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تزايد عدد الناطقني 
بالعربية و العنصرية 

يف وندسور !!!
عدد  تزايد  عن  يتحدث  مقاال  ستار  وندسور  جريدة  نشرت 
معظم  بخالف  و  اآلسيوية  باللغات  و  العربية  باللغة  الناطقين 
 المقاالت حاز هذا المقال على تفاعل كبير حصد مئات التعليقات.

و جاء في المقال و نقال عن الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة اإلقليمية 
ألولئك  السريع  النمو  أن  قال  الذي  نايدو  راكيش  وندسور،  في 
األولى  كلغتهم  العربية  واللغة  آسيا  جنوب  لغات  يتحدثون  الذين 
 يخلق تنوًعا يثري المنطقة ، ليس فقط ثقافيًا ولكن أيضا إقتصاديا.

ووفقًا لتعداد عام 2021 ، كانت هناك زيادة بنسبة 73 في المائة 
في عدد األشخاص الذين يتحدثون لغة من جنوب آسيا مثل البنجابية 
أو الهندية كلغة أولى في منطقة وندسور ، وزيادة بنسبة 23 في 
 المائة في إدراج اللغة العربية على أنها لغتهم األولى ) لغتهم األم( .

ووفقا للتقرير زاد عدد الناطقين بلغات جنوب آسيا من ،8541 في 
عام 2016 إلى 14185 في عام 2021  بينما زاد عدد الناطقين 
 باللغة العربية لـ  18150 مقارنة بـ  14435 قبل خمس سنوات.

إال  الزيادة  بإيجابية عن هذه  يتحدث  كان  إن  و  ذاته  بحد  المقال 
عدد  في  ملحوظا  تزايدا  وجدنا  للتعليقات  متابعتنا  من خالل  أنه 

التعليقات التي توصف بأنها عنصرية و إليكم بعضها :

)لقراءة المقال كامال يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني(

519-992-1657
www.alforqannewspaper.ca

Visit our website 
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ال يستطيع أكرث من نصف الكنديني مواكبة 
تكلفة املعيشة الحالية وفقاً الستطالع كشف 

أمس معهُد ’’أنغوس ريد‘‘ عن نتائجه.
أي  بالغاً،  كندياً   2.279 االستطالع  وشمل 
بلغوا سّن الثامنة عرشة فام فوق، من أعضاء 
املنتدى الخاص بـ’’أنغوس ريد‘‘، وأجراه هذا 
املعهد املتخصص يف االستطالعات ودراسات 

السوق بني 8 و10 آب )أغسطس( الجاري.

يكافحون  إنهم  املستطلَعني  من   56% وقال 
معدل  يف  االرتفاعات  مواكبة  أجل  من 
عىل  تجربهم  التي  الفائدة  وسعر  التضخم 

شّد أحزمتهم أكرث فأكرث.
مستطلعني،  خمسة  أصل  من  أربعٌة  وقال 
اإلنفاق  إنهم خفضوا بعض  أي %80 منهم، 
يف األشهر القليلة املاضية، وأفاد %57 منهم 
أنهم قلصوا النفقات التقديرية ، وقال ثالثة 
بالتوتر  يشعرون  إنهم  املستطلعني  أرباع 

بسبب املال.
ففيام تراجع معدل التضخم السنوي يف متوز 
)يوليو( ألول مرة خالل سنة ليبلغ %7,6 بعد 
ارتفاعه يف حزيران )يونيو( إىل %8,1، أعىل 
مستوى له يف 39 عاماً، سجلت أسعار املواد 
بنسبة  سنوياً  ارتفاعاً  املايض  الشهر  الغذائية 

نحو 10%.
يتفق حوله  أمراً  أّن هناك  وأظهر االستطالع 
االعتقاد  وهو  جداً،  عالية  بنسبة  الكنديون 
ارتفاع  تستغّل  الغذائية  املواد  متاجر  بأّن 
أرباحها،  وزيادة  األسعار  لرفع  التضخم 
الجشع‘‘  بـ’’التضخم  تُعرف  ظاهرة  وهي 

.)greedflation(
فقد قال %78 من املستطلَعني، وبغّض النظر 
يعتقدون  إنهم  الدميوغرايف،  توزيعهم  عن 
بأّن هذا ما يحدث فعالً، عىل الرغم من نفي 
’’إمباير‘‘  مثل  رئيسية  أغذية  متاجر  سالسل 

حصول   )Loblaws( و’’لوبلوز‘‘   )Empire(
ذلك.

يف  الزيادات  األغذية  متاجر  سالسل  وتعزو 
تحسناً  تعتربه  ما  إىل  خاص  بشكل  أرباحها 
من  وليتمكنوا   , والكفاءة  الفعالية  يف 
من   40% من  أكرث  قال  الرضوريات  توفري 
املستطلَعني إنهم أّخروا عملية رشاء رئيسية 
 32% قال  فيام  السيارة،  قيادة  من  وقلّلوا 
منهم إنهم ألغوا خطط السفر هذا العام أو 

قلّصوها.
ودوماً يف سعيهم للتكيف مع غالء املعيشة، 
تقليص  املستطلَعني  ربع  من  أكرث  اختار 
التربعات الخريية، فيام قال %19 منهم إنهم 
قرروا تأجيل مساهامتهم يف حسابات االدخار 
املعفاة من الرضائب )TFSA / CÉLI( ويف 

خطط مّدخرات التقاعد.
يف  يفعلونه  عاّم  املستطلَعون  ُسئل  وعندما 
حال تلقوا هدية غري مرشوطة بقيمة 5.000 
دوالر، أجاب %10 منهم أنهم يستخدمونها 

لإليفاء بااللتزامات املالية الفورية.
بينام قال %38 منهم إنهم يستخدمون املبلغ 
وقال 43%  األجل،  طويلة  احتياجات  لتلبية 
منهم  اختار 9%  فيام  يّدخرونه،  إنهم  منهم 
استخدامه إلجراء عملية رشاء باهظة الثمن.

واضطُّر  العكس  حدث  ما  إذا  ولكن 
متوقعة،  غري  بنفقة  القيام  إىل  املستطلَعون 
نصفهم  فإّن  أكرث،  أو  دوالر   1.000 قدرها 
النفقة،  هذه  تلبية  عىل  قادرين  يكونوا  لن 
، وقال %13 من املستطلَعني  حسب قولهم 
’’كبرية  ستكون  متوقَّعة  غري  نفقة  أّي  إّن 

جداً‘‘ بالنسبة لهم.
وأجرى معهد ’’أنغوس ريد‘‘ االستطالع عىل 
اإلنرتنت. وألغراض املقارنة فقط، تحمل عيّنة 
بنسبة  خطأ  هامش  الحجم  بهذا  احتاملية 

%2، 19 مرّة من أصل 20.

%56 من الكنديين ال يستطيعون 
تحمل إرتفاع تكاليف المعيشة 

أصدرت هيئة اإلحصاء الكندية أحدث توقعاتها للنمو 
السكاين يف كندا، مشرية إىل أن عدد سكان البالد قد 

يصل إىل ما يقرب من 57 مليون بحلول عام 2068.

ونظرا ألنه من املقرر أن يصل عدد سكان العامل إىل 
أن  أيضا  املتوقع  العام، فمن  مليارات شخص هذا   8

يزداد عدد األشخاص الذين يعيشون يف كندا.

مليون   42.9 بني  ما  إىل  كندا  سكان  عدد  يصل  وقد 
اإلحصاء  قالت  كام   ،  2043 عام  يف  مليون  و52.5 
املتوسط،  النمو  سيناريوهات  أحد  “يف  الكندية: 
يف  مليون شخص   47.8 إىل  كندا  عدد سكان  سيصل 
عام 2043 و56.5 مليون يف عام ″2068 , كام تشري 
سيناريوهات أخرى للنمو السكاين إىل أن عدد سكان 
ما بني 44.9 مليون و 74.0  ينمو إىل  أن  كندا ميكن 

مليون يف عام 2068.

و بحسب هيئة اإلحصاء فإن هذا األمر قد يكون له 
تأثري عىل توافر املساكن. يف يونيو املايض ، توقع تقرير 
صادر عن املؤسسة الكندية للرهن العقاري واإلسكان 
أن يزداد مخزون املساكن يف البالد مبقدار 2.3 مليون 
وحدة خالل العقد املقبل ، لكنه قال إن كندا تحتاج 
إىل 3.5 مليون وحدة سكنية أخرى ميسورة التكلفة 

بحلول عام 2030.

و يقول مايك موفات ، األستاذ يف كلية آيفي لألعامل 
يف جامعة ويسرتن إن التقرير يوضح أن املعروض من 
السكاين”  النمو  ملواكبة  يكفي  “ال  كندا  يف  املساكن 
قادرين  نكون  أن  أننا يجب  بالتأكيد  “أعتقد  ، وقال 
نعرف  الذي  النمو  من  املستوى  لهذا  التخطيط  عىل 
العدد  هذا  إليواء  تحديًا  بالتأكيد  سيكون  قادم.  أنه 
أننا  للتأكد من  بحاجة  “نحن  األشخاص”.  الكبري من 
نبني املنازل يف جميع املناطق من أجل استيعاب هذا 

العدد املتزايد من السكان.”
تتوقع توقعات StatCan أن يتم توزيع النمو بشكل 
أن  املتوقع  من  البالد.  أنحاء  جميع  يف  متساو  غري 
من  حيث   ، البالد  يف  منو  معدل  أعىل  ألربتا  تحقق 
املتوقع أن يكون عدد سكان املقاطعة يف عام 2043 

أكرب بنسبة 31 إىل 61 يف املائة مام هو عليه اآلن.

بريتش  يف  السكاين  النمو  يكون  أن  املتوقع  من  كام 
كولومبيا وأونتاريو وساسكاتشوان حوايل 14 إىل 40 يف 
املائة بحلول عام 2043 ، وفًقا للتحليل. من املتوقع 
يف   40 إىل   11 بنسبة  مانيتوبا  سكان  عدد  ينمو  أن 
املائة ، بينام من املتوقع أن ينمو عدد سكان كيبيك 

ما بني 12 إىل 19 يف املائة.

معدل  انخفاض  مع  أنه  اإلحصاء  هيئة  وأضافت 
الخصوبة يف كندا مؤخرا، ستكون الهجرة هي الدافع 
, ومع ذلك، لن تكون  السكان  الزيادة يف عدد  وراء 
الهجرة قادرة عىل زيادة نسبة الشباب بني السكان، 
عىل  معتمدة  كندا  تظل  أن  املحتمل  من  لذلك، 

مستويات الهجرة املرتفعة لزيادة عدد سكانها.

توقع  سيناريو  “يف  الكندية:  اإلحصاء  هيئة  وقالت 
 44.1 إىل  العمر  متوسط  سيصل  العمر،  متوسط 
 ،2068″ عام  عاما يف   45.1 وإىل   2043 عام  عاما يف 
وهذا يعني أن أكرث من واحد من كل أربعة أشخاص 
سيكون يف الخامسة والستني من العمر أو أكرب يف عام 
2068 ) تجدر اإلشارة إىل أنه اعتبارا من عام 2021، 

بلغ عدد سكان كندا 38.2 مليون نسمة(.

تراكم معالجة طلبات الهجرة

أصدر وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، يف فانكوفر 
دائرة  قبل  من  الجاري  العمل  عن  تحديثا   ، أمس 

الهجرة والالجئني واملواطنة الكندية )IRCC( لتقليل 
تراكم الطلبات ومعالجة نقص العاملة.

 1250 إىل  يصل  ما  ستوظف  أنها   IRCC وأعلنت 
موظفا جديدا بحلول أواخر الخريف من أجل ترسيع 
املزيد  بذل  مع  الرتاكامت،  وتقليل  الطلبات  معالجة 
املدى  عىل  كفاءة  أكرث  النظام  لجعل  الجهد  من 

الطويل.

من  ستقلل  الجديدة  التعيينات  إن   IRCC وتقول 
مبعالجة  وتسمح  الطلبات،  معالجة  انتظار  أوقات 
الطلبات الجديدة مبستويات ما قبل الوباء، مبا يف ذلك 
 Express معيار الخدمة البالغ مدته ستة أشهر لربامج

.Entry

معالجة الطلبات بني يناير ويوليو 2022
الدامئني  املقيمني  من   405,000 بـ   IRCC رحبت و 
الجدد يف كندا يف عام 2021، وتهدف إىل الرتحيب بـ 

431.000 آخرين يف 2022 .

 1 بني  جديد  دائم  مقيم   275,000 كندا  واستقبلت 
أصدرت  الفرتة  نفس  ويف   ،2022 يوليو  و31  يناير 
ذلك  مبا يف  الحكومة 349,000 ترصيح عمل جديد، 
220,000 ترصيح عمل مفتوح )OWP( الذي يسمح 

بالعمل يف أي مكان يف كندا يف معظم املهن.

كام كانت هناك زيادة يف تصاريح الدراسة أيضا، مع 
 ،2022 عام  يف  اآلن  حتى  ترصيح  ألف   360 إصدار 
وميثل هذا زيادة بنسبة 31 يف املائة عن إجاميل عدد 
عام  الفرتة يف  نفس  الصادرة خالل  الدراسة  تصاريح 

.2021

يف الوقت نفسه، تقول IRCC إن تأخريات املعالجة 
قد تفاقمت بسبب استجابة كندا لألزمات اإلنسانية 

وتحديث التكنولوجيا القدمية لتلبية الطلب الحايل ، 
وأفادت بأنه يف نهاية شهر يوليو، كان ما يقرب من 
من  أطول  فرتة  تستغرق  الطلبات  من  املائة  يف   54
أنها تهدف   IRCC للمعالجة، وتقول الخدمة  معيار 
حاليا إىل معالجة 80 يف املائة من الطلبات الجديدة 

ضمن معايري الخدمة.

عىل  شهرية  بيانات  ستنرش  أنها   IRCC وأعلنت 
موقعها عىل الويب، وستشارك املزيد من املعلومات 
يف األسابيع املقبلة حول التدابري اإلضافية التي تتخذها 

لتحسني النظام الحايل.

الطلبات املرتاكمة

تقريبا  مرات  ثالث  الهجرة  طلبات  تراكم  تضاعف 
الرتاكم  فإن   ،IRCC بيانات  وبحسب  الوباء،  خالل 

وصل إىل ما يقرب من 2.7 مليون يف منتصف يوليو.
 IRCC ومع ذلك، تشري البيانات األحدث الصادرة عن
إىل أن الرتاكم قد انخفض إىل حوايل 2.4 مليون اعتبارا 

من 31 يوليو.

وأوضحت دائرة الهجرة أن الطلبات التي تعالج ضمن 
معايري الخدمة ال تعترب جزءا من الطلبات املرتاكمة، 
الخدمة  معايري  ضمن  تعالج  ال  التي  الطلبات  لكن 

تعترب جزءا من الطلبات املرتاكمة.

بدائرة  الخاصة  الجديدة  الويب  صفحة  وتحتوي 
أن  ميكن  الذي  الوقت  حول  توقعات  عىل  الهجرة 

تعالج خالله الطلبات.

اإلحصاء الكندية تكشف عن توقعاتها للنمو السكاني و 
هذا تأثير الهجرة رغم تراكم معالجة الطلبات !

إنتهى موعد تقديم أوراق الرتشيح يوم الجمعة املايض لخوض االنتخابات 
أن  حيث   , أصواتكم   لنيل  املرشحني  بأسامء  قامئة  ييل  فيام  و  البلدية 
االنتخابات ستجري يف 24 أكتوبر القادم و تتميز هذه االنتخابات البلدية 

بالكثري من الوجوه املألوفة

كام أن جميع أعضاء املجلس البلدي الحايل باستثناء واحد قاموا بتقديم 
أوراق الرتشيح إلعادة انتخابهم وهناك العديد من املرشحني الذين سعوا 

يف املايض للوصول إىل مناصب عامة .

كام توجد منطقتني مل يرتشح بهام أي من األعضاء املنتخبني الحاليني: و 
، و  الذي ميثلها حاليًا رينو بورتلن   ،  Ward 3 املدينة هام دائرة وسط 

الدائرة Walkerville  Ward 4 ، وميثلها كريس هولت.

بذلك  و   ، البلدية  رئيس  ملنصب  ترشيحه  قدم  كريس هولت  أن  حيث 
يكون منافسا لرئيس البلدية الحايل درو ديلكينز بينام يتطلع األخري للفوز 

بوالية ثالثة .

ذلك  و   – الحافل  سجله  عىل  يتكئ  إنه  ديلكينز  قال  حملته  ضمن  و 
خالل مؤمتر صحفي ألقاه يف املوقع املستقبيل ملرشوع مصنع بطاريات 

السيارات الكهربائية – ووصف رؤية هولت بأنها جذرية وخطرية.

و بالعودة إىل الدوائر هناك مثانية مرشحني يف الدائرة الثالثة Ward 3 مبا 
يف ذلك ابن الجالية العربية حلمي رشيف و براين يومنس و هو رئيس 

Downtown Windsor BIA و رجل األعامل رينالدو أغسطينو .

يف الدائرة الرابعة Ward 4 ، هناك مثانية متنافسني أيًضا ، مبا يف ذلك ابن 

الجالية إيدي حداد و الرئيس التنفيذي السابق لغرفة التجارة اإلقليمية يف 
وندسور-إسيكس مات مارشاند – الذي ترشح ضد ديلكينز يف االنتخابات 

األخرية – و مضيف اإلذاعة السابق مارك ماكنزي وكريستني سياباس .

يف الدائرة السابعة Ward 7 ،هناك املرشح/ة سيدين برويار البالغ/ة من 
العمر 22 عاًما ، والتي/ الذي تعمل يف Trans Wellness Ontario. يف 
أعضاء  ضمن  جنسيًا  متحول/ة  أول  سيدين  سيصبح   ، انتخابه/ها  حالة 

البلدية وكذلك األصغر سناً.

إال أن سيدين من بني أربعة مرشحني يتنافسون مع العضو الحايل جوين 
حظوظ  لديه  و   2020 عام  يف  انتخابه  تم  الذي   ،  Jeewen Gill جيل 

مرتفعة للفوز مرة أخرى.

و يف رشق املدينة و تحديدا الدائرة الثامنة Ward 7 كاد أن يفوز العضو 
شخصية  تقدمت  لحظة  آخر  يف  أنه  إال  بالتزكية  كاشاك  غاري  الحايل 

معروفة برتشيحها .

حيث ترشحت جيام جراي هول و التي تعمل يف جامعة وندسور ، و كانت 
مؤخرًا مرشحة عن الدميقراطي الجديد NPD يف وندسور تيكومسيه يف 
انتخابات املقاطعة ، يذكر أنه يف إنتخابات 2018 تواجه املرشحني أيضا 

لكن يف دائرة مختلفة !

الجالية  ابن  بينهم  فهناك 4 مرشحني   Ward 10 العارشة الدائرة  أما يف 
وليد شفشق و كذاك العضو الحايل جيم موريسون و العضو السابق بول 

بورييل الذي خرس بفارق  250 صوتًا يف املرة األخرية.
)لقراءة املقال كامال يرجى زيارة موقعنا اإللكرتوين(

من بينهم عدد من أبناء الجالية إليكم المرشحين 
لالنتخابات البلدية في وندسور !
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مديرة  كشفت 
باملرصد  اإلسرتاتيجيات 
لحقوق  األورومتوسطي 
أن  الحسيني  مها  اإلنسان 
غزة  أطفال  من   91% نحو 
ما  اضطراب  من  يعانون 
نسبة  وهي  الصدمة،  بعد 
وهو  قولها،  حسب  مخيفة 
ما يعني أن جيال كامال يعاين 

يف القطاع املحارص.

وتروي الطفلة حياة العطار 
برتت  التي  الصواريخ  عن 
صوت  وعن  والدها،  أقدام 
يغادر  مل  الذي  القصف 
ذاكرتها، ومالزمة الخوف لها 

خصوصا أثناء نومها.

قصف  دمر  أن  وبعد 
"حياة"  لجأت  العائلة  منزل  اإلرسائييل  االحتالل 
الالجئني  وتشغيل  وكالة غوث  مدارس  إحدى  إىل 

األونروا، للعيش مع أرستها هناك.
منها  تعاين  التي  اآلثار  عن  حياة  والدة  وتحدثت 
يف  الرسحان  وحالة  الظالم،  يف  كالخوف  الطفلة 
الجميع  بأن  صباح  كل  املتكرر  وخوفها  املدرسة، 

سيموت وأن الطريان اإلرسائييل سيأيت لقصفهم.

أما الطفل عبد الرحمن نجم الشاهد عىل مجزرة 
أصدقاءه  فقدانه  لحظات  فريوي  الفالوجا  مقربة 

بالحرب وهم يتحدثون ويلعبون معا،  أمام عينه 
معتربا ما حدث حلام.

اضطراب ما بعد الصدمة

وقال استشاري الطب النفيس لألطفال واملراهقني 
يأيت  الصدمة  بعد  ما  اضطراب  إن  سامي عويضة 
بعد تعرض الشخص لخربة طارئة وصادمة خارجة 
تهديدا عىل  الشخصية، وتشكل  إطار خرباته  عن 

حياته.

قد  عاما،   15 منذ  املحارص  القطاع  أن  وأضاف 
مليوين شخص  يحتوي عىل  كبري  إىل سجن  تحول 
ميوت  إرسائيلية  حرب  كل  وبعد  أطفال،  نصفهم 
كاشفا  حولهم،  من  ويتأثر  األشخاص  من  العديد 
يعانون بصور متفاوتة  القطاع  أن كل سكان  عن 
من اضطرابات ما بعد الصدمة أو بعض أعراضها.

مطر  إميان  النفسية  األخصائية  رشحت  بدورها، 
تبدأ  والتي  النفيس  باالضطراب  اإلصابة  مراحل 
الذي تعرض  الحدث  بالظهور من بعد شهر عىل 

األول  الشهر  ألن  الشخص،  له 
يكون املدى الطبيعي للحزن أو 
يعايش  الشهر  وبعد  الغضب، 
الحدث ويشعر بنفس األعراض 
وقوع  أثناء  بها  شعر  التي 

الحدث.

وعربت صباح أبو حليمة إحدى 
عام  غزة  عىل  الحرب  ضحايا 
 4 فيها  فقدت  والتي   2008
الحزن  بأن  وزوجها  أبنائها  من 
مل يفارقها من ذلك الوقت، ومل 
لها،  حدث  ما  نسيان  تستطع 
وكأن األمر حدث للتو، وأكدت 
أنها ال تستطيع النوم ألكرث من 
أبناءها  بأن  لتخيلها  دقائق   10

حولها يرصخون.

اإلسعاف  ضابط  وصف  كام 
معني أبو العيش معاناته من املشاهد التي يراها 
الناس،  عن  انطوائه  حد  األمر  وصل  حتى  أمامه 

فضال عن شعوره بالخوف واالكتئاب.

عىل  الشاهدة  حرب  عبري  تحدثت  جانبها،  من 
غزة  قطاع  عىل  األخري  العدوان  يف  رفح  مجزرة 
تحطمها  عن  باملجزرة-  خطيبها  فقدت  -وقد 
وتبدد أحالمها بالحياة التي كانت تسعى لتكوينها 
مع خطيبها، مؤكدة أن غزة ال تتسع لعيش اثنني 

بحب وأمان.

•كيف حال أطفال غزة؟.. بعد 4 حروب و15 عاما عىل الحصار
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أسواق املوصل

CHICK
PEAS

BASMA 
Green Okra      

PUCK
Creamy 

        Dairy spread                  

ULKER
  Labneh

ALWAAN 
Coffee

                400g

.99

 CEDAR 
Pitted Dates   

.99

$1

GULNAZ
         Tahina

SUKKARI
    RUTAB 

.99

$6

TAMARIND
Paste

           400g

.99

$2

.99

$9
.99

$11
.99

$5 ¢59

NAFEESA
Coffee

.99

$4

519.817.2939

VIMTO
TAMARIND

JALLAB
.99

$4
SILVAN

Cracked Green

Olives

                

GREEN WORLD
                             Sukkari

                              Dates

         

2/$3
.99

$1

.99

$9
YAMAMA

Tomato paste

           1L

.99

$3

$8

2/$5 2/$10
MUSHROOM , LENTIL & VEGETABLE SOUP

¢99

KUBBA

.99

$12

Basmati

     Rice

KRINOS
FILLO

                                                 Pastry Sheet

.49

$2
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 *بقلم: األستاذ عبداملنعم الرياحي

1.  يف عذر أقبح من ذنب، قال أستاذ جامعي لطالبه: 
ال تؤاخذوين عىل أخطاء تبدر مني يف النحو والرصف، 
فأنا متخصص يف النقد األديب! هكذا بكل بساطة وكأن 
أساسيات  من  املتخصص  يعفي  املادة  يف  التخصص 
سلم  درجات  عىل  صاعداً  أن  فلو  التخصص.  سبقت 
خشبي، كلام صعد درجة خلع ما قبلها النتهى به الحال 
إىل أن يبقى معلقاً يف الفضاء ال يأمن السقوط، وهذا 

حال صاحبنا املتخصص.
2. كنت تلميذاً يف الصف السابع اإلعدادي، ويف درس 
ابن  قول  السبورة  عىل  املعلم  كتب  العربية  اللغة 
وال  بباق  وليس  نفسه.....  عىل  عيىس  يقرت   « الرومي: 
منخر  من  تنفس   ..... بتقتريه  )اسطاع(  ولو  خالد..... 
واحد. وحرض املوجه وجلس يف آخر املقاعد، فلام أبرص 
الكتابة عىل السبورة قام من مكانه وتقدم إىل السبورة، 
فتناول املساحة ومحا بهام كلمة )اسطاع( و كتب كلمة 
)يستطيع(، ثم عاد إىل مكانه آخر الغرفة، فظهر لنا أن 
املعلم أخطأ يف الكلمة عىل حال أخل بالوزن العرويض 

للبيت.

3.  ويف مسابقة النتقاء املدرسني سأل املوجه متسابقاً 
قول  يقرأ  أن  العربية  اللغة  يف  دكتوراه  شهادة  يحمل 
الشاعر جرير: لوال الحياء لهاجني استعبار ..... ولزرت 
قربك والحبيب يزار. فقرأ املتسابق البيت، ثم طلب منه 
)لهاجني(  كلمة  بلغ  فلام  الكلامت،  يعرب  أن  املوجه 
)جني(  إعراب  يف  وتوقف  ومجروراً،  جاراً  )لها(  أعرب 
مبعنى  )لهاجني(  واحدة  كلمة  إنهام  املوجه:  له  فقال 

)أثارين( فظهر أن الرجل مل يفهم معنى البيت.

للطالب  املتخصص  املعلم  ذكر  للتاريخ  درس  ويف   .4
أن )املستقيم( هو آخر الخلفاء العباسيني، فلام انتهى 
املوجه:  له  قال  املوجه،  بصحبة  املعلم  وخرج  الدرس 
وليس  )املستعصم(  إنه  الخليفة،  اسم  أخطأت يف  لقد 
كان  فام  للتالميذ،  الخطأ  تصوب  أن  فأرجو  املستقيم، 
من املعلم إال أن فتح الكتاب وقال للموجه: أنظر إنه 
خطأ  أنه  عليك  خفي  كيف  املوجه  فأجابه  املستقيم، 

مطبعي؟ فسكت املعلم ومل ينبس ببنت شفة.

سورة  من  املعلم  قرأ  اإلسالمية،  الرتبية  درس  ويف    .5
النساء )وإن كانوا رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنثيني( 
فضاق نفسه ووقف عىل كلمة)نساًء( بالسكون )نساْء( 
الدرس رشح  وبعد  )نساءا(.  لفظها  املوجه  له  فصوب 
املوجه للمعلم قاعدة مد العوض حيث يحول التنوين 

إىل ألف عند الوقف.

حملة  من  كثري  أحوال  من  فيض  من  غيض  هذا    .6
أوالدنا،  تعليم  إليهم  يوكل  الذين  الجامعية  الشهادات 
فامذا ميكن أن نقول يف شهاداتهم الجامعية. ولقد عرفنا 
أيام دراستنا، جامعة واحدة يف الدولة تقبل من حملة 
فأصبح  بنجاح،  املسابقة  يجتاز  من  الثانوية  الدراسة 
أهلية  جامعات  املسابقة  يف  ينجحون  ال  للذين  اليوم 
تفتح ذراعيها لكل من يدفع األقساط برصف النظر عن 
التجارة  مهنة  تعد  مل  وهكذا  الشهادة.  لنيل  صالحيته 
مقترصة عىل بيع املواد واملنتجات فقد فتحت دكاكني 

تباع فيها الشهادات. 

شهادات 
جامعية للبيع

2022 الفرقان  لجريدة  محفوظة  الحقوق  جميع  أصحابها.  آراء  عن  تعرب  وإمنا  وإدارتها،  الجريدة  رأي  عن  بالرضورة  تعرب  ال  الواردة  املقاالت  و  اآلراء  إن   

حصاد نصف سنة من الحرب عىل أوكرانيا..
 دمار واسع وأعداد مهولة من القتىل

السادس،  شهرها  أوكرانيا  عىل  روسيا  حرب  رحى  تُنهي 
األوروبية منذ  القارة  وبهذا تكون أطول حرب تشهدها 
النطاق  واسع  الدمار  من حيث  وأفظعها  طويلة،  عقود 
إىل  إضافة  وجرحى،  قتىل  بني  اآلالف  عرشات  وسقوط 
نزوح املاليني داخليا أو لجوئهم إىل دول الجوار األوروبية 

وغريها.
عىل األرض، شهدت الشهور الستة املاضية تقدما رسيعا 
للقوات الروسية يف العمق األوكراين، وسيطرة كبرية عىل 
مساحات شاسعة من مناطق سومي وتشرينيهيف وكييف 
وزاباروجيا  رشقا،  خاركيف  مناطق  عىل  وكذلك  شامال، 

وخريسون يف الجنوب.
كبريا  تحوال  شهدت  املايض  مارس/آذار  شهر  نهاية  لكن 
ومن  الشامل  من  الروس  بانسحاب  الحرب  مسار  يف 
معظم أرجاء منطقة خاركيف، األمر الذي اعتربته كييف 

"تحريرا" تحت وقع رضبات قواتها.

عن  أوكرانيا  أعلنت  السابق،  يونيو/حزيران  شهر  ويف 
عىل  السيطرة  الستعادة  الجنوب  يف  مضادة"  "عمليات 
وعىل  زاباروجيا،  منطقة  يف  الروس  بيد  سقطت  أجزاء 
ميكواليف  من  وأجزاء  تقريبا  خريسون  منطقة  كامل 
احتلتها  التي  القرم  جزيرة  شبه  عىل  وحتى  املجاورة، 

روسيا يف 2014.
إقليم  عىل  الروس  تركيز  أن  حقيقة  مينع  مل  هذا  لكن 
دونباس جنويب رشقي البالد أفقد أوكرانيا السيطرة عىل 
ويف  فيها  رئيسية  مدن  وعىل  لوهانسيك  منطقة  كامل 
منطقة دونيتسك املجاورة، بعضها سّوي باألرض كليا أو 
وليسيتشانسك،  وسيفريودونيتسك  ماريوبول  مثل  جزئيا 

كام حرمها من اإلطاللة عىل بحر آزوف بشكل تام.

عرشات آالف القتىل من جنود الطرفني

وألنهم وقود الحرب وأول ضحاياها، ارتفع عدد القتىل يف 
الجنود األوكرانيني، بحسب رئيس هيئة األركان  صفوف 

بداية  منذ  جندي  آالف   9 نحو  إىل  زالوجني،  فالريي 
عن  حديث  وسط   ،2022 فرباير/شباط   24 يوم  الحرب 

إصابة عرشات اآلالف اآلخرين.
القتىل  أعداد  عىل  التكتم  هو  أوكرانيا  يف  والغالب 
الدفاع  ووزارة  األركان  هيئة  من  كال  لكن  واملصابني، 
القوات  صفوف  يف  الخسائر  إحصائيات  يوميا  تُحّدث 
أغسطس/آب   23 تاريخ  -حتى  تتضمن  وهي  الروسية، 
أو  وتدمري  جندي،  و400  ألفا   45 نحو  مقتل  الجاري- 
إعطاب 1919 دبابة، و4230 آلية مدرعة، و3149 عربة 

عسكرية أخرى.
نظاما  و145  مدفعيا،  نظاما   1032 تدمري  إىل  باإلضافة 
مروحية،  و198  مقاتلة،  طائرة  و234  الجوي،  للدفاع 
و815 طائرة مسرية، و194 صاروخا مجنحا، و15 سفينة 

من أبرزها الطراد "موسكفا".
سريهي  العسكري  والخبري  املتقاعد  العقيد  يقول 
هرابكيس للجزيرة نت "إذا صحت هذه األرقام، فلدينا 
نحو 40 ألف مصاب، ولدى الروس ما ال يقل عن 100 
واسعة  الحروب  مثل هذه  املصابني يف  أعداد  ألف، ألن 

النطاق تفوق أعداد القتىل بنحو 3.5 إىل 4 مرات".

آالف الضحايا وماليني النازحني والالجئني

وبحسب آخر بيانات مكتب حقوق اإلنسان التابع لألمم 
و500  ألفا   13 نحو  أوقعت  روسيا  حرب  فإن  املتحدة، 
آالف   8 نحو  بينهم  من  أوكرانيا،  املدنيني يف  من  ضحية 

مصاب.
وبحسب هيئة الطوارئ األوكرانية، أودت الحرب بحياة 
أطفال  من  معظمهم  طفال،   723 وأصيب  طفال،   374

منطقة دونيتسك.
املتحدة  األمم  مفوضية  سجلت  الحرب،  بداية  ومنذ 
من  للحدود  عبور  حالة  مليون   11 الالجئني  لشؤون 
أوكرانيا، و4.7 مالينب حالة يف االتجاه املعاكس؛ علام بأن 
معظم األوكرانيني الالجئني هم من النساء واألطفال، مع 

الحرب"  السفر يف إطار "حالة  الرجال من  استمرار منع 
املعلنة.

وتقدر األمم املتحدة أن 12 مليون نسمة داخل أوكرانيا 
خرسوا  أو  نازحني  ُصنفوا  أن  بعد  الدعم  إىل  يحتاجون 

بيوتهم وأعاملهم.
 45% نحو  عىل  بظاللها  ألقت  قد  الحرب  تكون  وبهذا 
من سكان البالد املقدر عددهم بنحو 42 مليون نسمة 

قبل الحرب.

دمار البنية التحتية وخسائر االقتصاد

من  أشهر   6 ألحقت  لالقتصاد،  كييف  معهد  وبحسب 
الحرب خسائر مبارشة يف اقتصاد البالد تقدر بنحو 113.5 
مليار دوالر. ودفعت هذه التداعيات الحكومة إىل إطالق 
دعم  لجمع  اإلعامر"  وإعادة  واإلصالح  "الدفاع  مرشوع 

عاملي يبلغ 750 مليار دوالر.
لحقت  أرضارا  األوكرانية  التحتية  البنية  خسائر  وتشمل 
بنحو 131.3 ألف كلم مربع من املنازل والشقق السكنية، 
مدنيا  املعبدة، و12 مطارا  الطرق  كلم من  ألف  و24.8 

و12 مطارا عسكريا، وميناءين.
الصحية،  للرعاية  مؤسسة   934 الخسائر  تشمل  كام 
و715  إداريا،  مبنى  و511  تعليمية،  مؤسسة  و2290 

مبنى ثقافيا.
أن  األوكراين  الوطني  البنك  يتوقع  الحرب،  ومعاستمرار 
الجاري،  العام  خالل   30% بنسبة  البالد  اقتصاد  يرتاجع 
أما وزارة االقتصاد فتوقعت أن تبلغ خسارة الناتج املحيل 
نحو 112 مليار دوالر مع نهاية العام، برتاجع يبلغ نحو 

%20، لتصل إىل 1.2 تريليون دوالر يف 2030. 
وسبب ذلك استمرار حصار معظم املوانئ األوكرانية التي 
تعترب نافذة صادرات أوكرانيا الرئيسية إىل العامل، وتراجع 
اإلنتاج الزراعي بنسبة متوقعة تبلغ %30، رغم بارقة 
األمل التي شكلها اتفاق إسطنبول لإلفراج عن الحبوب 

األوكرانية يوم 22 يوليو/متوز املايض.
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  High Quality PRINTING with Best Rates 

DISTRIBUTE TO WINDSOR AREAS 

•  Business Cards: 1000 for $50
•  Sticker labels: 2500 starting $225
•  Pull Up Banners: 1 for $129
•  T-shirts: 12 for $180
•  Post Cards: 1500 for $75
•  Large 13' Flag with stand: $245
& more...

We Charge 0.15 Cent/Flyer or Call Us for a package

تصاميم مميزة وعصرية
أي تصميم مقابل ٥٠$ فقط 

توزيع المنشورات في كافة أرجاء مدينة ويندسور
توزيع المنشورات على المساجد و الكنائس و المحال التجارية  و المناطق

Unique & Modern DESIGN
    Any Design (logo, flyers..) starting $50

12
 for 

$180

1000 
for 
$50

6 for 
$120

1000
for 

$180


