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بقلم: غسان فؤاد ساكا

في الوقت الذي تواجه فيه اإلنسانية جمعاء وباء كورونا 
القاتل وما يحدث من دمار على كل صعيد ناهيك عن 

الضحايا البشرية التي ال تحصى.
وفي الوقت الذي تتجه فيه األنظار لألنتخابات األمريكية 

لمعرفة نتائجها وآثارها.
تحت ضائقة  العربية  األمة  فيه  ترزح  الذي  الوقت  وفي 
بكل  اإلرهاب  ومواجهة  عبثية  حروب  و  اقتصادية 
الشرذمة  يد  العربية تضيع على  البلدان  منظماته. وتكاد 

العربية. 
في هذا الوقت يقوم مدرس التاريخ الفرنسي بعرض رسوم 
المدرس  بذبح  المتطرفين  من  واحد  فيقوم  كاركاتيرية. 
وتتعالى األصوات في فرنسا و بعد قيام متطرف آخر بذبح 
ثالثة ضحايا في مدينة نيس الفرنسية. فقد ازداد صيحات 
األعمال  على  ومعارض  مؤيد  بين  واالستنكار  الغضب 
المسلسل  العقالنية  ويتابع  غير  والتصريحات  االجرامية 
على  النار  بإطالق  آخر  متطرف  فيقوم  حلقاته  الدامي 

كاهن يونان يوأرداه قتياًل.
 من المؤكد أن القيم العربية تختلف عن القيم الغربية على 
صعيد حرية المعتقد والرأي والتعبير ولكن وكما نعلم أن 
للحرية حدودًا مهما كان نوعها.  فال يجوز تخطيها وإال 
في ظل  تستمر خصوصًا  األديان سوف  فإن صراعات 
التمييز العنصري القومي والديني والعرقي واألحداث في 
اآلونة األخيرة في أغلب البلدان شاهدة على ذلك. وجرائم 
التطرف االرهابي من ذبح األبرياء وقتل وهدم دور العبادة 

وهتك االعراض أكبر دليل.
 نقطة حبر ... الناس سواسيه كأسنان المشط وكل حادث 

له أسبابه ونتائجه.
دين  واإلساءة ألي  الكراهية  مواجهة خطاب  أردنا  فإذا   
لذا  فقط.  نتائجها  وليس  األحداث  أسباب  معالجة  فعلينا 
إخواني وأخواتي. االبتعاد عن خطابات الكراهية سيمنحك 

التعايش السلمي.
ال  جريمة  غابة  في  امرئ  قتل  اسحق”  أديب  قال  وكما 

تغتفر.  وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر”

للكراهية  ال 

كالمي تم تحريفه ...أتفهم مشاعر المسلمين 
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3أخبارنـــا

مع استمرار التأثير االقتصادي لتأثير فيروس كورونا، تستمر منظمة المجموعة الكندية التكاملية بتوفير الخضراوات وبعض المواد 
الغذائية لتوزيعها على أبناء الجالية وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من كل يوم جمعة.  

وفي إجراء احترازي للحد من انتشار العدوى قامت المنظمة بنقل مركز التوزيع الى الساحة الخلفية للمنظمة حيث مرآب السيارات،  
لتمكين المتطوعين من توزيع المواد في الهواء الطلق بدون اتصال.

ومع استمرار ارتفاع اعداد اإلصابات بفايروس كورونا ارتأت المنظمة إعادة توزيع عدد من األقنعة والقفازات التي تم توفيرها من قبل 
الصليب االحمر الكندي. 

يوم 30 نوفمبر / تشرين االول 2020  استقبلت المنظمة عضو مجلس البلدية جيوين جيل الذي حّل ضيفًا وشارك المتطوعين بتوزيع 
األقنعة.

منظمـــة المجموعـــة الكنديـــة التكاملية
تستمر بتوزيع المواد الغذائية 

ً

في تحٍد جديد إلبقاء كبار السن منشغلين بعمل مفيد كانت فكرة حضور فيلم سينمائي خيارًا رائعًا دعت اليه منظمة المجموعة الكندية التكاملية للترفيه 
عن المشاركين في برنامج كبار السن ولقضاء يوم جماعي ممتع جديد.

تماشيًا مع قواعد التباعد االجتماعي وحرصًا على السالمة العامة تم حجز صالة العرض في ديفونشاير مول كاملة وتم اختيار فيلم “ الحرب مع الجد” 
ليكون مادة العرض. 

تدور أحداث الفيلم حول الطفل بيتر وجده اللذين اعتادا أن 
يكونا قريبين جًدا من بعضهما، ولكن انتقال الجد جاك للعيش 
مع العائلة، واضطرار بيتر للتخلي عن أغلى ممتلكاته-غرفة 
نومه دفعته الى ابتكار سلسلة من المحاوالت والمكائد لطرد 
جده الذي رفض االستسالم ليتحول الموقف بينهما الى حرب 

شاملة. 
كافيتين  كانتا  المشتركة  والتعليقات  الضحك  من  ساعتان 
ليحقق النشاط الهدف الذي سعت اليه المنظمة والذي تمّثل 

في خلق قيمة اجتماعية وعاطفية للمشاركين.  
جميل،  بيوم  تمتعنا   “ المشاركات  إحدى  عبرت  هذا  وعن 
تكرار  نرجو  معًا,  سعادة  لحظات  وتشاركنا  معًا  ضحكنا 

التجربة دائمًا “ 

 بقلم: كارال النجم

 بقلم: كارال النجم

“الحرب مع الجد” تجربة مثيرة ضمن برنامج كبار السن
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كنـــــدا والنـاس 4
مراديان الزا  اعداد  من  كندا تفتح حدودها للطالب الدوليينالصفحة 

ارتفاع أسعار الكهرباء في أونتاريو

أونتاريو تعّدل متطلبات أهلية االستفادة من 
برنامج مساعدة الطاقة ) الكهرباء والغاز(

اعتبارًا من 20 أكتوبر 2020، أصبحت بعض المؤسسات التعليمية الكندية قادرة على إعادة فتح أبوابها 
للطالب الدوليين المتواجدون خارج كندا شرط أن يكون لدى تلك المؤسسات التعليمية خطة استعداد لـ

COVID-19 معتمدة من المقاطعة أو اإلقليم الذي تنتمي إليه وذلك بغرض حماية صحة وسالمة 
جميع الطالب والمجتمع الكندي ايضًا.

إدارة فترة الحجر الصحي  لكيفية  المعتمدة تضمنت وصفًا دقيقًا  التعليمية  المؤسسات  خطة استعداد 
اإللزامية التي تبلغ 14 يومًا، بما في ذلك ترتيبات نقل الطالب إلى موقع الحجر الصحي وكيفية تأمين 

احتياجاتهم اليومية مثل الطعام واألدوية.
 وخالفًا للتعليمات السابقة التي حصرت السماح للطالب األجانب بالسفر الى كندا فقط بمن لديهم 
تصريح دراسة ساري المفعول بتاريخ 18 آذار 2020، وهو تاريخ سريان قيود السفر الكندية بسبب 
تاريخ  النظر عن  الدوليين بغض  الطالب  الجديدة سمحت بسفر كّل  التعليمات  فإن  فيروس كورونا 

حصولهم على تصريح الدراسة.

أعلن مجلس الطاقة في أونتاريو عن أسعار جديدة الستجرار الطاقة حيث يتوقع أن يالحظ العمالء 
زيادة بنسبة %2 تقريبًا بالفواتير المستقبلية مقارنة بما كانت عليه قبل الوباء.

مع اإلشارة الى أنه خالل فترة الوباء تم تطبيق خطة إغاثة اعتمدت سعرًا ثابتًا بداًل من سعر “وقت 
االستخدام” الذي يختلف باختالف فترات اليوم. كان السعر الثابت في البداية 10.1 سنًتا لكل كيلوواط 
/ ساعة، ثم ارتفع إلى 12.8 سنًتا في يونيو / حزيران وكان في كلتا الحالتين أقل بكثير من سعر 

ساعة الذروة قبل الوباء.
“وقت  سعر  فواتير  إلى  العمالء  سيعود   ,2020 الثاني  تشرين   / نوفمبر  شهر  بداية  من  اعتبارًا 
االستخدام” وبأسعار تتراوح من 10.5 سنتا للكيلوواط / ساعة خالل ساعات خارج الذروة حتى 21.7 

سنتا خالل أوقات الذروة , مع إفساح المجال للراغبين باالنسحاب والبقاء على نظام السعر الثابت.

العمالء  لدعم  دوالر  ماليين   9 أونتاريو  حكومة  قّدمت  أن  سبق 
النتشار  االقتصادية  التبعات  من  عانوا  الذين  اونتاريو  في  المقيمين 

COVID-19, وعجزوا عن تسديد فواتير الطاقة الخاصة بهم.
وأسس  لقواعد  وفقًا   CEAP الطاقة  مساعدة  برنامج  طرح  تم  حيث 

حددها مجلس الطاقة في أونتاريو)OEB( في حينها.
CEAP ائتمان يتم سداده على الفاتورة لمرة واحدة لعمالء الكهرباء 
فواتير  تسديد  على  لمساعدتهم  والمؤهلين  المقيمين  الطبيعي  والغاز 

الطاقة واستئناف المدفوعات المنتظمة.
في 30 سبتمبر 2020، حّدث مجلس الطاقة في مقاطعة أونتاريو 
الطاقة  مساعدة  لبرنامج  التقديم  أهلية  ومتطلبات  شروط   )OEB(
)CEAP( بغية إفساح المجال لمزيد من العمالء لالستفادة من تلقي 

الدعم. 
متطلبات األهلية:

قد يكون عميل الكهرباء والغاز الطبيعي في المنازل مؤهاًل للحصول 
على تمويل CEAP إذا استوفى المعايير التالية:

•    ليس لدى العميل أي مبالغ متأخرة في فاتورة الكهرباء   
الخاصة به بتاريخ إعالن الطوارئ اإلقليمي في17 آذار 2020، أو 
أن يكون قد قام بسداد مدفوعات جزئية عن المبالغ المتأخرة عليه قبل 
اتفاقية سداد  لـ  17 آذار 2020 )بما في ذلك الحسابات الخاضعة 
للمبالغ  متأخرات  دفع  اتفاقية  في  سجلوا  الذين  العمالء  المتأخرات(. 

التي أصبحت مستحقة بعد 17 آذار 2020 مؤهلون أيضًا لبرنامج 
.CEAP

الغاز   / الكهرباء  كامل رسوم  سداد  في  العميل  اخفاق   •  
)حسب االقتضاء( لفاتورتين على األقل صدرتا منذ 17 آذار 2020، 
برنامج  الحصول على  لطلب  تقديمه  تاريخ  في  متأخر  ولديه رصيد 

.CEAP
• أن يكون العميل أو الشريك الذي يقيم معه في عنوان   

اإلقامة نفسه:
عاطاًل عن العمل بتاريخ تقديم طلب االنضمام   .1         

 CEAP إلى برنامج
حاصاًل على تأمين العمل أو إعانة االستجابة   .2            

للطوارئ الكندية )CERB( منذ 17 مارس 2020
لفواتير  طارئة  مالية  مساعدة  الكهرباء  عميل  يتلق  لم   •  
الكهرباء الخاصة به بموجب برنامج مساعدة الطاقة منخفضة الدخل 
)LEAP( في عام 2020، ولم يتلق أي تمويل في إطار برنامج دعم 

الكهرباء في أونتاريو في عام 2020. 
• لم يتلق عميل الغاز الطبيعي مساعدة مالية طارئة لفواتير   

الغاز الطبيعي بموجب LEAP في عام 2020.
CEAP مزايا برنامج

 CEAP قد يتأهل عمالء الكهرباء للحصول على ائتمان  •  

لمرة واحدة مقابل نصف رسوم الكهرباء المتأخرة بتاريخ تقديم الطلب، 
بحد أقصى115 دوالرًا يزداد ليصبح 230 دوالرًا إذا كانت الكهرباء 
مصدرًا أساسيًا لتسخين منازلهم أو إذا كانوا يستخدمون جهاز لغسيل 

الكلى أو جهاز التنفس الصناعي أو مكثف األكسجين في منازلهم.
•  قد يتأهل عمالء الشركات الصغيرة والمؤسسات الخيرية   
المسجلة للحصول على ما يصل إلى 425 دوالًرا لدعم فاتورة الكهرباء 
الخاصة بهم. أما الشركات والمؤسسات التي اعتمدت على الكهرباء 

للتدفئة فقد تكون مؤهلة للحصول على850 دوالر.
الدعم  على  للحصول  سابقًا  تقدموا  الذين  العمالء  بأن  ذكره  الجدير 
ورّدت طلباتهم سلبًا لعدم األهلية سيتم إعادة تقييمهم مرة أخرى وفقًا 

لمتطلبات األهلية الجديدة دون الحاجة الى إعادة التقديم.
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الحصاد السياسي

فــي وقــت فشــلت فيــه الهدنــة بيــن أرمينيــا وأذربيجــان 
الطرفيــن  بيــن  االتهامــات  تراشــق  وســط  بالصمــود 
المتناحريــن علــى إقليــم ناغورنــو كارابــاخ حــول الســبب 
أعلنــت وزارة الخارجيــة الروســية أن بالدهــا مســتعدة 
لتقديــم المســاعدة الضروريــة ليريفــان فــي حــال وقعــت 

مواجهــات مباشــرة علــى أراضــي أرمينيــا. 

بالمقابــل، اعتــرض رئيــس أذربيجــان )إلهــام علييــف( 
علــى إعــالن مؤكــدًا أن )الســبيل الوحيــد إلنهــاء الحــرب 
وتخلــي  بهزيمتهــا  وتعتــرف  أرمينيــا  تتوقــف  أن  هــو 
أذربيجــان  أكــد ســفير  كمــا  تعبيــره.  أرضنــا( بحســب 
فــي الريــاض أن ناغورنــو كارابــاخ هــي منطقــة ضمــن 
أراضــي بــالده ولهــم الحــق فــي الدفــاع عنهــا معتبــرا أن 
القــوات األذربيجانيــة تدافــع عــن نفســها ال أكثــر معلنــًا 
هزيمــة أرمينيــا فــي اإلقليــم. فيمــا تزيــد هــذه اإلعالنــات 
بيــن  القتــال  فــي  تصاعــد  حصــول  مــن  المخــاوف 
أرمينيــا وأذربيجــان. ويعــرب مراقبــون عــن خوفهــم مــن 
احتمــال انجــرار روســيا حليفــة يريفــان وتركيــا الداعمــة 

لباكــو إلــى النــزاع المســتمر منــذ عقــود. 

المرشــح  فــوز  اميريكيــة   اعــالم  وســائل  أعلنــت 
الديمقراطــي جــو بايــدن بانتخابــات الرئاســة األمريكيــة، 
بعــد وصولــه إلــى فــارق كبيــر مــن األصــوات غيــر 
رئيــس  أكبــر  ليصبــح  بنســلفانيا  فــي  للتــدارك  القابلــة 
تويتــر  علــى  بايــدن  وكتــب  ســنا.  منتخــب  أمريكــي 

مباشــرة بعــد إعــالن فــوزه: “أمريــكا، لــي الشــرف أنــك 
اخترتنــي لقيــادة هــذا البلــد العظيــم”، متابعــا: “ســأكون 
أم ال”.  لــي  لــكل األمريكييــن، ســواء صوتــوا  رئيســا 

المنتخــب”. “الرئيــس  حســابه:  علــى  بايــدن  وكتــب 
أمــا ترامــب فقــد رفــض اإلقــرار بهزيمتــه واعلــن أنــه 
ســيمضي قدما في اإلجراءات القانونية أمام القضاء.

وفي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بنتائج االنتخابات 
التوجــه  ترامــب  اختــار  قــد  ترامــب  كان  األمريكيــة، 
إلــى ناديــه الخــاص بالغولــف “نــادي ترامــب الوطنــي 
للغولــف” فــي واليــة فرجينيــا وقضــى ترامــب ســاعات 
تويتــر،  علــى  تغريــدات  كتابــة  فــي  األولــى  الصبــاح 
حــول اتهامــات متكــررة بالغــش وتزويــر االنتخابــات، 
غير أن شــركة تويتر نبهت المســتخدمين إلى أن هذه 

التغريــدات قــد تحتــوي معلومــات مضللــة.
وحســب ســي أن أن، فقــد وضــع تويتــر عالمــة تنبيــه 

علــى 37 فــي المئــة مــن تغريــدات ترامــب منــذ نهايــة 
يــوم االقتــراع. وكان ترامــب قــد أعلــن فــي البدايــة فــوزه 

قبــل أن يبــدأ باتهــام بعــض الواليــات بالتزويــر.

قــال الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون إن األخبــار 
التي نقلت بأنه يدعم الرســوم المســيئة للرســول )محمد 
صلــى هللا عليــه وســلم( مضللــة ومقتطعــة مــن ســياقها 
مؤكــدا أنــه يتفهــم مشــاعر المســلمين إزاء هــذه الرســوم 

ويحترمهــا
ولكنــه يريــد فــي المقابــل أن يفهــم دوره . قــال ماكــرون 
»دوري أن أهــدئ األمــور وأن أحمــي الحقــوق التــي 
هــي ملــك للشــعب الفرنســي، هنــاك فــارق هــام يجــب 
علــى كل المســلمين الذيــن ُصِدمــوا أن يفهمــوه. وأكــد 
القــول  حريــة  عــن  بلــدي  فــي  دومــا  ســأدافع  قائــاًل. 
أدعــم  أنــي  يعنــي  ال  هــذا  والرســم،  والفكــر  والكتابــة 
مــا  بــه وكل  يفكــر  مــا  يقــال وكل  مــا  كل  شــخصيا 
وهــذه  الحريــات  هــذه  أن  يعنــي  هــذا  ولكــن  يرســم، 
الحقــوق هــي حقــوق اإلنســان التــي ُخلقــت فــي فرنســا، 
أيضــا  نحمــي  وأن  نحميهــا  أن  رســالتنا  أن  وأعتقــد 
ســيادة الشــعب الفرنســي. وعــن خطابــه خــالل حفــل 

تأبيــن المــدرس القتيــل )صامويــل باتــي( وقولــه حرفيــا 
بــكل حــزم )نحــن لــن نتخلــى أبــدا عــن الكاريكاتيــر، 
إن وســائل  قــال  آخــرون(  يتراجــع  الرســوم حتــى  وال 
إعــالم عديــدة اقتبســت كالمــه وحرفتــه بقولهــا )إننــي 
أدعــم الرســوم التــي تهيــن النبــي(. وتابــع )أنــا لــم أقــل 
ذلــك أبــدًا( أوال ألن هــذه الرســوم تطــال الديانــات كلهــا 
ليســت هنــاك رســوم موجهــة ضــد ديــن دون ديــن آخــر 

وهــي أيضــا تطــال كل الزعمــاء. 
وبخصــوص حملــة المقاطعــة ضــد فرنســا األيــام التــي 
تلــت تصريحاتــه. قــال ماكــرون )هــذا شــي غيــر الئــق 
وندينــه وأدينــه( ولكــن هــذه الحملــة مــن فعــل بعــض 
المجموعــات الخاصــة ألنهــم لــم يفهمــوا واســتندوا إلــى 
)اإلرهــاب  ماكــرون  وقــال  الرســوم.  حــول  األكاذيــب 
الــذي مــورس باســم اإلســالم هــو آفــة للمســلمين فــي 
الــذي  المســلمون هــم أول ضحايــا اإلرهــاب  العالــم. 
يرتكــب باســم اإلســالم( هــو إرهــاب اإلســالم المتطــرف 
متطرفــون  يمارســه  إرهــاب  فرنســا  فــي  نســميه  كمــا 
باســم  العنــف  ويرتكبــون  الديــن  يحــورون  عنيفــون 
مــن  مالييــن  عــدة  فرنســا  )فــي  وأضــاف  اإلســالم. 
فهــم  أكافحهــم،  ال  أنــا  اإلســالم(  دينهــم  المواطنيــن 
بســالم  العيــش  يريــدون  المواطنــة  كاملــو  مواطنــون 
العالــم  أنحــاء  كل  فــي  صديقــة  دول  لدينــا  ونحــن 
ديــن األغلبيــة فيهــا اإلســالم ولكــن اليــوم المتطرفــون 

اإلســالم. باســم  األســوأ  يرتكبــون  العنيفــون 
 وأطلــق ماكــرون رســالة طمأنــة لمســلمي فرنســا قائــال 
)مشــروعنا( والــذي علــى أساســه انتخبنــي الفرنســيون 
مهمتــه  التاريخــي  فرنســا  مشــروع  نفســه  هــو  والــذي 
ألنهــا  األديــان  بيــن  ســالم  رســالة  تحمــل  األساســية 

رســالة معرفــة وبنــاء العقــل.

توفــي أحــد أبــرز رجــاالت الرئيــس العراقــي األســبق 
يــوم  عامــًا   78 عــن  الــدوري  عــزت  حســين  صــدام 
االول  تشــرين  مــن  والعشــرون  الســادس  االثنيــن 
2020. وكان الــدوري نائبــًا للرئيــس العراقــي االســبق 
صــدام حســين منــذ توليــه الحكــم عــام 1979 حتــى 

.2003 عــام 
إلــى ذلــك، شــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس قيــادة 
بــه رتبــة  إبــان حكــم صــدام حســين وأنيطــت  الثــورة 

وكان ظهــوره  المســلحة  القــوات  لقائــد  العــام  النائــب 
غالبــًا مالزمــًا للرئيــس صــدام يرافقــه منــذ 17 تمــوز 
1968 وحتــى أعتقالــه. شــغل منصــب وزيــر الداخليــة 
ووزيــر الزراعــة. لكنــه تــوارى عــن األنظــار بعــد ســقوط 
بغــداد عــام 2003 علــى الرغــم مــن أن حــزب البعــث 
أعلــن فــي حينــه أنــه تســلم منصــب أميــن عــام الحــزب 

ــا لصــدام بعــد إعدامــه عــام 2006 خلًف
يشــار إلــى أنــه خــالل الســنوات الماضيــة لــم يعــرف 
الكثيــر عــن مــكان تواجــده ونســبت إليــه تســجيالت 
صوتيــة ومرئيــة عــدة فــي فتــرات مختلفــة. كما انتشــرت 
شــائعات عــدة قبــل أكثــر مــن خمســة ســنوات حــول 
مقتلــه فــي اشــتباك قــرب مدينــة تكريــت شــمال بغــداد. 
وراجــت فــي ذلــك الحيــن صــور لجثــة رجــل أصهــب 
الشــعر ذي لحيــة يشــبهه فــي بعــض مالمحــه. عــزت 
الدوري  أبرز أركان النظام الســابق إال أن الســلطات 
حينــه  فــي  تؤكــد  لــم  الجثــة  تســلمت  التــي  العراقيــة 
هويتهــا الســيما بعــد إعالنهــا عــدم امتــالك عينــات مــن 

الحمــض النــووي لمقارنتهــا. 

ارتفــع عــدد الالجئيــن الســوريين الذيــن قتلــوا برصــاص 
الجنود األتراك إلى 470 شــخصًا حتى نهاية تشــرين 
الثانــي/ أكتوبــر 2020 بينهــم )89 طفــال دون ســن 
الجرحــى  ارتفــع عــدد  كمــا  امــرأة(  18 عامــا، و59 
 523 إلــى  اعتــداء  أو  نــاري  بطلــق  والمصابيــن 
الحــدود  اجتيــاز  يحاولــون  الذيــن  مــن  وهــم  شــخصا 
الحدوديــة  الســورية  والبلــدات  القــرى  ســكان  مــن  أو 
أو المزارعيــن وأصحــاب األراضــي المتاخمــة للحــدود 
حيــث يتــم اســتهدافهم مــن قبــل الجندرمــة بالرصــاص 

الحــي وتمكــن مركــز توثيــق االنتهــاكات فــي شــمال 
الجنــود  قيــام  تضمنــت  بيانــات  جمــع  مــن  ســوريا 
األتــراك بقتــل ثالثــة  أشــخاص وإصابــة أثنــا عشــر 
أخريــن بجــروح كانــوا يحاولــون اجتيــاز الحــدود التركيــة 
هربــًا مــن الحــرب الدائــرة فــي منطقــة إدلــب وريــف 
حلــب والرقــة والحســكة كمــا قامــت تركيــا ببنــاء جــدار 
عــازل علــى طــول حدودهــا الــذي يبلــغ طولــه 911 
كــم لمنــع دخــول الالجئيــن مــا يســفر عــن ســقوط قتلــى 

وجرحــى مدنييــن بشــكل مســتمر

بعــد أن جــددت أســتراليا دعوتهــا إلــى إجــراء تحقيــق 
عــادل وشــفاف فــي واقعــة مطــار الدوحــة إثــر تّعــرض 
حميــم  تفتيــش  إلــى  أســترالية  مواطنــة  عشــر  ثالثــة 
مهيــن, أعلنــت وزيــرة الخارجيــة )ماريــس بايــن( فــي 
تصريــح للصحافييــن مــن ســيدني أن أســتراليا تنتظــر 
القطريــة  الســلطات  مــن  الواقعــة  عــن  شــاماًل  تقريــرًا 
وطالب حزب العمال األســترالي بضمان دعم النســاء 
علــى  وشــدد  حمــد(  )مطــار  فــي  عليهــن  المعتــدى 
ضــرورة حمايــة المســافرين وعــدم تكــرار الواقعــة مــرة 
أخــرى. هــذا وقــد أفــادت وزيــرة الخارجيــة األســترالية 
بــأن وزيــر الخارجيــة القطــري )محمــد بــن عبــد الرحمــن 
بــن جاســم آل ثانــي( قــد قــدم اعتــذاره وتعهــد بعــدم 
تكــرار مثــل تلــك األمــور.  يشــار إلــى أن تلــك القضيــة 

مثلــت انتكاســة إضافيــة للدوحــة التــي تعمــل جاهــدة 
علــى تعزيــز )قوتهــا الناعمــة( واســتثمرت مبالــغ طائلــة 
فــي ناقلتهــا الجويــة ومشــاريع اجتماعيــة للتغطيــة عــن 
تقاريــر حقوقيــة عــدة أكــدت حصــول مخالفــات جمــة 

فــي ملــف العمــال األجانــب.

بعدمــا نشــر مقطــع فيديــو للنائــب فــي البرلمــان العراقــي 
عــن قائمــة ســائرون )جــواد الســاعدي( وهــو يعتــدي 
علــى موظــف أثنــاء تأديــة عملــه وتعالــي صيحــات 
التيــار  عــن  النائــب  قــدم  ضــده  وحقوقيــة  قانونيــة 
الصــدري أعتــذارًا للزعيــم )مقتــدى الصــدر(. كمــا أقــدم 
الســاعدي  عضويــة  تجميــد  علــى  ســائرون  تحالــف 
ثالثــة أشــهر بعــد أنتشــار الفيديــو الــذي يتهجــم فيــه 
فيــه  يعطــي  ال  وقــت  فــي  الموظــف،  علــى  النائــب 

القانــون العراقــي الحــق للنــواب بالتهجــم أو طــرد أي 
موظــف أثنــاء عملــه.
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عراقيات 6

النرمايد
سوالف عراقية 

 بقلم: االعالمي مفيد عّباس

  )pvc (النرمايد مال باب الحمام انهرشن، ما ادى الى هطول الباب ال
بعد عشر سنوات خدمة، وگامت تطخ بالچرچوبة مالتها من جوة ، 

وحتى اسد الباب الزم ارفعها واطبگها ، ونفس الشي لمن افتحها.
النجاجير  بقيصرية  صاير   ، بي  دلوني  لواحد  اروح  قررت  اليوم 
بالقلمطوزة، هو يشتغل باالبواب والشبابيك ال)pvc(، على مود يغير 

النرمايد.
النرمايد جمع تكسير لمفردة نرمادة، وهي القطعة التي تتصدى لدور 
مهم في العالقة بين الباب والچرچوبة، فهي التي تتحمل ثقل االبواب 
على مر التاريخ، بما فيها ابواب االسوار التي تحيط بالمدن قديمًا، 
صفات  بها  فتجمعت  وتغلق،  االبواب  تفتح  خاللها  من  التي  وهي 

النبالء من قوة ومرونة، فيا نبل النرمادة !
لمن فتت للقيصرية، تسلقت على مخيلتي ذكرياتي فيها، حين كان العم 
هادي النجار رحمه هللا، ابو حسن صديقي، اذا يشتغل طبالت خشبية، 
فتأكد انها ستكون من ضمن ما يورث بعد وفاة ابو البيت، كحال البيت 

والمال والذهب، فكيف اذا كانت بوفية او كنتور ؟
الخشنة من  النشارة  اللي چان يشتري  الحلفات،  ابو  وتذكرت سعدي 
ماداخل  هواية  صار  بالصيف.  للمبردات  حلفات  ويسويها  النجارين 
لهاي القيصرية، فأنا ابتعد عن كل ما يثير بداخلي الحنين للماضي، 
ابن  ابو الpvc ، طلع  امتأل وفاض، حتى ان عالوي،  ألن خزانه 
سعدي ابو الحلفات ، بدل لي النرمايد بسرعة خيالية، وما تبقى من 
الوقت بدل لي حلفات المبردة واطلق نصيحته: لفها بنايلون للصيف 

الجاي حتى لتيبس 
#وكلكم_عيوني

نجومية الصبا ورحيل صادم..... 
وفاة طاهر مصطفى الطفل المعجزة

أول فيلم عالمي باللهجة العراقية..  
على نتفليكس

جاء إعالن رئيس لجنة المهن الموسيقية بالغردقة عن وفاة المطرب طاهر مصطفى 42 عامًا ودفنه ليشكل 
مفاجأة لمن استمع إليه قبل 30 عاما والذي كانت بداياته تبّشر بمستقبل واعد حيث اشتهر في بداية التسعينيات 
بأداء أغنية الموسيقار محمد عبد الوهاب )من غير ليه( باإلضافة الى العديد من األغاني لكبار المطربين 
ورغم ُكف بصره وصغر سنه وقتها إال أنه استطاع تحقيق النجاح والشهرة. وقدم ألبومه األول بعنوان »األمل«، 
لكن األمل لم يكمل مساره مع طاهر مصطفى الذي تألق طفال في أداء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم. وبعد 
سنوات من الشهرة خفت نجمه مع تقدمه في العمر وكبره وتغير صوته تلك المرحلة التي يتغير فيها المطرب 
كثيرًا ومع تجاوزها لم يجد المطرب طاهر مصطفى دعما لموهبته يكمل به مشواره إلى أن توفي بتأريخ 14 
بـ»الطفل  لتلقيبه  الموسيقيين  التي دفعت  البدايات والنجاحات  الثاني 2020. في هدوء رغم صخب  تشرين 

المعجزة« و»معجزة الغناء«.

أعلنت شركة نيتفلكس الشهيرة عن عرضها  لفيلم “ Mosul “ موصل عبر منصتها العمالقة في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2020 .

فيلم Mosul، مبني على أحداث مقتبسة من قصة حقيقية لوحدة خاصة في القوات العراقية صارعت ببسالة 
عصابات داعش اإلرهابية بين عامي 2016 - 2017 إلنقاذ مدينة الموصل وخسرت أفرادًا من عائالتها .

 The New( ”فكرة الفيلم استوحاها المنتج جو روسو من تحقيق صحفي ُنشر في صحيفة أميريكة “نيويوركر
Yorker(  تناول محنة أهل الموصل وما حل بهذه الوحدة خاصة.  وصّرح “لم أقرأ يوما مقاال صحفيا أبكاني 

وجعلني أذرف الدموع.. وكان ال بّد من الحفاظ على أصالة القصة قدر المستطاع”.
الفيلم هو أول فيلم عالمي يصور ويعرض كاماًل باللغة العربية وباللهجة العراقية تحديدا . ًأخرج الفيلم ماثيو 
كارناهان، فيما توّلى المخرج العراقي محمد الدراجي الجانب التنفيذي لإلخراج معربًا عن أمله بأن يكون 
هذا الفيلم نقطة تحّول لتغيير الصورة النمطية السلبية التي رسمتها هوليود عن العرب لعقود طويلة فشّوهت 

صورتهم وحطت من شأنهم .

بقلم: رحمن خضير عباس

كتب خوسيه ساراماغو روايته العمى. والتي تدور أحداثها في مدينة ما 
من هذا العالم ، ولكن العمى الذي تخيله الكاتب شديد الشبه بكورونا، 
من حيث العدوى وإثارة الرعب بين الناس. وذلك ألن العمى ظّل ينتقل 
بشكل سريع بمجرد اللقاء بالمصاب إو االقتراب منه. مما جعل السلطات 
 ، إنساني  العميان وعزلهم ومعاملتهم بشكل ال  إلى حجرالمرضى  تلجأ 
فقد تم نفيهم إلى أماكن معزولة ، وارسال ما هو ضروري لهم. وبمرور 
الوقت تبدأ أعراف جديدة بين ضحايا المرض. ، فيحاول البعض منهم 
ابتزاز البعض اآلخر واضطهاده من أجل الحصول على مأكله. لقد كّون 

الضحية سلطته وأصبح جالًدا ومتسلطا.
وهذا ليس غريبا علينا )كعراقيين(، فالذين يّدعون مظلومية األمس، قد 
أصبحوا جالدين ومتسلطين وظالمين أكثر من جالدهم. لذلك فقد قاموا 
ضد  انتفضوا  الذين  العراق  شبان  من  المقهورين  وتعذيب  وجرح  بقتل 

ظلمهم وتخلفهم واستهتارهم بالوطن. 
ورغم أّن الرواية تجنح إلى خيال محض، غير أنها ذات أفق فلسفي، 
تتحدث عن العمى الفكري والمعرفي، وعن ضعف االنسان وعزلته، وعن 

تحّول الضحية إلى متسلط. 
البصيرة ، والذي  إلى عمى  الرواية يرمز  العمى حسب  وإذا كان وباء 

لّخصْته زوجة الطبيب ،وهي الوحيدة التي لم يصبها العمى بقولها :
“ ال أعتقد بأننا عميان، بل أعتقد أننا عميان يرون “

الكورونا التي اجتاحت العالم اآلن. كشفت عن حالة عمى شاملة أصابت 
لعذرية  انتهاك  المستمرة في كّل مكان ، وحيث  الحروب  العاَلم. حيث 
الطبيعة األم، التي أسأنا إلى معاييرها وتوازنها الطبيعي في عبث ممنهج 
المياه  وتسميم  أرضها  وتدمير  غاباتها  باقتالع   ، الطبيعة  كتلويث   ،

بكيمياوية التصنيع. وتلويث  البحار والبيئة والهواء . 
ففي الوقت الذي يتم فيه رصد األموال األسطورية في تجارة األسلحة التي 

تفتك باإلنسان والطبيعة ، ال يتم سوى رصد النزر اليسير من الميزانية 
للبحث العلمي ، هذا بالنسبة للدول المتقدمة ، أما دولنا التي تعتمد على 
ريع الطاقات الناضبة ، فأمره يدعو للرثاء ، فليس هنلك بحث وال خطط 
والتدبير. عالم يعيش على المصادفة ، وال يرى دربه ألنه فقد البصر 

والبصيرة. 
مرض الكورونا شّكل مفاجأة للجميع ، وأثبت لنا بوجوب مراجعة قناعاتنا 
الجاهزة وحساباتنا الخاطئة . فالصين هذا البلد العمالق صاحب السور 
العظيم. والذي يمتلك نسبة سكانية تفوق بني األرض جميعا. كما يمتلك 
تجارة هي األكبر في العالم في كل شيء ، في نفوسه ودقة عمله وكثرة 
مصانعه ووفرة تجارته وضخامة بنائه. هذا البلد العظيم وجد نفسه تحت 
رحمة فيروس ال يرى إال بواسطة المجهر . فكيف بنا ونحن غير قادرين 

على خياطة جوارب أحذيتنا ؟
لقد أفرزت الكورونا  ظهور بعض التمييز العنصري ضد اآلسيويين ، 
الصين  أن  ، مع  إلى غيرهم  المرض وصّدروه  هذا  قد صنعوا  وكأنهم 
وبعض الدول األسيوية تقوم بأدوار بطولية ، لمحاربة هذا المرض والحّد 
الفايروس  انتشاره. وهي بريئة منه ، ألن هناك طفرات في تطور  من 
،وال عالقة لهذه الطفرة بمكان دون آخر. فطاعون فرنسا قبل قرنين ليس 

فرنسيا ، والحمى اإلسبانية لم ُتصنع في مدريد .
لقد عّرت الكورونة فكرة المقدس، والمتمثل باألضرحة أو األديرة أوالمعابد. 
لقد  والرزق.  والعافية  الصحة  في  الُمراد،  لطلب  الناس  لها  يحج  والتي 
نفسها من عدوى  قادرة على وقاية  الدينية غير  أصبحت هذه األماكن 
األمراض ، فعمدوا إلى رّشها بأنواع من المعقمات .لذلك فطلب الصحة 

ليس باألماكن الدينية وإنما بالمستشفيات وبالتوعية الفكرية والصحية. 
لقد كشفت الكورونا زيف الكثير من رجال الدين، وأعني الذين يتاجرون 
به ،فهؤالء الذين صدعوا رؤوس أتباعهم بالمفاهيم الغيبية. هؤالء اقتنوا 

الكمامة ونصحوا أتباعهم بقراءة األدعية!   
فتكت  وأوبئة،  أمراض  انتهت  كما  قريبا،  المرض  هذا  محنة  ستنتهي 

بالبشرية، وحصدت الماليين من البشر.
العلمية،  الجهود  بتكثيف  وإنما  بالتمني،  اليتّم  وباء  أّي  نهاية  ولكن 

والبحوث المختبرية من أجل إيجاد اللقاح المناسب. 

الكورونا والعمى
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المزارع الوردية

نافورة شوكوالتة عمالقة

متجر لبيع النمل في سنغافورة

أي شجرة تود أن تكون؟ النجم كارال  اعداد  من  الصفحة 

في مستودع على الجانب الغربي من مدينة ساو باولو، تنمو الفواكه والخضروات داخل برج مكّدس بالنباتات 
المغمورة بضوء وردي أثيري. إنها Pink Farms، أول مزرعة عمودية في المدينة البرازيلية التي تعاني من 

ندرة األراضي الزراعية والتضّخم السكاني.
تتكون المزرعة من برجين، أحدهما بارتفاع 8 طوابق واآلخر 10طوابق. باستخدام تقنية الزراعة الخالية من 
التربة، ونظام الري الذي يعيد تدوير المياه الخاصة به، ومصابيح LED باللونين األحمر واألزرق اللذين 
يتحدان لتكوين اللون الوردي، توفر األبراج منتجات أكثر بحوالي 100 مرة مما توفره مساحة مماثلة من 

األراضي الزراعية وتحقق وفرًا في استهالك المياه بنسبة 95 %.
ال يمكن اعتبار المنتجات في هذه المزرعة عضوية رسميًا ألنها ال تزرع على تربة فعلية. ولكن نظرًا لزراعتها 
تمامًا  فإن الخضروات نظيفة  المبيدات، وبالتالي  للرقابة، فال داعي الستخدام  بيئة محصورة وخاضعة  في 

وجاهزة لألكل مباشرة بعد قطفها.
القائمون على مشروع Pink Farms ال يعتقدون أن الزراعة العمودية ستحل محل الزراعة التقليدية ولكنهم 
يرون أنه في الوقت الذي تكافح فيه البرازيل زحف المزارع في غابات األمازون المطيرة وتحاول حل المشاكل 

البيئية األخرى المرتبطة بالزراعة فإن فكرة هذه المزارع تمثل بدياًل قيمًا.

 Swiss Choclatier Lindt Chocolate شركة  افتتحت 
زيورخ  مدينة  من  بالقرب  العالم  في  للشوكوالتة  متحف  أكبر 
مراحل  بمشاهدة  الشوكوال  لمحبي  الفرصة  متيحًة  بسويسرا 
يمكنهم  التي  الغنية  الشوكوالتة  أنواع  جميع  وتذوق  الصنع 

تناولها. 
غرار  على  صّممت  التي  الشوكوالتة  نافورة  المتحف  يتوسط 
الخفاقة الذهبية التي ظهرت في إعالنات Lindt التلفزيونية.  
بلغ ارتفاع النافورة 30 قدمًا بزنة 3 أطنان وحجم يتسع 390 
غالونًا من الشوكوالتة، وتميزت بقدرتها على ضخ الشوكوالتة 
في  وسكبها  الثانية  في  باوند   2.2 بمعدل  والداكنة  البيضاء 
أحواض زجاجية على مدار 24 ساعة في اليوم ولمدة 7 أيام 

في األسبوع.
يضم حرم المتحف الذي تبلغ مساحته 65000 قدم مربع أكبر 
متجر Lindt Chocolate Shop في العالم. ويتيح للزوار 
القيام بدورة حول نافورة الشوكوالتة وصنع الحلوى الخاصة بهم 

ألخذها إلى المنزل.

بالنسبة للكثيرين النمل مجرد آفة، لكن بالنسبة لرجل األعمال السنغافوري جون يي ، فإن اهتمامه الشخصي 
بالنمل دفعه إلى بدء عمل تجاري لبيع الحشرات التي يعتقد بأن لديها الكثير لتقدمه لنا. يقول جون يي، 
41 عامًا، “النملة رائعة حًقا ودورها هام جدا في النظام البيئي،  ومنها نتعلم الكثير مثل المثابرة واإلصرار”

افتتح جون يي متجره المتخصص بتربية النمل األليف، “Just Ants”، في أواخر شباط الماضي في الوقت 
الذي فرضت فيه إجراءات اإلغالق للحد من انتشار فيروس كورونا ولكن مبيعات المتجر انتعشت بشكل 

كبير اعتبارًا من تموز وذلك وفقًا لتصريحات جون بي.
اجتذب المتجر الذي يعرض أكثر من 30 نوعًا مختلفًا من النمل، عشاق النمل والمتفرجين الفضوليين على 
حد سواء, علمًا بأن أسعار النمل تراوحت بين 300-10 دوالر. ويبيع جون بي أيضا في متجره الديدان 

الحية كغذاء للنمل، على الرغم من أن النمل مغرمون بالعسل والفاكهة. 

وراؤول  سيتيللي  آنا  المصممان  ابتكر 
محاولة  في  موندي  كبسولة  بريتزل 
لتغيير نهج البشر تجاه الموت وتوفير 
التقليدية،  الدفن  لطرق  مستدام  بديل 

التي يمكن أن تلحق الضرر بالبيئة.
توفير  فكرة  على  تقوم  موندي  كبسولة 
“غابات  إلنشاء  األخضر  الدفن  خيار 
الذاكرة”، حيث يتم وضع جسد المتوفى 
ليتحول  الجنين  الكبسولة بوضعية  في 

الحقًا الى شجرة.
شكل  على  الكبسولة  الزوجان  صمم 
بيضة مصنوعة من مواد قابلة للتحلل 
أشجار  بذور  على  تحتوي  الحيوي 

خضراء اختارها المتوفى قبل وفاته. 
تحويل  موندي  كبسولة  من  الهدف 
المقابر من ساحات مهجورة الى غابات 
للناس  يمكن  بالحياة  نابضة  مزروعة 

زيارة الشجرة والعناية بها تخليدًا لذكرى أحبائهم.
“يقول الزوجان “ إذا كان لديك الفرصة للسماح ألحبائك بالعودة إلى دورة الحياة، إذا كان بإمكانك زيارتهم 
في غابة بداًل من مقبرة، إذا كنت تستطيع االعتناء بشجرة بداًل من تنظيف قبر، فلم ال!! مؤكد أّن الخسارة 
ال تزال قائمة ولكن مؤّكد ايضًا أن الشعور مختلف. هل يمكنك أن تتخيل األثر الذي ستتركه على أطفالك 
وهم يزورون أجدادهم المتوفين في الغابة؟ أليس من األجمل أن تشرح لهم أن الجد أصبح شجرة؟  والشجرة 

شيء يمكنهم فهمه والتفاعل معه”.
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يتيًما  بغداد  في  الحيدرخانة  منطقة  في  الغزالي1921  ناظم  ُوِلد 
االبتدائية  دراسته  استكمال  بالغة  بصعوبة  واستطاع  ضريرة،  ألم 
والمتوسطة، في المدرسة المأمونية.  شغف بقراءة كل ما تقع عليه 
يداه، واالستماع إلى المقام العراقي المعروف بسلمه الموسيقي العربي 

األصيل. 
ويقال إنه حين ُتوّفي كان في مكتبته 20 شريًطا سجل عليها أغنياته 
كافة وأغنيات المرحومة سليمة مراد. وفي مكتبته أيًضا كّراس كبير 
دّون فيه األغنيات التي أدتها جميع المطربات العراقيات بين 1910 
و1950 وفهرس ألغاني أستاذه محمد القبانجي، وفيه نصوص ألربع 

وستين أغنية مع ذكر السنة التي ُسجلت فيها تلك األغاني.
علم  في  العربية  المخطوطات  أشهر  عناوين  ن  دوَّ آخر  دفتر  وفي 
الموسيقا والغناء تلك الموجودة في محتويات مكتبة المتحف العراقي. 
»الجالغي  أّداها  التي  األغنيات  الغزالي  كتب   77 صفحة  وفي 
البغدادي« على مدى سبعين عاًما من 1870 ولغاية 1940. وفي 
سجل كبير آخر نجد الغزالي كتب المقامات العراقية المؤّداة والطبقة 
ن كل أغاني سليمة مراد. وهناك صفحات بخط  وطريقة الغناء. كما دوَّ

يد الراحل دّون فيها »تاريخ الديالوج في الغناء العراقي”.
التحق ناظم الغزالي بمعهد الفنون الجميلة إلكمال دراسته، فاحتضنه 

حقي الشبلي، نجم المسرح وقتها، وضمه إلى فرقة »الزبانية« واشركه 
عام  في  شوقي  أحمد  الشعراء  ألمير  ليلى«  »مجنون  مسرحية  في 
1942، وغّنى فيها أنشودة الحادي )َمن يقود الِجمال في القافلة( من 
ألحانه، فترجم من خاللها نبوًغا مبكًرا في إدراك معاني الشعر وارتباط 
الغناء بالمشهد الدرامي، »من مقام الهزام« ويطلق عليه في العراق 

»مقام الركباني«.
ل ناظم إثر هذه األغنية اتجاهه، تارًكا التمثيل المسرحي ليتفرغ  حوَّ
للغناء، وسط دهشة المحيطين به الذين لم يروا ما يبرر هذا القرار، 
خاصة أن ناظم كان يغني في أدواره المسرحية، إاّل أنَّ وجهة نظره 
كانت أنَُّه لكي يثبت وجوده كمطرب فإنَُّه ال بدَّ أْن يتفرغ تماًما للغناء.

المصرية  المطربة  مقلًدا  الضفاف«  أغنية »زهور  قدم  البدايات،  في 
لعدم  لم يستسلم  الغزالي  لكن  السنباطي،  آمال حسين ولحن رياض 
النجاح واتجه نحو صقل قدرته الصوتية بغناء المقام وأخذ يستمد منه 
ما هو مناسب مع صوته، وأخذ يتابع وصالت المولد النبوي الشريف 
بصوت محمد القبانجي ويوسف عمر، حتى أتقن المقامات الفرعية 
كالراشدي والحديدي واألورفه. تقّدم إلى اختبار اإلذاعة والتليفزيون، 
وبين عاَمي 1947 و1948 انضم إلى فرقة الموشحات التي كان 

يديرها ويشرف عليها الموسيقار الشيخ علي الدرويش.
أجاد الغزالي الموال باعتراف النقاد وكبار الموسيقيين الذين عاصروه، 
وما كان يميزه في ذلك معرفته وتعمقه في المقامات العراقية وأصولها 
إضافة إلى انفتاح حنجرته وصفائها، وكذلك جوابه المتين وقراره الجيد 

في مختلف ألوان المقامات وأنواعها.
لم يعتمد الغزالي على الشعر المتوارث ألكثر من ألف عام من عمر 
المقامات العراقية، بل فور ظهوره كان قد حسم أمر تجديد مفاصل 
المقام وأخذ منه خالصته. لم يأبه لكل منتقديه المحافظين على شكل 
اختار  المقام،  كثيًرا في  به، اختصر  المساس  التقليدي وعدم  المقام 
جديدة،  موسيقية  فرقة  الكبار،  الشعراء  ألهم  جميلة  عربية  قصائد 
ملحنين كباًرا، شعراء معاصرين أيًضا لكتابة األغاني التي تغنى بعد 
المقام وتسمى )بستة( وألول مرة أيًضا تصاحب مغني المقام مجموعة 

ا. كورال وكانت جيدة جدًّ
أغنية  تام، وبخاصة  نفسي  بانسجام  أغانيه األولى  الجمهور  استقبل 
فيها  جرى  إذاعية  أغنية  أول  وغنى  مني«  ضاع  اللي  ألقى  »وين 
ما  الحلوين  علّي  »مروا  أغنية  هي  موسيقيًّا  الهارموني  التوزيع 
خمسة  من  أكثر  للغزالي  قدم  الذي  نعيم  ناظم  له  لحنها  ودعوني« 
عشر لحًنا من أغانيه الشهيرة. ثم تناوب على تقديم األلحان له كبار 
منير  للموسيقي  األكبر  األخ  بشير  جميل  مقدمتهم  في  الموسيقيين 
بشير.فيما بعد، اختص الغزالي لنفسه تلحين أغانيه فقدم أغاني ذات 

حرفة موسيقية جيدة.
العراق،  خارج  األولى  للمرة  ناظم  سافر  حتى   1948 عام  ينتِه  لم 
وكانت فلسطين هي أولى محطاته؛ إذ ذهب مع الوفد الفني للدعم 

المعنوي وشحذ همة الجيش العراقي والجيوش العربية الموجودة في 
فلسطين لمحاربة إسرائيل، والتقى هناك مع عبدالسالم عارف الذي 
حيث   ،1963 انقالب  بعد  العراقية  للجمهورية  رئيًسا  الحًقا  أصبح 
تمتنت عالقة الصداقة بينهما بسبب ُحّب عارف لفن الغزالي والمقام 
العراقي عامة، وأخذا يلتقيان في فترات متباعدة لم تنقطع حتى بعد 

تولي عارف رئاسة الجمهورية.
أستاذه  يد  على  فتتلمذ  الغنائية  حياته  في  جديدة  ناظم صفحة  فتح 
محمد القبانجي فيما يخص المقام العراقي وأصول غنائه وتتلمذ على 
يد الموسيقار روحي الخماش في دراسة العود، وعلى يد جميل سليم 
دراسة »الصولفيج« وتعلم النوتة الموسيقية وتدوين ما أمكن تدوينه 

من األغاني التراثية، التي أصبح فيما بعد حارسها األمين.
منذ بداية الخمسينيات بدأت أغنيات الغزالي تعبر الحدود، فسافر إلى 
عدة دول، وأقام عدة حفالت في كثير من الدول العربية، وأصبح سفيًرا 
لألغنية العراقية. بداية الخمسينيات شهدت تطوًرا وانقالًبا ملحوًظا في 
غالبية مقاييس الغناء في العراق ومواصفاته، وبدأت بوادر األغنية 
نسمعها  حين  اليوم  نفاجأ  التي  ناظم  أغنيات  مع  تظهر  المتكاملة 
بوجود لوازم موسيقية ضمن توزيع موسيقي تتعدد فيه اآلالت الغربية 

والشرقية. ببساطة، َقَلَب الغزالي غالبية مقاييس الغناء في العراق.
أبسط  لسان  على  تجري  وجعلها  دواوينها  من  القصائد  أخرَج  هكذا 
الناس الذين أحّبوا كلماتها، وأحّبوا أكثر الصوت الذي نقلها إلى أذنهم 
بنبرة الشجن الشائعة في األصوات العراقية، وإن زاد عليها نبرة أكثر 

حزًنا بأدائه الدرامي الذي اختلطت فيها الحياة القاسية التي عاشها.
في منتصف الخمسينيات وبعد انتشار الحفالت الغنائية الحية بدأت 
العراق  في  تنتشر  حجرية  أسطوانات  على  األغاني  تسجيل  ظاهرة 
العربية، وقامت شركة »جقمقجي«  العربي والجزيرة  الخليج  ومنطقة 
بتسجيل أغاٍن لكبار الفنانين العراقيين وكان على رأسهم ناظم الغزالي. 
تميزت هذه الفترة باختيارات الغزالي الدقيقة ألغانيه وألعضاء فرقته 
الموسيقية وفرقة الكورس منسجمة األصوات، إلى جانب تعامله مع 
الملحنين والشعراء في الساحة الفنية العراقية، وظهرت أول مجموعة 
من هذه األغاني في أسطوانات، وكانت هذه األعمال التي قدمها في 
الحفالت واألمسيات الغنائية مثل »طالعة من بيت أبوها« و»ما أريده 
الغلوبي«، و»يا أم العيون السود«، وغيرها من األعمال الرائعة، وكان 

يشرف على توزيعها الموسيقي جميل بشير.
ناظم  بها  اشتهر  التي  العراقية  المقامات  من  وغيرها  األعمال  بهذه 
الغزالي طبقت شهرته اآلفاق العربية، وقدمت شهادات بقدرته الغنائية 
واألدائية من قبل عمالقة الغناء. ولم يتواَن موسيقار األجيال محمد 
عبدالوهاب عن أن يعرب عن رغبته في التلحين لناظم الغزالي. تم 
االتفاق على ذلك في صيف 1961 غير أن فرحة ناظم لم تكتمل 

ووافاه األجل قبل أن يتم هذا المشروع الكبير.

الركن الثقافي

البغدادي ابتسام  بقلم: 

8
كي ال ننسى ...
  ناظم الغزالي

تحّدى الصعاب وثابر لتحقيق هدف حلم به, لم يفقده فقدان بصره بصيرته، بل أغناه علمًا وأدبًا … أبدع وترك 
بصمته في ميادين أدبية عدة , نتحدث عن عميد األدب العربي الحديث ورائد التنوير األديب المصري طه 

حسين في ذكرى وفاته المصادف يوم 28 اوكتوبر / تشرين األول 2020.
عاش طه حسين حر الرأي وكان فكره مزيج حضارتين متناقضتين, حضارة الشرق وحضارة الغرب. فبات أحد 
ر واالنفتاح  أهم المفكرين العرب الذين تمردوا على التقاليد البالية ونبذوا التخلف والظلم, فكّرس أعماَله للتحرُّ

الثقافي، مع االعتزاز بالموروثات الحضارية  القّيمة.
نال حسين جائزة األمم المتحدة لجهوده في الدفاع عن حقوق اإلنسان في مصر ، كما منح وسام النيل ، أعلى 

جائزة ممكنة في مصر.
ثمانون عامًا من اإلبداع والتمّيز، أثمرت بحرًا أدبيًا أثرى المكتبَة العربية بأكثر من خمسين كتابًا في الفلسفة والتاريخ ونظرية التعليم واألدب.
تزّوج طه حسين من السيدة سوزان بريسو التي كانت ظاًل له لم تفارقه يومًا حتى فارق هو الحياة بأكملها في أكتوبر/ تشرين األول 1973.

 “Avec Toi” كتاب سّطرته سوزان بريسو باللغة الفرنسية عقب وفاته؛ إحياًء لذكراه التي لم يطِوها الموت وال النسيان. يروي الكتاب الذي 
ترجم فيما بعد الى العربية, إحدى أرقى قصص الحب في عالم األدب. رقّي مصدره التناقض بين بريسو وحسين من حيث الدين واللغة والبيئة 
الثقافية, حسين مصري مسلم وبريسو فرنسية كاثوليكية, هو من عائلة فقيرة ، وهي من عائلة أرستقراطية. كان حبًّا من أول همسة، وزواجًا متينًا 
لم تفُتر فيه المحبة يومًا ولعل جدران “رامتان “ تحمل في طياتها ذكريات سنوات طويلة جمعتهما في رحلة طويلة غير تقليدية تغلبا فيها معًا 

على مصاعب الحياة. “رامتان” منزل طه حسين وسوزان بريسو أصبح اليوم متحفًا ومركزًا ثقافيًا يضّم تراثًا قّيمًا لألدب العربي .

وتدّل  ووفاته  ميالده  تاريخ  األدب  مؤرخو  أغفل  مقٌل  شاعر 
أّنه  تمام على  أبي  له ووردت في حماسة  التي نسبت  األبيات 
كان غنّيًا وأمس فقيرًا, وذّل بعد عزّ, وتتحّدث األبيات عن عاطفة 

أبوّية صادقة قال:

بقلم: األستاذ الياس طبرة

بقلم: جهاد آدم

أنزلني الدهر على حكمه          
وغالني الدهر بوفر الغنى        
أبكاني الدهر ويا ربما           
لوال بنيات كزغب القطا          
لكان لي مضطرب واسع         

وإّنما أوالدنا بيننا 
لو هبت الريح على بعضهم               

من شامخ عال الى خفض 
فليس لي مال سوى عرضي
أضحكني الدهر بما يرضي
رددن من بعض الى بعض

في األرض ذات الطول والعرض 
أكبادنا تمشي على األرض
المتنعت عيني من الغمض

شاعر في الذاكرة

حطان بن المعلى
طه حسين في ذكرى رحيله
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9الركن الثقافي

الصعوب حسام  بقلم: 

قد تكون النقطة الثانية من نقاط عالمنا _ الحقائق المطلقة _ واحدة من أكثر مواضيع 
الجدل الشائعة والعمومية بين صفحات الورق أو خلف الشاشات في الفضاء االلكتروني 
الفكرة ونذهب بها إلى مساحة مكانية صغيرة  الرحب، لكننا وفي هذه المرة سنأخذ هذه 
_ سطور هذه المقالة _ ويعود لك عزيزي القارئ أن تحدد مساحة وجودها الزماني من 

وقتك الحقًا.

لسنا بصدد تعريف الحقائق المطلقة والنسبية، ولن نتطرق لمفاهيمها المختلفة في الفلسفة، 
ولن نأتي بأي ذكٍر لنقاط تميزها بين الفلسفة والعلوم! كل ما هنالك أننا _ أنا وانت _ 
سنعود بها إلى واحدة من أهم استعماالتها العملية واألولية في حياتنا! والتي هي وبكل 

بساطة: وجودها بيني وبينك!

ليس مهمًا في حديثنا اليومي أو تنافسنا في العمل أو حوارنا األدبي والثقافي، أو في أي 
شكل كانت عليه العالقة بيننا، أن تكون من أنصار الحقائق المطلقة أو النسبية، ما يعنينا 
حقًا هو ما ينتج عن هذه المناصرة أو االعتقاد! فإذا كنَت ممن يأخذون بالمفهوم النسبي 
للمعتقدات واألفكار، فأنت قد حللت المشكلة أصاًل! أما إذا كنت ممن يأخذون بالمفهوم 

المطلق لمعتقداتهم ومعتنقاتهم، فإنني أنصحك وبكل بساطة بـ: األنانية! 

ُكْن أنانيًا في تعاملك مع أي حقيقٍة مطلقٍة تملكها، للدرجة التي ال تقبل فيها بمنحها لغيرك! 
اعتبرها كنزك الشخصي _ حتى ولو وجدتَ  يقينًا من يشاركك إياها _ اعتبرها باكورة 
تجربتك الخاصة وفهمك الوحيد الصحيح لكل هذه الدنيا بما فيها، تمسك بها كما لو أنها 
من لحمك ودمك، هذه حريتك الفكرية والشخصية، ولكن افعل هذا كله وأكثر على صعيدك 
الشخصي! مارس هذا كله وأكثر على مستواك الفردي! ال تمنحني هذا الكنز الثمين _ في 
معرض عالقتنا الدائمة أو الطارئة _ بوصفه كنزًا وإال طمعت فيه !! فأنت _ كما اتفقنا 
سابقًا _ تعامل حيازتك لهذا الكنز المعرفي بأنانية! فدافع عن هذا الكنز كما شئت في 
معرض امتالكك له، ودعني أكتشف مواصفاته بنفسي عندما تضعه بيني وبينك! فلربما 
غفلُت عن بعض أسراره _ التي يتميز بها من وجهة نظرك _ فلم أرغب باقتنائه، مما 

سيجعلك تمتلكه لوحدك! تصور كم تتماشى هذه الفكرة بجماٍل مع األنانية!

هذا ناهيك عن السؤال الواقعي والمزعج: كم ستكون قضيتك أصعب وأكثر حرجًا عندما 
تعرض هذا الكنز على سبعة مليارات من الناس؟! وكم سيكون من األفضل لك _ ولربما 
لهم _ أن تلتزم بالصيغة التي ذكرناها من األنانية، في تعاملك مع كنزك عندما ستعرضه 

عليهم جماعةً  كانوا أم فرادا !!

عزيزي القارئ, أن تؤمن بوجود حقيقة مطلقة من عدمها على الصعيد الفردي، فهذا شأنك 
الجمعي  المستوى  على  الميزان  في  هذه  حقيقتك  تضع  عندما  ولكن  وخيارك،  وحريتك 
اإلنساني، فإن صفة اإلطالق تنتفي عنها، لنفس السبب الذي أوجد لها هذه الصفة أساسًا 
لديك، والذي هو: أن لكل فرد من اإلنسانية حريته وخياره هو اآلخر، وال فرق في أن تشترك 
في هذه الحقيقة مع مجموعة أو فئة من األفراد، ألنك ستجد دائمًا من يخالفك الرأي فيها 

على المستوى الجمعي اإلنساني، حتى ولو كان شخصًا واحدًا.

وحتى تعرف _ عزيزي القارئ _ كم سيصبح الوضع مقيتًا وعقيمًا في حاالت اإلطالق 
يقينًا  تؤمن  أنك  هب  اإلنساني:  المستوى  إلى  ويتجاوزه  الفردي  الصعيد  يلتزم  ال  الذي 
بامتالكك لحقيقة مطلقة تتعلق بمعتقٍد أو فكرٍة أو أي شيٍء مهما بلغت بساطته أو قيمته، 
فإنك كلما سمعَت مني ما يخالف إيمانك ويقينك هذا، في معرض حوار أو نقاش أو حتى 
عالقة، ستكون بكل وضوح وبدون تجميل للعبارات: تسمعني وال تسمعني! ولك أن تتخيل 
إذا كنت أنا اآلخر أمتلك يقينًا أو إيمانًا مطلقًا يخالف ما تعتقده أنت حول الموضوع نفسه، 
فكيف ستكون النتيجة؟! سنكون أنا وأنت مثااًل صارخًا عمليًا جليًا لـ )حوار الطرشان( !!

وهذا ما يعيدنا أخيرًا إلى نقطة العالم األولى: )الفهم والقناعة(، لنسأل أنفسنا وبكل بصراحة 
ودون أي حياء: إذا كنا ال نسمع بعضنا بعضا ابتداًء!! فكيف لنا أن نفهم انتهاًء؟!!

  نقاط عالم ......

الحقائق المطلقة ! النقطة الثانية  

قصص واقعية من مفاهيم وعلم الباراسيكولوجي
العزاوي د.هديل  بقلم: 

االحالم رموز مشفرة

بشيخ  الدراسية  المرحلة  نتيجة  استالمها  قبل  دائما  منى  تحلم صديقتي 
يأخذها الى مكان يشبه الكهف ويوقد لها شمعة, فاذا كان نورها شديد الوهج فإنها تنجح وتكون األولى على أقرانها، 

أما اذا كان نورها ضعيفًا فإنها تنجح وتكون الثانية، واستمر الحلم يراودها حتى قبولها في الكلية.
عبر التاريخ نسمع بالكثير من القصص عن رؤيا األنبياء عليهم السالم، وتبدو أكثر تجليًا في رؤيا النبي يوسف 
عليه السالم والمذكورة في القرآن الكريم والتوراة ) حزمة القمح، الكواكب األحد عشر والشمس والقمر( وتفسيره لألحالم 
)للذي سقى الخمر، واآلخر أكل الطير من رأسه، األبقار السمان والهزيلة، السنابل المليئة والفارغة(، فكل هذه الصور 
في األحالم رموز مشفرة منها ما يتحقق بشكل يومي ومنها ما تحقق بعد حين أو أضغاث ال تعبر عن شيء مهم او 
كوابيس تشير ألمر ال خير فيه، أما الرؤيا فتعني رؤية كل ما يتعلق بالذات اإللهية أو األنبياء والرسل عليهم السالم, 

أو أي أمر فيه شأن عظيم.
االحالم بأشكالها كافة تزودنا أحيانًا بالمكاشفات الحقيقية, وهي انعكاس لصورنا الرمزية في الغيب السابق, وتعطي 
أجوبة للذين يشككون بالغيبيات واإليمان بخلق هذا الكون، وال تظهر تلك الصور اال للصالحين ليزدادوا يقينًا وإيمانًا 

وهم من توكل لهم األمانة. 
ترتبط األحالم بشكل وثيق في سايكولوجية اإلنسان، فيحلم بالكوابيس عندما يتناول الطعام بكثرة وينام مباشرة، عندما 
يفكر بالنزاعات مع أشخاص، أو يكون متعبًا من أعمال شاقة وأعباء الحياة، فلذلك كلما تخّلص اإلنسان من التفكير 
واالنشغال بمشاكل الحياة والتصالح مع نفسه واآلخرين كلما اقترب من الصورة الحقيقية لحياته والخفايا المستقبلية .

للذين لديهم القدرات في الباراسايكولوجي إمكانية التحّكم باألحالم أي يستطيع قبل أن ينام  أن يتخيل شيئًا يسعده 
او يكشف عن أمر يبحث عنه، ويستطيع أيضًا أن يعرف أنه يحلم ويكمل السير في الحلم، هؤالء يجب ان يتميزوا 
بخفة نومهم أي أن تكون روحه مسافرة بين الواقع والحلم، أما الذين ينامون نومًا عميقًا أغلبهم ال يتذكرون الحلم بعد 

االستيقاظ .
تفسير رموز تلك األحالم ما زالت تشغل الباحثين والكثيرين من الراغبين في معرفة أسرارها ولدينا مفسرون معروفون ، 
ولكن يختلف تفسير تلك الرموز حسب تفاصيلها فكل رمز بشكل عام يعكس أمرًا واحدًا ولكن مع ارتباط تلك الرموز 

باحداث اخرى يمكن أن يغّير التفسير العام.
التجربة البسيطة في اكتشاف قدراتك في الباراسايكولوجي من المهتمين باألحالم هو أن تتخيل قبل النوم أمرًا ترجو ان 
يتحقق وطالما تنتظره او أمرًا تريد الكشف عنه، سوف ترى رموزًا قريبة او أخرى خيرًا فيها وتظهر حسب استعداداتك 

وطاقاتك .

بقلم: هادي المهدي

لو أردنا أن نضع تعريفا محددا للسعادة لواجهنا صعوبات عديدة تتعلق بداية بتعدد التعريفات 
التي وضعها المفكرون على مر تاريخ الفكر اإلنساني مرورا بتباين المعنى طبقا للحالة التي 

تعتري شخصًا ما في مكان ما وفي زمان ما.
ما أعنيه بالنقطة الثانية أن السعادة بالنسبة لفرد يعيش في مكة في القرن الخامس الميالدي ال تحمل ذات المفهوم الذي 

تحمله السعادة بالنسبة لفرد يعيش في العراق في القرن العاشر الميالدي.
كل فرد منهما يحمل تصورا مبنّيًا على المؤثرات الدينية واالجتماعية واالقتصادية المحيطة به.

اختالفنا في مفهوم السعادة لن يعوق اتفاقنا حولها بمعنى أّنه أّيا كانت السعادة فهي غير قابلة للدوام.
إال أن األزمة ال تكمن في هذه الحقيقة بل في حقيقة كون الكائن االنساني يرفض هذه الحقيقة ويسعى الى ديمومة 

السعادة ومن هنا جاءت فكرة العالم اآلخر الذي ال تعاسة فيه.
وأقول بأن هذه الفكرة تجهض معنى السعادة أساسا إذ أن السعادة لم تكن لُيشعر بها لوال انقطاعها بفعل التعاسة أو 

حلولها محل التعاسة واال لما كان لها أثر إيجابي في النفس.
وعليه نرى ٱن السعادة أمر يجب السعي الدائم لبلوغه مع تفّهم إمكانية فقده من أجل سعي جديد وهكذا هي مغامرة 

الحياة.

السعادة ووهم الديمومة
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عالم الصحة 10
مرض البوليمياالصفحة بقلم د. عامر بطرس داود

إن مرض البوليميا المعروف باسم الشره المرضي، هو اضطراب خطير في 
تناول الطعام قد يهدد الحياة، واألشخاص الذين يعانون من الشره المرضي 
قد ينخرطون سرا في تناول كميات كبيرة من الطعام مع فقدان السيطرة على 
األكل، ثم تطهير معدتهم في محاولة للتخلص من السعرات الحرارية الزائدة 
بطريقة غير صحية، وللتخلص من السعرات الحرارية ومنع زيادة الوزن، 
قد يستخدم األشخاص الذين يعانون من الشره المرضي طرقا مختلفة، على 
سبيل المثال قديقوم المريض بتحريض نفسه بانتظام على القيء أو إساءة 
استخدام الملينات أو المكمالت الغذائية إلنقاص الوزن أو مدرات البول أو 
الحقن الشرجية بعد األكل، أو قد يستخدم طرقا أخرى لتخليص نفسه من 
نظام غذائي  اتباع  أو  الصيام  مثل  الوزن،  زيادة  ومنع  الحرارية  السعرات 

صارم أو ممارسه تمارين بشكل مفرط.
أعراض مرض البوليميا

مريض الشره المرضي مشغول على األرجح بوزنه وشكل جسمه، ويمكنه 
التي يصورها بنفسه، وألنه  العيوب  الحكم على نفسه بشدة وخطورة على 
مرتبط بالصورة الذاتية وليس فقط بالطعام، فقد يكون من الصعب التغلب 
على الشره المرضي، ولكن العالج الفعال يمكن أن يساعده على الشعور 
المضاعفات  وعكس  الصحية،  األكل  أنماط  وتبني  نفسه  حيال  بتحسن 

الخطيرة، والعالمات المرضية قد تشمل ما يلي :
االنشغال الدائم بشكل جسمه ووزنه .
العيش في خوف من اكتساب الوزن .

تناول كميات كبيرة من الطعام بشكل غير طبيعي في جلسة واحدة .
الشعور بفقدان السيطرة أثناء اإلصرار، وال يمكنه التوقف عن األكل أو عدم 

القدرة على التحكم في ما يأكله  
إجبار نفسه على القيء أو ممارسة الكثير للحفاظ على زيادة الوزن بعد 

تناول الطعام .
الطعام  تناول  بعد  الشرجية  الحقن  أو  البول  ومدرات  المسهالت  استخدام 

عندما ال تكون هناك حاجة إليها  
الصيام وتقييد السعرات الحرارية أو تجنب بعض األطعمة بين االنغماس .
استخدام المكمالت الغذائية أو المنتجات العشبية بشكل مفرط لفقدان الوزن.

ويتم تحديد شدة الشره المرضي من خالل عدد المرات التي يتم تطهيرها 
أسبوعيا، وعادة مرة واحدة على األقل في األسبوع لمدة ثالثة أشهر على 

األقل .
متى يزور مريض البوليميا الطبيب؟

إذا كان لدى المريض أي أعراض الشره المرضي، يطلب المساعدة الطبية 
في أقرب وقت ممكن، وإذا تركت دون عالج يمكن الشره المرضي يؤثر 
بشكل كبير على صحته، والتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية األولية أو 
أخصائي الصحة العقلية عن أعراض ومشاكل الشره المرضي، وإذا كان 
العالج فعليه أن يثق في شخص ما حول ما يمر به،  مترددا في طلب 
سواءًا كان صديقا أو محبوبا، أو معلما أو قائدا، أو شخصا آخريثق به، 
ويمكن له أو لها مساعدته في اتخاذ الخطوات األولى للحصول على عالج 

الشره المرضي بنجاح.
دور األسرة في عالج مرض البوليميا

إذا كنت تعتقد أن أحد أفراد أسرتك قد يعاني من أعراض الشره المرضي، 
قم بإجراء مناقشة مفتوحة وصادقة حول مخاوفك، وال يمكنك إجبار شخص 
والدعم، ويمكنك  التشجيع  تقديم  يمكنك  لكن  ما على طلب رعاية مهنية، 
الصحة  في  أخصائي  أو  مؤهل  طبيب  على  العثور  في  المساعدة  أيضا 
العقلية، وتحديد موعد وعرض حتى المتابعة، ونظرا ألن معظم األشخاص 
المصابين بمرض اإلفراط في تناول الطعام يكونون عادة بوزن طبيعي أو 
زيادة طفيفة في الوزن، فقد ال يكون واضحا لآلخرين أن هناك مشكلة ما، 

والعالمات التي قد تالحظها العائلة واألصدقاء تشمل :
قلق باستمرار أو يشكو من كونه سمينًا.. 1
وجود صورة مشوهة للجسم سلبية بشكل مفرط.. 2
تناول بشكل متكرر كميات كبيرة غير معتادة من الطعام في جلسة . 3

واحدة، وخاصة األطعمة التي عادة ما يتجنبها الشخص 
اتباع نظام غذائي صارم أو الصيام بعد األكل.. 4
عدم الرغبة في تناول الطعام في األماكن العامة أو أمام اآلخرين.. 5
أو . 6 الوجبات  أثناء  أو  مباشرة  الطعام  تناول  بعد  الحمام  إلى  الذهاب 

لفترات طويلة من الزمن.
ممارسة الرياضة أكثر من الالزم.. 7

وجود تقرحات أو ندوب أو نسيج على مفاصل اليد.. 8
تلف األسنان واللثة.. 9

تغيير الوزن المفاجئ.. 10
تورم في اليدين والقدمين.. 11
تورم الوجه والخد من الغدد المتضخمة.. 12

أسباب مرض البوليميا وعوامل الخطر
السبب الدقيق للمرض غير معروف، ويمكن للعديد من العوامل أن تلعب 
والبيولوجيا  الوراثة  علم  ذلك  في  بما  األكل،  اضطرابات  تطوير  في  دورا 
والنساء  والفتيات  المجتمعية وقضايا أخرى،  والتوقعات  العاطفية  والصحة 
والشره  والرجال،  الفتيان  أكثر من  المرضي  بالشره  أكثر عرضة لإلصابة 
المرضي في كثير من األحيان يبدأ في أواخر سن المراهقة أو في مرحلة 
الخاص بك  المرضي  الشره  التي تزيد من خطر  المبكر، والعوامل  البلوغ 

قد تشمل :
العامل الوراثي: فاألشخاص الذين لديهم أقارب من الدرجة األولى )األشقاء، 
اآلباء واألمهات أو األطفال( الذين يعانون من اضطرابات األكل قد يكونون 
أكثر عرضة لإلصابة باضطراب في األكل، مما يوحي بوجود ارتباط وراثي 

محتمل، وزيادة الوزن كطفل أو مراهق قد يزيد من الخطر.
مثل  والعاطفية  النفسية  المشاكل  ترتبط  والعاطفية:  النفسية  القضايا 
االكتئاب واضطرابات القلق أو اضطرابات استخدام المواد الغذائية ارتباًطا 
الشره  من  يعانون  الذين  األشخاص  يشعر  وقد  األكل،  باضطرابات  وثيقا 
المرضي عن أنفسهم بشكل سلبي، وفي بعض الحاالت قد تكون األحداث 

المؤلمة واإلجهاد البيئي من العوامل المساهمة .
اتباع نظام غذائي: فاألشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا أكثر عرضة 
لإلصابة باضطرابات األكل، وكثير من الناس مع الشره المرضي يحد بشدة 
من السعرات الحرارية بين الحلقات الشراهة، والتي قد تؤدي إلى الرغبة في 

الشراهة مرة أخرى تناول الطعام ثم تطهير المعدة .
عالج البوليميا

 من الممكن معالجة الشره المرضي بعدة طرق، فإما باإلستشارة والمعالجة 
الكآبة(. كلما شخصت  تعالج  التي  أو بواسطة األدوية )كاألدوية  النفسية 
الحالة في فترة باكرة وكان العالج باكرًا كلما كان أفضل للمصاب لتسهيل 
وتسريع عملية الشفاء ويساعد هذا الموضوع أيضًا على تجنب نشوء بعض 
يستطيع  النفسي  المستشار  مع  بالتعاون  حالتها.  وتطور  الطبية  المشاكل 
المريض المصاب أن يتعلم كيفية الشعور باألفضل تجاه نفسه ما يساعده 

على تناول الطعام بشكل طبيعي.
هذه  وفي  األشخاص  من  عدد  عند  الكآبة  بعض  البوليميا  تصاحب  قد 
الحالة يكون هناك حاجة الى عالج شامل أكثر وقد تتطول الفترة الزمنية 
للشفاء من هذه المشكلة وتحسن حالة المريض، تتطلب اضطرابات األكل 
وقتًا للشفاء منها لذلك خالل فترة العالج من المرجح أن يعاني الشخص 
واستشارة  بمفرده  بحلها  المحاولة  بعدم  ينصح  وهنا  المشاكل  بعض  من 

المختصين بهذا الموضوع لمساعدته.

العيون  جفاف  من  الحماية  في   3 األوميجا  يساعد 
القلب  جهاز  أمراض  من  يحمي  كما  أعراضه  وتخفيف 
ومن  المناعة،  جهاز  أمراض  ومن  الدموية،  واألوعية 

األمراض العصبية. 

األكل،  وجبات  قبل  األقل  على  ساعة  ربع  المشي  إّن 
الذي  اإلنسولين  استهالك  من  الجسم  حماية  في  يساعد 
يبعد  مما  منه  قليلة  كمية  يكفي  حيث  البنكرياس  يفرزه 

مرض السكري. 
إّن تقليل نسبة الملح يحمي من أمراض الضغط، ومن 
البدائل الصحية للملح استعمال الفلفل والثوم واألعشاب 

التي تعطي األكل مذاقًا ممّيزًا.

يقلل عصير التفاح من اإلصابة بالروماتيزم والزهايمر، 
كما ويساعد على جعل عملّية الهضم سليمة ويقلل من 

أمراض الكبد والكليتين. 
قلة النوم لها تأثير سلبي على مناعة الجسم، حيث إن 
الجسم ينتج مادة الميالتونين أثناء النوم، المصنعة لخاليا 

الدم البيضاء والتي تحارب األجسام المضرة. 

مثل:  المعدنّية  األمالِح  من  عدد  على  التمر  يحتوي 
النحاس الذي يعد عنصرًا هامًا إلنتاج خاليا الدم الحمراء، 

واليود الذي ينشط الغدة الّدرقية. 
للعسل خصائص عديدة ومتنوعة ومن هذه الخصائص 
في  خارجيًا  استخدامه  عند  للبكتيريا  كمضاٍد  يعمل  أّنه 
يسّرع  أّنه  كما  والجروح،  الحروق  البسيطة من  الحاالت 

عملية الشفاء وااللتئام 

تناول األغذية الغنّية بفيتامين C مثل الفراولة، والكيوي، 
الكوالجين  نمو  تحفيز  على  يساعد  الحمضية  والفواكه 

ومكافحة التجاعيد والخطوط الرفيعة. 
من أسباب ظهور الهاالت السوداء: قلة النوم، واحتباس 
السوائل تحت العين بسبب كثرة األمالح والتدخين ونقص 
الحديد، لذلك ُينصح باإلكثار من شرب الماء والنوم لفترة 

مناسبة واستخدام الكمادات الباردة على األعين. 

معلومات صحية سريعة      
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11 عالم الرياضــة

كانت عودة مسابقات الجودو إلى المنافسة وسط جائحة الفيروس التاجي جيدة بالنسبة للكندية جيسيكا كليمكيت 
3 عامًا، من ويتبي بأونتاريو والتي حصدت المركز األول وتقلّدت الميدالية الذهبية بفوزها على الفرنسية هيلين 

ريسيفو في إطار مسابقات جراند سالم في بودابست، المجر.
كما تصّدرت كليمكيت التصنيف العالمي لالتحاد الدولي للجودو للسيدات تحت 57 كيلوغرامًا متبادلة المنصب 

مع زميلتها الكندية وبطلة العالم لعام 2019 كريستا ديجوتشي.
هذا وقد اختتمت كندا مشاركتها بالبطولة بثالث ميداليات أخرى بعد ذهبية كليمكيت: 

فقد حصل أنطوان فالوا-فورتيير 30 عامًا من مدينة كيبيك على الميدالية الفضية لفئة وزن أقل من 81 كغ وصعد 
إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي. 

كما فاز آرثر مارجليدون من مونتريال بالميدالية البرونزية في فئة أقل من 73 كغ ضد الروسي موسى موغوشكوف 
ليحصد الالعب البالغ من العمر 27 عامًا المركز الثالث. 

وأضاف مواطن تورونتو المولود في اإلسكندرية  شادي النحاس, 22 عامًا, برونزية أخرى بهزيمته الروسي أرمان 
أداميان في فئة أقل من 100 كغ متراجعًا رغم فوزه الى المركز الثامن في التصنيف العالمي.

األسطورة .... يسّجل
الهدف 100 لليفربول

أفضل  أحد  ليصبح  كلوب  يورجن  قيادة  تحت  نضجت  حقًا  عالمية  هجومية  موهبة 
الالعبين في العالم. فبعد تسديدة مذهلة في ديربي ميرسي سايد، تعادل المصري محمد 
صالح مع كيفن كيجان في 100 هدف عبر جميع المسابقات بالقميص األحمر لنادي 
ليفربول. واحتل بهذا المركز رقم 17 في قائمة هدافي ليفربول. إنه إنجاز استثنائي أن 
يسجل مهاجم 100 هدف في ناد واحد. ما جعل هذا اإلنجاز أكثر إثارة لإلعجاب هو 
أن صالح احتاج إلى 159 مباراة فقط للوصول إلى هذا اإلنجاز، سبقه فقط روجر 

هانت )144 مباراة( وجاك باركينسون )153( 
أحرز صالح 79 هدفا في الدوري اإلنجليزي الممتاز، وهي حصيلة أكسبته الحذاء 
الذهبي في أول حملتين له على ملعب آنفيلد، هدف في تصفيات دوري أبطال أوروبا، 

هدف في كأس االتحاد، و19 هدفا في دوري األبطال.
الفريق  مع  اليسرى،  بقدمه  هدفًا  محمد صالح سجل 79  أن  ليفربول  موقع  وأوضح 

اإلنجليزي، و17 هدفًا بقدمه اليمنى، في حين إنه أحرز 4 أهداف برأسه.
االحمر،  بالقميص  هدفًا. 100  اإلجمالي ألهداف صالح 177  العدد  بلغ  وقد  هذا 
34 بقميص روما، 20 مع بازل، 12 مع المقاولين العرب، 9 مع فيورنتينا، و2 رفقة 

تشيلسي.

فوز ساحق وتقاعد مفاجئ للنسر
شهدت بطولة UFC 254 أداًء مهنيًا عاليًا وفوزًا جديدًا للنسر، الذي أضاف فصاًل قويًا آخر إلى مسيرته التي لم ُيهزم 
فيها وترّبع على عرش فئة الوزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة بكفاءة كبيرة وحظي بلقب أعظم مقاتل 

MMA في تاريخ

سّجل المقاتل الروسي خالل مسيرته القتالية 29 فوزًا كان آخرها فوزه على المقاتل األمريكي جاستن جايثجي في “جزيرة 
القتال” في أبو ظبي حيث نجح حبيب في الدفاع الثالث عن لقبه والفوز بحركة إخضاع. لحظات قليلة تلت فوزه ليعلن 
عقبها مباشرة انتهاء مسيرته واعتزاله تكريمًا لوالدته التي وعدها بعدم خوض مواجهات أخرى بعد وفاة والده عبد المناب 

.COVID-19 نورماغوميدوف في وقت سابق من العام الحالي بسبب مضاعفات اصابته بـ
انتصارات حبيب نورماغوميدوف تنّوعت بين 11 انتصار باالستسالم، 8 انتصارات بالضربة القاضية و10 انتصارات 

بقرار باإلجماع.

الكرادي ناريمان  بقلم  الصفحة 

4 ميداليات لكندا في جراند سالم
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ترفيه وتسالي

ســودوكـو
األبراج الشهرية

الحل
 السابق

بــرج الحمــــــــــل: أحوالــك ستتحســن بشــكل واضــح خــالل االيــام القادمــة  ، الفــرج قريــب مهمــا مــررت 	 
بمشــكالت ومتاعــب، رســالة مهمــة تصلــك.         

ــور: ال تــدع الهمــوم تســيطر عليــك، فاألمــور تســير علــى مــا يــرام، دخــل إضافــي فــي 	  ــرج الثـــــــــ ب
طريقــه إليــك ومفاجــأة ســارة علــى صعيــد العمــل.        

بــرج الجــــــوزاء: حافــظ علــى بــرودة أعصابــك والســيما فــي هــذه المرحلــة التــي تمــر بهــا، نظرتــك 	 
الصائبــة إلــى بعــض األمــور ســتثبت لمــن حولــك جدارتــك.  

بــرج الســرطان: بعــض المشــكالت التــي تشــغل بالــك ســتجد لهــا حــاًل خــالل االيــام القادمــة، مشــروع 	 
عمــل ســيعرض عليــك قريبــًا.   

ــد: ســتتاح لــك فــرص عديــدة هــذه الفتــرة للتقــدم والظهــور فــي مجــال العمــل، بعــض 	  ــرج األســــــــ ب
األمــور المزعجــة تعتــرض ســبيلك.   

بــرج العــــــــذراء: فتــرة حرجــة تمــر بهــا اليــوم ولكنــك تتجاوزهــا بنجــاح، اســتعمل اللباقــة فــي معاملتــك 	 
مــع الغيــر وامســك نفســك عــن الغضــب.  

بــرج الميــــــــزان: ســتضع حــدًا لمتاعــب كثيــرة مــررت بهــا، الجــو مالئــم اآلن لتحقيــق مــا تخطــط لــه 	 
منــذ فتــرة طويلــة.    

بــرج العقــــــرب: ربــح وفيــر ينتظــرك وتحســن فــي مختلــف المياديــن التــي تخوضهــا، ال تــدع بعــض 	 
األمــور التافهــة تؤثــر عليــك. 

بــرج القـــــــوس: يــوم مناســب لتحقيــق أمانيــك، نجمــك آخــذ بالصعــود والينقصــك إال القليــل مــن الجــرأة 	 
واإلقــدام لتكمــل الطريــق وتصــل إلــى غايتــك.  

ــدي: االوقــت مناســب التخــاذ القــرار الحاســم فــي أكثــر األمــور وخصوصــًا فيمــا يتعلــق 	  ــرج الجــــــ ب
بمســتقبلك المهنــي.      

بــرج الدلـــــــــــو: لديــك طاقــات هائلــة عليــك أن تســتغلها بحكمــة ، مشــروع مهــم ســتقوم بــه قريبــًا دون 	 
استشــارة أحد.                    

بــرج الحـــــــوت: الــدرب الــذي تســير عليــه طويــل ولكنــك ســتصل فــي النهايــة إلــى مــا تصبــو إليــه، ال 	 
تســتبق األمــور واســتمع إلــى نصائــح المخلصيــن لــك.       
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كلمــات متقاطعــة
أفقي: 

1-مطرب عراقي 
2-مضطر - متشابهان - رّتب )معكوسة(

3- حروف متشابهة - خاصتهم
4- حرف جازم - أعمى - متشابهان

5- حلم - من الكواكب - بريقي
6- تهاني - حرف ناصب

7- نرجيلة - ليرة )مبعثرة( - خاصته
8-نحصي - شعور - خاصته

9-  من أعضاء الجسم )معكوسة( - نصف )عالم (
10 -من النبات - مدينة عربية - متشابهان 
11-نعم باألجنبية - قادم - حروف متشابهة

12- من الطيور - طريقي

الحل السابق

عمودي:
1-ممثل مصري راحل

2- نصف أجمل - متشابهان - جدها في )يعني( - فشل
3-حيوان بري - قوي

4-عليل - ضمير منفصل )معكوسة( - أحد الوالدين
5- ينتظر - ثقل

 6- قلب - تحياتي )معكوسة( - والد )معكوسة(
7-شتم - حروف متشابهة - ضمير منفصل

8- عجوز
9- يخافه )معكوسة( - عذاب

10-عدد - حرف نفي - للقياس
11- تنشر في الصحف - مشروب ساخن

12- روائي سوري - علم رمؤنث

أصدقائي الذين كنتم رجااًل حينما انتعلت أحذيتكم مطرودًا من بيت أبي ...
رفاقي الذين كنتم تتآمرون فيما بينكم على كبريائي وتدسون في جيبي ثمن سجائري 

ال ترحلوا.. ابدًا .. أبدًا ..

الكلمة المفقودة : مؤلفة من 14 حرفًا  )رسام ايطالي شهير(

الكلمة المفقودة
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Although face masks are essential in helping reduce the spread of COVID19, 
they can cause skin issues, like dryness, irritation and what experts call “mask-
ne” (mask acne).
Mask Acne occurs when hair follicles become irritated and inflamed due to 
friction, pressure and occlusion, in response to cosmetics. A common example 
is heavy make-up.
Aside from pressure and rubbing, warmer weather and humidity cause in-
creased sweating and oil production that clogs pores, making “maskne” more 
likely to develop. If you notice whiteheads around your nose, mouth and chin, 
it may be maskne.
Inflammatory skin conditions, such as rosacea and perioral dermatitis (which 
causes a red rash around the mouth), can be another cause due to increased 
mask use. Some people may experience allergic reactions to mask components 
and tears on the skin from prolonged use. 
To avoid this issue,
Use gentle cleansers and moisturizers that contain hydrating ingredients nat-
urally found in the skin barrier, like ceramides and hyaluronic acid. Moisturize 
your (around your nose, mouth and cheeks) at least 30 minutes prior to wear-
ing the mask.
Avoid wearing make-up, using facial and cleansing oils, harsh toners and exfoli-
ants because they may cause irritation and lead to inflammation. 
Tips:
For acne: use cleansers and spot treatments that contain salicylic acid, benzoyl 
peroxide or retinoid.

How to keep your skin as healthy as 
possible under that face mask!

Maryna Gorge

For eczema and seborrheic dermatitis: use anti-inflammatory prescriptions, 
like stronger hydrocortisone creams.
For cuts, sores and abrasions: Apply white petroleum jelly to the affected areas 
before bedtime to help with healing. 
The type of mask you’re wearing can definitely play a role in skin issues. Fabric 
masks and surgical masks are appropriate, however; synthetic fabrics like ny-
lon, polyester and rayon tend to be more irritating on the skin. They can also 
cause increased sweating and lead to breakouts. Use masks made of cotton or 
silk to avoid these issues.
A properly cleaned mask is a must.  Clean your mask after every use. Cleanse 
the mask with fragrance-free detergent. It is important to keep your mask clean 
to avoid germs to ensure a healthy skin.

The coronavirus remains active on human skin for nine hours, Japanese re-
searchers have found, in a discovery they said showed the need for frequent 
hand washing to combat the COVID-19 pandemic
The pathogen that causes the flu survives on human skin for about 1.8 hours 
by comparison, said the study published this month in the Clinical Infectious 
Diseases journal.
“The nine-hour survival of SARS-CoV-2 (the virus strain that causes 
COVID-19) on human skin may increase the risk of contact transmission in 
comparison with IAV (influenza A virus), thus accelerating the pandemic,” it 
said.
The research team tested skin collected from autopsy specimens, about one day 
after death.
Both the coronavirus and the flu virus are inactivated within 15 seconds by 
applying ethanol, which is used in hand sanitizers.
“The longer survival of SARS-CoV-2 on the skin increases contact-transmission 
risk; however, hand hygiene can reduce this risk,” the study said.
The study backs World Health Organization guidance for regular and thorough 
hand washing to limit transmission of the virus, which has infected nearly 40 
million people around the world since it first emerged in China late last year.

Coronavirus survives on skin five 
times longer than flu: study

Dr. Amir Petrus Dawood
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Electricity rates going up in 
Ontario as pandemic 

measures end

Windsor’s Remembrance 
Day going virtual

Electricity rates are set to rise this weekend in Ontario, with the average customer seeing a nearly two per cent 
increase to their hydro bill compared to before the pandemic.
Earlier this month, the Ontario Energy Board announced new prices for households and small businesses that take 
effect on Sunday, Nov. 1.
That’s also the day the provincial government’s COVID-19 rate relief plan, which has been in place since late 
March, comes to an end.
The relief plan had meant about five million customers subject to so-called “time-of-use” pricing, which varies 
depending on the day, had instead been paying a flat rate.
That rate was initially 10.1 cents per kilowatt hour, increasing to 12.8 cents in June — well below peak-hour pricing 
before the pandemic.
On Sunday, those customers will return to time-of-use billing unless they opt out, with prices varying from 10.5 
cents per kilowatt hour during off-peak hours up to 21.7 cents during on-peak times.

Windsor is taking a unique approach to Remembrance Day this year.

Due to COVID-19 restrictions, a large gathering is not possible and, as a result, mayor Drew 
Dilkens says the city is taking to the internet and social media to mark the occasion.

Veterans and their families are being asked to record videos related to their service which will 
then  be shared across the city’s social media channels leading up to November 11.
Dilkens says he and his staff are looking forward to hearing from veterans.

“We’re asking for folks to send video snippets or short messages from veterans that talk about 
their experiences as veterans in their service to our military and to our country. We plan on 
posting those online for our public to be able to see.”

He says, while there won’t be a traditional ceremony, the city wanted to make sure the veterans 
were still honoured.

“Remembrance Day, clearly, in our community is a very important event with such deep roots 
and ties to our military. So we want to make sure that we do what’s right by our veterans and 
those who served, but we also recognize that a lot of our veterans are in an age group where 
they’re more susceptible to the effects of COVID-19.”

Dilkens says a small ceremony is still planned for November 11 at 11am at Windsor’s cenotaph, 
but spectators are asked not to attend due to the limited space.

“All of it will be televised on YourTV. It will also be televised through a Facebook live stream. So 
we want to make sure that we run the event in the way that people are used to seeing the event, 
but that they’re able to do it from the comfort of their own home or from their office so as not 
to put our veterans at risk.”

Veteran videos can be emailed to the mayor’s office at mayoro@citywindsor.ca.

A “Lest We Forget” virtual concert is also scheduled for Friday, November 6 at 7pm — the event 
will be hosted by the Windsor Classic Chorale and broadcast on its YouTube page.

Source iHeartRADIO

By The Canadian Press

Congratulations
Jeewen Gill

Heartiest congratulations to Jeewen Gill on being elected as the councillor of Ward 7.
ICGO truly appreciates all of his hard working efforts, wishes him a successful tenure and hopes that his hard 

work will bring him higher responsibilities and position in 
his political career.
Good on you Jeewen Gill, you deserve your splendid success. 
It came as no surprise to see him being elected as a council-
lor - a man of high qualities and admiration.
Gill fills the seat left vacant by Irek Kusmierczyk, who was 
elected as a Member of Parliament for Windsor-Tecumseh in 
the last federal election.
Gill ran on a platform of improving roads and civil infra-
structure, parks and community safety.
Gill won with 19.7 per cent of the vote or 1015 votes. In 

second was Angelo Marignani with 17 per cent of the vote or 879 votes, and third was Greg Lemay with 15.1 per 
cent of the votes or 781 votes.

Karla Alnajm
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Third layer’s the charm: Canada’s top doctor 

unveils new face mask recommendations

The country’s top doctor unveiled new recommendations Tuesday for 
non-medical masks, saying they should be made of at least three layers 
and stressing their importance as the country heads indoors for winter 
amid a surging COVID-19 case count.
Face masks should comprise two layers of tightly woven fabric such as 
cotton or linen, plus a third layer of a “filter-type fabric” such as poly-
propylene, according to the Public Health Agency of Canada.
“We’re not necessarily saying throw out everything that you have,” Dr. 
Theresa Tam, Canada’s chief public health officer, said at a news con-
ference Tuesday.
“The fit is the most important thing,” she said, emphasizing a pinched 
nose and full coverage of nose and mouth, but also comfort and breath-
ability.
In a departure from news conference habit, the country’s top politicians 
and doctors wore their masks except when speaking, underscoring the 
role of face coverage in battling the pandemic as temperatures drop.

“Because it’s winter, because we’re all going inside, we’re learning more 
about droplets and aerosols. It’s just another layer of protection,” Tam 
said in Ottawa.
The World Health Organization recommended wearing filtered, 
three-layer masks as early as June 12, but Tam said face coverings are 
an area of “evolving science.”
The mask memo came as Ontario reported a single-day record of 1,050 
new cases of COVID-19 on Tuesday, and 14 new deaths due to the 
virus.
About 80 per cent of the new cases were in the hot spots of Toronto and 
the surrounding regions of Peel, Halton, York and Durham.
Despite the unprecedented number of daily cases, Premier Doug Ford 
said he will ease restrictions on the province’s hot spots, in contrast 
with Quebec’s recent extension of “red-zone” measures.
Ontario rolled out a new tiered system Tuesday that will determine 
when and to what extent coronavirus restrictions are placed on parts of 
the province, a move the government said will help fight the pandemic 
at a regional level.
Areas with the lowest case counts, positivity rates and community 
transmission levels will fall into a green category with the most per-
missive rules. The colour-coded system then moves upward through 
yellow, orange and red with increasingly strict measures, topped off by 
a grey “lockdown” level where the most stringent protocols would be 
implemented
The framework goes into effect on Saturday, allowing restrictions pre-
viously treated as hot spots including Toronto, Peel Region and Ottawa 
to loosen up. The softer rules mean gyms and cinemas can reopen and 

indoor dining will resume — with capacity limits — following clos-
ures under “modified Stage 2” measures imposed Oct. 10.
Meanwhile, Quebec reported 871 new COVID-19 infections and 34 
more deaths attributed to the novel coronavirus, including five that 
occurred in the previous 24 hours.
The province, which last week prolonged red-zone restrictions until 
Nov. 23 for 12 of its 19 health regions, said the number of people in 

hospital rose by 27 to 526, and 85 people were in intensive care, a rise 
of four.
Governments have struggled to balance health priorities with econom-
ic woes and pandemic fatigue as the prospect of social isolation and 
uncertainty around vaccines adds a bleaker tint to the onset of winter.
On Monday, the federal Liberals tabled a bill that would extend the 
federal wage subsidy and stop a previously planned slide in the value of 
payments as concerns over small businesses’ survival prospects escalate.
The bill also creates a new commercial rent-relief program to provide 
aid directly to businesses. The Liberals’ last version relied on landlords 
to apply for help, which they didn’t do in great numbers.
Conservative Leader Erin O’Toole is calling for the Liberals to put a 
pause on federal audits of small businesses hit hard by COVID-19.
He says too many small and medium-sized businesses are struggling to 
survive during the pandemic, and still have been hit by what he calls 
unfair audit requests from the Canada Revenue Agency.
Many small businesses, such as restaurants and in the tourism sector 
have been asking unsuccessfully for months for extra help through the 
federal wage-subsidy program to keep employees on payrolls, O’Toole 
says.
“And then the audit process. Can you imagine a small business holding 
on by a thread and having the tax collector descend on you with an 
audit? I think it’s horrible. It’s unfair,” O’Toole said during a morning 
press conference.
— with files from Shawn Jeffords and Jordan Press
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