن يحصــل  فيــه  المقاعــد مخصصــة 
األصــوات بدائرتــه االنتخابيــة، ألن التمثيــل الحقيقــي 

إلرادة الناخبيــن يتمثــل بهــذا القانــون”.

** علــت أصــوات المواجهــة فــي الشــارع اللبنانــي، 
يجهــد َعَلــت أصــوات المواجهــة فــي الشــارع اللبنانــي, 
يجهــد رئيــس الجمهوريــة ميشــيل عــون للوصــول الــى 
تفاهــم مــع القــوى السياســية لتشــكيل حكومــة جديــدة. 

الحكومــة المرتقبــة لــن تغيــر شــيئا مــن طبيعــة الحــال, 
فالطبقــة السياســية تعيــد انتــاج نفســها بأســماء وألقــاب 
جديــدة لكــن المضمــون يبقــى نفســه. الرئيــس عــون 
وجد متنفســا باســتقباله األمين العام المســاعد لجامعة 
الــدول العربيــة الســفير حســام زكــي, حيــث طالــب بــان 
يترجــم الدعــم العربــي الــى خطــوات عمليــة, ال ســيما 
بالنسبة إلى المساعدات لمعالجة الوضع االقتصادي 
تتفاقــم  لبنــان  فــي  السياســي  االســتعصاء  المتــرّدي. 
الــى  الشــارع  فــي  المواجهــة  وصــول  مــع  خطورتــه 
أعلــى مســتوياتها بعــد االشــتباكات التــي وقعــت بيــن 
المتظاهريــن ومناصــري “حــزب هللا” و”أمــل” وســط 
بيــروت والتــي أســفرت عــن وقــوع عشــر إصابــات. 
أســباب هــذه المواجهــة توضحــت بعــد تخــوف “حــزب 
المظاهــرات  هــذه  خارجيــة  قــوى  اســتغالل  مــن  هللا” 
للتدخــل فــي الشــأن اللبنانــي, وفــي هــذا الســياق قــال 
نائــب األميــن العــام لحــزب هللا نعيــم قاســم، إنــه ال 
يمكــن الخضــوع للشــروط األمريكيــة لتشــكيل الحكومــة 
اللبنانيــة الجديــدة، منوهــا بأنــه ال يمكــن اســتخدامها 
رافعــة لخيــارات سياســية مقابــل أخــرى. وأكــد قاســم 
المســتوى  علــى  الجميــع  بيــن  المشــترك  “القاســم  أن 

الشــعبي والقــوى السياســية يبــدأ باإلصــالح ومعالجــة 
خطــورة  واالجتماعــي”.   االقتصــادي  الوضعيــن 
الوضــع فــي لبنــان, دفعــت بـ”تيــار المســتقبل” الــذي 
يتزعمــه رئيــس حكومــة تصريــف األعمــال اللبنانيــة 
الشــارع،  عــن  لالبتعــاد  مناصريــه  الحريــري،  ســعد 
وتجنــب االنجــرار وراء أي اســتفزاز يــراد منــه إشــعال 
الفتــن. كمــا حــث “تيــار المســتقبل” مناصريــه علــى 
“االمتنــاع عــن تنظيــم المواكــب الدراجــة والســيارة وكل 
مــا يمكــن أن يخالــف موجبــات الســلم األهلــي وتطبيــق 
التقدمــي  الحــزب  مــن جهتــه, دان رئيــس  القانــون”. 
االشــتراكي فــي لبنــان، وليــد جنبــالط، قطــع الطرقــات 
مــن أيــة جهــة كانــت، مشــيرا إلــى أن األمــر يتســبب 

بمشــكالت وتوتــرات وســقوط ضحايــا. 
 

** االتدخــل االميركــي فــي شــؤون الــدول العربيــة 
تتخذهــا  التــي  الخطــوات  ظــل  فــي  ضــرورة  أصبــح 
الواليــات المتحــدة فــي ســوريا, حيــث تعــزز واشــنطن 
ســيطرتها علــى حقــول النفــط الســورية. وأفــادت وكالــة 
عســكرية  “قافلــة  بــأن  لألنبــاء  الكرديــة  “رووداو” 
عســكرية  ومعــدات  جنديــًا   80 مــن  مؤلفــة  أمريكيــة 
مختلفــة )دعــم لوجســتي، عربــات، مدرعــات ودبابــات( 
الحســكة”.  محافظــة  فــي  رميــالن،  مدينــة  وصلــت 
الســيطرة األميركيــة علــى حقــول النفــط كشــفت زيــف 
ادعــاء واشــنطن بــان ســبب تواجدهــا فــي ســوريا هــو 
انكشــف  الــذي  اآلخــر  االدعــاء  داعــش”.  “محاربــة 
زيفــه هــو اســتخدام دمشــق لالســلحة الكيميائيــة فــي 
مدينــة دومــا بريــف دمشــق عــام 2018 والــذي كان 
الســبب وراء العــدوان الثالثــي االميركي/البريطانــي/

الفرنسي المشترك على سوريا, حيث كشفت صحيفة 
“ديلــي ميــل” البريطانيــة أن “منظمــة حظــر االســلحة 
الكيميائيــة” تالعبــت بتقريــر هجــوم دومــا الكيميائــي 
أن  إلــى  الصحيفــة  وأشــارت   .2018 نيســان/ابريل 
الكيميائيــة  األســلحة  حظــر  منظمــة  وظفتــه  عالمــا 
قــال فــي بريــد إلكترونــي مســرب إن التحقيقــات علــى 
األرض فــي دومــا لــم تتوصــل إلــى دليــل قــوي حــول 
تــم  أنــه  وقــوع هجــوم الغــاز المزعــوم، مشــددا علــى 
إخفــاء الحقائــق بشــكل متعمــد فــي تقاريــر المنظمــة. 
يقــول  االلكترونــي  البريــد  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
إن التقريــر الرســمي حــول حادثــة دومــا تــم اختصــاره 
لدرجــة تحريــف الحقائــق عبــر تــرك معلومــات رئيســية 
العثــور  التــي زعــم  الكلــور  آثــار  أن  وإخفــاء حقيقــة 

ضئيلــة  عناصــر  مجــرد  كانــت  الموقــع  فــي  عليهــا 
للغايــة بمعــدل أجــزاء فــي المليــار، وفــي إشــكال يمكــن 
العثــور عليهــا فــي أي مــواد تبييــض منزليــة. ولفتــت 
عــدم  أخفــى  التقريــر  أن  إلــى  البريطانيــة  الصحيفــة 
تطابــق تــام بيــن األعــراض التــي أظهرهــا الضحايــا فــي 
موقــع الحــادث وتأثيــرات المــواد الكيميائيــة التــي تــم 
العثــور عليهــا بالفعــل. وفــي هــذا الشــأن قــال الرئيــس 
الســوري بشــار األســد، بأنــه ال يوجــد دليــل واحــد حتــى 
هــذه اللحظــة علــى اســتعمال األســلحة الكيميائيــة مــن 
قبــل الجيــش. وأوضــح الرئيــس األســد خــالل لقــاء مــع 
مجلــة “بــاري ماتــش” الفرنســية أن “النقطــة األهــم هــي 
أن كل مــكان ندخــل إليــه يكــون هنــاك مدنيــون وتعــود 
حياتهــم طبيعيــة، كيــف بقــوا هنــاك ونحــن نســتخدم 
الســالح الكيميائــي؟! فــي الحقيقــة فــإن األكاذيــب فــي 
اإلعــالم الغربــي وفــي السياســة الغربيــة ليســت لهــا 

حــدود فــي هــذا الموضــوع”.

** فــي تطــورات المشــهد التونســي تتخــذ األمــور 
منحــى أكثــر اســتقرارا رغــم الســباق االنتخابــي المحتــدم 
الحكومــة  رئيــس  أكــد  حيــث  البــالد,  شــهدته  الــذي 
التونســية المكلــف، الحبيــب الجملــي, أنــه لــن يخضــع 
ألي حــزب فــي تشــكيل الحكومــة. وقــال الجملــي فــي 

تصريــح اذاعــي”: “موقفــي واضــح وموقــف النهضــة 
واضــح، لــن أخضــع لموقــف أي مــن األحــزاب حتــى 
ورغــم  الحكومــة”.  بتشــكيل  كلفنــي  الــذي  الحــزب 
فوزهــا بالكتلــة األكبــر فــي البرلمــان التونســي, اال أن 
ســيطرة حركــة النهضــة علــى الحكومــة والبرلمــان لــن 
تكــون بهــذه الســهولة, مــع الجهــود التــي تبذلهــا عــدة 
قــوى سياســية لتشــكيل تحالفــات جديــدة تملــك تأثيــرًا 
الســياق,  هــذا  وفــي  “النهضــة”.  فــي مواجهــة  فعــااًل 
البرلمــان  فــي  الديمقراطيــة”  “الكتلــة  تشــكيل  يأتــي 
التونســي مــن قبــل حــزب التيــار الديمقراطــي وحركــة 
الشــعب باإلضافــة الــى عــدد مــن النــواب المســتقلين 
لتضــم واحــدًا وأربعيــن نائبــا يشــكلون الكتلــة الثانيــة 
فــي البرلمــان بعــد كتلــة حركــة النهضــة. وقــال أميــن 
عــام حركــة الشــعب فــي تصريــح خــاص لـ”المياديــن 
نــت” أن “الكتلــة الديمقراطيــة “ الجديــدة ســتكون كتلــة 
وازنــة فــي كلتــا الحالتيــن إن كانــت فــي المعارضــة أو 
الحكومــة قائــاًل  إن اختــارت الكتلــة االنضمــام إلــى 
الحكومــة القادمــة فســتعمل علــى دفعهــا ، وإن وجــدت 
نفســها فــي المعارضــة فســتكون معارضــة قويــة بنــاءة 

.“



تشرين الثاني 2019 - العدد 611

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

عراقيات

بقلم: رحمن خضير عباس

سوالف عراقية 

افتتاح مكتب وممثل تجاري 
للحكومة الكندية 

في العاصمة بغداد 

  Made In Iraq
 بقلم: االعالمي مفيد عّباس

احد منكم سامع االن بوجود قماش عراقي بالسوگ، أو بطانية عراقية أو 
چرچف أو وجه مخدة أو حذاء عراقي ؟

والنسيج  الغزل  ومعمل  القطني  والنسيج  الغزل  بمعمل  سامعين  كلنا  بس 
الصوفي، والمعملين بالكاظمية  االول بساحة عدن والثاني قريب الكورنيش 
واللي چان اسمه معمل فتاح باشا، وسامعين وشايفين بجلود اللي بالكرادة 

منشآت كبيرة مع آالف الموظفين ، لكن بال انتاج يذكر 
من زمان ، المنتج العراقي الحكومي يمتاز بالجودة ويفتقد للشكل والموديل 
المناسب البطانية صوف خالص بس لونها املح وخشنة وتچكچك والحذاء 
كله جلد بس مجعمر والقميص مال المحمودية قماشه قطني بس موديله 

قديم وفانيالت الكوت قطن خالص بس دلعتها چبيرة
تنطيها  خلي  المنشآت  بهاي  العمل  تعيد  خير  مابيها  الصناعة  وزارة  اذا 
يضمن  اي شكل  او  أو خصخصة  استثمار  بصيغة  لصناعيين عراقيين 

مصلحة الطرفين واكيد المستثمر يفكر بمصلحته وراح ينتج
وبالحافة  چكچكة  أقل  وبطانيات  انيقة  واحذية  احدث  موديالتها  قمصان 

مكتوب عليها. 
  Made In Iraq

.. وكلكم عيوني

حددت الحكومة الكندية، الجمعة، نهاية العام الحالي موعدًا الفتتاح مكتب 
وممثل تجاري لها في العاصمة بغداد. وذكرت الغرفة الكندية العراقية للتجارة 
في بيان، ان “الحكومة الكندية تؤكد التزامها بأمن العراق واستقراره وازدهاره، 
البلد  ببناء  والمضي  االستقرار  الستعادة  الجميع  جهود  كندا  تدعم  حيث 
واستقراره، وقد زادت كندا من تواجدها الدبلوماسي والتجاري في العراق بشكل 
عام، حيث سيتم فتح مكتب وممثل تجاري في بغداد نهاية السنة القادمة بعد 
ان كان فقط في كردستان العراق أضافت أن “الحكومة الكندية عملت من 
خالل الشركاء الدوليين والتجاريين في تنفيذ مشاريع ممولة من قبل الحكومة 
الكندية خالل الفترة من 2016 إلى 2019، حيث تعهدت كندا بتقديم أكثر 

من 265 مليون دوالر كمشاريع مساعدة للعراق”. 
وأوضحت الغرفة، أن “المساعدت تمثلت بـ 184 مليون دوالر كمساعدات 
إنسانية، و34 مليون دوالر كمساعدة إنمائية، و48 مليون دوالر في تحقيق 

االستقرار والمساعدة األمنية”. 
وأشارت إلى أن “التجارة بين كندا والعراق بلغت حوالي 144 مليون دوالر 
في نهاية عام 2017، وكانت أهم صادرات كندا إلى العراق هي الحبوب 

والسيارات والمعدات”.

جسر الجمهورية، والذي ُبني في نهاية خمسينات القرن الماضي، 
بمبلغ ال يتجاوز خمسة ماليين دوالر أمريكي.

 ) أي أّن كلفته تعادل ما يتقاضاه  عادل عبد المهدي في خمسة 
أشهر فقط!( .

الثورة  إلى انطالق  التي ترمز  التحرير،   والجسر يربط ساحة 
التي  الخضراء  المنطقة  وبين  العراق،  أعداء  على  التشرينية 
تضّم جميع من خربوا الوطن، من مسؤولين ووزراء وبرلمانيين 

وزعماء األحزاب ومستشاريهم وحماياتهم وبطاناتهم.  
 هذا الجسر أصبح برزًخا بين الحق والباطل. بين األمل واليأس.

الذين  وشيبه  بشبانه  تتمثل  والتي  المتألقة،  العراقية  الروح  بين 
أقسموا على استعادة الوطن،

بالسالح  مدججة  ولكنها  وفاسدة،  ومرتشية  غبية  سلطة  وبين 
والمال. 

المأثرة  المشاهد هذه  إلى  تنقل  الفضائيات  كانت كاميرا إحدى 
اإلنسانية:

  بعض الشباب محشورون في المسالك الحديدية الضّيقة تحت 
بالزحف  لهم  تسمح  أن  الصعب  من  والتي  الجمهورية،  جسر 
من  جريحا  يحملون  وهم  فكيف  التحرير،  ضّفة  إلى  للوصول 

رفاقهم؟

 جسد الجريح يتأرجح في الهواء، وكأنه يهّم بالسقوط في لّجة 
الفتية تتشبث به، يٌد تمسك بالحديد واليد  النهر. ولكن سواعد 
األخرى تمسك الجسد المضرج بالدم، في مشهد غرائبي يتفّوق 

على المستحيل. 
الرصاص ينهال على أجساد الفتية. ولكنهم غير مبالين بالموت، 

ألّنهم منهمكون في صنع الحياة.
بدم  المفتولة ويمتزج  أجسادهم يسحُّ من سواعدهم   كان عرق 
الجريح.  لقد تحملوا أكثر من قدرة البشر على التحمل، وكأنهم 

سيزيف الذي يحمل صخرة الوطن إلى القمة ثم يكرر عمله. 
 لكنهم وصلوا إلى الضّفة األخرى، ضفة الحياة.  

الضعف  على  وانتصروا  الطبيعة.  قوانين  على  انتصروا  لقد 
البشري. فتحولوا إلى سوبرمان حقيقي. 

أدركُت أّن هؤالء العراقيين الذين لم يتخلوا عن رفيقهم الجريح 
في أصعب المواقف.

وجهه  لوثت  التي  األيادي  كل  من  الجميل  عراقنا  سيحمون   
البهي. 

سيبنون الوطن.
إّنهم نقطة ضوء في هذه العتمة.
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فنجـان قهـوة

التركي رفيف  بقلم: 

سنبقى

الدار الكبيرة.... 

شعاع الشمس الهارب 

بقلم: االعالمي رأفت صادق

فى البدء منذ أن شرع هللا في خلق الكون كانت الظلمة تمأل العالم حتى 
خلق هللا نور النهار وأصبحت الشمس في شروقها تضيء كل العالم وترسل 

أشعتها السبع من فضائها إلى أرضنا لتضيئها إلى أن يفنى الوجود.
وكان هناك شعاع من أبناء الشمس السبعة ال يريد أن يذهب إلى أي مكان 
فى العالم و كان ُيدعى بالشعاع “المتمرد” , ظل ُيمارس تمرده على أمه 
الشمس كان كسواًل متوكال دومًا على أمه ،و إخوته الستة , ثارت عليه 
السوداء , وهي أرض  إلى األرض  له : سوف أرسلك  قائلة  أمه  يوما  
تدعى “كيمت” و فإذا عصيت أمري سوف ينطفئ نورك و تصبح نجما 

خافتا فى الليل .
غضب الشعاع المتمرد و انطلق في النهار بسرعه فائقة غير معتادًة منه 
حتى أصطدم ببناء شاهق االرتفاع ليس له مثيل على كوكب األرض فظل 
يحوم و يطوف حول هذا المكان فى ذهول تام واستطاع أن يرصد من 
مكان أبعد فوجدا بناءين شاهقين من تلك األبنية شاهقة االرتفاع و لكنهما 
بالهرم  المتمرد  الشعاع  اصطدم  فقد   , به  اصطدم  الذي  من  ارتفاعا  أقل 
خوفو أكبر األهرامات و أعظم األبنية على وجه األرض في ذلك الوقت . 
ظل الشعاع المتمرد يأتي كل نهار إلى أرض األهرامات كي يتعرف عليها 
أكثر و بعد أيام عرف أن هذه تلك األرض السوداء التي أمرته أمه الشمس 
أن يذهب إليها, و عندما عاد إلى أمه في الغروب قال: لها لقد ذهبُت إلى 

األرض السوداء أرض كيمت كما أمرتنى ,
فلماذا هذه األرض بالذات يا أمي؟ 

قالت: له أمه لقد أرسلتك إلى هناك حتى تدرك أن على األرض بشرًا يمكنك 
أن تتعلم منهم ويلهموك الكثير والكثير.

والطمي  النيل  ليرى  نهار  كل  كيمت  أرض  إلى  يأتي  الشعاع  هذا  ظل 
والزراعة وكل ما يدور على هذه األرض حتى يغرب عنها فى الغروب.

إلى أرض  الذهاب  أن يكف عن  الشمس  أمه  أمرته  يوم و  أن جاء  إلى 
آخر, حزن  مكان  إلى  يذهب  أن  يكفي والبد  بما  الدرس  تعلم  فقد  مصر 

الشعاع المتمرد عند معرفته أن هذه هى آخر زيارة له لمصر فتوسل إلى 
أمه الشمس أن تجعله يذهب في اليوم التالي كي يودع األرض  المباركة 
ألنه أحبها و عشقها دون أن يدرى , فأذنت له أمه أن يذهب للمرة األخيرة 
واشترطت أن يعود قبل الغروب حتى يعرف األرض الجديدة التي سوف 

يضيئها في اليوم التالي .
وفى الشروق انطلق الشعاع الذي كان متمردًا متوجهًا إلى أرض مصر 
ولكنه قرر أن يطوف ويدخل كل مكان على هذه األرض إلى أن وصل 

معبدا وأناره كامال حتى حان وقت الغروب، 
من  أحذرك  ألم  بعد؟  تأت  لم  لماذا  الخارج  في  عليه  الشمس  أمه  تنادت 

التأخير؟ وأمرتك أن تأتي إلّي قبل الغروب؟
لم يسمع الشعاع أية أصوات أو يلتفت ألية تحذيرات، فقد عقد العزم على 

الهروب....
فظل ماكثًا في المعبد ولم يذهب إلى أي مكان آخر فاكتشف المصريون 
أمره وعرفوا قصته، فأحبوه إلى حد التقديس لم يغادر أرض مصر، إلى أن 
مرت مصر بظروف صعبة وقاسية وقام الغزاة بغزوها فلم يعد هذا الشعاع 

الهارب مقدسًا كما كان.
فعاد الشعاع الهارب إلى أمه الشمس التي ظلت غاضبة منه آالف السنين 
ولكن ظل يتسلل خلسة إلى المعبد ليشارك المصريين في احتفاالتهم ويرسل 
نوره متعامدا وجه الملك “رمسيس” في يوم ميالده وتنصيبه وملكًا في موعد 

ال يخالفه إلى األبد. 

فهم  ُجِبْلنا على  الجميلة  البعيدة  البالد  تلك  في  نشأتنا  أثناء  في 
تعاليم كثيرة، ومعلقات ومقدسات ومسموحات وممنوعات ُعلِّقت 
كلها بتؤدة وفن على جدران وجداننا بوعي منا أو بدون وعي، 
ثمين  بساتان  المبطن  اإلجبار  علِّقت ْبطريقة  بأنها  وباعتقادي 
ملكي،  كفرمان  تمامًا  الخالدة،  الكشمير  طبعات  عليه  منقوشة 

بمعنى أشمل، ُعّلقت غصبًا عن الزمن.
إحداهما حول  المعّلقات وأقدسها معلقتان شهيرتان  تلك  أهم  من 

مفهوم التدبير واألخرى حول مفهوم المؤونة.
هم علمونا بأن التدبير ليس إال تدبيرًا منزليًا يتلخص في أن تتدبر 
سيدة المنزل أمرها لتقتصد في مصروفاتها، فتراها تصنع من كيس 
طحين واحٍد خبزًا وحلوى ووجبة غذاء، وفي المساء تعيد هيكلتها 
لتصبح وجبة عشاء، وأيضًا تصنع من كيس الطحين نفسه فطورًا 
البهية، وكذلك أن تصنع من كرة صوف  الجمعة واآلحاد  أليام 
أو كرتين بلونين وكتالوج صوف إنكليزي قديم كسوة شتاء ألهل 
مناسبة  أي  عن  تتغيب  فال  فساتينها  تدوير  تعيد  أن  أو  بيتها، 

اجتماعية وتكون في جلها حاضرة بهية. .
وبهذا تكون ملكة بيتها ،سيدة مدبرة يهابها العوز ويحسب لجاللتها 

ألف حساب.
ندبَِّر  أن  يعلمونا  أن  تمامًا  نسوا  الجميل  التدبير  هذا  كل  ومع 
أرواحنا ونتدبر فقرها ، أن ندبَِّر آالمنا وأفراحنا، أن ندبِّرّ  أشواقنا 
نسوا  كالغصات وجراحاتنا،  ليست  الطويلة وغصات  والمسافات 
تمامًا أن يعلمونا كيف ندبًِّر ضحكاتنا حتى تكفينا طوال اليوم ، 
أن نتدبر قسوة المرايا واختالف وجوهنا على انعكاساتها وحنيننا 
للمرآة األولى ،أو حتى كيف نستيقظ في مكان بارد بعيد تحيطنا 
وجوه غريبة فنقوم قسرًا لنفتتح مصنعًا لالبتسامات ونقص الشريط 
الحريري إيذانًا بطبع عدد غير محدود منها وتوزيعها على الجميع 

، نعم نوزع ابتسامات مجانًا للجميع.
تراهم لم يتخيلوا أن تصبح يومًا ما الضحكة جهادًا نؤجر عليه 

واالبتسامة مشقة !!
ن ثمار الصيف  أما عن معلَّقِة المؤونة فهم أيضًا علمونا بأن نموِّ
النمل، ورأينا بأم  العابسة، علمونا فلسفة  الضاحكة أليام الشتاء 

أعيننا كيف كانت تكتظ شرفاتنا بحبائل البامية وصواني المربيات 
بألوانها القوس قزحية،  وسجاجيد الفستق الحلبي بغنجها وداللها 
راقصة  لوحات  الملوخية  أوراق  فوقها  ترسم  ،  وشراشف عريقة 
أحيانًا مبهجة وأحيانًا أخرى حزينة، ومواويل الباذنجان من عقلة 
األصبع الغارق بالسكر إلى ذلك الشيخ المهيب تحيطه حاشيته 
التي تكاد تطرز شهر  الحمراء  الفليفلة  ، عداك عن بورتريهات 
آب بكل غطرسته على كل الشرفات وبعضها صغرت أم امتدت 

وكبرت. ..
ن  ومع كل هذه المؤونة وفلسفاتها نسوا تمامًا بأن يعلمونا أن نموِّ
المعاد  واألشخاص  المكفهر  الزمن  إبان  تكفينا  حتى  أخالقنا، 
إبان غزو  تكفينا  وآياتنا حتى  المقدسة  كتبنا  َن  نموِّ أن  تدويرهم، 
الحشرات في هيئة نحالت في عصر بال فجر وال عصر، أن 
َن أغانينا وألبومات صورنا وكلمات سمعناها فجودت محراب  نموِّ
أرواحنا لتكفينا الحاجة في ذات الصباحات الباردة الموحشة، وأن 
َن حتى غصاتنا وأحزاننا ليوم قد تخور فيه كل قوانا فتصبح  نموِّ

حتى الغصة ترفًا.
اليوم فهمت لماذا احتفظت جداتنا بكل األشياء القديمة، بالصناديق 
الخشبية وفوانيس الكاز العريقة وكراسي األبيسون الميتة الحية، 

ُكنَّ يسخرن من أسئلتنا بابتسامة حكيمة يهرب منها الزمن،
اليوم فهمت !

فهمت بأن شعبًا يلصق علبتين فارغتين لم يكن ينتظرهما حكمًا 
هو  به  يستضيء  سراجًا  منهما  ليصنع  القمامة  صندوق  سوى 

شعب يتقن النور 
حولها  فيتحلق  للبوابير  وقودًا  المخلفات  من  يصنع  شعبًا  وأن 

األطفال بشعرهم المشعث وأهازيجهم هو شعب يتقن الدفء ..
وأن شعبًا يصنع ألطفاله مراجيَح من البقايا وبقايا البقايا ويغني 
يتقن  لهو شعب  أتته  كيف  حتى  يعلم  ال  بقوة  يدفعهم  وهو  لهم 

الفرح. ..
ومع كل الذي نسوا أن يعلمونا إياه فنحن شعب صقلته النوائب 

وجّودته التجارب فأصبح جديرًا بالحياة .
ما  ويومًا   ، الشعوب  شيفرات  تفك  كيف  يفهمون  بدأوا  هاهم 
ستشتهينا كل البالد المتحضرة ، ليس ألجل سواد عيوننا ، بل 
داخل كل  القادر على خلق وطنه  الشعب  بأن  ألنهم سيفهمون 
قادر على صياغة قصة  لهو شعب  ما رحل عنه  إذا  األوطان 

جديدة للحضارة إذا ما تهيأت له اآلفاق. ..
كم حضارة ستبنى على جبل إصرارنا ؟

وكم حضارة ستثرى ِبَنا بينما نحن نذوب ؟

دوت صرخة عالية من الدار الكبيرة التي تتوسط القرية ثم ثانية 
ناحية  وأطفال  وشباب  كهول  شيء  كل  ينتبه  فشيئا  شيئا  وثالثة 
عائلة  كبير  مجيد  أبو  مات   , صاعقة  وكأنه  بدا  الذي  الصوت 
ذات  حجرته  في  قضاها  طويلة  لشهور  امتد  صراع  بعد  الراوي 

الدفء القديم ومالمح األجداد التي تظهر على جدران الحجرة في 
هيئة صور قديمة من األبيض واألسود تعود لسنوات بعيدة تحكى 
تاريخ آبائه وأجداده, امتالت الدار بالنسوة متشحات بالسواد الحالك 
بينما األطفال أخذوا أماكنهم في أطراف الدار يتابعون ما يحدث 
في صمت والبعض األخر يلهو غير مدرك لما يدور من حوله. 

في الردهة الواسعة تجمع عدد كبير من أبناء العائلة البعض منهم 
يقف متحفزا والبعض اآلخر جلس جلسة القرفصاء على األرض 
األخير  مثواه  إلى  ليحملوه  الدار  من  الجثمان  خروج  انتظار  في 
بمقابر العائلة في أطراف القرية , امتطى الصمت جواده بين أبناء 
العائلة ليتساءل كل منهم بداخله من سيكون خلفا له وسندا للعائلة 

من بعده ليصبح السؤال مغلقا بال إجابة .
مات أبو مجيد هذه شهرته التي كان الجميع من حفدائه وأقاربه 
وأبناء القرية يعرفونها أما اسمه الحقيقي في أوراق الحكومة عبدا 
التي  النزاعات  السليمة في  الراجح والفطرة  العقل  لمجيد صاحب 
فقد كان ال  القرية  العائلة وغيرها من عائالت  بين أطراف  تنشأ 
يميز بين أحد من أبناء العائلة وال ينتصر لنفسه في نزاعاته مع 
اآلخرين. تعالت صيحات النساء من الداخل وتجمهر أبناء العائلة 
يتنافسون على حمل نعشه الذي بدا لهم وكأنه فارغ من كل شيء 
بهم  للحاق  يائسة  محاولة  في  النسوة  بعض  تتبعهم  به  وانطلقوا 
وخرج األطفال خلفهم وتحولت الدار الكبيرة الى قطعة من الصمت 
بينما ظلت صورته على جدران حجرته في أذهان حفدائه تحكى 

عن أبو مجيد ومن سيأتي بعده.

بقلم: زينب عبد الرحيم
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ثقافة وفن

أوراق الروزنامة
بقلم: ريتا فرنسيس-جبور

أحب أن أشتري روزنامة في بداية كل عام.  ال تحدثني عن روزنامة 
الهاتف لست من محبيها وليس لي عالقة حسية معها. أذهب وأبتاع 
واحدة جديدة في نهاية كل عام أنتقيها من بين مئات على أسس 
ال تتغير. تعجبني تلك التي أيام أشهرها مربعات كبيرة أعلقها إلى 
أيامي  بمحطات  الفارغة  مربعاتها  وأمأل  مطبخي  في  البراد  جانب 
ومواعيدها. أبحث في جميعها عن صورة شهر ميالدي وأشترط بأن 
تكون األجمل عّل صورة زهرة جميلة أو صورة منظر طبيعي رائع 
يعكس جماله على أيامي الرتيبة. من ثم أفتح صفحاتها ألرى في أي 
يوم يقع السابع من كانون األول ذلك اليوم الكبير، يوم ميالدي.  أنا 
ممن يحتفظون بالروزنامة من سنة إلى سنة أجلس في أوقات فراغي 
القليلة وأعيد سرد وقائع أيامي المملة فال أجد على الصفحات سوى 
“الكي”  للقاح  أخرى  ومواعيد  الفواتير  دفع  ومواعيد  أطباء  مواعيد 

كلبي الحبيب في كل شهر.
ما لك يا مربعات أيامي حزينة ممّلة قاتلة؟ أي رقم تنتظرين لكي 
تخلطي األوراق كلها وتأتيني بالسعادة الكبرى؟ هل من صفر عندك 
يجلب الحظ لي أم هل من صفحة ستحمل موعدا آخر من نوع آخر؟  
بأشياء  عديني  أفضل  كوني  بل  سابقاتك  مثل  تكوني  أال  أرجوك 
جديدة سوى المرض واللقاحات! عديني بأشياء لم تأِت بعد!  قولي 
بأن حالي صار أفضل ولن أموت قريبا... قولي مثاًل بأن األطباء 

لم ُيحسنوا التشخيص! باهلل عليك قولي إنهم أخطؤوا... أرجوِك.
جدي لي رفيقًا يقاسمني الملل، جدي لي حتى لو مريضًا آخر أتقاسم 
معه حبات الدواء. باهلل عليك تغّيري نحو األفضل. ساعديني أرجوِك 

يا أوراق روزنامتي الجميلة. أستحلفك بأال تتركيني وحيدة. جدي لي 
ذلك الذي يرافقني يمسك يدي وينتظر معي مواعيد األطباء. جدي 
من يأتي معي للقاح “الكي” ولو لمرة واحدة.  جديه لي وأقسم بأن 
أدفع الفواتير كاملة. قولي له بأني أنتظره وال تبخلي علّي أو عليه! 
ال تقولي بأني مملة دعيه يكتشفني. ال تقولي بأني مريضة ألنه إن 
أتى سأشفى سريعًا. ال تقولي بأني أعمل دون انقطاع لكيال يهرب.  
دعينا نلتقي فأنا أعرف بأنه في مكان ما هناك كائٌن ما ينتظرني 
بشوق يفوق شوقي إليه. أعطه عنواني أو أعطني عنوانه باهلل عليِك 
ال تبخلي علينا. قولي له أين يجدني، فحلمي أن أضع عالمًة حمراء 
على صفحة من صفحاتك وأجعل منها أثمن الروزنامات وأحالها. 
ال تدعي آخر صفحاتك ُتقلب دون تلك العالمة. لقد اشتريت القلم 
شؤم  فال  بأنه  ظننت  بعد.  أستعمله  لم  ولكني  سنين  منذ  األحمر 
وال  السنة  هذه  أستعمله  دعيني  جديدًا.  آخر  قلمًا  واشتريت  وعدت 

ُتبطئي. دعيني أستعمله قبل أن يجف حبره أرجوِك.
يا أيتها الصفحات الجديدة لم يأِت دورك بعد ما زالت لدي صفحة 
وحيدة من سالفتك. كوني أكرم منها لقد كانت شحيحة.  كوني لي 

هذه المرة ...أسعديني ألجعل لك إطارًا مذهبًا. 
النوم..  لقد توسلت كثيرًا وبات رأسي يؤلمني، سأخلد إلى صديقي 
ال تدعي أحدًا يزعجني أيتها الورقة األخيرة...  دعيني اآلن أرتاح 
ونكمل كالمنا الحقًا، في يوم آخر أو في مناسبة أخرى أو في سنة 

جديدة. 

انت فلسطيني شو دخلك؟

عتبة األلم
بقلم: د. داليا حمامي

قنـاديل ...  

هي الجملة التي كانت تواجه الكاتب حسن سامي يوسف، كلما أراد 
أن يبدي رأيه أو أن يتعاطف مع إحدى الجهات في األزمة السورية، 
أن  بعد  ينسى،  ال  قهرًا  دواخله  في  حفرت  التي  المخيفة  الجملة  هي 
نسي الجميع أن فلسطين كانت جزءًا من سوريا الكبرى، وأنه في زمن 
ليس بالبعيد، كان الفلسطيني يقول عن نفسه، أنه سوري من القدس 

أو الخليل. 
ويوميات  شخصية،  مذكرات  هي  الدقيق،  بالمعنى  رواية  ليست  هي 
التي  الياسمين،  عاصمة  غمر  الذي  والحزن  األلم  عن  ومشاهدات، 
يخشى الكاتب تحولها إلى عاصمة الشحادين، وعن النساء الكثيرات 

اللواتي مررن في حياته، وتأثيرهن عليه وتأثيره عليهن.
يمكنك من خالل النص استشعار مدى محبة الكاتب لدمشق، وخوفه 
وحزنه عليها، وربما منها أيضًا، وهي التي فتحت ذراعيها له وألبناء 
بلده، واستقبلتهم بكل حب، وهي اآلن تزرع الكراهية ضدهم في نفوس 
أبنائها تحت ذريعة )انت فلسطيني شو دخلك( لدرجة أن أحد أقرباء 
في  لدفنه  أوالده  فاضطر  فيها،  يدفن  كي  مقبرة  أي  تقبله  لم  الكاتب 

البرية.
الوصف في الرواية جميل وشائق، واللغة جاءت بالفصحى و بالعامية، 
وأحيانًا تجد النوعين في الجملة الواحدة مما أضعف قوة اللغة المستخدمة 
برأيي، كنت أفضل استخدام نوع واحد .. لكن بقيت لغة العمل قريبة 
من القلب بشكل عام، ومغلفة بحب كبير، وحنين إلى دمشق ربما لن 

نعرفها مجددًا كما عهدناها، خالل فترة قريبة.
في الرواية تساؤالت ال إجابة لها، سوى العبثية، لم يحصل في سوريا 
ما يحصل؟ لم كل هذا الموت؟ لم كل هذا الدمار؟ ويصوغ  الكاتب 

هذه التساؤالت بطريقة صادقة تصل للقلب مباشرة: 

)نحن نتسابق في الرداءة.. إلى أين وصلنا يا هللا؟ وماذا زرعنا لنحصد 
هذا الخراب كله؟ ما دام الجني هذه الكوارث فما طبيعة الشرور التي 
زرعنا؟، األمر يحتاج إلى بحث مستفيض. إننا غالبًا ما نتباهى بأن 
دمشق أقدم عاصمة مأهولة في العالم، و لكن هذا الكالم يحمل في 
طياته إهانة كبيرة لنا، نحن األقدم.. اذًا نحن أصحاب الخبرة األكبر، 

فالخبرات تراكمية.. ما الذي تراكم لدينا في واقع الحال؟( 
 يأتي الحقًا وصف لحال دمشق قبل الكارثة، إذ يقول الكاتب:

)أظن أن دمشق عام ٢٠١٠ احتلت المركز ١٥٧ في عالم اإلنترنت، 
لدينا شبكة كهرباء فائقة التخلف، أما هذا االختراع العجيب الذي اسمه 
طرقات، فإننا نتحدى به شوماخر نفسه، وليحضر معه من شاء من 
المتسابقين األقوياء إلى حلبة تخلفنا، سوف نصرعهم جميعًا بالضربة 

القاضية.(
النساء  يدخلنا حسن سامي يوسف الى عالمه الشخصي جدًا، عالم 
في حياته وهو المتعدد العالقات، لنتعرف على نماذج نسائية متنوعة 
تضيء أمامنا مساحات وزوايا مختلفة من الواقع الدمشقي، كما يخبرنا 
أخيه في مخيم  بعائلته وعن وفاة  الخاص  الفلسطيني  الشتات  قصة 

نهر البارد في لبنان، بعد الشتات الثاني له، وتركه لمخيم اليرموك.
يذكر أن مسلسل الندم قد ارتكز في عدة جوانب على هذه الرواية، 
التي أنصح بقراءتها رغم طولها نسبيًا، فنحن هنا سنقرأ عن واقعنا، 
من خالل قلم كاتب محترف، يعرف تمامًا ما معنى التيه والخيبة التي 
الوطن  قهر ضياع  معنى  يعرف  الذي  هو  اآلن،  السوريون  يعيشها 
األول، وقهر جفاء الوطن الثاني، عندها لن يصبح لديك عتبة ألم، بل 

عتبة وجع، عتبة خيبة ال قرار لها.  
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ثقافة وفن

دروب  ...
بقلم: دياب عواد

فنجان القهوة .......
وهي في عالمك الضيق؛ بين جدران منزلك الصغير؛

-راقبها حين تغلي قهوتكما لتطيب الجلسة أكثر،
وكن صبورًا كما هي اآلن،

إنها بصبرها تعطي للحب كرامته، بعد أن جعلك الصبر الكثير منحنيًا.
-قف بالقرب منها؛

واترك يديك ترسمان السالم على كتفيها المتعبين،
وال تجعل ثقاًل منك ينحدر إليها.

-أخبرها بأن عطرها يروق لك واجعلها تسمع استنشاقك لذاك العطر الذي يسكن حواسك 
ويعيد ترتيب الزمن في مخيلتك ويجبرك أن تتذكر

-اقترب منها أكثر
ستشعر بك كأنك المدى؛ وطوقها دون أن تشل حركتها؛

كن دافئًا كالبخار الذي يتصاعد نحو كفيها المنشغلتين بالمناورة حول النار الخفيفة.
-أما اآلن؛ قف خلفها تمامًا؛ أنت على شفير الوعي تقود نفسك نحو الخالص، خذها معك 

نحو المنتهى؛ جّدف بقوة وستدفعك بريحها وأشرعتها.
-ستختزل العالم كله في فنجان قهوة طازج يخلو من بلورات السكر وبمرارته اللذيذة سيمنحك 

حالوة من نوع آخر؛
هي تقول: أن حديثًا ممتعًا بينكما وفنجان قهوة وكثيرًا من السجائر التي يفوح معها ما يقتنيه 

صدرها من أحمال؛ يثيرها أكثر من القبل؛ هذا يعني أن حديثك يالمس شغفها؛
فاحرص أن تبقى راسيًا في ميناء قلبها، بسفينة روحك التي تطفو بك على وجه الحياة، حتى 

تظل ممسكًا بزمام السيطرة.
-اجمع شعرها المنثور على كتف واحد واحشد الحّب في قبلة على كتفها اآلخر،

ستظل تغلي القهوة دون حراك،
وستأخذك المرأة الجذابة بالقبل حتى تبلغا أول اكتمال؛ حينما تشرف القهوة على الفوران.

-هي بقمة فرحها اآلن
وبسعادة مالئكية ستكبران بسالم.

مشكلة القناعات المسبقة أنها ال تتسق مع األسلوب العلمي الذي اتفق العالم المتحضر على اتباعه والذي يتحكم 
بالفعل في كل دقائق حياته.

تخيل مثال ان تكون عالما فيزيائيا مسلما او مسيحيا او يهوديا او هندوسيا ملتزما ولديك قناعاتك المسبقة بالنسبة 
لطريقة عمل األشياء وبداياتها، كأن تظن مثال ان األرض مسطحة او أّن الشمس تولد كل يوم وتموت الخ.

هذه القناعة المسبقة سوف تحول بينك وبين محاولة التفكير والبحث عن تفسيرات بديلة ال محالة ومن ثم إجراء 
التجارب المطلوبة للتوصل الى الحقيقة التي تؤمن خطًأ أنك بالفعل تمتلكها.  

وحتى ان قفزت الحقيقة امام عينيك مصادفة فأنت في األغلب سوف تتمتم سبحان هللا او ما يقابلها ثم تلجأ ألي 
تفسير غيبي لما تراه واضحا أمام عينيك، الن تلك الغمامة تحجب عقلك وُتَعتِّم على تلك الحقيقة الجلية، وستظل 

الى أبد اآلبدين تعتقد بما ال يدع مجاال للشك أّن األرض مسطحة وان الشمس تدور حولها.

فما الترجمة العملية لذلك سوى انك بالتبعية ستظل على نفس الحال التي كان الناس عليها قبل اكتشاف كروية 
الشمس وما ترتب عليه من علوم، فتظل تركب الحمار كل يوم في طريقك للديوان لتقوم بتدوين الخراج مستخدما 
ريشة تغمسها في دواة حبر مسمم ترسم بها الحروف ببراعة على صحيفة من جلد البقر، او على أحسن الفروض 

ستظل مجرد مستهلك ذليل لكل ما انتجه غيرك يمنعه عنك وقت يشاء، وهو بالضبط حالنا اآلن.

لم يصل جاليليو الى الحقيقة التي أّدى اكتشافها واإلقرار بها والعمل وفقا لمعطياتها الى ثورة تبعتها ثورات أّدت 
لكل التقدم الذي نرتع فيه جميعا اآلن وال نستطيع االستغناء عنه، اال عندما وضع قناعاته المسبقة جانبا ونظر 

لألمور على حقيقتها بدون تلك الغشاوة!

لم يصل ديكارت الى ما توصل اليه من استنتاجات فلسفية فتحت المجال أمام العقل اإلنساني ليسبر مزيدًا من 
أبعاده اال عندما وضع قناعاته المسبقة محل الشك واالختبار!

ولنفس هذا السبب لن يصل زغلول النجار واياد القليبي وذاكر نايك وباقي أساطين االعجاز العلمي وال طبعًا 
أي من هذه الفئة المسماة بعلماء الدين ومن أي دين كانوا ومعهم من تبعوهم ممن استمرأوا حياة الدهماء اال الى 

مزابل التاريخ.

ولكن فئة منهم سيدخلون تلك المزابل أثرياء متخمين بأموال الجهلة والمغيبين وأنصاف المتعلمين بعد ان عاثوا في 
األرض فسادا وضللوا أمما كاملة!

بقلم: د. خالد طلعت
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الزاوية الطبية

الصفحة الطبية بقلم د. عامر بطرس داود

معلومات صحية لألم عن تغذية الرضيع

والطفل الذاكرة 
الدماغ هو أحد أهم األعضاء في جسم اإلنسان، وحتى بعد سنوات 
وسنوات من البحوث من قبل مئات من العلماء لم يتوصلوا لتحليل 

مهامه كليًا.
الدماغ هو أول عضو يتكون عند الجنين داخل رحم أمه ومع ذلك 

فان عملية التعّلم تبدأ بصورة متأخرة بعد الوالدة.  
يتعّرض الدماغ في السنة االولى من الحياة إلى تطورات مهمة خالل 
بمساعدة  أواًل  الجلوس  مثل  فعاليات جديدة  الطفل  يتعلم  الفترة  هذه 
ثم يقوم بذلك وحده، الطفل يتعلم لمعرفة والديه، يبتسم ويتكلم بعض 
الكلمات غير المفهومة، يطلب الطعام عندما يحس بالجوع   ..الخ

البحوث الطبية المتعددة بّينت أن الطفل يبدأ بالتذّكر لموضوع واحد 
عندما يبلغ من العمر ستة أسابيع -أربعة أشهر، وفي دراسة أخرى 
بّينت ولكن بشكل غير مدعوم باألدلة بأن الطفل لديه ذاكرة وحتى 
في مرحلة داخل الرحم! فالطفل قبل أن يولد يسّجل بعض المعلومات 
في دماغه مثاًل يخّزن صوت أمه ويستطيع أن يحفظ شكل أمه بعد 

الوالدة وبعد فترة وجيزة يحفظ شكل أبيه.
خالل عمر ستة أشهر إلى السنة، تبدأ مهارات ذاكرة الطفل بالتطّور 
وتؤدي إلى تذّكر األماكن المعهودة لديه، مثاًل بالرغم من أن الطفل 
قد ال يتذّكر األشياء الخاصة ولكنه قد يعرض بعض التحّمس عندما 
يستمر  أو  التلقيحات  لغرض  الطبيب  مكتب  إلى  ذويه  مع  يذهب 

باالبتسامة عندما يرى جدته التي عندما تراه تعانقه وتمدحه.
الذاكرة  اللغة مع  بمزج  الطفل  يبدأ  السنة،  الطفل عمر  يبلغ  عندما 
وقد يبدأ ببعض الكلمات غير المفهومة عندما يدخل محل حلوى أو 
بسكويت أو عندما يذهب إلى منزل جدته إذا كان قد تلقى الحلوى 
أو البسكويت في الزيارة السابقة وهذا النوع من الذاكرة من الصعب 

الحصول عليه أو تذكره من قبل الطفل بصوره نهائية.
 short termيسمى فيما  تحفظ  الذاكرة  هذه  بأن  نعرف  أن  ويجب 
 first الذاكرة قصيرة األمد، وأن ما يسّمى بالذاكرة االولى memory

working memory تظهر الحقًا بحدود السنة الثالثة.
 long term االمد   طويلة  الذاكرة  تطور  في  كبير  دور  للوالدين 
القابليات   تحجيم  عدم  في  المحاولة  في  الطفل  لدى   memory
واالتصاالت مع الطفل التي تتيح للطفل تطوير قابلياته في التذكر 
من خالل بعض األلعاب مثل إخفاء بعض األشياء, وعندما يالحظ 
وهناك  والبحث   التذكر  الطفل  وعلى  البطانية  تحت  االخفاء  هذا 
ذاكرة  الوالدين  يحّسن  خاللها  من  التي  الذاكرة  ألعاب  من  العديد 
طفلهما كما أن تكرار األمور تساعد على بقائها في الذاكرة كما يجب 
أن نقّلل من مشاهدة الطفل للرسوم المتحركة واستبدالها ببرامج أطفال 
مفيدة تعمل على تنمية المخ مثل قراءة بعض القصص بصورة مكررة 
أسماء  ذكر  وطلب  العائلية  الصور  البومات  تقليب  في  ومشاركته 
بعض األشخاص الموجودين في الصور, طبعًا االعتماد على نظام 

غذائي متوازن.

خالل عملي كطبيب ألمراض األطفال، كان من أكثر األسئلة التي 
تسألها األم هو: متى أبدأ بالطعام الصلب لطفلي وكيف أعرف انه 

جاهز لذلك؟

أو  األم  حليب  يقدم  لن  أشهر   4-6 الطفل  يبلغ  الذي  الوقت  في 
ألنه  للنمو  الطفل  يحتاجها  التي  التغذية  كّل  االصطناعي  الحليب 
سيحتاج إلى مواد إضافية غير موجودة بالحليب مثل الحديد والزنك 
الضروريين جدًا لنموه. وهذه الفترة هي المناسبة إلضافة مواد غذائية 
أخرى. سيتعلم الطفل المضغ من خالل توفير مواد غذائية بشكل 
متكرر وستكون البداية بتقديم كميات صغيرة من المواد الصلبة مرة 
يزيد  النهاية  وفي  ولطفلك.  لك  مناسب  وقت  في  اليوم  في  واحدة 
الطفل من كمية الطعام الصلب الذي يتناوله حتى يتمكن من تناول 
3 وجبات صغيره مع بقية أفراد العائلة. ويجب أن تستمر الرضاعة 
تشكل  التزال  ألنها  الصلبة  األطعمة  مع  إلى جنب  جنبًا  الطبيعية 

جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي للرضيع
كيف أعرف أن طفلي جاهز إلضافة الطعام الصلب؟

هناك عدة عالمات تدل على أن الطفل على استعداد إلضافة بعض 
األطعمة الصلبة منها اآلتي:

•  الطفل يجلس بدون دعم ويحافظ على ثبات رأسه ويستطيع رفع 
رأسه. 

•  ينظر إلى الطعام، يلتقطه وهو متعطش للمشاركة في وقت الطعام 
ويضعه في فمه دون مساعدة.

•  يمكنه من عض وابتالع الطعام بداًل من دفعه من فمه بلسانه 
خارج الفم.

•  يكسب وزنه بشكل اعتيادي.
•  يستطيع إغالق فمه حول الملعقة.

•  بدأت أسنانه بالظهور.
•  الطفل بدأ بتقليد السلوك الغذائي من تحريك الشفتين أو المضغ 

وهو ينظر إلى اآلخرين.
•  الطفل ال يرفض الغذاء عندما تحاول إطعامه.

يجب أن يكون الطعام األول متماسكًا سلسًا ويسهل استخدامه من 
الملعقة ومع المزيد من التدريب سيكون بإمكانه التقدم إلى األطعمة 

األكثر صالبة.
عند البدء بالطعام نبدأ بالطعام المهروس جيدًا الناعم وال يحتوي على 

أي كتل، وبعد ذلك نجرب الطعام المفروم أو المبشور جيدًا.
وبحلول الشهر الثامن من العمر سيكون معظم األطفال قادرين على 
سيكون  السنة  وبحلول  البسكويت.  مثل  اإلصبعية  األطعمة  تناول 
معظم األطفال قادرين على تناول المجموعة الغذائية من األطعمة 

الصحية نفسها مثل باقي أفراد العائلة.
عمر  من  األولى  السنة  خالل  تجنبها  الواجب  الغذائية  المواد  ما 

الرضيع؟
•  تجنبي إعطاء الطفل قطعة طعام صلبة يمكن ان تسّبب االختناق 

مثل المكسرات والبذور والجزر النيء وقطع التفاح.
•  تجنبي إعطاء المشروبات الغازية وعصير الفواكه والشاي والقهوة 

والعسل 
تجنبي إعطاء الملح والسكر  

استخدام  أو  األلكترونية  لأللعاب  طفلك  إدمان  من  قلق  أنت  هل 
االيفون أو االيباد أو األجهزة األخرى؟ إذا كانت اإلجابة بنعم فأنت 
لست وحيدًا. في كانون الثاني 2018 أجريت دراسة لـ 1024 لذوي 
أطفال أعمارهم أقل من 18 سنة، وكانت النتيجة %47من األباء أو 
األمهات يشعرون أن أبناءهم مدمنون على استعمال األجهزة الهاتف 
األلكترونية و%32 من ذوي األطفال اعتبروا أنفسهم مدمنين أيضًا.

والحقيقة فإن إدمان األطفال أصعب ألنه من السهولة عليهم اإلدمان 
أن  وجدت  الدراسة  اإلدمان.  عن  يتخلون  جعلهم  الصعوبة  ومن 
الكبير الذي يجب أن يخشاه اآلباء، ومع أَن  العامل  اليوتيوب هو 
اليوتيوب يقدم خاصية سيطرة ذوي الطفل إال أَن الدراسة وجدت أَن 

%40 من اآلباء في الدراسة شعروا بهذا العامل.
التطبيق اآلخر الذي يخشاه ذوو األطفال فهو الفيسبوك، فقد توصلت 
الدراسة إلى أّن األطفال هم ببساطة غير متأهبين لكي يكون لديهم 

حساب ونشاط اجتماعي لوحدهم.
وجدت الدراسة أّن استعمال األجهزة األلكترونية قد يكون مفيدًا وذا 
نتائج ايجابية للطفل المشتت ذهنيًا عند الحاالت الطبية أو الجراحية 
التي يشكو منها الطفل في حينه، وجدت الدراسة أيضًا أّن االجهزة 
عن  الطفل  إلبعاد  الطفل  ذوي  لدى  السبيل  تكون  قد  األلكترونية 

طلبات أخرى كسياقة السيارة أو الذهاب إلى مطعم مثاًل.
ما عالمات اإلدمان                                                                                               
•  دفاع الطفل عن اللعبة بإستماته وإنكار حقيقة أّنه يضيع الوقت 

الكثير أمامها.
•  عدم الوعي بمرور الوقت أثناء اللعب، الطفل يعد باللعب لمدة 15 

دقيقة فقط بينما يستمر ساعات طويلة دون الشعور بذلك.
•  طلب الطفل للمال إذا كانت اللعبة مدفوعة األجر.
•  إهمال جميع أنشطة الحياة لفترة بما فيها الطعام.

•  غضب الطفل وإحباطه الشديد عند الخسارة.
•  تشتت ذهن الطفل في األوقات العادية. 

•  البحث عن طرق سرّية لممارسة االلعاب إذا تم تقييده.
ما الحلول؟

•  ال يجوز ترك الهواتف المحمولة مع األطفال الذين أعمارهم أقل 
من سنتين إلى ثالث سنوات من أجل اللعب عليها ويمكن استبدالها 
باألنشطة المختلفة المفيدة مثل التلوين والقصص واأللعاب الحركية.

•  مراقبة األلعاب التي يستخدمها الطفل في جميع االعمار.
•  تحديد الوقت المسموح به لأللعاب األلكترونية كل يوم وااللتزام به.

مثل  باللعب  االستمتاع  في  األوقات  بعض  في  الطفل  مشاركة    •
المنافسة بلعبة كرة القدم.

من  طفلك  يعاني  هل 
واأللعاب  األجهزة  إدمان 

األلكترونية؟
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 البيئة

الصفحة من اعداد فادي نصار
النباتات«  في  الحركة  »قوة  كتابه  في  داروين،  تشارلز  العبقري  نشر 
The Power of Movement in Plants رؤًى من تجاربه حول 
كيفية انحناء األعشاب، باتجاه مصدر الضوء، فوضعت تلك الرؤى 

األساسات الكتشاف الهرمونات المسؤولة عن حركة النباتات.
ومنذ ذلك الحين واصل العلماء دراساتهم على النبات، الى أن توصلت 
دراسة أجريت عام 2014، أجراها باحثون في جامعة ميسوري، الى أن 
النباتات قادرة على تحديد األصوات القريبة، والتمييز بينها، في حين 
توصلت دراسة جديدة أنهتها مؤخرًا عالمة األحياء، مونيكا غاغليانو، 
سماع صوت  على  قادر  النبات  أن  الى  أستراليا،  جامعة غرب  من 
اإلحساس  يمكنه  وأنه  التربة،  في  صغيرة  اهتزازات  خالل  من  الماء 
بطنين الحشرات وصفير الرياح. وأنه يتمتع باحساس عميق وراق وهو 
يتفاعل مع محيطه كما يفعل االنسان فعلى سبيل المثال: يتأثر النبات 
بالموسيقى الكالسيكية ذات االيقاع األنيق والعميق، فتجعله ينمو بشكل 
رائع بينما تؤثر الموسيقى الصاخبة سلبًا على النبات فيجعله يتقلص 

ويموت تدريجيًا.
وفي موازاة تلك االكتشافات والدراسات كان المزارعون في جنوب افريقيا 
نوعية  تحسين  على  قادرة  الموسيقا  أن  مصادفًة  اكتشفوا  قد  وتشيلي 
عشرة  عبر  كالسيكية  موسيقى  كرومهم  إسماع  على  فواظبوا  النبيذ، 
المؤلفين  الى  الساعة موسيقى راقية تعود  مكبرات صوت على مدار 

)باخ وموزارت وغيرهما(.
تسمع صوت الماء وتطرب للموسيقا

ويؤكد فريق العلماء العامل مع عالمة األحياء، مونيكا غاغليانو، في 
الدراسة التي ُنشرت في نيسان/ابريل في مجلة  Oecologia مايلي:

وأن  تراكمي،  سلوكه  وأن  والحيوان  االنسان  سلوك  يسلك  النبات  إن 
النباتات تستخدم خالياها كما نستخدم نحن أعيننا آذاننا وأفواهنا. بما 
من  واسعة  مجموعة  النباتات  فقد طورت  لنموها،  الماء ضروري  أن 
االستراتيجيات للتعامل مع شح المياه، بما في ذلك البحث المستمر عن 

مستويات الرطوبة األعلى لتجنب الجفاف.
ووجد هؤالء العلماء أن الجذور تنمو دائما باتجاه الماء، حتى لو كان 
هناك حاجز صلب )بالستيكي( يفصلها عن الماء. وقال الباحثون: “ 
تتعرف الجذور على مكان وجود الماء، من خالل الكشف عن صوت 
التدفق، ويستخدم النبات موجات صوتية للكشف عن الماء الموجود في 

أماكن بعيدة، ويستخدم أيضًا تدرجات الرطوبة لتوجيه جذورها، نحو 
مصدر المياه”.وهذا ما يفسر قدرة النبات الدائمة، على العثور على 

المياه في أكثر المناخات جفافًا.
النباتات تتعلم وتتذكر

طبق فريق العلماء العامل مع عالمة األحياء، مونيكا غاغليانو عليها 
بافلوف  قدمه  الذي  الغذاء  فمكان  الكلب،  مع  بافلوف  تجربة  مايشبه 
لكلبه حلَّ الضوء، وحل محل جرس التنبيه، مروحة تولد تيارًا هوائيًا. 
باتجاه  نمت  أن  مالبثت  ثم   ،  Y له شكل  النباتات في وعاء  ادخلت 
الضوء، أطفأ العلماء الضوء وأعادوا تشغيله بمرافقة تيار الهواء، وهكذا 
عدة مرات، في النهاية أطلقوا تيار الهواء دون إضاءة األنوار، فاستمر 
النبات في اختيار الخيارنفسه في غياب الضوء، ما يدل على أنها قد 

تعلمت ربط تيار الهواء مع الضوء. وتذكرت ذلك.
ذكاء طبيعي

شتى  النباتات  طورت  ثابتة،  كائنات  اعتبارها  من  الرغم  وعلى 
رادعات  طّور  فبعضها  األعشاب.  آكالت  لمكافحة  االستراتيجيات 
والسموم(،  الغذائية  المواد  من  )مزيج  روائح  بإفراز  وذلك  كيميائية، 
pyr- البايرثرين تقتلها كمادة   تطرد الحشرات اآلكلة للزهرة، وأخرى 

األخر  بعضها  طّور  كما  الحشرات.  ألعصاب  مة  المسمِّ   ethrin
الورد، غير أن بعض  دائمة، كأشواك شجيرات  دفاعات ميكانيكية، 
النباتات تعتمد على إطالق استجابات دفاعية حسب الحالة )مؤقتة(. 
فالميموزا، وزهرة مصيدة الذباب ـ تستخدمان إشارات كهربية إلطالق 

حركات ورقية سريعة بسرعة 3 سنتيمترات في الثانية.
النبات  عليها  يتعرف  مثيرة  مواد  على  النبات  آكالت  لعاب  يحتوي 
المضيف، وبالتالي تتحفز االستجابات الدفاعية لديه بواسطة أحماض 
من  العديد  تنشط  دهنية  )أحماض   ،jasmonates الجاسمونات  
دفاعات النباتات ضد الحيوانات اآلكلة لها(، األمر الذي يظهر في 
األجيال الجديدة من النبات على شكل طعم مر أو رائحة مقززة ُتبعد 

الحيوانات اآلكلة للنبات عنه...إذًا النبات يتذكر ويطور ذاته .
بعض النباتات خجولة

هناك نوع من النباتات، ُتظهر ردود فعل حية ومباشرة، اسمها العلمي 
الفعل هذه  Mimosa Pudica “مشتق من ردة   \ بوديكا  “ميموسا 
و يعني بالالتينية “الخجولة” فعند لمسها أو تعريضها للحرارة، تغلق 

أوراقها وتنخفض لألسفل و كأنها “تخجل” ، وال تعيد فتحها إال بعد 
عدة دقائق.    في ذلك يرى عالم النبات Gerd Jürgens  من معهد 
 Institut Max Planck pour( ماكس بالنك لعلم األحياء التنموي
la biologie du développement(   أن هرمون األوكسين )هو 
هرمون نباتي ينشط نمو النبتة( الذي ينقل عبر حويصالت خلوية له 
مميزات شبيهة بالنواقل العصبية عند الحيوانات، دورًا أساسيًا في ردة 

الفعل تلك )عملية الخجل(.
أخيرًا، لفتني في عالم اللغة أن  األطباء يصفون االنسان الذي ُيصاب 
بحالة الموت الدماغي )كوما(، وصفًا سريريًا بقولهم : يشبه النبات، 
فهو كائن حي يتنّفس، ويعيش، دون وعي، و دون أدنى تفاعل مع 
muerte vegeta-  محيطه، ويطلقون على هذه الحالة اسمًا علميًا 

tivaأو vegetative death )الموت النباتي(.إال أنهم بذلك يظلمون 
النبات، كون  النبات إضافة الى أنه  يزيد المكان جمااًل وُيحسن وينقي 
والنشاط،  الحيوية  بذلك  فيزيد  السلبية  الطاقة  يمتص  فهو  األجواء، 
ويستجيب لرّيه بالماء ويشعر بالرضا والسعادة، يعشق الموسيقا الراقية، 

ويكره موسيقا الصاخبة الصارخة.

النبات يتعلم، يتذكر ويخجل

الدقيقة  الطحالب  بإستخدام  الحيوي  الديزل  وقود  إنتاج  فكرة  تعتبر 
والمعروفة بإسم وقود الطحالب “ algae fuel “من األفكار الحديثة 
جدًا في مسيرة البحث عن مصادر جديدة للوقود، خصوصًا بعد تزايد 
الوقود االحفوري، والتي تلعب دورًا  الناجمة عن إستعمال  االنبعاثات 

أساسيًا في عملية التغير المناخي. 
ميزات الطحالب الُمزرقة

تعتبرالطحالب الخضراء المزرقة صديق جيد للبيئة ، ألن زراعتها السهلة 
)يمكن زراعتها في الصحاري( ، ونموها السريع)ُتضاعف نموها خالل 
الغذائية  مياه عذبة وقيمتها  تتطلب  الى كونها ال  24ساعة(..إضافة 
عالية، وليس لها أي تأثير سلبي على  المحاصيل الغذائية األخرى، 
كما أن زراعتها تلغي الحاجة إلى الزراعات    المكثفة وتحد من تلوث 

المياه الجوفية، وتساهم في تخفيض إنبعاثات  CO2 الساّمة. 
 خمسة تطبيقات مذهلة

1- إنتاج الوقود الحيوي: تتحتوي الطحالب على نوع من الزيت يقارب 
البيوكيميائية  المركبات  بعض  الى  إضافة  الكلية،  كتلتها  من   50%
االخرى مثل الدهون المحايدة) ثالثي, ثنائي, أحادي الغليسريد، أحماض 
دهنية حره(, والدهون القطبية )السكرية, الفوسفاتية( و إستيرات الشمع.  
وبناء عليه تم التفكير في استغالل هذه النسبة من الزيوت النتاج وقود 
بسالسل كيميائية، تشابهه كميائيًا سالسل الهيدروكربونات البترولية. 
الضارة  الصفات  بعض  في  اإليثانول  يشارك  الوقود ال  هذا  أن  غير 
الطحالب  من  هكتار  كل  أن  عن  العلمية  الدراسات  وتقدر  بالبيئة، 

الخضراء يمكن أن تنتج مابين 50-20 طن سنويًا.
دول  من  الكثير  في  العلماء  استفاد   : الملوثة  المياه  تنظيف   -2
العالم، من شراهة الطحالب للمغذيات الكيميائية، لتنظيف مياه الصرف 

الصحى من ماء المصافي، وإزالة المواد الكيميائية الضارة منها)90% 
أمونيا النيتروجين و%97 من الفوسفور(.

منذ  الحمر  الهنود  استخدم  المستدامة:  التجميل  مستحضرات   -3
قرون، كمادات الطحالب لتجنب الوالدات المبكرة، غير الطبيعية، حيث 
كانوا يضعونها على بطون الحوامل نظرًا لمفعول الطحالب في تقوية 
العلماء حديثًا، أن للطحالب فعالية كبيرّة  البطن وتليينها.وقد اكتشف 
في إيقاف تساقط الشعر والحفاظ على نضارة ونعومة البشرة، كونها 
الكوالجين  مادة  يحافظ على  الذي   polysaccharides الخاليا  تمد 
)COLLAGEN(  وااللستين )Elastin  ( التي تساعد على ليونة 
وحيوية البشرة. واليوم تستخدم الطحالب إلنتاج انواع صحيًة ومتطورًة 

من )الشامبو( ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة.
4- امتصاص ثاني أكسيد الكربون: تمتص الطحالب غازثاني أكسيد 
الكربون بكميات كبيرة  تصل إلى 1000كغ/سنوي، وذلك عبر قيامها 
بعملية التمثيل الضوئي التي تحتاج الى ثاني أكسيد الكربون واشعة 
الشمس  والماء ، إال أن الطحالب ال تسحب غاز ثانى أكسيد الكربون 
من الجو فقط وإنما أيضًا تنتج كتلة حيوية يمكن استخدامها فى إنتاج 
أنواع وقود مثل االيثانول يستخدم كوقود للسيارات.”.وهي تكنولوجيا 

نظيفه ال تولد نفايات سامة أو خطرة. 
والمعادن  بالبروتينات  غناها  الى  إضافًة  حقيقي:  غذاء   -5
والمعادن  بالبروتينات  غناها  الى  اإضافًة  تستخدم  والفيتامينات، 
لإلنسان  غذائية  كمكمالت  المزرقة  الطحالب  تستخدم  والفيتامينات، 
للحيوان وخصوصًا األسماك والدواجن. وقد ثبت علميًا  و كأعالف 
طحلب  وخاصة  بالبروتين  وغنية  السامة  المواد  من  خالية  أنها 
نسبة  المزرقة، حيث تصل  الخضراء  الطحالب  السبيرولينا،وهو من 

و   ، البقري  اللحم  في   20% مع  بالمقارنة   65% إلى  فيه  البروتين 
-20 %25 في البيض. إال أن هذا البروتين يتفوق بدرجة عالية عن 
البروتينات الموجودة في البقوليات، فيما تشكل األحماض الدهنية )3 

omega و omega 6( 8 % من وزن هذا الطلحب المزرق.
6- أسمدة عضوية: ييحتاج النبات عمومًا إلى عناصر غذائية معينة، 
البوتاسيوم واألوكسجين ووحدات الفوسفور،وقد وجد العلماء  كوحدات 
استخدامها  أدى  العناصر،وقد  بهذه  جدًا  غنية  المزرقة  الطحالب  أن 

كأسمدة، جودة عالية ومردودًا مرتفعًا في المحاصيل..
تدخل الطحالب في أكثر الصناعات وخاصة منها الكيميائية والدوائية، 
حيث يعتمد عليها في صناعة األصباغ الطبيعية، مضادات األكسدة، 
المكمالت  التجميل،  مستحضرات  الدهنية،  ،األحماض  الفيتامينات 

الغذائية واألسمدة العضوية وغيرها.
التغير  لمواجهة  الطحالب  باستغالل  البشرية  ستنجح  مدى  أي  الى 

المناخي الخطير الذي يهدد الحياة على الكوكب األخضر؟. 

طحالب دقيقة... النتاج مستحضرات التجميل
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األبراج الشهرية
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بــرج الحمــــــــــل: مشــكلة صعبــة تحــل تلقائيــًا، تحســن فــي الراتــب نتيجــة حصولــك علــى درجــة أرفــع فــي 	 
مجــال العمــل، لقــاء مفاجــئ ينهــي القطيعــة بينــك وبيــن الطــرف اآلخــر.          

ــور: أعمالــك تحتــاج إلــى بعــض التجديــد ولــو شــعرت بالتعــب، ال تتســرع فــي اتخــاذ أي 	  ــرج الثـــــــــ ب
قــرار فــي الوقــت الحاضــر، لقــاء مــع الحبيــب.      

بــرج الجــــــوزاء: متاعبــك ناجمــة عــن تصرفاتــك غيــر المدروســة، القلــق ســيظل هاجســك بالنســبة ألمــر 	 
عائلــي، حــدث ســعيد يجعلــك تنســى المآســي التــي مــررت بهــا.  

بــرج الســرطان: صالتــك االجتماعيــة والعاطفيــة يجــب أن تســتمر كمــا هــي ، مضايقــات فــي العمــل 	 
تتعــرض لهــا، برهــن علــى هــدوء أعصابــك بــأي ثمــن.        

ــد: إيــاك أن تتهــرب مــن المســؤولية الملقــاة علــى عاتقــك، هنــاك أمــل كبيــر أن تصــل 	  ــرج األســــــــ ب
إلــى تحقيــق أحالمــك.     

ــذراء: حــاول أن تكــون لينــًا فــي تصرفاتــك مــع اآلخريــن، أوضاعــك الماديــة يطــرأ عليهــا 	  ــرج العــــــ ب
بعــض التحســن مــا يســاعدك فــي تنفيــذ مشــروع قديــم.  

بــرج الميــــــــزان: عليــك أن تصــارح الحبيــب بحقيقــة شــعورك، رســالة تحمــل أخبــارًا ســارة، جهــودك فــي 	 
حقــل العمــل ســتتكلل بالنجــاح.  

بــرج العقــــــرب: تغييــر واضــح يطــرأ علــى روتيــن حياتــك، عالقتــك العاطفيــة تعــود إلــى حالتهــا 	 
الطبيعيــة، مهمــات جديــدة تــوكل إليــك.        

بــرج القـــــــوس: الوقــت مناســب إلنجــاز مشــروعاتك المعلقــة، مشــكلة عائليــة عليــك أن تجــد لهــا حــاًل، 	 
فرصــة ســانحة تقربــك مــن الحبيــب.  

بــرج الجــــــــدي: محاولــة للنيــل منــك تفشــل بفضــل تيقظــك وانتباهــك، ثقتــك ببعــض األهــل ليســت فــي 	 
محلهــا، حقيقــة تتعلــق بحياتــك العاطفيــة تكتشــفها.         

بــرج الدلـــــــــــو: حالــة مــن القلــق تســيطر عليــك، مفاجــأة علــى الصعيــد المهنــي، متاعبــك تــزول 	 
تدريجيــًا، وضعــك المــادي يتحســن ومبلــغ مــن المــال تتســلمه قريبــًا.       

بــرج الحـــــــوت: ســوء تفاهــم بينــك وبيــن مــن تحــب، مــا تخطــط لــه يتحقــق بأســرع ممــا تظــن، ســفر موفــق 	 
كنــت تحلــم بــه منــذ زمــن بعيــد.  
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كلمــات متقاطعــة
أفقي: 

1- ممثل عالمي راحل
2- رقم عشري - حفلة الزواج )معكوسة(-فاصل )معكوسة(

3-ضمير منفصل )معكوسة(- تدنو )معكوسة( 
4- ينفين - علم مذكر )معكوسة(

5- نبال- نحر)مبعثرة(
6- سلب - االطمئنان

7-شعوب -نصف مودة - من االطراف
8- بلدة فلسطينية - حب )معكوسة(

9- اعالمي لبناني راحل
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عمودي:
1-ممثلة اجنبية

2-جدها في نهروان - متشابهان
3- ثلثا بحر- مسلسل مصري شهير )معكوسة(

4-جواب - حيوان أليف )معكوسة( - ظلم )معكوسة(
5-وبخ )معكوسة( - اسم موصول 

6-صور )معكوسة(- احد الوالدين )معكوسة( - ما يكتم
7- يتراجع- علم مؤنث

8-ارتمت )معكوسة( - نظروا )معكوسة(
9-انتفخ

10-حب - علم مؤنث )معكوسة( 
11-اديب وناقد عربي

وال خير في الدنيا إذا انت لم تزر حبيبًا ولم يطرب اليك حبيب لئن 
كثرت رقاب ليلى فطالما لهوت بليلى مالهن رقيب وإن حال يأس 

دون ليلى فربما أتى اليأس دون الشيء وهو حبيبه عذابي من 

   الكلمة المفقودة : من ثمانية حروف ) ممثلة سورية راحلة (
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 المقاالت المنشورة تعبر عن وجهة نظر
أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأى الجريدة

Natasha E. Feghali

We have to face the facts; life is hard sometimes. The number one reason 
people don’t get what they want is because they give up too soon!
So what does never giving up really mean? 
It means believing in yourself. It means willing to accept “failure” so you 
can learn the critical skill of adaptation. It means not compromising on 
your most important values, and walking the walk, rather than just talking 
the talk.
When your pursuing a worthwhile goal and you feel that your energy is low 
that is the time to never give up. That is when you need to dig your heels in 
and brace yourself for what is to come both the good and the bad. It is in 
the tough times that we find ourselves achieving beyond measure.
In this article, you’ll learn that tough times make even the most motivated 
person consider giving up and this is completely normal. Despite the over-
whelming feeling of wanting to just give up, it’s the most important time 
NOT to.
What makes you want to give up easily

Identifying the reasons why giving up seems like the best option is so 
important. There are many reasons why people want to give up and each 
is driven by different motivations. However, there are a few human in-
stincts that come into play here. Sometimes we feel as though we are just 
not good enough or someone puts us down and we may feel; just not 
good enough. It is often said that, the moment we decide to give up is the 
moment just before the breakthrough.
Life is a long or short journey, and that journey happens to be tough 
sometimes. We get rejected, we do not get a job offer or we feel pain from 
another life event. Pain is a fundamental part of life and that’s why it’s 
critical that we learn to stay positive when life gets us down.
Here are my 5 steps to re-energizing yourself when you feel like giving 
up:
•  Mistaking lessons for failure: Not being able to see the roadblock for 
the lesson it is and keep going anyway.
•  The outcome is more important than the journey: Putting more em-
phasis on the result and dismissing the importance of how you’re getting 
to the end goal and growing along the way.
•  Seeing the failure before it’s even happened: Self-sabotaging yourself 
by creating the thought that it just won’t happen. This is usually down to 
limiting beliefs and lack of self-belief.
•  Lack of discipline: Realizing that achieving your dream won’t just fall 
into your lap within a few weeks but will take hard work and determin-
ation.
•  Not adjusting to changes: Not embracing changes in direction, the need 
to tweak ideas or finding things evolve differently to how you originally 
imagined it and taking it as a sign it’s not meant to work out, are showing 
you that you’re not open to changes and the natural evolution to some-
thing even more amazing.

Sleep is a state where we become disengaged from our surrounding. Many 
scientific studies proved that sleep is essential for memory, learning, deci-
sion-making, and overall health.
In 1959, a radio personality named Peter Tripp stayed awake for 201 
hours. Many scientists were monitoring Tripp to make sure that he does 
not fall asleep, and although he did not die because of that, other things 
happened to him.
He first experienced fatigue and tiredness but later displayed emotional 
and behavioral problems. He started to act differently and was unable to 
concentrate, but that was not all of it, because he started to hallucinate. 
The hallucinations were visual; seeing mice and kittens all over his studio, 
and he was certain that his shoes were full of spiders. He later started to 
think that he was an imposter of himself, which reflects an identity distor-
tion. When the ‘challenge’ was over, Tripp slept for 13 hours and woke up 
without significant problems. Tripp’s 201 hours were record-breaking at 
the time, until Randy Gardner stepped in the game.
Randy Gardner, who was still in high school, stayed awake for 264 hours. 
He also experienced fatigue and paranoia. He could not concentrate or 
perform simple tasks, but he seemed to cope better than Peter Tripp. After 

Mina Amer

finishing his challenge, he slept for 14 hours and had no long-term prob-
lems. Some sources claim that this record has been beaten.
The above two cases indicate that sleep is indeed critical for normal life 
functioning. The reason why Tripp and Gardner overslept after finishing 
their challenges is because of a physiological process known as REM re-
bound, where the duration of deep sleep increases following sleep dep-
rivation. It is like our bodies are reclaiming something that was taken 
from them!
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Join Today and Have Your Say!
With the resignation of Andrew Scheer as our federal Conserva-
tives Party leader, many are asking, “What is the next step?”

Well, fortunately the Conservative Party of Canada is a grass 
roots party; meaning that party members (at the grass roots level) 
get to vote and decide whom our party leader will be  in a fair, 
transparent, and timely manner.
Two years ago, our Windsor-Essex region hosted a Leader’s 
Townhall Forum, focusing primarily on our local issues.  11 of 
the 14 Leadership Candidates, either attended, sent a representa-
tive, and/or completed our custom Windsor-Essex questionnaire.

Our local members were fully informed, and we voted accord-
ingly on a preferred ballot format. We expect this Leadership 
Race to be similar, and we encourage everyone whom is interest-

ed in having their input on the decision of our next CPC leader 
(and future Prime Minister), to immediately join the CPC party 
and to become a member. Visit www.WindsorWestCPC.ca to 
join (only $15/yr).

Get involved!  Join our party, have you say! Our next big AGM 
is on Thursday Jan 23rd, 6:30pm at the Holiday Inn Conference 
Room (1855 Huron Church Rd).
All CPC members are welcome to attend.
Hopefully we’ll see you then.  It should be a very exciting 2020.

Sincerely,

Al Teshuba, 519.259.9322 
President- Windsor West CPC EDA

Conservative Party Leader Andrew Scheer is resigning. But he says he will stay 
on as leader until his replacement is chosen and continue to serve as MP for 
Regina—Qu’Appelle.
His resignation comes as a direct result of new revelations that he was using 
Conservative Party money to pay for his children’s private schooling, according to 
Conservative sources who spoke with Global News.
Senior Conservatives say the expenditures were made without the knowledge or 
approval of the Conservative fund board, including the chair of the board. There 
are also calls for the party’s executive director, Dustin van Vugt, to resign over the 
decision to pay the schooling expenses.
According to multiple sources, only a tight circle of insiders knew that the party 
was reimbursing Scheer for the cost of his children’s private schooling and that 
news erupted over the last several days inside the party. The resulting anger fo-
cused on what sources described as the lack of transparency about that reim-
bursement as well as concerns about how it would look to the public.
Global News has also learned that former Prime Minister Stephen Harper didn’t 
know about the arrangement and is “very angry” about how Scheer used the 
money.
In a public statement announcing his decision to resign as leader, Scheer did not 
address the concerns raised by those party sources to Global News. His office 
says the suggestion that his resignation is linked to the issue of private school 
reimbursement is false.
Scheer attributed the decision to the strains of his public duties on his family.
“I just informed my colleagues in the Conservative caucus that I will be resigning 
as the leader of the Conservative Party of Canada and I will be asking the Con-
servative Party national council to immediately begin the process of organizing 
a leadership contest,” Scheer said in remarks in the House of Commons shortly 
after the news broke.
“In order to chart the course ahead in the direction this party is heading, the party 
needs someone who can give 100 per cent.”

Al Teshuba

Al Teshuba
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My trip to Geneva Switzerland last month, gave me a great opportunity to meet many other Min-
ority Rights leaders and organizers of various agencies and organizations. I was proud to represent 
the ICGO at the Forum, and the following is a summary of my address:
Dear Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen,
My name is Khassan SAKA, 
I am the president of the Iraqi Canadian Group Organization. established as NGO in Windsor 
Canada since September 2014. I have earned a Master’s degree of International law from Oslo 
University.
Our organization has been serving and helping the newcomers to Canada and has established many 
educational programs and health awareness. Beside my trips to Iraq, Egypt, Jordan, Turkey, we are 
helping the refugees and displaces people from many countries.  
Since the invasion of ISIS in Iraq and Syria in 2014, displaced families have fled away from their 
cities and villages. They faced starvation, displacement, family killings, torture, and a large part of 
them were sold in slavery and some were raped. Most were minorities Christians, Yezidis, and most 
still suffer from mental and psychological illnesses.
A number of them have been accepted as refugees under the UN program to Europe, United States, 
Canada and other countries.
I am proud to say that Canada has welcomed many, and that our ICGO has been an integral part 
of assisting many families reside in our great country.
We predict that another 500,000 immigrants will need to come to Canada over the next 2 years, 
of which over 100,000 will be Arabic speaking and will need assistance from our Organization the 
ICGO. 
The Arabic, Iraqi, Syrian, and all citizens of war-torn countries, whom are innocent victims of such 
hardship and atrocities, need our help. They need our international help, they need help from indi-
vidual nations, and they need help from their new local institutions and organizations. We all need 
to work together, and the organizations, like ICGO, whom are ready to immediately step up and 
deliver the needed services must be assisted by the larger agencies and governments to get it done. 
This needs to be a team as the crisis of displaced refugees, and victims of the world is a humanitar-

ian issue for all of us to contribute and assist.
We have to provide justice and fairness, to the families and children whom came from places where 
there was no justice or fairness!  It is up to us to make it right!  
To help these innocent victims get their lives on a positive track.  Minority cultures needing assist-
ance is nothing new to the UN, as the UN has done a great job over the decades to improve the lives 
of millions even billions of people since the UN was founded.
This Forum is a tribute to the UN for recognizing the importance of discussing minority issues, as 
part of the UN mandate to improve the world for the greater good of all humanity. 
Minorities, whom are given a chance to start new lives in freedom loving countries, are brave and 
courageous to take that opportunity.  And, with proper re-settlement in their new country (like in 
my great country of Canada) whom is very gracious and generous with our openness to take in 
refugees and new immigrants), it becomes a win-win-win situation.  The world institutions have 
less displaced refugees to care for in tents, these minorities coming to Canada (for example) have 
freedom and safety, and the host country eventually gets productive new citizens to contribute to 
their society in a positive appreciative manner (growing their GDP), population, and human value 
and productivity).
While the immigration to a new country from a war-torn country overall can be a very good thing, 
the process to get to this final win (of perfect re-settlement) is a long and hard road.
And this is where services like the services provided by the ICGO, to help minorities through their 
re-settlement, is so vitally important to sustain and grow.
In the near future the ICGO will be putting forward a bold proposal to expand our services to 
reach many more parts of Canada, to be able to further assist the UN and Canada with resettling 
of immigrants accordingly.
We trust our proposal will have very positive feedback by all, and we shall stay in touch with the 
appropriate agency representatives and government leaders in the early part of the New Year to 
discuss further and to hopefully implement as soon as possible.
Thank You.
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