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بقلم :غسان فؤاد ساكا

افرحوا في ّ
الرب كل حين
ويستعدون الستقبال
يودع العالم في هذه األيام عاماً ميالدياً
ّ
ّ
ظل ظروف صعبة وقاسية فرضها وباء
عام جديد في ّ
المدمرة في أكثر من  200دولة
فيروس كورونا القاتل وآثاره
ّ
ومنطقة على هذا الكوكب .ومع تزايد تفشي هذا الوباء يتم
تسجيل عشرات الماليين باإلصابات وعشرات اآلالف من
الوفيات وفقاً لما يصدر عن منظمة الصحة العالمية من
بيانات.
في هذا الوقت يضع هذا الوباء العالم بأسره أمام تحديات
التحدي الصحي حيث ينبغي على
بالغة الخطورة أولها
ّ
اإلنسان بدءاً من األسرة التقيد بالتباعد الجسدي وارتداء
الكمامة وغسل األيدي والبعد عن أي مكان يشهد تجمعاً
بشرياً ,ويترتّب على التحدي إغالق الحدود بين الدول
وتقليص حركة التنّقل بينها كما يفرض إغالق األماكن العامة
للتجمعات اإلنسانية كالمالعب بأنواعها ,المقاهي وأماكن
الحفالت حتى أماكن العبادة.
وفي هذه األوقات العصيبة على اإلنسانية تسعى الدول
والمنظمات والمؤسسات إلى مواجهة كوفيد  19فتقوم
مجموعة دول العشرين الغنية بالدعوة الى التعاون والتنسيق
لتنفيذ إجراءات التصدي لهذا الوباء والقضاء عليه في أمد
(التوصل الى لقاحات شافية منه).
منظور
ّ
ولما كان هذا الوباء قد ظهر منذ عام تقريباً في سياق
ّ
تعميق العولمة فإن قسماً كبي اًر من الخبراء والمحللين يرى فيه
اختبا اًر وتهديداً للعولمة ,لكن قسماً آخر من المحللين وهم من
أنصار العولمة يرون أن العولمة اتجاه تاريخي يجب الحفاظ
عليه واالستفادة منه في وجه الكوارث واألزمات التي يواجهها
العالم منذ سنوات كتغير المناخ وارتفاع ح اررة األرض
واألوبئة المعدية ,إذ تعجز دولة بمفردها على المواجهة مهما
كانت إمكاناتها الصحية واالقتصادية.
ونحب هنا أن نشير الى وجوب التعاون والتنسيق لمواجهة
ّ
هذا الوباء وتقوية الروابط األسرية واالنتماء الصادق للبشرية
في عيشها المشترك.
إن اإليمان العميق بخالق هذا الكون
وأخي اًر وليس آخ اًر ّ
ووقوف اإلنسان الى جانب أخيه اإلنسان يسمح لنا بأن نبعد
اليأس عن حياتنا ويخفف من آالمنا.
دعوا األطفال يفرحون أيها الناس افرحوا في الرب كل حين
الشدة.
ولكن مع هللا وال تخف والسيما في اوقات ّ
شدة مدة وتزول بإذن هللا.
وكما يقال لكل ّ
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منظمة المجموعة الكندية التكاملية

ّ
تكرم متطوعي
برنامج المساعدة الغذائية
بقلم :كارال النجم

كرمت منظمة المجموعة الكندية التكاملية المتطوعين والمتطوعات الذين كانوا حجر
ّ
الممول من قبل الصليب األحمر الكندي وذلك
األساس في نجاح برنامج المساعدة الغذائية
ّ
خالل احتفال بسيط دعا إليه مدير المنظمة األستاذ غسان فؤاد ساكا .

المميز في التطوع
تم خالل اللقاء توزيع الشهادات التقديرية على جميع المتطوعين لدورهم
ّ
وإنجاح المبادرات ،كما تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية كعربون شكر وتقدير ألولئك
الدعوة الى االحتفال
الذين ّلبوا ّ
أكد خاللها أن نجاح البرنامج لم يكن ليتحقق لوال
االحتفال
خالل
كلمة
ساكا
القى األستاذ
ّ
مؤكداً على
النجاح
هذا
لتحقيق
ين
ر
كبي
وجهد
وقت
من
بذلوه
وما
متكامل
عمل
جهود فريق
ّ
أهمية الوعي للعمل التطوعي ،وعلى ضرورته في دعم وخدمة المجتمع المحّلي من خالل
المبادرات والبرامج التي تتبناها المنظمة.
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الصفحة من اعداد الزا مراديان

مخاوف من استبدال
برج المراقبة
في مطار ويندسور
بالخدمات االستشارية
بشكل غير متوقع تم
إضافة مطار ويندسور إلى
قائمة المطارات الكندية قيد
المراجعة لدراسة احتمال
تخفيض مراقبة الحركة
الجوية في سمائها.
حيث يتوقع أن تقوم شركة
- - NAV Canadaمزود
خدمات المالحة الجوية
المدنية باستبدال برج
المزود بالموظفين بـ
المراقبة
ّ
“خدمات استشارية للمطار”.
تُستخدم الخدمات االستشارية
للمطارات عادة في بعض
المطارات ذات الكثافة المرورية المنخفضة ،وتتطلب من الطيارين أن
يكونوا مسؤولين عن الحفاظ على مسافة آمنة من الطائرات  .مما ال
شك فيه أن مثل هذا التحول من شأنه أن يشكل تهديداً لألعمال التجارية
المتنامية لمطار ويندسور الدولي ،ناهيك عن المشاكل المحتملة في
السماء جراء عدم توافر خدمات التحكم.
قال مارك جالفين ،الرئيس التنفيذي لمطار ويندسور الدولي“ ،إن إغالق
برج مراقبة الحركة الجوية سيجعل المطار غير خاضع للرقابة ،وهو
أمر يدفع معظم شركات الطيران الى أن تتجنب التوجه اليه بسبب
ارتفاع أقساط التأمين”.
أما عمدة مدينة ويندسور درو ديلكينز فقد أعرب عن قلقه” بعد سنوات
من التعب واالجتهاد أثمرت عن تحويل خسارة  60ألف دوالر شهرياً
إلى ربح يّقدر بمليون دوالر فإن وجود برج غير خاضع للرقابة من شأنه
قطع مصدر دخل سنوي كبير لمدينة ويندسور” .
وأشار العمدة إلى أن مطار ويندسور هو مطار دولي وكان يحقق أرقاما
أما
قياسية بحركة المالحة وعدد الركاب قبل انتشار ّ , COVID-19
المطارات الخمسة األخرى المدرجة للمراجعة أيضاً فهي في الغالب
أصغر بكثير وبعيدة ،وأن حركة الركاب فيها تمثل واحداً على خمسة
عشر من مطار ويندسور.
هذا وقد أعرب العمدة عن قلقه البالغ في رسالة بعث بها إلى وزير النقل
الفيدرالي مارك غارنو .فكتب يقول“ :إن إغالق برج المراقبة ستكون له
آثار طويلة األجل على المطار لسنوات قادمة” ،متنبئاً بخسارة العمالء
وربما خسارة شركاء الطيران الحاليين بسبب زيادة أقساط التأمين.
وقال إنه على الرغم من أن الوباء أوقف الرحالت الجوية في البداية ّإل
أن عدد الرحالت ما زال منخفضاً ،إال
أنها عادت من جديد  ,صحيح ّ
أن الوضع نفسه في كل مكان وليس هناك شك في أن األرقام ستتحسن
وتعود إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.

المزيد من مسارات الهجرة للمقيمين المؤقتين
تسعى حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو التباع تكتيك جديد
للتخفيف من األضرار االقتصادية الناجمة عن االنخفاض الكبير
في الهجرة بسبب انتشار وباء ,COVID-19من خالل إقناع
األجانب الموجودين فعالً في البالد على البقاء واإلقامة فيها
فقد أعلنت حكومة كندا عن خطط لتسهيل األمر على أكثر
من مليون طالب وعامل وطالب لجوء مؤقت يعيشون اآلن في
البالد ليصبحوا مقيمين دائمين ،مما يمنحهم فرصة للحصول على
الجنسية الكندية.
يمثل تراجع الهجرة ضربة أخرى لالقتصاد الكندي الذي اعتمد
بشدة على األجانب لدفع نمو القوى العاملة ال سيما في المدن
الكبرى .فعلى سبيل المثال،فقد عانت مدينة تورونتو من تصدعات
حادة في سوق الشقق السكنية نتيجة تراجع أعداد الوافدين الجدد.
معلوم أن كندا تعتمد على مسارين للهجرة هما المقيمون الدائمون
وبصورة أكبر المقيمون المؤقتون .كالهما انخفض بشكل كبير.
فبعد تسجيل زيادة صافية قدرها  190952مقيماً مؤقتاً في العام
الماضي ،شهدت األشهر الستة األولى من عام  2020انخفاضا
قدره  ،18221وذلك وفًقا لبيانات هيئة اإلحصاء الكندية.
كما انقلب مسار الهجرة الدائم رأساً على عقب .حيث قبلت كندا
 128430مقيماً دائماً فقط بين يناير وأغسطس ،أي حوالي
نصف العدد من نفس الفترة من العام الماضي .إن االستمرار بهذه
بالوتيرة ،سيجعل كندا بعيدة عن هدفها البالغ 341ألف لهذا العام
بنحو  150ألف مقيم دائم.
كان لهذا تأثير على إجمالي عدد سكان كندا ،الذي شهد نموا
بنسبة  0.1في المئة فقط في األشهر الثالثة حتى يونيو ،وهو

ثاني أقل زيادة ربع سنوية في السجالت التي يعود تاريخها إلى
عام .1946
قال مينديسينو إن العديد من المهاجرين يعملون في الخدمات
األساسية مثل الرعاية الصحية وأن الحكومة ستعمل خالل وقت
قريب على تحديد العمال والطالب وطالبي اللجوء الذين لديهم
المهارات التي تتماشى مع الخدمات األساسية في االقتصاد”.
وأضاف الوزير أن جعل المقيمين المؤقتين دائمين سيعالج
احتياجات كندا قصيرة األجل لالستجابة لـ COVID-19
وسيساعد البالد على مواجهة التحديات الديموغرافية طويلة
المدى.
وأشار ايضاً إلى أن الطالب من البلدان األخرى يتمتعون بجاذبية
خاصة باعتبارهم وسيلة محتملة لمواجهة شيخوخة السكان ،وأن
الحكومة تسهل لهم العمل في كندا.

اختبارات الجنسية والمواطنة عبر اإلنترنت
أطلقت و ازرة الهجرة والالجئين والمواطنة الكندية ( )IRCCمنصة
جديدة الختبارات الجنسية والمواطنة عبر اإلنترنت كجزء من
استجابتها للتحديات التي فرضها وباء  COVID-19وسعيها
للحد من التفاعالت الشخصية حماية للعمالء وموظفي .IRCC
هذا وقد اعلنت الو ازرة أن اختبار النظام سيتم خالل األشهر القليلة
المقبلة وأن الو ازرة ستقوم خالل هذا الوقت بدعوة عدد محدود من
العمالء الذين ألغيت اختباراتهم بسبب الوباء وأولئك الموجودين
على قائمة االنتظار إلجراء اختبار الجنسية عبر اإلنترنت على
أن تكون للعمالء الحرية المطلقة بطلب باالنتظار لحين استئناف
االختبارات الشخصية في وقت الحق .وأشارت الو ازرة الى ان
االختبار عبر اإلنترنت سيتيح للعمالء إكمال االختبار في وقت
يناسبهم وفي غضون  21يوماً.
للن يحتاج العمالء إلى التواصل مع  ، IRCCحيث سيتلقى
العمالء الذين ستتم دعوتهم إلجراء االختبار او ممثلوهم بريداً
إلكترونياً في وقت قريب.
وأشارت الو ازرة الى ان  IRCCكانت قد بدأت فعالً ببرنامج
لتحديث المواطنة قبل -COVIDسعياً لتقديم خدمة أفضل
للعمالء ,وإن اختبارات الجنسية عبر اإلنترنت هي جزء من هذا
البرنامج.
هذا وال بد من اإلشارة الى ان و ازرة الهجرة والالجئين والمواطنة
الكندية ( )IRCCكانت قد الغت جميع اختبارات المواطنة
والمقابالت واالحتفاالت في  14مارس استجاب ًة للوباء ،ثم عادت
واستأنفت احتفاالت المواطنة عبر اإلنترنت في أبريل ،بمعدل
أسبوعيا ،بإنخفاض كبير عن 4700
يتراوح بين  2500و3000
ً

كانت تقوم بمعالجتها أسبوعياً في عام  .2019ولم تتخذ حينها
التقدم
أي اجراء لمساعدة أولئك الذين علقت طلباتهم بانتظار ّ
الختبار المواطنة .هذا ما دفع البعض الى تقديم عريضة عبر
اإلنترنت ضمت أكثر من  9000توقيع دعوا فيها دائرة الهجرة
والجنسية الكندية ( )IRCCالى:
• الشفافية بشأن اإلجراءات التي مارسها قسم الهجرة مع طلبات
الجنسية منذ مارس  /آذار 2019؛
• استئناف اختبارات الجنسية أو اعفاء المتقدمين منها؛
• اعادة رسوم طلبات الجنسية ،والتي تبلغ حوالي  630دوال اًر
للبالغين.

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

الحصاد السياسي

تشرين الثاني  - 2020العدد 22

5

أراكم بعد  4سنوات ..ترامب يتحدث علنا عن ترشحه النتخابات 2024
بينمــا تــزداد عزلتــه يومــا بعــد يــوم تحــدث الرئيــس
األميركــي المنتهيــة واليتــه دونالــد ت ارمــب عــن إمكانيــة
ترشــحه للرئاســة مجــددا فــي اقتـراع عــام  .2024وفــي
حفــل بمناســبة عيــد الميــاد فــي البيــت األبيــض قــال
ت ارمــب كانــت  4ســنوات رائعــة .نحــاول أن نكمــل 4
ســنوات أخــرى وإال ســأراكم مــن جديــد بعــد  4ســنوات

ولــم تكــن هنــاك وســائل إعــام تغطــي الحــدث الــذي
حض ـره مســؤولون مــن الحــزب الجمهــوري لكــن تــم
تناقــل تســجيل فيديــو لخطابــه بعــد مــدة وجي ـزة وبعــد
نحــو شــهر مــن انتخابــات الثالــث مــن نوفمبر/تش ـرين
الثانــي ال ي ـزال دونالــد ت ارمــب يرفــض االعت ـراف
بهزيمتــه أمــام جــو بايــدن ويلتــزم البقــاء فــي عزلــة فــي
البيــت األبيــض ويحــد مــن ظهــوره العلنــي قــدر اإلمكان
مكتفيــا باتصــاالت رئاســية وتغريــدات غاضبــة عــن
تزويــر انتخابــي مفتــرض ال شــيء ملموســا يثبــت
صحتــه .وقــال وزيــر العــدل (بيــل بــار) فــي هــذه
المرحلــة لــم نشــهد تزويـ اًر علــى مســتوى يمكــن أن يغيــر
نتيجــة االنتخابــات .ومــا يزيــد مــن أهميــة تصريحاتــه
هــو أنــه أحــد المقربيــن جــدا مــن الرئيــس .فــي هــذه
األجـواء الغريبــة ،وبينمــا يعــد الرئيــس المنتخــب فريقــه،
يقــوم ت ارمــب بتكـرار نظريــات المؤامـرة أكثــر فأكثــر فــي
حيــن تطلــق فــي واشــنطن تكهنــات ال نهايــة لهــا .فقــد
ذكــرت شــبكة (ان-بي-ســي) أن دونالــد ت ارمــب ناقــش
مــع المقربيــن منــه إمكانيــة إعــان إطــاق حملتــه للعــام
 2024فــي  20يناير/كانــون الثانــي المقبــل ،أي
يــوم أداء جــو بايــدن اليميــن رئيسـاً للواليــات المتحــدة.
أن الترشــح النتخابــات  2024ســيبقيه
ويؤكــد ت ارمــب ّ
وســط اللعبــة لمــدة قصيـرة لكنــه طريــق ســيكون ممتلئــا
بالعقبــات فبــدءاً مــن  20يناير/كانــون الثانــي ســيصبح
(رئيســا ســابقا) وســتتغير المعادلــة جذريــا وســيتقلص
تدريجيــا الخــوف الــذي يثي ـره لــدى المســؤولين
الجمهورييــن المنتخبيــن وكذلــك االهتمــام اإلعالمــي
الــذي يتمتــع بــه ويتــوق إليــه.
أعلــن وزيــر الخارجيــة اإلس ـرائيلي غابــي أشــكنازي
أنــه ســيزور المنامــة قريبــا لتدشــين ســفارة إلس ـرائيل
وذلــك فــي الوقــت الــذي تســتضيف فيــه تــل أبيــب
وفــداً مــن الدولــة الخليجيــة لتوطيــد العالقــات التــي
تأسســت حديثــا بيــن الطرفيــن .وقــد التقــى أشــكنازي
مــع وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة البحرينــي ازيــد
الزيانــي الــذي يــزور إس ـرائيل حاليــا علــى رأس وفــد

كبيــر ونقلــت هيئــة البــث اإلس ـرائيلي عــن أشــكنازي
القــول إن كل زيــارة هــي خطــوة أخــرى باتجــاه مســتقبل
أفضــل ألطفالنــا وللمنطقــة .كمــا اســتقبل رئيــس الوزراء
اإلس ـرائيلي بنياميــن نتنياهــو الوزيــر البحرينــي وقــال
نتنياهــو خــال اللقــاء .أعــرف أننــا أبرمنــا اتفاقيــات
عدة وال تزال هناك اتفاقيات أخرى ســتأتي الحقا لكن

الشــيء األهــم مــن ذلــك هــو اإلدراك بــأن الســام الــذي
يجمــع بيــن شــعبينا هــو ســام حقيقــي ســام ســيعود
علينــا بالفوائــد االقتصاديــة التــي كان يســتحيل مجــرد
تخيلهــا قبــل بضعــة أشــهر .وفــي الســياق قالــت و ازرة
االقتصــاد اإلس ـرائيلية إن إس ـرائيل تتوقــع تجــارة غيــر
عســكرية مــع البحريــن بقيمــة  220مليــون دوالر عــام
2021
وخــال لقــاء مــع نتنياهــو بالقــدس قــال الزيانــي ثمــة
فرصــة ذهبيــة لدفــع هــذا األمــر قدمــا وليــس فــي
المجــاالت التجاريــة فحســب بــل وفــي المجــاالت
الثقافيــة والرياضيــة والتبادليــة والســياحية أيضــا.
وتشــير التوقعــات التجاريــة لــو ازرة االقتصــاد إلــى نمــو
الصــادرات اإلس ـرائيلية إلــى البحريــن مــن األلمــاس
والمعــادن وزيــادة واردات النفــط واأللومنيــوم مــن
البحريــن.
رفــض الرئيــس اإلي ارنــي حســن روحانــي ســعي
البرلمــان ألســتصدار قانــون جديــد يتضمــن زيــادة
تخصيــب اليورانيــوم وذلــك لتأُثي ـره الســلبي علــى
المســار الدبلوماســي وأعلــن فــي الوقــت ذاتــه أنــه ابتــداء
مــن العــام المقبــل لــن يكــون بمقــدور المــال الســعودي
والضغــوط اإلسـرائيلية اإلضـرار باالقتصــاد اإلي ارنــي.

وإنــه يعــارض تحــركات برلمــان بــاده إلصــدار قانــون
يتضمــن زيــادة نســبة تخصيــب اليورانيــوم إلــى 20%
لتأثيرهــا الســلبي علــى مســار الدبلوماســية .وجــاء
هــذا الموقــف بعــد أن وافــق البرلمــان اإلي ارنــي علــى
اإلطــار العــام لمشــروع ق ـرار بشــأن إلغــاء العقوبــات
وضمــان المصالــح القوميــة .ويشــمل مشــروع الق ـرار
تســعة بنــود مــن بينهــا مطالبــة الحكومــة اإليرانيــة
بالت ارجــع عــن بعــض التزاماتهــا فــي االتفــاق النــووي
وإلغــاء البروتوكــول اإلضافــي لالتفــاق فــي حــال لــم
تتحقــق مصالــح إيـران منــه ولــم تــف الــدول األوروبيــة
بتعهداتهــا .وأضــاف روحانــي خــال اجتمــاع الحكومــة
أن الواليــات المتحــدة فشــلت فــي حربهــا االقتصاديــة
ضــد بــاده وأن العــام المقبــل سيشــهد نهايــة سياســة
الضغــوط القصــوى األميركيــة ضــد بــاده وقــال .قبــل
وصــول ت ارمــب إلــى البيــت األبيــض كان بعضهــم
يعــارض االتفــاق النــووي .أراد المتطرفــون فــي أميــركا
وإس ـرائيل والــدول الرجعيــة فــي المنطقــة أيضــا إفشــال
التوصــل إلــى االتفــاق وفعل ـوا مــا بوســعهم لتحقيــق
ذلــك .وأضــاف أن المــال الســعودي والضغــوط
اإلسـرائيلية دفعــا ت ارمــب لالنســحاب مــن االتفــاق لكــن
خــال العــام المقبــل سنشــهد فشــل سياســة الضغــوط
القصــوى ونهايــة الحــرب االقتصاديــة األميركيــة.
أعلــن مجلــس الــوزراء الســعودي فــي بيــان -تفويــض
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وزيــر الداخليــة أو مــن
ينــوب عنــه للتباحــث مــع الجانــب البريطانــي والتوقيــع
علــى مذكـرة تفاهــم للتعــاون فــي مجــال الدفــاع المدنــي
والحمايــة المدنيــة بيــن الداخليــة الســعودية وو ازرة
الداخليــة البريطانيــة .وكانــت و ازرة الدفــاع البريطانيــة
قــد أكــدت فــي تصريــح لقنــاة الجزيـرة نشــرها قـوات فــي
الســعودية لحمايــة المنشــآت النفطيــة رافضــة الكشــف
عــن عددهــا ومــدة مهمتهــا بســبب الس ـرية العملياتيــة.
وقــال المتحــدث باســم و ازرة الدفــاع البريطانيــة للجزيـرة
إنــه قــد تــم نشــر قــوة للدفــاع الجــوي فــي الســعودية
لحمايــة منشــآت نفطيــة منــذ فبراير/شــباط الماضــي.
وأشــار إلــى أن نشــر منظومــات جي ـراف (الز ارفــة)

الدفاعيــة فــي الســعودية محــدود زمنيــا لكنــه لــم يحــدد
الجــداول الزمنيــة أو عــدد الجنــود المشــاركين .وفــي
وقــت ســابق كشــفت صحيفــة (أندبندنــت) عــن نشــر
الحكومــة البريطانيــة قواتهــا فــي اال ارضــي الســعودية
للدفــاع عــن حقــول النفــط .وذلــك دون علــم البرلمــان
والجمهــور البريطانــي فــي خطــوة قالــت أح ـزاب
المعارضــة إنهــا تفتقــر إلــى البوصلــة األخالقيــة.
ونقلــت الصحيفــة البريطانيــة عــن و ازرة الدفــاع أن
حقــول النفــط فــي الســعودية هــي بنيــة تحتيــة اقتصاديــة
بالغــة األهميــة ،وأن هنــاك حاجــة إلــى مدافــع مــن
الفــوج الســادس عشــر للمدفعيــة الملكيــة للمســاعدة
فــي الدفــاع ضــد ضربــات الطائ ـرات المســيرة .وقــال
المتحــدث باســم و ازرة الدفــاع إنــه فــي أعقــاب هجمــات
 14ســبتمبر/أيلول  2019علــى منشــآت نفطيــة فــي
المملكــة الســعودية بحثــت بــاده األمــر مــع شــركاء
دولييــن لتعزيــز الدفــاع عــن المنشــآت النفطيــة مــن
التهديــدات الجويــة.
أكــدت الســلطة الفلســطينية اليــوم تحويــل إس ـرائيل
أكثــر مــن مليــار دوالر إلــى حســاب الســلطة مــن
أمـوال جبايــة الض ارئــب بعــد نحــو أســبوعين مــن عــودة
التنســيق األمنــي بيــن الجانبيــن وقــال وزيــر الهيئــة
العامة للشــؤون المدنية الفلســطينية حســين الشــيخ في
منشــور له عبر تويتر إن الحكومة اإلسـرائيلية تحول
جميــع المســتحقات الماليــة الخاصــة بالمقاصــة إلــى
حســاب الســلطة الفلســطينية والبالغــة ثالثــة مليــارات
شــيكالً (أكثــر مــن مليــار دوالر) وأكــد مســؤول
إس ـرائيلي لوكالــة الصحافــة الفرنســية أن مجلــس
الــوزراء األمنــي وافــق علــى تحويــل األم ـوال إلــى
الســلطة الفلســطينية مــن دون أن يحــدد المبلــغ فــي
حيــن لــم يؤكــد الجانــب الفلســطيني حينهــا اســتالمه
األمـوال .وأعلنــت و ازرة الماليــة الفلســطينية اليــوم عــن
صــرف ارتــب كامــل للموظفيــن عــن الشــهر الماضــي
و 50%مــن المســتحقات المتراكمــة منــذ مايو/أيــار
وحتــى أكتوبر/تش ـرين األول الخميــس .وأوضحــت
الــو ازرة فــي بيــان عــن صــرف الجــزء المتبقــي مــن
المســتحقات ســيتم اســتكماله فــي موعــد أقصــاه نهايــة

الشــهر الحالــي ،علــى أن تواصــل التحاســب مــع
الجانــب اإلس ـرائيلي الســترجاع أي مبالــغ متبقيــة.
وكانــت الســلطة الفلســطينية أعلنــت فــي مايو/أيــار
الماضــي قطــع عالقتهــا مــع إس ـرائيل احتجاجــا علــى
الخطــة األميركيــة للســام فــي الشــرق األوســط.
وتدهــورت العالقــات بشــكل أكبــر بعــد إعــان الســلطة
رفضهــا تســلم أم ـوال الض ارئــب التــي تجبيهــا إس ـرائيل
بحكم ســيطرتها على المعابر لمصلحة الفلســطينيين.
حــذرت الممثلــة الخاصــة لألميــن العــام لألمــم المتحــدة
باإلنابــة ســتيفاني وليامــز الليبييــن مــن أن الوقــت ليــس
فــي صالحهــم وأن التقاعــس والعرقلــة ســيكلفان الكثيــر
مشــيرة إلــى وجــود عش ـرة قواعــد عســكرية أجنبيــة فــي
ليبيــا وأكثــر مــن عشــرون ألفــا مــن الق ـوات األجنبيــة
بينهــم مرتزقــة .وقالــت وليامــز فــي كلمــة لالجتمــاع
االفت ارضــي الثالــث لملتقــى الح ـوار السياســي الليبــي
إن وجــود هــذا الكــم مــن القـوات األجنبيــة يعــد انتهــاكاً
مروع ـاً للســيادة الليبيــة وإنهــم يتســببون فــي تدفــق
ّ
الســاح إلــى ليبيــا .وبالدكــم ليســت بحاجــة إلــى مزيــد

من األسلحة .وأعتبرت أن أفضل سبيل أمام الليبيين
للمضي قدماً هو الحوار السياسي موضحة أن األمر
ال يتعلــق بتقاســم الســلطة بــل بتشــارك المســؤولية مــن
أجــل األجيــال القادمــة .وشــددت المســؤولة األمميــة

علــى وجــود جهــات فاعلــة محليــة تنخــرط فــي فســاد
مستشـ ٍـر واســتغالل للمناصب لتحقيق منافع شــخصية
فضــا عــن وجــود ســوء إدارة فــي الدولــة .وأفــادت
بتلقــي البعثــة األمميــة تقاريــر عــن عمليــات اختطــاف
واحتجــاز تعســفي واغتيــاالت علــى أيــدي التشــكيالت
المســلحة فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي الوقــت الــذي
ازداد فيــه انعــدام المســاءلة ومشــاكل حقــوق اإلنســان
وبدعــم مــن دول عربيــة وغربيــة تنــازع ق ـوات الل ـواء
المتقاعــد خليفــة حفتــر منــذ ســنوات الحكومــة الليبيــة
المعتــرف بهــا دوليــا علــى الشــرعية والســلطة فــي البلــد
الغنــي بالنفــط ممــا أوقــع قتلــى بيــن المدنييــن وتســبب
بدمــار مــادي هائــل .واتفــق المجتمعــون فــي ملتقــى
الح ـوار األربعــاء علــى إج ـراء تصويــت الخميــس
ألختيــار مقتــرح مــن بيــن أثنــا عشــر مقترحــا بشــأن
آليــة الترشــح واختيــار مــن سيشــغلون مناصــب رئيــس
المجلــس الرئاســي ونائبيــه ورئيــس الــوزراء .كمــا
توافــق الفرقــاء الليبيــون فــي ملتقــى الح ـوار السياســي
الــذي عقــدت أولــى جوالتــه فــي تونــس فــي التاســع
مــن نوفمبر/تشـرين الثانــي علــى تحديــد موعــد إلجـراء
االنتخابــات.
انطلقت أعمال مؤتمر دولي عبر اإلنترنت لمســاعدة
الشــعب اللبنانــي بمبــادرة مــن فرنســا وبرعايــة مــن
األمــم المتحــدة ،ومشــاركة منظمــات دوليــة وجهــات
مانحــة .ودعــا الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون
الساســة اللبنانييــن إلــى تشــكيل حكومــة جديــدة لتنفيــذ
اإلصالحــات فــي البــاد وإال لــن يحصــل لبنــان علــى
مســاعدات دوليــة وقــال ماكــرون إنــه ســيعود إلــى
لبنــان خــال الشــهر الجــاري للضغــط علــى الطبقــة
السياســية .وقالــت الرئاســة الفرنســية إنــه لــم تُنفــذ أي
إجـراءات بموجــب خارطــة الطريــق الفرنســية المقترحــة
لمســاعدة لبنــان كمــا لــم يتــم إح ـراز أي تقــدم فيمــا
يتعلــق بمراجعــة حســابات مصــرف لبنــان المركــزي.
ولفتــت إلــى أن العقوبــات األميركيــة علــى الطبقــة
السياســية فــي لبنــان لــم تــؤت أكلهــا وأنهــا لــن تــؤدي
إلــى تشــكيل حكومــة لبنانيــة جديــدة .وفــي وقــت ســابق
قالــت الرئاســة الفرنســية إن المؤتمــر يهــدف إلــى تقييــم
المســاعدات التــي قدمهــا المجتمــع الدولــي وتقييــم
ترتيبــات توزيعهــا منــذ مؤتمــر التاســع أغســطس/آب

والنظــر فــي االحتياجــات الجديــدة والعمــل علــى تلبيتها
فــي ســياق األزمــة التــي يعانيهــا لبنــان ويشــار إلــى أن
مؤتمــر أغســطس/آب الــذي نظــم بشــكل طــارئ أتــاح
تقديــم مســاعدات بقيمــة  250مليــون يــورو للبنــان.
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بالك فرايداي

بامريكا البارحة عدهم الجمعة السوداء ،وهي اخر جمعة من شهر دعش تجي بعد عيد الشكر االمريكي.
داعيكم هم چانت عنده الجمعة السوداء  ،لمن بالستة الصبح اندگت الباب ،بس دگة من هاي التخرع  ،دوم
دوم دوم  ،مو دوگ دوگ دوگ  ،وهاي الباب مالتنا الحداد من سواها  ،سواها عاللمس  ،بس واحد يخلي
ايده عليها يطلع صوت ،ومن وراها فد يوم تصير بيه خرعة  ،ألن كل ما تندگ اگول انقصفنا  .بالستة
من اندگت الباب بهالطريقة ،گمزت  ،بس گمزت واني مغمض  ،وهذا الشباچ مال الغرفة دائما اعوفه
مفتوح بالشتا  ،الن ما احب الشبابيك المغلقة ،احس روحي تنقبض  ،اسم هللا عليكم من قبوضية الروح،
والغرفة مالتي هلگد ما (چبيرة) جبتلها اثاث هواية حتى تملي المساحات  ،بس بقت النص متر الفاصلة
بين الچرباية والشباچ  ،احتاريت شأخلي بيها  ،مرة اگول اجيبلها كرسيين وميز دائري لطيف  ،حتى بالليل
قبل ما انام  ،واني البس البجامة المارونية المنقطة بنقط بيضاء صغيرة من محالت سميوني للبجايم
البازة ،اللي اجتني هدية بمناسبة عيد الرجل العراقي المظلوم  ،والبس فوگاها الروب الماروني نفس مال
انور وجدي بفلم (شباك حبيبي) اللي ليهسة مالبسه ،واگعد عالكرسي القريب من الشباچ المفتوح والزملي
كتاب واق أر بي  ،ولمن ادوخ  ،بس اشمر الكتاب وانزع الروب وانسدح عالجرباية بحركة چقلمبية  ،بس
مگدرت احقق هذا الحلم  ،الن الطريق راح ينسد  ،والزم كلما اريد انزل من الچرباية انزل من يم الرجلينات
 ،يعني الزم اگوم امشي عالجرباية  ،واذا اگوم امشي على حيلي عالچرباية اطخ بالبنكة  ،الن جربايتي
سويت علوها متر ،كلش احب االرتفاع عن سطح االرض  ،ولهذا لغيت فكرة الميز والكرسيين  ،وراحت
وياهن شغلة الروب .لمن گمزت من الچرباية مخروع بسبب دگة الباب  ،والدنيا ظلمة  ،وعيوني بعد بيهن
بقايا الحلم اللذيذ  ،اول مانزلت رجلي ،چلبت بالواير مال شاحنة الالب توب واني ما ادري  ،اول خطوة
خطيتها وگع الالب توب من الميز مال الجرباية للگاع  ،صحاني صوته اكثر  ،بس عفته يواجه مصيره
المحتوم الن كلشي ماشوف  ،وهللا من عنده تذكرت الشباچ  ،سديته ومشيت  ،بس ماتذكرت الباب مسدودة
 ،وثاني شي يواجه مصيره بهاي الجمعة هو خشمي  ،االكثر ارتفاعا  ،لمن انلطخت بالباب صحيت ،
فتحت الضوه وفتحت الباب وطلعت  ،لفيت الييشماغ على خشمي ورحت فتحت الباب الخارجي  - :عمو
 ..ام زهرة تگول جيبوا جدركم اخليلكم بي هريسة !! هاي هريسة مال بالك فرايدي؟  #وكلكم_عيوني

الطركاعة

بقلم :رحمن خضير عباس

ألفنا أن نستخدم في لهجتنا العراقية مفردة (طرگاعة).
وما أن نسمع هذه الكلمة ،حتى يتبادر إلى ذهننا ،بأن
أم اًر جلالً قد حدث أو سيحدث .وهي ترادف في المعنى
المصيبة  ،ومن الشائع أن نستخدمها في لهجتنا
للكارثة أو ُ
بكثرة :
مثل ( طرگاعة سودة  ،أو شنو هذي الطرگاعة  ،طرگاعة
اللي تصيبك .وهللا مّلينا من هذه الطرگاعة ) إلخ من
هذه العبارات وغيرها والتي نستخدمها بكثرة في لهجتنا
ولكن أصل هذه الكلمة يعود إلى آلة صيد بدائية
العراقية.
ّ
للحيوانات والطيور  ،وشبيهة مما نسميه ب( المصيادة).
تتكون الطرگاعة من حبل قصير ،تتكور نهايته لتتحول كالبؤرة ،التي تتسع لحجر صغير .ثم يقوم الرامي
ّ
بتلويح الحبل وتدويره  ،حتى تنطلق الحصى إلى هدفها.
ولكن البعض يرى أن أصلها اللغوي ،يعني الصاعقة المصحوبة بالغيوم والبرق .وهي من الظواهر
الطبيعية التي تخيف الناس بسبب مجهولية النتائج ألنفسهم ومحاصيلهم ومواشيهم.
والبعض اآلخر يجعل المفردة وعائديتها إلى لغات قديمة مثل اآلرامية  ،وتأتي بنفس معنى الهيجان
واالضطراب.
وسأستعير هذه الكلمة لوضعنا العراقي الحالي .فنحن نعيش في مرحلة( الطرگاعة) السياسية في بلدنا.
وذلك لهيمنة مجموعة من سياسي المصادفة الذين جعلوا من الوطن غنيمة  ،ووسيلة للثراء السريع.
ّ
يمر بمرحلة حرجة  ،حتى أصبحت الحكومة عاجزة عن تسديد رواتب موظفيها ! في بلد يمتلك
فالعراق ّ
ثاني أكبر احتياط نفطي عالميا ،ولو استطعنا استثمار مواردنا الطبيعية بشكل سليم  ،ألصبحنا في وضع
مختلف ،وبعد أن أوصلتنا حكومات الفشل إلى ما وصلنا إليه  ،تحاول الحكومة الحالية أن تقلل من
هذه الطرگاعة التي حّلت بالناس ،بطرگاعة االقتراض الداخلي  ،الذي يعني أن الحكومة تقترض ماال من
كونت ثروة بسرعة خيالية من خالل
بنوك داخلية ،تعود إلى شخصيات وبنوك عراقية  ،وهذه الشخصيات ّ
وسائل غير مشروعة  ،بسيطرتهم على مرافق الثروة في البلد  ،وتوزيع الو ازرات ومنافعها على أحزابهم.
وكانت النتيجة أن العراقي يعيش اآلن في طرگاعة سوداء.
حل له سوى امتالك ( الطرگاعة ) بيده  ،ليرمي حجارته على أركان الفساد ،حتى يجعلهم عاجزين
وال ّ
عن استالبه وابت اززه ،كي يستطيع هذا الشعب بناء البلد على أساس ديمقراطي حقيقي

العراق ساحة جيدة للتعامل المالي
اجتمع محافظ البنك المركزي العراقي السيد
مصطفى غالب مخيف مع نظيره محافظ مؤسسة
النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد
الكريم الخليفي  ،وخلص االجتماع الذي َّ
ضم وفداً
رفيع المستوى من الجانبين الى التباحث في مجال
َ
السياسات النقدية والمصرفية بين البلدين.
وأكد معالي محافظ البنك المركزي العراقي في
افتتاحية لالجتماع الى إمكانية استئناف
كلمة
ّ
تدريب منسوبي البنك المركزي في مؤسسة النقد
العربي السعودي فضالً عن مناقشة مستجدات
افتتاح فرع المصرف العراقي للتجارة ( )TBIفي
المملكة العربية السعودية وإمكانية زيادة عدد من
المصارف العراقية في السعودية لتبادل الخبرات
العملية  ،وكما وناقش الجانبان مستجدات اتفاقية

تجنب اإلزدواج الضريبي بين البلدين.
من جانبه دعا محافظ مؤسسة النقد العربي
لتمتين العالقة بين البلدين السيما في
السعودي ْ
القطاع المصرفي ،الفتاً الى أن العراق ساحة
جيدة للتعامل المالي مبدياً استعداده لفتح مزيد من
آفاق التعاون في مختلف المجاالت بين البلدين.

جهود إلخالء مخيمات النازحين
كثفت السلطات العراقية جهودها مؤخ اًر إلخالء
مخيمات تضم عشرات اآلالف من النازحين الذين
ُيعتقد أن لهم صالت بتنظيم الدولة اإلسالمية ،في
خطوة قد تكون لها عواقب إنسانية وخيمة .وفي
تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية
( )FINANCIAL TIMESذكر أن الحكومة
العراقية أعلنت الشهر الماضي عزمها على إغالق
عدد من المخيمات في محافظتي بغداد وديالي
وهو ما أثار مخاوف منظمات إنسانية بشأن
مصير نحو ستين ألف شخص من المقرر أن
يغادروا تلك المخيمات بنهاية العام الجاري .ونقلت
الصحيفة عن متابعين للشأن العراقي قولهم إن
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يدرك المخاطر
المترتبة عن النزوح طويل األمد محذرين من
أن األطفال بالذات معرضون للتجنيد من قبل
الجماعات المسلحة .واتهمت منظمة العفو الدولية
طردوا
(أمنستي) بغداد بترك األشخاص الذين ُ
من المخيمات عرضة لخطر االنتهاء بهم في
مالجئ غير مستقرة أو أن يجبروا على العودة

إلى مناطقهم األصلية حيث سيتعرضون لالنتقام.
ووفًقا للمنظمة الدولية للهجرة مازال أكثر من ربع
مليون عراقي يعيشون بالمخيمات في جميع أنحاء
العراق يما فيه إقليم كردستان رغم مرور ثالث
سنوات على إعالن بغداد نهاية الحرب على تنظيم
الدولة .ويرى محللون أن حكومة الكاظمي تريد
اتخاذ اإلجراءات الضرورية وإنهاء ملف تفكيك
المخيمات قبل االنتخابات المقررة منتصف العام
المقبل والتي يمكن أن تأتي بحكومة جديدة.

”من آمن بي وإن مات فسيحيا”
تتقدم أسرة منظمة المجموعة الكندية التكاملية
بخالص العزاء والمواساة
الى السيدة مادلين بطرس اوراها وعائلتها
بوفاة والدها

الشماس بطرس اوراها خمي
في الواليات المتحدة االمريكية

طالبين له من الرب يسوع الراحة
في االحضان االبدية والعزاء لالهل والمحبين
الراحة األبدية أعطه يارب ونورك الدائم فليشرق عليه
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الصفحة من اعداد كارال النجم

جولة في التيتانيك
ابتداء من عام
ً
 ,2021ستوّفر شركة
رحال ت �Ocean
Gate Exped itionsللمغامرين
فرصة
واألثرياء
غواصة من
ركوب ّ
إلى
نيوفاوندالند
المحيط
أعماق
لمشاهدة أشهر سفينة
غارقة على اإلطالق.
يقع الحطام على عمق  13000قدم تقريباً تحت المحيط األطلسي ،على بعد حوالي  370ميالً من
الساحل الجنوبي الشرقي لنيوفاوندالند  ،كندا.
ق
التكلفة حوالي  125000دوالر تغطي الرحلة التي تستغر  8أيام باإلضافة إلى جولة قد تستمر لمدة
اعتمادا على الظروف الجوية.
 8ساعات ،
ً
حتى اآلن  ،سجل  36شخصاً في الرحالت الست األولى.
غرقت التيتانيك  ،التي كانت أكبر سفينة سياحية في العالم عندما تم بناؤها  ،في أبريل  1912خالل
رحلتها االفتتاحية عبر المحيط األطلسي بعد ارتطام السفينة “غير القابلة للغرق” بجبل جليدي.
ولقي أكثر من  1500من ركاب وطاقم  2224الذين كانوا على متنها حتفهم في الكارثة في البحر.
تم اكتشاف الحطام في عام 1985

أول شبكة للهاتف على القمر
وقع اختيار وكالة
ناسا على شركة
نوكيا الفنلندية لبناء
أول شبكة  G4على
سطح القمر  .وبهذا
صرحت
الخصوص
ّ
نوكيا إن هدفها طويل
المدى هو نقل شبكة
القمر إلى تقنية 5G
في المستقبل وان
علىG4
اعتمادها
حالياً كان ألنه أتيح
لفترة أطول وأثبت موثوقيته وأضافت بأن شبكتها ستوفر اتصاالت مهمة لرواد الفضاء والقدرة على
التحكم بالمركبات القمرية وغيرها من المعدات وأنشطة المالحة عن بعد إضافة الى توفير تدفق فيديو
عالي الجودة.
مؤخر أن قسم  Nokia Bell Labsالتابع لها سيبني نظام االتصاالت القمرية .وقالت
ًا
كما أعلنت نوكيا
إن ناسا ستضع المعدات على مركبة هبوط على سطح القمر .من المتوقع أن تصل المركبة الفضائية
إلى سطح القمر في أواخر عام .2022
يأتي إعالن نوكيا في الوقت الذي تواصل فيه وكالة الفضاء االستعدادات إلرسال رواد فضاء إلى القمر
بحلول عام  .2024ويهدف برنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا إلى تأسيس وجود بشري طويل األمد على
القمر باعتباره “إحماء” للبعثات المستقبلية إلى كوكب المريخ
كما أعلنت وكالة ناسا في وقت سابق أنها منحت  370مليون دوالر لـ  14شركة لتطوير واختبار أنظمة
محسنة على سطح القمر .وهي تبحث عن شركات خاصة لتعدين الصخور والموارد األخرى على
هبوط ّ
القمر  .وأعلنت وأن األموال ستخصص لدعم دراسات إدارة السوائل المبردة والتقنيات المتعلقة بتخزين
وإنتاج الطاقة على سطح القمر.

من هنا وهناك

أصغر مبرمج كومبيوتر
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دخل الطفل أرهم أم
تالسانيا من مدينة أحمد
أباد بموسوعة غينيس
لألرقام القياسية كأصغر
مبرمج كمبيوتر في العالم.
بسنواته الست ،تمكن
العبقري الصغير من
اجتياز امتحان شهادة
 .Microsoftوامتحان
لغة البرمجة Python
صعبا حتى
الذي يعتبر
ً
بالنسبة للمهندسين الطموحين وحصل على  900نقطة من أصل  1000ليتم االعتراف به كمشارك
في .Microsoft Technology Associate
يقول أوم تلسانيا ،والد أرهام “ ,لطالما كان أرهام طفالً فضولياً سريعاً في طرح األسئلة شغوفاً لتعلم
شيء جديد كل يوم .بدأت في إعطائه مبادئ أساسية في برمجة بايثون فاستوعب المفاهيم بسرعة
كبيرة لطفل يبلغ من العمر ست سنوات .لقد أدمن على ممارسة األلعاب التي تنطوي على قدر كبير
من القدرات العقلية .اهتمامه بأجهزة الحوسبة كان عالياً جداً لدرجة أنه في الثالثة من عمره كان قاد اًر
على استخدام جميع أنواع أنظمة التشغيل  Android -و  Windowsو  .iOSوفي سن الخامسة،
عرف جميع تطبيقات البرمجة القياسية.
وعن كيفية اجتيازه االمتحان قال أوم “ لم تكن مهمة االستعداد لالمتحان سهلة  ,بدأنا بنصف ساعة
إلى ساعة واحدة من الجلسات الممتعة ،وازادت تدريجياً .كانت هناك أيام يستيقظ فيها ويقول” أريد أن
شيئا ما “ .كنا نقضي الكثير من الوقت في عطالت نهاية األسبوع ،أحياناً من الصباح حتى في
أبني ً
المساء حيث بدأ في إنشاء برامج وألعاب صغيرة .لم يكن هناك إعداد محدد مخصص لالمتحان ولكن
بناء األلعاب والبرامج أصبحت جزءاً من العملية.
سجله محمد حمزة شاهزاد
هذا وقد حطم أرهم أم تالسانيا الرقم القياسي السابق لموسوعة غينيس الذي ّ
البالغ من العمر سبع سنوات ،وهو صبي بريطاني من أصل باكستاني.

روبوتات مائية لنقل الركاب
مهندسو معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ،اختبروا قوارب
آلية ( روبوتات مائية ) دون
قبطان قادرة على نقل الركاب.
النماذج األولى لهذه القوارب
اختبرت في قنوات أمستردام
قبل  3سنوات وكانت بطول
متر واحد وكانت قادرة على
نقل حمولة صغيرة فقط .
تم تطوير النموذج الجدديد�Ro
 boat IIبطول مترين وقدرة
على نقل راكب واحد او راكبين
اثنين وقد أظهرت االختبارات
نجاح تحرك  Roboat IIفي قنوات أمستردام لمدة 3ساعات متواصلة وصورة ذاتية من خالل خوارزمية
مشابهة لتلك المستخدمة في السيارات ذاتية القيادة وباالعتماد على بيانات الليدار وأجهزة  ،GPSومن
ثم العودة إلى نقطة البداية التي انطلق منها بهامش خطأ أقل من سبع بوصات.
ومن المتوقع أن يتمكن الراكب من طلب هذه القوارب كما هو الحال عند طلب سيارات األجرة ،حيث
سيقوم الكومبيوتر بتسجيل الطلب وإرسال أمر للقارب األقرب بالتوجه الى العنوان المطلوب .
سيستمر فريق خبراء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في تحسين وتعديل خوارزميات  ، Roboat IIحتى
يصبح لديه قدرة أكبر على التعامل مع التحديات  ،مثل األمواج والتيارات .كما أن النسخة النهائية منه
ليشكل بذلك وسيلة نقل مثالية وآمنة
ستكون بطول أربعة أمتاروبقدرة استيعابية تصل الى  6ركاب معاّ ،
في المدن التي تنتشر فيها قنوات مائية مثل البندقية وامستردام.
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وجهة نظر :اإلبداع وراثي أم مكتسب؟
بقلم :د .عامر بطرس داود

شاعر في الذاكرة

“أبو الطيب المتنبي”

بقلم :األستاذ الياس طبرة

في حوار مهم أجراه جوزيف كينيدي للتليفزيون األمريكي في
سفير
ستينيات القرن الماضي ،أكد كينيدي األب الذى كان يعمل ًا
للواليات المتحدة لدى بريطانيا قبل الحرب العالمية الثانية أنه
رؤساء للجمهورية .لذا لم يكن غر ًيبا
كان يربي أوالده كي يكونوا
ً
أن يتبارى ثالثة من أبنائه التسعة للوصول إلى هذا المقعد.
فجون كينيدي هو أصغر رئيس للواليات المتحدة األمريكية
( ،)1960-1963وروبرت كينيدي هو اآلخر أعلن ترشيح
نفسه لنيل ثقة الحزب الديمقراطي وخوض تجربة االنتخابات
الرئاسية عام  ،1968لكن القدر لم يمهل روبرت للوصول لمقعد
الرئاسة بسسب اغتياله في العام نفسه .ثم انتقل اإلرث السياسي
بعد ذلك للشقيق األصغر إدوارد .ورغم أن إدوارد لم ينجح في
نادر ما يأتي اإلبداع
الوصول إلى كرسي الرئاسة ،إال أنه أصبح ًا
بسرعة ،لكن من الخطأ أن نصدق الرأي الذي يقول إن بعض
مبدعا .لحسن الحظ ُيظهر
الناس مبدعون ،والبعض اآلخر ليس ً
صحيحا؛ حيث أجريت  70دراسة عام 2004
العلم أن هذا ليس
ً
جيدا
ا
تصميم
المصممة
امج
ر
الب
أن
وتبين
اإلبداع؛
للتدريب على
ً ً
للتدريب على اإلبداع يمكن أن تساعد الناس على التفكير بشكل
إبداعا .ربما يثير تصريح كينيدي األب تساؤًل يستحق
أكثر
ً
اإلجابة عنه حول كون العبقرية صناعة وتربية أو أنها مجرد
وراثة .تساؤل حاولت وسائل اإلعالم العالمية إيجاد إجابة مقنعة
له ،ال سيما مع رحيل أية شخصية ُعرف عنها تميزها بهذه
الخصلة النادرة ،وهذا ما جرى
مؤخر في أعقاب رحيل العقل
ًا
المدبر خلف صرح أبل أسطورة الطفرة الرقمية ستيف جوبز
وفي الواقع ال يمكن أن نقيس الذكاء بشكل كمي طبًقا لعدد
الخاليا العصبية الموجودة في المخ مثالً ،لكن تبقى اختبارات
مقياس الذكاء  IQالتي وضعها ألفريد بينيه عام  ،1904هي
شيوعا .فإذا كان ذكاء اإلنسان يتأرجح بين 46
األداة األكثر
ً
و 160على مؤشر القياس النفسي ،فإننا نتحدث عن مستويات
بدءا من  130وفًقا للمعيار العالمي ( هناك
عالية من الذكاء ً
تعد اإلنسان عبقريًّا إذا بلغت درجاته .)125
دول مثل فرنسا ّ
احدا فقط
و
طفل
هناك
فإن
ات،
ر
االختبا
تلك
وبناء على نتائج
ً
ً
لكل  100ألف يبلغ مستوى ذكائه على االختبار النفسي .160
ركزت تلك البرامج على التفكير اإلبداعي ،وطرح أكثر من فكرة
ألسئلة وأفكار متعددة لموضوع معين ،وحل المشكالت .انتهى
األمر إلى تعزيز األداء اإلبداعي لدى الطالب بغض النظر عن
العمر أو الجنس أو األداء األكاديمي.
مساء
الخامسة
وحتى
ا
صباح
بالطبع؛ العمل من الساعة التاسعة
ً
ً
في مكتب خاص في إحدى الشركات ،أو القطاعات الحكومية؛
آمنا؛ على األقل هذا ما قيل لك لكن األمور ببساطة
يبدو عمالً ً
ال تجري على هذا النحو .الجميع يدرك أهمية الفن واإلبداع في
الحياة ،أو العمل في المجاالت المفضلة واألنشطة التي نحبها،
ولكننا نسأل أسئلة تعيقنا عن أي تقدم في حياتنا ،مثل :ما الذي
يوفر لنا وظيفة آمنة من أجل التقاعد؟ هل لديك رؤية قوية
تريد إظهارها للعالم؟ إ ًذا أنت ال تريد أن تعمل من أجل أجندة
شخص آخر.
الفنان ال يتبع االتجاهات المحددة؛ بل يميل إلى اإلبداع وخلق
فن جديد يليق بحياته .كما تعلم؛ الحياة بدون هواء تجعلنا
نموت .مثل الحياة بدون إبداع يمكن أن تجعلنا أمواتاً لكننا نبقى
عاما .
إلى سن السبعين ً
هل اإلبداع جين وراثي ،أو مواهب مكتسبة :اإلبداع سمة تنتقل
من جين آلخر .فاإلبداع موجود في مكان محدد من الدماغ؛

مثل صفة تتقاسمها كل الشعوب ال سيما الفنانين والموسيقيين،
أيضا .وقد يزيد إبداعهم من خالل تطوير كل جانب
بل والكتّاب ً
من الدماغ؛ سواء جانب الحركة أو الجانب البصري والرسم…
إلخ.
يشير الباحث «زابولكس كيري» إلى قدرة أجزاء مختلفة من
هاما في
الدماغ في التواصل بعضها بعضاً ،وهذا يلعب ًا
دور ً
األصالة ،والطالقة والمرونة في معالجة فكر الواحد.
وبهذه الطريقة تقلل تلك الجينات تثبيط المشاعر والذاكرة .بمعنى
أن هناك المزيد من المعلومات تصل إلى مستوى الوعي؛ ولهذا
ٍ
بشكل
يبدو أن بعض الناس قادرون على التعبير عن أنفسهم
أفضل ،وبطرق مختلفة بخالف الوسائل األقل ميالً نحو اإلبداع.
ما وجده الباحثون في تلك الدراسة هو وجود مجموعة خاصة
من الجينات مرتبطة بقوة باإلبداع الموسيقي؛ وهذه المجموعة
كبير في إنشاء اتصال
عامل ًا
من الجينات معروفة بأنها تمثل
ً
بين أجزاء الدماغ وبعضها البعض ،وهذا ما يتماشى مع نظرية
«كوكس» تحت عنوان (اإلتصال الدماغي في تنظيم اإلبداع)
أيضا النظر في حالة اإلضطرابات النفسية فيما يتعلق
من المهم ً
باإلبداع وعلم الوراثة:
وفقا لكوكس وبحث العلماء السويديين في معهد كارولينسكا في
ستوكهولم على مدى نصف القرن الماضي؛ فإن بعض أنواع
االضطرابات النفسية الشديدة المعروفة تُنسب لحيلة اإلدراك
أيضا يوجد اضطراب ثنائي القطب في
واإلبداع؛ مثل الفصامً .
الناس الذين يميلون أكثر نحو المهام اإلبداعية.
في نهاية المطاف؛ اإلبداع هو مصطلح صعب المنال ،فإذا كان
والديك مبدعين وتتساءل لماذا لست مثلهم؛ حاول تغيير نمط
حياتك حتى يتناسب مع سمة اإلبداع التي لديك.
أعتقد أن اإلبداع موجود في الجميع وربما يتم تمريره من قبل
والدينا عن طريق الجينات الوراثية ،لكن في النهاية األمر متروك
لكل واحد منا -بشكل فردي -إليجاد طرق ليسمح إلبداعه
في الظهور على سبيل المثال؛ «تيم باكيلي» أحد الموسيقيين
مبدعا
المفضليين لدى الكثير من الناس ،والذي يعتبره الناس
ً
ومفكر خارج الصندوق ،توفي في عمر الـ  28وله ولدان؛
ًا
تماما
الده
و
مثل
ا
موسيقي
أصبح
الذي
باكيلي»
«جيف
أحدهما
ً
ً
حيث كان على نفس المستوى الذي كان يقدمه والده.
ما أجده مثي اًر لإلهتمام هو أن جيف كان يبلغ تسع سنوات
عندما توفي والده ،وأشك أن يكون والده قد علمه كل ذلك في
صحيحا هو تناقل
تلك الفترة في هذه السن المبكرة ،لكن ما أظنه
ً
الجينات الوراثية
في نهاية المطاف؛ اإلبداع مصطلح صعب المنال ،فإذا كان
والداك مبدعين وتتساءل لماذا لست مثلهم؛ حاول تغيير نمط
حياتك حتى يتناسب مع سمة اإلبداع التي لديك.

مالئ الدنيا وشاغل الناس اسمه أحمد بن
الحسين وكنيته أبو الطيب ولقبه المتنبي.
ولد في الكوفة ألسرة فقيرة عام  301ه
وتوفي عام  354ه قتيالً والموافق لعام
 915م مولداً و 965وفاة.
المعري يوم ًا
العالء
قال عنه تلميذه أبو
ّ
عندما سئل عن الكبار من الشعراء:
“أبو تمام والمتنبي حكيمان و ّإنما الشاعر
البحتري”
كان شاعرنا فخو اًر بنفسه مزهواً بموهبته
يعتد بها
الشعرية والقيم اإليجابية التي ّ
العرب حيث يقول:
ــه
أَنا في أ َّ
دارَكها الَل ُ
ُم ٍة َت َ
ما مقامي ِبأ ِ
َرض َنخَل َة ِإّل
ُ
أنا الـذي نظـََر األعمى إلى أدبــي
مـلء جفونـي َع ْـن شو ِارِدهـا
َنـام َ
أ ُ

َغريب َك ِ
صال ٍح في َث ِ
مود
ٌ
الي ِ
هود
ين
ب
سيح
الم
م
ِ
ِ
َ َ َ
َك ُمقا َ
أس َم َع ْـت كلماتـي َم ْـن بـه َص َم ُـم
وْ
ِ
الخلـق َجّراهـا َوَي ْخـتص ُـم
ويسهـر
ُ
ُ

وإذا كانت الحكمة تفكير االنسان بوجوده وحياته وعالقات البشر وعاداتهم
وتقاليدهم قال:
ِ
ِ
ِ
الت َع ِب
و
جز
الع
ين
ب
كر
الف
ه
َقام
أ
ه
ت
هج
م
و
نيا
الد
َُ ُ َ َ َ َ َ
َو َمن َت َف َّكَر في ُ َ ُ َ
من أشهر حكمه:
قل يشقى في الَنعي ِم ِبع ِ
قل ِه
الع ِ َ
َ
ذو َ
فيع ِم َن األَذى
ال َيسَل ُم َ
الشَر ُ
الر ُ
ف َ
لم ِمن ِشَي ِم الُن ِ
فوس َفِإن َت ِجد
وال ُ
ظُ
ِ
ذل من ال َير َعوي
َو ِم َن َ
الب َّلية َع ُ َ
ِ
الحِّر أَن َيرى
َو ِمن َن َكد ُ
الدنيا َعلى ُ
كت ِر ٍث
ال َتْل َق َد ْهَر َك إالّ َغ َير ُم َ
لـلـشــامـتـيـن بـنـا أفـيـقـوا
فـقـل
َ
ْ
ريم َمَل ْك َت ُه
الك
مت
ر
ك
أ
أنت
إذا َ ْ َ َ َ َ
نـــــاقص
وإذا أتــــتك مذمتي من
ٍ
وتعظم في ِ
ِ
الصغير صغارها
عين
ُ
أعز مكان في الدنا سرج سابح

نع ُم
الجهاَل ِة في َ
َوأَخو َ
قاوِة َي َ
الش َ
ِ
الد ُم
اق َعلى َجو ِان ِبه َ
َح ّتى ُير َ
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كي ال ننسى  ..الشهداء أكرم منا جميعًا
بقلم :ابتسام البغدادي

عد األول من شهر ديسمبر /كانون األول من كل عام مناسبة
ُي ّ
وطنية لتخليد ذكرى شهداء الحرب العراقية  -اإليرانية التي
استمرت ثماني سنوات ،فقد أعلن العراق عام  1981وفي ذلك
التاريخ مناسبة ليوم الشهيد بعدما أقدمت القوات اإليرانية على
إعدام أكثر من  3000جندي وضابط من الجيش العراقي
بطريقة وحشية بعد أسرهم على جبهة (بسيتين) شرق العراق
وتعتبر هذه الذكرى مهمة جداً للذين فقدوا أبناءهم وأزواجهم
السيما الذين شهدوا تلك الحقبة.
وإخوانهم و ّ
هذا التاريخ الذي يستحيل نسيانه فهو منحوت في ذاكرة أوجاع
ثالثة آالف عائلة عراقية فقدت أبناءها في الحرب بعد أن وقعوا
أسرى وقامت القوات اإليرانية بقتل أغلبهم بأشكال وطرق وحشية
ومن ثم إطالق سراح بعضهم لينقلوا الخبر بهدف نشر الرعب
في صفوف الجيش العراقي والشعب.
هذا اليوم الخالد في ذاكرة العراقيين والذي يستذكر فيه العراقيون

كل عام أبنائهم الشهداء ويستذكرون
بطوالتهم وأمجادهم وقصص البطولة
والتضحية والفداء .هذا اليوم الذي سجل في سفر العراق الخالد.
وغيبها
اليوم الذي ارتُـكبت فيه أبشع جريمة عرفتها اإلنسانية ّ
اإلعالم العربي والعالمي بحق األسرى العراقيين وخالفاً لكل
المواثيق الدولية التي تنص على حماية أسرى الحرب وخالفا
لكل المواثيق األخالقية واإلنسانية .حين قام الحرس الثوري
اإليراني بقتل األسرى والتمثيل ومثل بجثثهم وقطعها وحرقها
وسحلها بالعربات.
قاتل العراق إيران من عام  1980وحتى  1988بالخدمة
اإللزامية مدعوم ًة بمتطوعي الجيش الشعبي والتي اندلعت
حدة الخالف بين إيران والعراق
ألسباب عديدة على رأسها ّ
حول ترسيم الحدود وتحديداً في منطقة شط العرب ومحاولة
ايران للهيمنة على المنطقة خصوصاً بعد نجح الثورة اإليرانية
واالطاحة بنظام شاه أيران عام .1979

الصراع الديني
بقلم :هادي المهدي
ظل اإلنسان منذ نشأته على وجه البسيطة في حالة صراع ال
تنتهي ,صراع مع الطبيعة ,صراع مع أعدائه ,صراع مع اآلخر
من أجل البقاء  ,صراع من أجل الحصول علي الغذاء ,صراع
الرجل من أجل الظفر باألنثى التي يحبها.
غير أن اإلنسان عرف كيف يضع شكال لحل الصراعات التي
برزت أمامه كمهددات الستم اررية حياته وتحسنها وعلى الرغم
من أن الصراع كما ذكرت جزء من طبيعة الحياة اإلنسانية
(كلما حللت صراعا برز لك آخر) إال أن العقل االنساني
استطاع أن ينتج حلوال لعدد كبير من الصراعات منذ فجر
الحياة اإلنسانية.
لكن بقيت الصراعات بشكل يمكن تشبيهه بالورم الذي يصيب
أحد أعضاء الجسد البشري ومثله يصيب الصراع الجسد

المجتمعي ,أما الورم فيعالجه
الطببب بأحد حلين إما أن يعطي
المريض أدوية ومسكنات ليحتمل
حياته مع الورم وإما أن يقوم ببتر
العضو المصاب بالورم منهيا الصراع تماما.
بالحديث عن الصراع ال يفوتنا الصراع الديني أي الصراع بين
الطوائف التي تدين بديانات مختلفة خصوصاً ونحن أبناء
منطقة جغرافية احترقت كثي ار بنيران الصراع الطائفي والديني ,
مسكن
ما يحتم علينا السؤال لحل هذا الصراع ,هل نبحث عن ّ
للصراع حتى ينتهي مع الزمن أو يجب علينا أن نقوم ببتر
العضو المريض تماماً ..اإلجابة لكم.

اصدار جديد بعنوان ديوان
“ يأكل الليل النهار “
للشاعر حمزة رستناوي
صدرت مؤخ ار للشاعر السوري حمزة رستناوي مجموعة جديدة
الليل النهار)عن دار موزاييك ،استانبول.
بعنوان (يأكل
ُ
جاءت المجموعة في  ١٦٠صفحة من القطع المتوسط ،جميع
نصوصها تنتمي الى نمط قصيدة النثرُ ،كتبت نصوصها
بين عامي  2001الى  ،2008يميل الشاعر فيها الى الجمل
الرؤيوية التي تتشبع بروح الرمز واألسطرة  .حمزة رستناوي
شاعر ومؤلف سوري ,من مواليد بلدة مورك  -حماة  -سوريا
اختص في
وثم
ّ
 ,1974طبيب تخرج من جامعة حلب ّ ,1997
طب األعصاب ، 2003انتقل لإلقامة إلى كندا مؤخ ار – مدينة
ويندزر.
صدر له ست مجموعات شعرية  ,كانت ّأولها ( طريق بال
أقدام) من اصدارات و ازرة الثقافة السورية  2001وآخرها (مطر
سيطرق باب نومي )  ،2019كما صدر له العديد من المؤلفات

في مجال الفكر
و ا ال سال ميا ت
التطبيقية منها
(االعجاز العلمي
تحت المجهر)
و(في البحث عن
منطق الحياة).
من أجواء المجموعة:
ِ
كل صناديد الذكورِّ /
ين بما
األنوثة/
اء
وتقاتلين َّ
تفكر َ
َِ
َ
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ِ
ِ
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تفو
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بفتنة
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َ
َ
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ِ
شعلين
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ِنين َّ
قين َّ
القلوب /تُ َ
كل اللحظات /وتزّي َ
العارمة /تستر َ
ِ
الشهي/
اللعاب
ين
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مط
ت
القمر/
قص
ر
ي
شعرك
وعلى
المصابيح/
َّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ينهم بالُقَب ْل.
وتغمر ْ
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النقطة الثالثة بين التفكير والحفظ !
بقلم :حسام الصعوب
يمتاز بعض البشر والمشرقيين بشكل خاص ،وحتى أكون دقيقاً ،أغلبية
المشرقيين وتبعاً للبيئة التي يعيشون فيها ،بالمغاالة في تقدير َمَل َكة الحفظ نسبة
المَل َكات العقلية!
الى غيرها من َ
فمن المحبب أن نستخدم في حواراتنا اقتباسات لمفكرين أو أدباء أو فالسفة،
لطالما أن هذه االقتباسات تأتي في سياق تمكين فكرتنا أو صياغتها أو حتى
منحها المزيد من القوة والداللة في معرض نقاشنا مع الطرف اآلخر ،لكن
المستهجن تماماً والمستنكر بشدة ،أن تتحول هذه االقتباسات إلى أفكار مقدسة
في وجه من هو ليس مقتنعاً بها أساساً!!
فكيف لطرف أن يطالب طرفاً آخر باعتناق فكرة لمجرد أن األديب أو الفيلسوف
فالن _ مهما كان شأنه وعلت قيمته الفكرية _ مقتنع بها !! أم أن األمر في
حقيقته وجوهره ينطوي على نوع من التصغير ورسم الحدود ؟! كما لو أن هذا
المقتبس يقول ضمناً لمن يقابله( :الزم حدودك  ،من أنت لتعارض فكرة أتت
بها إحدى أهم القامات الفكرية في زمانها ،من أنت لتضع نفسك في مقارنة
مع هكذا قامة ،الزم الصمت و احترم نفسك!) وينسى مقتبسنا الكريم في خضم
نشوته بما يعتبره تفوقاً في الحفظ ،أن الحوار يكون فكرًة مقابل فكرة وليس
شخصاً مقابل شخص!
ولمثل هذا المقتبس تحديداً ،يمكننا أن نتوجه بسؤال ثقيل بعض الشيء :من هو
األجدر واألقدر على منح الكلمات معناها وعمقها الفكري؟ مكرر هذه الكلمات
غيباً! أم من يمتلك القدرة على استنباطها من تجربته وواقعه؟ وإذا وافقنا _ أي
مقتبسنا _ على أن من يستطيع صياغة فكرة توصل إليها بناء على تجربته هو
األعلى كعباً من سواه ،فكيف ستكون ردة فعله إذا ما توصل أحدنا لصياغة
عبرة كتلك االقتباسات التي يحفظها _ مقتبسنا _ دون دراية أو معرفة سابقة
بالفيلسوف أو األديب الذي سبق وقالها !! هل سيعطيه القدر الواجب من
االحترام والتبجيل؟!
إن مشكلة البعض مع ما يحفظونه ،أنهم ال يراكمون ما يحفظون كأساس
معرفي ينطلقون منه لبناء جديد ،سواء أكان هذا البناء تطوي اًر لفكرة سابقة ،أو
انتقاالً لفكرة جديدة ،وإنما يستخدمونه م ار اًر وتك ار اًر كحقائق مطلقة مقدسة ،ال
يجوز االختالف معها ألننا إن فعلنا نختلف مع قائليها ،وتبعاً من نحن لنختلف
بشر وهم منزلون!! وهذا بالضبط
مع األدباء والفالسفة والمفكرين؟! كما لو أننا ٌ
ما يعيدنا مرة تلو األخرى ،إلى آخر الرتل ..
إن خطورة هذا الوضع ال تكمن فقط في مصادرة الحق المجرد في التفكير
ظ سابقاً ،وإنما تتعداه إلى مفهوم االعتياد! وكأنما كل فكرة
وح ِف َ
وااللتزام بما قيل ُ
جديدة ،وكل طرح خارج عن المألوف المحدد وفقاً لما تم حفظه من قبل ،ما
هو إال عدو لما اعتدنا إعادة تكريره واستهالكه من األفكار والمعتقدات ،وبالتالي
وجب محاربته بدالً من مناقشته!!
ولعل أقدم طرق هذه الحروب الفكرية وأكثرها جاهلية ،االنتقال من تقديس
الفكرة إلى تقديس قائلها ضمناً ودون دراية أو نية مسبقة! مهما كانت القضية
المتداولة بسيطة ومهما كان مكان طرحها! وإذا استغرب البعض كلماتي هذه،
لهم كمثال بسيط في متناول اليد ،أن يجربوا انتقاد أي مشرف على صفحة من
صفحات التواصل االجتماعي ،ويحللوا بعضاً من ردود مريديه على انتقادهم
هذا ،سيجدونها نسخة ( اليت ) من التقديس!!
عند البعض بكل أسف ،يتسلل تقديس األفكار المحفوظة _ بدالً من مناقشتها
_ تحت أظافرهم ودون إذن أو قصد ،كما يتسلل الغبار من النوافذ الموصدة،
وعطفاً على نقطة عالمنا الثانية عن الحقائق المطلقة :إذا كنا ال نسمع بعضنا
بعضاً عندما نعتقد بإطالق أفكارنا ،كم سيكون الوضع أشنع إذا اعتقدنا بقداسة
قائليها حتى ولو كانت قداس ًة (اليت)!
وفي النهاية تبقى فكرة تحوم في الذهن :لو أننا جميعاً كبشر ،وأدنا كل فكرة
لكنا حتى تاريخ هذا المقال ،ما نزال
جديدة وخارجة عن مألوفنا في مهدهاّ ،
نسكن في الكهوف؟!
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مقارنة علمية بين اللقاح االمريكي االلماني واللقاح الروسي

بقلم :د .عامر بطرس داود
مؤكد بعد.
وقالت فايزر وبيونتك إن النتائج األولية للمرحلة الثالثة من التجارب
بعد أن أعلنت شركة “فايزر” ( )Pfizerاألميركية لصناعة األدوية
السريرية تظهر حماية للمرضى بعد  7أيام من الجرعة الثانية من
وشريكتها شركة التكنولوجيا الحيوية األلمانية “بيونتك”(  (�BioN
اللقاح و 28يوما بعد الجرعة االولى.
 )Techفي بيان ،االثنين ،أن لقاحهما التجريبي للوقاية من مرض
كوفيد -19فعال بأكثر من  ،90%قالت ممثلة لو ازرة الصحة الروسية بيانات قوية
إن لقاح “سبوتنيك في” ( )Sputnik Vالروسي المضاد لكوفيد -91وقال وليام شافنر ،خبير األمراض المعدية في كلية الطب بجامعة
فعال بنسبة تزيد عن  ،90%فأي اللقاحين ستكون له الغلبة والسبق فاندربيلت في ناشفيل بوالية تينيسي“ ،بيانات الفعالية مثيرة لإلعجاب
في تخليص البشرية من فيروس كورونا المستجد؟
حقا ،هذا أفضل مما توقعه معظمنا ..الدراسة لم تكتمل بعد؛ ولكن مع
ذلك تبدو البيانات قوية للغاية”.
اللقاح األميركي األلماني لفيروس كورونا
ما المخاوف؟
بعض العلماء رحبوا بلقاح “بي إن تي  162بي  ”2بحذر ،وقال
مايكل هيد ،كبير الباحثين في مجال الصحة العامة في جامعة
ساوثمبتون في إنكلترا“ ،إنها نتيجة ممتازة للقاح من الجيل األول”.
لكن البعض اآلخر توقع مشكالت لوجستية كبيرة في إيصال اللقاح
إلى الجميع خصوصا أنه ينبغي المحافظة عليه باردا جدا ،ويحتاج
إلى جرعتين لدعم المناعة.
من جهته كتب إيان هاميلتون -وهو أستاذ مساعد في اإلدمان بجامعة
يورك في )independent( “ -عن لقاح فايزر وبعض األسئلة
المطروحة والصعوبات ،فمثال اللقاح يجب أن يعطى على جرعتين،
لذلك  30مليون جرعة ستكفي  15مليون شخص.
اللقاح الروسي لفيروس كورونا
ما اسم اللقاح؟
اسم اللقاح “بي إن تي  162بي .)BNT162b2( ”2
من طوره؟
شركة صناعة األدوية األميركية فايزر وشريكتها ،شركة التكنولوجيا
الحيوية األلمانية ،بيونتك .وبوشرت المرحلة الثالثة واألخيرة من
التجارب السريرية على اللقاح الجديد نهاية يوليو/تموز بمشاركة 43
ألفا و 538شخصا حتى اآلن ،وتنوي الشركتان توفير بيانات عن
تجارب المرحلة الثالثة كاملة ليراجعها العلماء.

العدوى ،فيما يدخل جين يحمل كودا لبروتين من فيروس آخر في
الحالة الراهنة من فيروس كورونا ،وهذا العنصر الجديد آمن بالنسبة
للجسم؛ ولكنه يساعد الجهاز المناعي في االستجابة وإنتاج األجسام
المضادة التي تحمي الجسم من العدوى.
المنصة التكنولوجية للنواقل القائمة على الفيروسات الغدية ،تسهل
وتسرع إيجاد اللقاحات الجديدة عبر تعديل الناقل-الحامل األصلي
بمادة جينية من الفيروسات الجديدة التي تظهر ،ما يسمح بالحصول
على لقاحات جديدة خالل فترات زمنية قصيرة ،وهذه اللقاحات تحدث
استجابة قوية من جانب جهاز المناعة لدى اإلنسان.
هل هو آمن؟
وفقا لموقع اللقاح الرسمي فإنه قبل الشروع باالختبارات السريرية،
اجتاز اللقاح بشكل كامل جميع المراحل ما قبل السريرية ،وذلك من
حيث الفعالية والسالمة ،وشمل ذلك تجارب على أنواع مختلفة من
الحيوانات المخبرية ،من ضمنها نوعان من الرئيسيات.
تم اختتام المرحلتين األولى والثانية من االختبارات السريرية في األول
من أغسطس/آب عام  ،2020واجتاز جميع المتطوعين االختبارات
بشكل جيد ،ولم تسجل أي ظواهر غير متوقعة أو خطيرة وغير
مرغوبة.
وانطلقت دراسات ما بعد التسجيل للقاح سبوتنيك في بمشاركة أكثر
من  40ألف شخص في روسيا وبيالروسيا في  25أغسطس/آب من
عام  .2020كما سينضم إلى الدراسات عدد من الدول.
ما الفترة التي يوفر فيها اللقاح حماية؟
وفقا لتصريحات سابقة لو ازرة الصحة الروسية فإن التلقيح المزدوج
“سيسمح بتشكيل مناعة طويلة قد تستمر “لعامين”.
ما المخاوف؟
وفقا لتقرير منشور في مجلة “ذا النسيت” ( )The Lancetالطبية
فقد أثار تصميم أول تجربة بشرية للقاح سبوتنيك انتقادات ،ونقل
التقرير عن شينا كروكشانك ،عالمة المناعة في جامعة مانشستر
بالمملكة المتحدة ،أن نتائج الدراسة حول لقاح “سبوتنيك في” تبالغ
في تقدير تأثيرات العالج.
من جهة أخرى ،وعلى الرغم من عدم معرفته بمراقبة الجودة أو
تفاصيل ضمان الجودة لسبوتينك يرى عالم اللقاحات بيتر هوتز من
كلية بايلور للطب في تكساس ،الواليات المتحدة األميركية ،مزايا
ملحوظة في اللقاح الروسي ،فتركيبة  Sputnik Vالمجففة بالتجميد
تشبه إلى حد كبير لقاح الجدري الذي طوره االتحاد السوفياتي في
السبعينيات ،مما يسمح بنقل اللقاح إلى أماكن بعيدة.
كما أن قدرة تحمل اللقاح مماثلة للقاحات األخرى الموجهة للفيروسات
الغدية ،ومع أن المستويات اإلجمالية لألجسام المضادة المعادلة
للفيروس ليست عالية حتى مع الجرعتين؛ لكنها تشبه بعض اللقاحات
األخرى “الموجهة للفيروسات الغدية” (adenovirus vectored
.)vaccines

كيف يعمل؟
يعتمد اللقاح “بي إن تي  162بي  ”2على “إم آر إن إيه” (،)mRNA
وهي مقاربة جديدة للحماية من اإلصابة بالفيروس.
وخالفا للقاحات التقليدية ،التي تعمل على تدريب الجسم للتعرف على
البروتينات التي تنتج العوامل المرضية ،وقتلها ،فإن “ ”mRNAتخدع
النظام المناعي لدى المريض لدفعه إلى إنتاج بروتينات الفيروس
ما اسم اللقاح؟
بنفسه ،وهذه البروتينات غير مؤذية؛ لكنها كافية لتوفير استجابة
اسم اللقاح سبوتنيك في (.)Sputnik V
مناعية قوية.
من طوره؟
هل هو آمن؟
طور اللقاح مركز غاماليا الوطني ألبحاث علوم األوبئة واألحياء
قالت الشركتان إنهما لم تجدا حتى اآلن مخاوف خطيرة تتعلق
الدقيقة في روسيا ،وأسس المركز كمختبر خاص عام  ،1891ويحمل
بالسالمة ،وتوقعتا الحصول هذا الشهر على تصريح أميركي الستخدام
اعتبا ار من عام  1949اسم نيكوالي غاماليا ،رائد األبحاث الروسية
اللقاح في حاالت الطوارئ.
لألحياء الدقيقة.
ووفقا لبيان صادر عن شركة فايزر لم تتم مالحظة أي مخاوف
وحصل اللقاح على شهادة تسجيل من و ازرة الصحة الروسية في 11
خطيرة تتعلق بالسالمة.
أغسطس/آب الماضي ،ويمكن استخدامه من أجل تطعيم السكان في
وأضاف البيان أن الدراسة تشير إلى أن معدل فعالية اللقاح أعلى
روسيا بموجب القواعد المعتمدة خالل فترة الجائحة ،ومن المخطط
من  ،90%وذلك بعد  7أيام من الجرعة الثانية ،وهذا يعني أن
زيادة إنتاج اللقاح في روسيا وحول العالم.
الحماية تتحقق بعد  28يوما من بدء التطعيم ،والتي تتكون من جدول
بجرعتين.
كيف يعمل؟
ما
إنتاج
نتوقع
الحالية،
التوقعات
على
“بناء
أنه
الشركة
وأضافت
 Sputnik Vهو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة
ن
يصل
وما
،2020
عام
في
عالميا
لقاح
عة
جر
مليو
50
إلى
يصل
“الفيروسات الغدية
.”2021
عام
في
عة
جر
مليار
1.3
إلى
 )Adenovirusesلإلنسان المدروسة بشكل جيد ،ويعمل على نواقل
ختاما فإن قادم األيام سيكشف لنا من سيكون له السبق في هزيمة
من الفيروس الغدي.
ما الفترة التي يوفر فيها اللقاح حماية؟
و”النواقل” هي حوامل يمكنها إيصال المادة الجينية من فيروس آخر فيروس كورونا المستجد ،وتخليص البشرية من هذا الوباء المخيف.
متفائل
إنه
لرويترز
قال
بيونتك،
أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة
إلى الخلية ،وتتم إزالة المادة الجينية للفيروس الغدي الذي يسبب الموضوع مقتبس من عدة مصادر
من أن تأثير التحصين للقاح سيستمر لمدة عام ،رغم أن ذلك غير

إلعالناتكم يف جريدة السفري يرجى التواصل من خالل  )519( 254 - 2000او icgo.media@outlook.com
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قائمة أغلى  10العبين في العالم...
هاميلتون يعادل الرقم ميسي بذيل القائمة ورونالدو خارجها
القياسي لمايكل شوماخر
الصفحة بقلم ناريمان الكرادي

وتوج بلقب
دخل اإلنكليزي لويس هاميلتون التاريخ بفوزه في سباق جائزة تركيا الكبرى ّ
بطولة العالم لسباقات فورموال  1للسيارات للمرة السابعة معادالً الرقم القياسي العالمي
لألسطورة األلماني المعتزل مايكل شوماخر .
ن
لقب البطولة هذا هو الرابع على التوالي لهاميلتو والسابع في المجموع العام حيث
سبق أن فاز ببطولة العالم أعوام  2018 ،2017 ،2015 ،2014 ،2008و.2019
طم رقم شوماخر القياسي في
وهو أيضاً الفوز رقم  94لهاملتون الذي سبق ان ح ّ
نجاحا في تاريخ هذه الرياضة.
االنتصارات البالغة  91ليصبح أكثر المتسابقين
ً
حقق هاميلتون 35 ,عاماً  ,هذا اإلنجاز في أجواء باردة وماطرة وعلى حلبة زلقة في
مدينة اسطنبول بعدما تفوق بلفة كاملة على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس
الذي كان منافسه الوحيد على اللقب.

سيطر الدوري اإلنجليزي على قائمة الالعبين العشرة األغلى في العالم ،بوجود  6العبين ،وظهر النجم األرجنتيني ليونيل
ميسي وحيداً من بين نجوم الدوري اإلسباني ،مقابل غياب تام لنجوم الدوري اإليطالي.
فقد حافظ نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي على المركز األول كأغلى العبي العالم بـ  180مليون يورو ،اما المركزان
الثاني والثالث فقد كانا من نصيب مهاجم مانشستر سيتي اإلنجليزي رحيم ستيرلينغ والب ارزيلي نيمار دا سيلفا بقيمة
متساوية بلغت  128مليون يورو.
كما احتل كل من هاري كين مهاجم توتنهام  ,وسيتي كيفين دي بروين العب وسط مانشستر إضافة الى نجمي ليفربول
محمد صالح وساديو ماني المراكز األربعة التالية بالقيمة ذاتها  120 ،مليون يورو.
وجاء العب دورتموند األلماني جادون سانشو في المركز الثامن بقيمة بلغت  117مليون يورو ،والعب ليفربول
اإلنجليزي تريند ألكسندر أرنولد في المركز التاسع بـ  110ماليين يورو.
اما أسطورة الكرة االرجنتينية ليونيل ميسي فقد جاء في المرتبة األخيرة بقيمة  100مليون يورو .وبقي النجم البرتغالي
كريستيانو رونالدو خارج المراكز العشرة األولى متراجعاً الى المركز  67بقيمة  60مليون يورو.

أسطورة قد ال تتكرر
بعد أسابيع فقط من عيد ميالده الستين ،توفي دييجو مارادونا تاركاً عالم كرة القدم
ومحبيه في حالة حداد.
ُولد مارادونا في أسرة فقيرة ،هو الخامس من بين ثمانية أطفال ،هرب من األحياء
وتحول الى نجم كرة قدم شهير رغم عدم امتالكه صفات
الفقيرة في بوينس آيرس ّ
الالعب المثالية؛ فقد كان قصي اًر وبديناً نسبياً إال أن مهاراته الفائقة في اللعب
وخفة حركته وقدرته على المراوغة واالنسالل بين الالعبين وسيطرته على الكرة
وتمريراته الناجحة ،جعلت منه أسطورة قد ال تتكرر.
على الرغم من الصعاب ،فقد لفت انتباه األندية األوروبية الكبرى ،حيث وّقع أوالً
مع برشلونة ثم اشتهر مع نابولي ،وساعد الفريق اإليطالي على تحقيق لقبه األول
في عام  ، 1987وتاله الثاني في عام .1990
تديا القميص التقليدي رقم  10لصانع األلعاب ،قاد مارادونا األرجنتين إلى
مر ً
بطولة العالم لكرة القدم عام  1986وسجل أحد أكثر أهداف اللعبة إثارة للجدل
وأحد أكثر أهدافها شهرة في غضون أربع دقائق وكان ذلك خالل ربع النهائي
ضد إنجلترا .كل الشهرة والعار اللذين وسما مسيرته وحياته ظه ار يوم  22يونيو
 ،1986عندما واجهت األرجنتين إنجلت ار على أرض ملعب أزتيكا في مكسيكو
سيتي .فيما كان التوتر الناجم عن حرب جزر فوكالند بين البلدين  ،قبل أربع
سنوات ما زال قائماً.

بعد ست دقائق من الشوط الثاني من المباراة الخالية من األهداف ،سقط مارادونا
داخل الدفاع اإلنجليزي ومرر تمريرة قصيرة إلى زميله في الفريق وانتهى األمر
بالكرة على قدم العب الوسط اإلنجليزي ستيف هودج  ،الذي أرسل تمريرة إلى
الوراء باتجاه حارسه بيتر شيلتون ،ليتدخل مارادونا المفترس وليقفز عالياً في
الهواء ويحط الكرة في الشباك.
لم يستخدم مارادونا رأسه كما ظهر في البداية ،بل استخدم قبضته اليسرى في
مخالفة لم يرها الحكم التونسي حينذاك  .وعندما سئل مارادونا الحقاً عن حقيقة
قدم روايات متضاربة ,في البداية قال إنه لم يلمس الكرة بقبضته؛ ثم قال
الهدف ّ
إنه فعل ذلك بالصدفة؛ ثم نسب الهدف إلى تدخل إلهي  ،إلى “يد هللا”.
أثار هذا حنق اإلنجليز وكتب بريان جالنفيل في كتابه “تاريخ كأس العالم”“ :كان
مارادونا وقحاً ،مجرد براءة زائفة  ،يتحدث عن يد هللا  ,بالنسبة إلنجلترا ،كانت
يد الشيطان”.
لكن بعد أربع دقائق فقط ،سجل مارادونا هدفه الثاني الذي وصف الحقاً بـ “هدف
القرن” .جاء الهدف بعد أن التقط مارادونا الكرة من نصف ملعب فريقه وانطلق
في هجمة ساحرة متجاو اًز العديد من الالعبين وخادعاً حارس المرمى شيلتون
ليسدد الكرة في شباك فارغة محققاً هدفاً هائالً ال شك في صحته.
في كتابه “أبسط لعبة”  ،وصف بول جاردنر مراوغة مارادونا تلك بقوله “10
ثو ٍ
ان من مهارات كرة القدم النقية التي ال يمكن تصورها تنتهي بتسجيل أحد أعظم
األهداف في تاريخ كأس العالم”.
بنتيجة هذه المباراة تراجعت إنجلت ار في البطولة وتأهلت األرجنتين ،ووصف
مارادونا الفوز بقوله كان “أكبر بكثير من فوز بمباراة ،لقد كان سقوطاً لالنكليز
بالضربة القاضية”.

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

في المدينة الكبيرة تضيع كل تفاصيل جمالك...
بين غبار الشوارع وإشارات المرور والجسور واألنفاق...
أركز في عينيك في فوضى كهذه...
ومن الصعوبة أن ّ
دعينا من كل هذا ال بد من بيت يجمعنا...
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الحـل الســـابق :ليوناردو دافنشي

•بــرج الحمــــــــــل :تحظــى بنجــاح لــم تكــن تتوقعــه ،انتظــر مكافــأة قيمــة نتيجــة أفــكارك الصائبــة،
وضعــك المالــي فــي تحســن مضطــرد ،حــب قديــم يعــود مــن جديــد .
•بــرج الثـــــــــــور :صفقــة تجاريــة تجنــي فيهــا أرباحــا طائلــة وجهــودك الســابقة ســتعطي ثمارهــا قريبـاً،
اطمئــن فالكثيــر مــن أحالمــك ســتتحقق دفعــة واحــدة .
•برج الجــــــوزاء :الصديق لوقت الضيق الســيما انك مقدر ومحبوب فال تترك مجاالً لإلحباط يتســلل
إلى قلبك ألن الغيوم الســوداء ســوف تنحجب قريباً.
•بــرج الســرطان :التشــنجات التــي تتعــرض لهــا لــن تطــول والعــروض ســوف تنهــال عليــك كالمطــر،
فكــر جيــداً قبــل الدخــول فــي أي مشــروع جديــد. 
•بــرج األســــــــــد :أنــت تتحلــى بحــس الواقعيــة التــي تنقــذك مــن األوهــام وتدقــق فــي الحقائــق كلهــا قبــل
تبنيهــا ،لمــاذا ترفــض اإلجابــة علــى أســئلة األهــل.
•بــرج العــــــــذراء :اتــق شــر مــن أحســنت إليــه وخفــف مــن اندفاعــك وتوتــرك كــي ال تصــاب بالخيبــة،
الحـوار ضــروري كــي تســتعيد أجـواء الحنــان.
•بــرج الميــــــــزان :تســيطر علــى حياتــك بشــكل يالئــم طموحاتــك مــن دون أن تلتفــت إلــى الــوراء لقــد
تخطيــت الصعوبــات وبــدأت تقطــف الثمــار.
•بــرج العقــــــرب :كــن بمســتوى أحالمــك أيهــا العقــرب وال تســتلم للمصاعــب فالشــدائد تزيــد مــن هــم
أصحابهــا وأنــت خيــر مــن يعلــم ،اســتقرار علــى الصعيــد العاطفــي.
•بــرج القـــــــوس :تبحــث عــن أب ـواب جديــدة لزيــادة مدخولــك ،مهمــا ركــض اإلنســان ال يأخــذ إال مــا
قســمه هللا لــه فــا تيــأس ،الحبيــب ينتظــر مبادلتــه الحــب والحنــان.
•بــرج الجــــــــدي :الوقــت يلعــب لمصلحتــك وجهــودك باتــت ثمارهــا قريبــة ،تقبــل النقــد البنــاء ،الحــب
يطــرق بابــك مجــدداً فــا تقفــل البــاب بوجهــه.
•بــرج الدلـــــــــــو :نجاحــك يجلــب لــك الحســد وبخاصــة أنــك مطلــوب علــى أكثــر مــن جبهــة ووهجــك
يت ازيــد تألق ـاً وازدهــا اًر ،التبخــل علــى اآلخريــن بالــكالم الجميــل . 
•بــرج الحـــــــوت :إذا كان االنفعــال يخفــف مــن غضبــك فلــن ننصحــك بكبتــه شــرط أال يتأثــر جهــازك
العصبــي ،حافــظ علــى صحتــك بممارســة الرياضــة.

الحل السابق
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Two major clinical trials for experimental COVID-19 vaccines got back on
track in the United States Friday—providing a glimmer of hope as the number
of cases skyrocket across the world.
AstraZeneca announced that the trial of its vaccine candidate, developed with
Britain’s University of Oxford, has resumed in the US, the only country where it
remained suspended following a participant’s illness six weeks ago.
“The Food and Drug Administration (FDA) today authorized the restart in the
US, following the resumption of trials in other countries in recent weeks.
The trial was suspended worldwide on September 6, but resumed shortly thereafter in Britain, and in the following weeks in South Africa, Brazil and Japan,
with authorities determining the illness was not apparently linked to the vaccine.
“The FDA reviewed all safety data from trials globally and concluded it was safe
to resume the trial,” AstraZeneca said.
The company added it was hoping to have results later this year, “depending on
the rate of infection within the communities where the clinical trials are being
conducted.”
The AstraZeneca/Oxford vaccine project is one of the most promising and advanced in the world to combat the global pandemic, which has now claimed the
lives of 1.1 million people.
It is one of 10 vaccine candidates being tested on tens of thousands of people
in so-called phase 3 trials.
In the United States, the two top candidates vying to get a green light from the
FDA are those made by Pfizer and Moderna. Both expect to request approval
next month.
The drug maker pre-sold hundreds of millions of doses on several continents,
and signed partnership deals with other producers to ensure the doses could
be made locally.
‘No evidence’ vaccine to blame
Shortly after AstraZeneca’s announcement, Johnson & Johnson said it was pre-

paring to resume recruitment for its parallel trial, which was suspended last
week after a volunteer fell ill.
“After a thorough evaluation of a serious medical event experienced by one
study participant, no clear cause has been identified,” the group said in a statement.
“The company has found no evidence that the vaccine candidate caused the
event.”
Just before Friday’s announcements, a top US official involved with Operation
Warp Speed, the government’s vaccine initiative, said he expected the J&J trial
to resume quickly.
Paul Mango, from the US Department of Health and Human Services, also said
he expected the country to have enough doses on hand to vaccinate the “most
vulnerable” Americans before year’s end.
“By the end of January, we believe we’ll be able to vaccinate all seniors,” Mango
said, adding that by March or April, “we believe we’ll be able to vaccinate any
American who desires a vaccination.”

Dr. Amir Petrus Dawood
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AstraZeneca, J&J vaccine trials
back on track in US

A 21-year-old man has made history as the first person
with Down syndrome to complete an Ironman triathlon
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Special Olympics athlete Chris Nikic crossed the finish line on Saturday,
November 7 to become the first person with Down syndrome to complete
an Ironman triathlon.
Guiness World Records recognized Nikic’s achievement after he finished a
2.4-mile swim, a 112-mile bike ride and a 26.2-marathon run at the Ironman Florida competition in Panama City Beach.
Ironman. Goal set and achieve,” said Nikic in a post to Instagram. “Time
to set a new and Bigger Goal for 2021.”
Nikic completed the race in 16 hours 46 minutes and 9 seconds -- 14 minutes under the 17-hour cutoff time.
Nikic fell off his bike and was attacked by ants at a nutrition stop, but he
pushed on to finish the competition, the Special Olympics said in a release.
Nikic and his father Nik developed the “1 percent better challenge” to
stay motivated during training. The idea is to promote Down syndrome
awareness while achieving 1% improvement each day, according to Nikic’s
website.
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We Need A Regional Hospital Now
PAUL BORRELLI, Integrative Expansion Director for ICGO

have certain political merits for Councillors espousing them. However, the concerns may not be so merit
worthy upon critical understanding of the rational and purpose for creating an enhanced state of the art
”regional” based health care system.
The proposed new medical system is based on the needs of an entire “region”composed of ONE state of
the art “Mega Hospital” to accommodate for acute care patients. The main hospital will be operated in
collaboration and coordination with the various day only emergency locations throughout the region as
well as the University of Windsor medical teaching school. With this all encompass- ing system, health
care will be provided efficiently and effectively throughout the Windsor/Essex region.
The fourth opposing vote, was from Ward 9 Councillor Kieran McKenzie, whom is former Office
Manager of NDP Brian Masse. His negative vote was absolutely shocking and dis- heartening, and
is a very poor representational vote on behalf of his Ward 9 constituents. The vast majority of Ward
9 residents are totally in favour of the new Mega Hospital and its County Rd 42 location. It was
surprising and bewildering that McKenzie would vote against a major project for his Ward which stands
to benefit greatly when completed.

The Windsor/Essex Region is in dire need of a state of the art regional hospital for its 400,000 people. For
years the region has suffered with inadequate health care thus requiring citizens with critical conditions to
be sent to London or even Toronto and Detroit in some instances. Unlike London and Toronto our local
hospitals just have never had the high end equipment and medical providers to give patients the optimum
level of care. The fact that until recently the University of Windsor lacked a medical school didn’t help
the situation. But now we do. Like London and Toronto we also have a medical teaching campus for upcoming heath care workers for the area. What is still sorely needed, however, is a medical facility complex
that will accommodate patients with acute conditions in an area experiencing increasing health needs.
It is now time to become less reliant on distant places like London and Toronto. We must have our own
facility and specialists so that immediate response and attention can be given to a myriad of patient crisis
and medical conditions.
Moreover, a high end medical complex will help elevate the Windsor/Essex area in terms of health and
safety living standards. The research data shows that the Regional Hospital will be an economic driver
creating an estimated 18,000 jobs for the area and make our region more attractive for investment and
habitation. In short we need a modern comprehensive and all encompassing hospital, now, to service our
region. For this to materialize we all have to work together with a common goal and objective to get this
project done. This will require a concerted and collaborative effort by the various stakeholders and our
local political representatives at the various levels of government. We need to work together. Anything
short of that is counter-productive and can risk our region losing a generational top medical facility to any
of the more united municipalities in Ontario.
In a continuing effort to help secure the two billion dollars needed for our “Mega Hospital”, on November 9th, 2020 a motion was put to Council to support the construction of this regional hospital on the
approved County Rd #42 location and to ask the Ontario government to prioritize funding for the hospital construction accordingly. Congratulations must be given to Windsor West Progressive Conservative
Ontario Riding Association president, Tony Francis in support of the motion who spoke as a Council
delegate that day. Acknowledgement must also be given to Conservative Al Teshuba, also a delegate in
support of the motion, who has been a strong advocate and voice for numerous area projects for the
betterment of the community.

After years and years of community consultation and experts’ input, it is time to move on and get behind
the new Mega Hospital at County Rd 42. We should not wast any more valuable time and tax payer dollars on more impact studies, appeals and challenges, superfluous political debates and Council motions
to try to reverse decisions on the location. It’s time for all community representatives to work towards
achieving the goal of bringing our region’s health care into the twenty first century standards. This requires
the building of a “Mega Hospital”!
This process has gone through enough due diligence, and for many years. We have to focus on the overwhelming positive general will and consensus of the people, and value the well-being of the regional
public at large. We should no longer be sidetracked by the opposing obstructionist minority. We must
must not let delay motions, court appeals, LPAT hearings, and naysayer groups like some in the Downtown BIA and CAMPP, be a distraction to achieving our Regional Hospital at the approved County Rd
42 location. It is hoped that such negative distractions and efforts have not permanently discouraged the
Ontario Provincial government from moving forward on the Windsor-Essex region capital allocation file.
Confirmation of the approved location with a 7-4 vote on the motion lead by Mayor Dilkens, affirms a
consensus and resolve to perhaps elevate Windsor-Essex on the top of the Provincial funding list for our
new Mega Hospital.
Windsor is in a very awkward position with the Provincial government at this time (especially having only
regional opposition NDP MPPs to represent us). There are at least a dozen municipalities that are vying
for the same capital funds. In order to secure these competing funds the stakeholders, people and local
representatives have to collaborate with the provincial officials, with a unified voice, to convince them of
the essential need and economic benefits for the growth and sustainability of one of the most important
regions in Ontario.
Windsor/Essex is the Gateway to Canada and it can no longer be ignored. A Regional Hospital will
provide a benefit not only locally but be an economic driver for all of Ontario. “Let’s Get Things Done”!

The Council motion eventually passed on a 7 to 4 recorded vote. It is unfortunate that four City Councillors voted against the motion, as unanimous Council support would have been much preferred and would
send a stronger message to Queen’s Park! This was not a time to lose sight of the bigger picture of the
overall prosperity for our region, both in terms of higher quality of health care, and on an economic basis.
Rino Bortolin (Ward 3) a former Provincial Liberal Candidate, Chris Holt (Ward 4), Fabio Constante
(Ward 2), all voted against the motion with reasons such as their Wards were too far from the new Mega
Hospital location, lack of adequate transportation routes, need to revitalize the city core and the risks and
inconveniences potentially created by reducing the services in their particular Wards. All these concerns
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Wyandotte Town Centre BIA announces new chair

Source : WINDSOR STAR

economic generators. There are new developments going in. The area that used to be El-Mayor is going to
be a large building that’s a mix of commercial and residential. There’s a lot of new shops, a lot of retail, that
have gone in the area.”
Bright Lights Windsor, cancelled this year because of COVID-19, had an Around the World section celebrating the city’s diversity. There was a display in the style of Diwali, the Hindu festival of lights, as well
as a Ramadan tree, Chinese lanterns, a large menorah and backlit flags representing various cultural communities.
The BIA will at least partially recreate that, said Horwitz.
“We’ve already created a partnership with the Multicultural Council of Windsor and Essex County,” he said.
“We’re in the process of getting it ready to be unveiled shortly.”
He said other plans include lighting up alleys to make the area safer. In the last couple of months, the BIA
launched a parklet program similar to the one downtown to help businesses survive the pandemic. Businesses can receive up to $5,000 for new patios and patio extensions.
The restaurants Al-Sabeel and Mi Casita, where Horwitz held a media conference Wednesday, were among
the first to take advantage of it.

Wyandotte Town Centre BIA announces new chair and new programs, including Bright Lights alternative Along with the Around the World display, he said the BIA is in the midst of a program to light up the
Replacing a popular part of Bright Lights Windsor is one of several new initiatives the Wyandotte Town whole zone.
Centre BIA has in the works to illuminate the area’s collection of diverse cultures and businesses.
“We put a strip of lights on the poles that go all the way up the poles that are quite attractive,” he said. “We’ve
Larry Horwitz, the BIA’s newly elected chairman, said the plan is to offer a substitute for the Around the done most of them already.”
World section of Bright Lights. The hope is to showcase the often overlooked area, which stretches from
The BIA will also give businesses up to $250 to for their own holiday lights displays.
about McDougall Street to the cusp of Walkerville.
“It’s got so much potential and it’s probably the most neglected BIA in the city,” said Horwitz, previously “It is an area that has so much potential and could be an economic generator and a tourism generator for
vice-chair of the Wyandotte Town Centre BIA and chair of the Downtown BIA.
the city, especially with the multicultural aspect of the area,” said Horwitz.
“It’s something that could be built up for a huge tourism attraction. There are so many possibilities to create

WAEL NUKASHA

COMMCORE WIRELESS
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