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الطفلة ال�شورية اأندى تفوز بجائزة اأونتاريو للطبخ ال�شحي

الطفل ال�شوري با�شل ميثل كندا يف اليوني�شيف

اأونتاريو..تعيد تاأهيل املهاجرين 
وتطلب مغاربة وجزائريني  ذكريات اأبي مع نزار قباين
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متوا�شعة هي باأروقتها ال�شيقة، 

ب�شوارعها الب�شيطة واأبنيتها العتيقة.. عاملنا.. ح�ضنها  يكون  �ضغارًا  نكون  • عندما 
دليلنا.. ثوبها  طرف  يكون  قلياًل  نكرب  • وعندما 

.. املدر�ضة  من  عودتنا  عند  الأمان  تكون  ال�ضابعه  عمر  يف  ن�ضبح  • وحني 
�ضخ�ضيتنا.. مايب�ضم  وت�ضرفاتها  كالمها  من  منت�ص  ونحن  املراأة  هي  العا�ضرة  • ويف 

دون  النوم  لن�ضتطيع  لكننا  الغ�ضب  عند  والعدو  حلظة  يف  ال�ضديقة  ت�ضبح  ع�ضر  الثانية  ويف   •
ابت�ضامتها..

م�ضحكة.. حماولت  يف  ا�ضتقاللنا  لنوؤكد  منها  نهرب  ع�ضر  الرابعة  • ويف 
اآخر! جيل  من  ونحن  جيل  باأنها  نواجهها  ع�ضر  ال�ضاد�ضة  • ويف 

زهوها.. ودمعة  عينيها  فرحة  خالل  من  اإل  بنجاحنا  نفرح  ل  ع�ضر  الثامنة  • ويف 
العا�ضف.. الع�ضرين  حب  اإزاء  ن�ضيناها  اأننا  نظن  اأو  ببعثة  لنلتحق  نودعها  قد  الع�ضرين  • ويف 

اأمي! يا  اطفال  نعد  مل  لأننا  ونتاأفف  وحر�ضها  اوتوددها  قبلتها  من  نخجل  والع�ضرين  الرابعة  • ويف 
نزورها.. اأو  نهاتفها  وقد  وابنائنا  بزواجنا  نن�ضغل  الثالثني  • ويف 

بها.. والرب  عنها  ان�ضغالنا  بني  نوازن  ان  فنحاول  ال�ضغرية  وعائالتنا  جتمعنا  والثالثني  اخلام�ضة  • ويف 
: واآخر  وقت  بني  ال�ضحو  حلظات  تداهمنا  الأربعني  • ويف 

.. امي  • اريد 
الظريفة.. وكلماتها  ال�ضهية  اكالتها  واتذكر  ح�ضنها  اىل  اعود  ان  • اريد 

نكرره  توجيهاتها  نرف�ضه من  وماكنا  ن�ضخة منها  ا�ضبحنا  اننا  فنكت�ضف فجاأة  الأربعني  مابعد  • اأما 
مع اأبنائنا وماكنا نغفله من حكمتها او نتجاهله من ن�ضائحها يداهمنا بقوة لأنه يجري يف دمنا ويف 

ايقاع نب�ضاتنا ..
والكرب.. ال�ضغر  يف  ..اأحبك  • اأمي 

• اأنت احل�ضن والبو�ضلة وغيمة الأمان ال�ضارية فوق راأ�ضي من املهد اىل اللحد اطال اهلل يف اعمار 
اأمهات اأحبابنا وغفر اهلل ملن توفاهم

اإهداء اإىل اأمي واإىل كل اأم.

رجال  متجولون،  باعة  فيها  ترى 
اإىل قوت يومهم ي�ضعون.. يحملون 
بثبات..  اأكفهم  على  اأرواحهم 
الكلمات..  ت�ضفهم  ل  اأبطال 
مدار�ضهم  اإىل  وهناك  هنا  اأولد 
ف�ضحة  اأقرب  يف  اأو  يهرعون 
ن�ضاء  يلعبون..  بالكرة  لبيوتهم 
اأخوات  اأو  كن  اأمهات  وفتيات 
منهن  واحدة  كل  هدفها  اإىل 
�ضاعية طبيبة حمامية مدر�ضة اأو 

قا�ضية، يتوقعون نزول الق�ضاء يف كل حلظة هنا... يف البيت.. يف املدر�ضة..اأو عند اأحد الأحبة هناك 
..لكن اخلوف ليعرف اإىل قلوبهم طريقا اأو رمبا ت�ضاحلو معه وجعلوه معهم مرافقا و�ضديقا..

اأهل  على  ُوزعت عزميتهم  لو  يت�ضمون،  وبالأمل  ،حاملون  عيونهم.. جريئون  لنا  ق�ض�ضًا طويلة حتكي 
الأر�ص لكفتهم ، مل ل وهم يطوؤون اأر�ضًا ثابتة ، اأر�ضًا طيبًة مباركة..اأر�ضًا �ضهدت على طول الزمان 
تتجلى  اهلل  ورواية...اآيات  وحكاية  فق�ضة  �ضماها  اإىل  اجته  اإذا  الب�ضر  ا  اأمَّ مديدًا...  م�ضرفًا  تاريخًا 
و�ضفا  ال�ضعراء  له  يجد  مل  �ضحرها  و�ضذاها..  يا�ضمينها  عطر  من  تفوح  �ضاحرة  ن�ضمات  مداها،  يف 

ولتف�ضريًا.. فقالوا خلقها اهلل فاأح�ضن خلقا وت�ضويرًا..
جميلة رغم الأمل

جميلة رغم ال�ضقم  ..
جميلة هي بالدي جميلة

بقلم: رن� طعمةجميلة اأحبها وا�ضمها �ش�آم

اأمي ومراحل حياتي..
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التحولت املده�شة والتغيري القادم

Canadian Days أيام كندية�
جريدة �إجتماعية فكرية �قت�صادية فنية منوعة ت�صدر من كند�

Founder and Editor-in-Chief
Moutaz Abu kalam

Researcher
Ammar Murray

Writers
Muhamed Fetaih

Huda Al Buni
Musallam Tasabehji

Yasmin Freij
Rana Toumeh

Analyst
 Usameh Saffar

Graphic Production 
Waad Safaya

Al Muhannad Office 

Visit us
www.canadiandays.ca
www.canadiandays.net

Facebook
Canadian Days �أيام كندية 

E-mail us: Canadiandays1@gmail.com

Call us: +1 647 296 3590

Statements and opinions  written or expressed by 
the various authors, analysts and forum participants 
do not reflect opinions, beliefs of «Canadian Days» 
nor the publishers. «Canadian Days» newspaper is 
not responsible for claims, statements, opinions 
nor contributing writers, including products or 

service information that is advertised.

نرى  العامل جميعنا  �ضجيج هائل يف كل مكان وهزات مذهلة جتتاح 
كل  وعلى  عاملنا  يف  حتدث  التي  الهائلة  التغيريات  حجم  ونراقب 

امل�ضتويات الفكرية والجتماعية والنف�ضية الدينية ومن ثم ال�ضيا�ضية.

اإنها حلظة انبثاٍق جديدٍة لعامٍل خمتلٍف عن كل ما نعرف، عامٌل تنقلب 
فيه كل امل�ضلمات لت�ضبح اأمورًا قابلة للنقا�ص والرف�ص عامل تتعدى فيه 
الأفكار كل خط احمر فينتهي اللون الأحمر كدللة للم�ضموح التفكري 

فيه.

اإنها كما اأ�ضميها دائمًا النافذة الزمنية التي تفتح مرة كل حقبة من 
الزمن لت�ضكل عاملا خًمتلفًا بكل املعايري عما كنا نعرفه فامل�ضلمات الآن 
اأ�ضبح مثارًا للتندر ودوًل جديدة و�ضيا�ضاٍت  جديدة واملا�ضي املقد�ص 
وقواعَد لعٍب خمتلفة تبداأ بالظهور ويقود كل ذلك الأقوياء العنيدون 
وجه  يف  ويقفون  يتحدون  يجعلهم  ما  ال�ضالبة  من  ميلكون  الذين 
العوا�ضف العاتية، حتى يتمكنوا من �ضياغة العامل اجلديد باأفكارهم 

وي�ضبحوا الأ�ضا�ص املرجعي اجلديد.

جديدٍة  اإنبعاثٍة  كل  رافقت  التي  الق�ض�ص  كل  عن  يخربنا  التاريخ 
اأ�ض�ضتها فتحُة زمنية هائلة.

لكي نفهم اأكرث فلنتخيل اأنف�ضنا نركب يف اآلة الزمن ونعود اإىل املا�ضي، 
حتط اآلة الزمن بنا يف عدة حمطات، خمتلفٍة يف الزمان واملكان.

لنبداأ ب�ملحطة االوىل:
رائعًا  هدوًء  لرنى  الزمن  اآلة  باب  نفتح   )١٧٧٩( عام  باري�ص   •
عربٌة  ونظام،  بجٍد  يعملون  الب�ضطاء  الفالحون   ، خالبةً  وطبيعًة 
جترها اخليول متر بالطريق، مزرك�ضْة يبدو من هيئتها اأنها مملوكة 
فخمة،  بثياٍب  وامراأة  رجٌل  منها  لينزل  فجاأة  تتوقف  مهم،  ل�ضخ�ص 
واملراأة،  للرجل  احرتامًا  الفالحون  ويقف  واحلر�ص  النا�ص  ي�ضطف 
ينحني  العربة  �ضاحب  الرجل  نحو  الفالحني  عن  امل�ضوؤول  يتقدم 
النبالء  مراتب  من  مرتبة  ـ-وهي  الكونت  �ضيدي  :)احرتامنا  ويقول 
يف فرن�ضا-- نرحب بح�ضرتكم يف ار�ضكم ونت�ضرف ان نكون خدمكم 
ما  موؤكدًا  يبت�ضم  الكونت  نراكم،  اأن  اإنها حلظٌة عظيمٌة  بكم،  نرحب 

قاله رئي�ص الفالحني ومي�ضي باأبهة كما اأتى.

لأخر  يقول  فالح ٌ العمل  اإىل  العودة  قبل  تبداأ  خفيفة  درد�ضٌة   •
بجانبه: هل راأيت ما اأعظم الكونت!

الثمني  وقته  من  ي�ضيع  حتى  حنون  هو  كم  فعال!  الأخر:  يجيب   •
ليزورنا، حقًا اإنها اأخالق النبالء.

بكر  فتاٌة  عر�ضًا،  لرنى  املجاورة،  القرية  اإىل  لن�ضل  قلياًل  نبتعد   •
�ضتتزوج الليلة، ينتهي العر�ص لكن مل تذهب العرو�ص مع عري�ضها بل 
تزف اأوًل اىل بيت الكونت النبيل لتت�ضرف باخلال�ص من بكارتها على 
يد النبيل وتعود بعد ذلك اىل عري�ضها الذي ل يفكر حتى مبا ح�ضل 

وكاأنه قدر رباين واأمر م�ضلَّم به.

نافذة  لنا  الزمن تظهر  اآلة  ون�ضغل  اليوم م�ضاهدات لرنكب  • يكفينا 
خمتلف،  بزماٍن  ولكن  املكان  نف�ص  اإىل  وتعيدنا  ُتفَتح  هائلة  زمنية 

بعد احدى ع�ضرة عام

كان  من  يلعنون  ثائرين،  الوديعون  النا�ص  مكان  كل  يف  • –�ضخٌب 
ديٍن  رجُل  اأمالكه،  يف  النار  ُي�ضٍرمون  �ضابقًا  عليهم  النعمة  �ضاحب 

ُمقّرب من الكونت مقيٌد باأغالله، ياأخذونه اىل املق�ضلة.

• رجٌل اأخر واقٌف يخطب بكلمات جديدة كليًا على القامو�ص اللغوي 
يف تلك احلقبة ي�ضرخ: امل�ضاواة، .. العدالة.. احلرية.. الق�ضا�ص.. 

دراماتيكيي  م�ضهٍد  يف  ورائه  ت�ضرخ  واجلماهري  للملك  املوت 
انقالبي.

اكرث  �ضرحها  بعد  فيما  لنكمل  ق�ضتنا  يف  النقطة  هذه  عند  • نتوقف 
يف مقالة اأخرى

بكل  زلزال  ح�ضل،  قد  هائاًل  كبريًا  تغيريًا  اأن  �ضبق  مما  • املالحظ 
�ضائدًا  كان  ما  كل  غريت  والجتماعية  النف�ضية  الفكرية  املقايي�ص 
مفارقٍة  وحلظُة  جديدة  تاريخية  مرحلة  لتبداأ  ال�ضنني  ملئات  ومقد�ضًا 
لها ظروفها  التي  الزمنية  الفتحة  �ضببتها  بالكلية  اأزلية، حياٌة جديدٌة 
املو�ضوعية وا�ضبابها العلمية اإنها �ضنٌن كونية حٌُتِدث اخرتاقًا يف الزمن 

وحتولت مده�ضة.

اإن النافذة الزمنية والتغيريات الكربى وح�ضب �ضنن التاريخ املقروء تاأتي 
على �ضكل موجات متالحقة كل موجة منها حتدد زاوية وجانبًا تعمل فيه 
باأدواتها التغيريية املده�ضة ومن �ضدتها قد تنهي لغة حية وت�ضرب قيمًا 
كربى كانت مقد�ضة وتنهي روابط واأ�ضكاًل اإجتماعية كانت فوق النقا�ص 
يف ذهنية اجلمهور وقد تنهي اأديانًا بقيت مدار الإميان لل�ضعوب قرونًا 
والتي  القدماء  وامل�ضريني  ال�ضومريني  اأديان  )اأين  الزمن  من  كثريًة 

ا�ضتمرت لآلف ال�ضنني على �ضبيل املثال(.

اإن التغري هو �ُضنُّْة دائمة ٌفاعلة ٌاأبديٌة اأزلية، تتحكم يف حياة المم ول 
يوجد مكان لال�ضتقرار يف احلياة باملعنى احل�ضاري بل احلركة دوؤوبة 

والتغيري م�ضتمٌر، 

وقد يكون جارفاً  اأحيانًا وكما قال الفال�ضفة قدميًا )فكرة التغري ت�ضبه 
جريان املاء بالنهر فعندما يجري يبقى نقيًا اأما عندما ل يتحرك فاإنه 
ياأ�ضن اأي يخرب وتنت�ضر رائحته النتنة( اإن التغري قانون الوجود، واإن 

ال�ضتقرار موت وعدم.

كيف كانت النوافذ الزمنية ال�ضابقة تاريخيًا ما هي التغيريات الهائلة 
اأدت اإىل كل هذا التغيري ونتحدث هنا عن التغيري  التي ح�ضلت حتى 
احل�ضاري والذي يرافقه تغيري جيو�ضيا�ضي وتغيري فكري ونف�ضي كامل، 
واملنظومات  الجتماعية  العالقات  كل  ُتبِدل  جديدٍة  فل�ضفاٍت  ظهور 
الأخالقية وبالتايل ُيبنى عليها مفاهيم وقواعد اجتماعية واقت�ضادية 

وقانونية جديدة بالكلية.

وهادئة  عميقة  درا�ضة  تتطلب  الأخطر  ال�ضوؤال  هذا  على  الإجابة  اإن 
وا�ضتخدامًا لو�ضائل البحث العلمي وتكاد تكون اأهم ق�ضية ميكن العمل 

عليها يف هذا الوقت اخلطري.

خالل  من  العامل  يف  ح�ضاريني  فاعلني  نكون  كي  م�ضتعدين  نكون  كي 
فهم النافذة الزمنية وال�ضروط املجتمعية التي لبد من توافرها ومتام 

اجلاهزية من خالل عمل دوؤوب وطرٍح ثقايف �ضامل.

ولعلنا نكتب يف هذا املو�ضوع تف�ضيالت نرحل يف كل مرة مع اآلة الزمن 
الزمنية،  الفتحة  نراقب ظهور  ومكانًا،  نقف يف حمطٍة خمتلفٍة زماناً 
ونغو�ص فيها يف التاريخ واأحيانًا ُنبِحر يف امل�ضتقبل ون�ضت�ضرف من خالل 

القوانني وال�ضنن ا�ضتقراءاٍت ميكن اأن حتدث.

واإىل امللتقى اإن اأمدنا اهلل بالعمر.
الب�حث: عم�ر مرعي 
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بها  �ضاهم  تطوعي  �ضاعة عمل  بليون   ٢ امل�ضادر هناك  بع�ص  ح�ضب 
حوايل ١٣ مليون مواطن ومقيم يف كندا خالل العام ٢٠١٠.

خا�ضة  والإجالل  التقدير  كل  ي�ضتحق  جبار  جلهد  هذا  اأن  �ضك  ل 
اإذا كان قد ُبذل يف حمله. واأنا من خالل هذه املقدمة �ضاأتناول هذا 
وقد  فيها  اأخطئ  قد  ال�ضيئ،  بع�ص  خمتلفة  روؤية  زاوية  من  املو�ضوع 

اأ�ضيب واحلكم للقارئ اأينما كان.

لعله من املتعارف عليه اأن العمل التطوعي يبادر به الإن�ضان عن طيب 
اأو اجلمعيات الإن�ضانية واخلريية  خاطر ملن ي�ضتحقه من الأ�ضخا�ص 
على  جميعا  عملها  ينطوي  والتي  باحليوان  الرفق  جمعيات  فيها  مبا 
واملعنوية  املادية  املجالت  �ضتى  يف  اخلدمات  هذه  يحتاج  من  خدمة 
النا�ص  وُي�ضتغل  ُي�ضتجلب  اأن  ولكن  ربحية،  غاية  اأي  دون  والتعليمية 
وهيئات  ل�ضركات  والوقت  اجلهد  لتقدمي  اجلدد  القادمني  وخا�ضة 
الكندية(  )اخلربة  لديه  لي�ص  اجلديد  القادم  هذا  اأن  بحجة  ربحية 
اأن  عليه  وبالتايل يجب  �ضابقة(  تف�ضيلية  )والتي خ�ض�ضتها مبقالة 
يكدح ويعمل كمتطوع ليتح�ضل على اخلربة املطلوبة ريثما يجد فر�ضة 
حتتاج  امل�ضاألة  وت�ضبح  العكر  املاء  يف  ال�ضيد  يبداأ  هنا  ما!!!.  عمل 
بع�ص  تعتاد  اأن  مبكان  العدل  ول  الأخالق  من  فلي�ص  نظر.  لإعادة 
ال�ضركات الربحية اأو حتى غري الربحية على ا�ضتغالل القادمني اجلدد 
بهذه الطريقة الثعالبية، لترتبح على ح�ضاب جهد ووقت الآخرين بال 
مقابل، بل لعلها منط م�ضتحدث من اأمناط الإ�ضتعباد والرق احلديث. 

ولكن باأ�ضلوب اأكرث جاذبية ودهاء.

..اإن العمل التطوعي ميكن اأن يكون مقبوًل عندما يبادر به �ضخ�ص ما 
مبلئ اإرادته ول ينوي التح�ضل من خالله على عمل لحقا. وا�ضمحوا 

يل اأن اأبني فروقات ثالثة للمتطوعني يف كندا.

مالأً  التطوعي  العمل  وتعترب  ماديًا  مقتدرة  تكون  �ضريحة  هناك   .١
خال�ص  ولهم  امل�ضنني  من  يكونوا  واأغلبهم  املجتمع  يفيد  مبا  للفراغ 

ال�ضكر والتقدير على ما يقومون به.

من  نوعًا  التطوعي  العمل  يعترب  حيث  املدار�ص،  طالب  �ضريحة   .٢
تعويد وتدريب اجليل ال�ضاعد على العمل وال�ضعي واكت�ضاف احلياة 

وهذا اأمر م�ضتحب ول غبار عليه.

اأن ُترفع ال�ضارة  ٣. �ضريحة الباحثني عن فر�ضة عمل!!! وهنا ينبغي 
عندما  مقالتي،  بداية  يف  ذكرت  فكما  الق�ضيد  بيت  وهنا  احلمراء 
عمل  فر�ضة  عن  الباحثني  وجه  يف  عقبة  التطوعي  العمل  هذا  يقف 
لإعالة ا�ضرهم وقد بلغوا مبلغا من العمر فهنا نقع يف م�ضكلة اإجتماعية 
اإن ظروف احلياة قد ت�ضطر بع�ص  اأخالقية.  نتائج ل  اإىل  تودي  قد 
امل�ضتيئ�ضني من احل�ضول على عمل اأن ي�ضت�ضهلوا الإنغما�ص يف اأعمال 
م�ضينة، كالتعامل مع ع�ضابات املمنوعات واملخدرات وغريها. وهذه 
الع�ضابات تراها دائما يف حالة بحث وتق�ضي، تراود النا�ص املحتاجة 
التي ت�ضول لها نف�ضها التورط يف اأعمال كهذه مقابل حفنة مغرية من 
الدولرات، فالفقر بوابة الأفات كلها واإذا ترافق مع اإنعدام ال�ضمري 
الكبري  لإنزلق  جدا  مالئما  املناخ  ي�ضبح  عندها  الأخالقي  والوازع 

وال�ضغري ومن ثم �ضياع امل�ضتقبل كله.

التاريخ  ولكن  ت�ضاوؤومية،  �ضورة  اأر�ضم  اأن  اأو  مبالغًا  اأبدو  اأن  اأريد  ل 
وحماقات  واأخطاء  ُعقٍد  ب�ضبب  حدثت  الكوارث  اأغلب  باأن  علمنا 
الإغرتاب  اأو يف بالد  بلدانهم  �ضواء يف  ال�ضباب  ولعل �ضياع  ب�ضيطة. 
وعدم تاأمني فر�ص عمل حقيقية لهم، يعترب كارثة بكل ما لهذه الكلمة 

من معنى.

..كم امتنى على احلكومة الكندية اأن تويل هذا الأمر كامل عنايتها 
واأن تتنبه للمخاطر التي قد تنجم عن وجود هكذا عقبات.

الإقرتاحات  بع�ص  �ضاأقدم  بل  امل�ضكلة  بتعرية  اأكتفي  لن  وكالعادة 
الظلم  وطاأة  من  �ضتخفف  باأنها  واأجزم  ب�ضيطة  بروؤية  واحللول 
والالر�ضا التي ي�ضعر بهما غالبية املتطوعني، وع�ضى هذه املقرتحات 
بل  الذات  اإحرتام  وتعزيز  لبذل اجلهد  متطوع  لكل  ت�ضكل حافزًا  اأن 
واإحرتام املجتمع الذي يعي�ضون يف جنباته واأمتنى من حكومتنا النظر 

يف املحفزات التالية واإدراجها يف جدول الأعمال.

١. اإلزام اأرباب العمل توظيف كل متطوع لديهم خالل فرتة ل تتجاوز 
�ضتة اأ�ضهر من بداية عمله التطوعي، وخا�ضة اولئك املتطوعون الذين 

اأثبتوا كفاءة يف العمل.

٢. تخ�ضي�ص جزء ي�ضري من اإرادات ال�ضرائب ميكن ت�ضميته )البدل 
التطوعي( ي�ضرف لكل متطوع على اأن ل تقل قيمة هذا البدل املادي 

�ضاعات  �ضهريا ح�ضب عدد  وت�ضدد  العادي  املوظف  راتب  عن ن�ضف 
العمل التطوعية.

٣. تتحمل اجلهة التوظيفية نفقات املوا�ضالت الالزمة لكل متطوع من 
واإىل العمل اأثناء فرتة العمل التطوعي.

لكل  الأ�ضنان  معاجلة  ت�ضمل  �ضحية  تاأمني  بولي�ضة  تخ�ضي�ص   .٤
متطوع مع عائلته.

ولعل هناك اقرتاحات اأخرى، اأترك لكم وللقارئ الكرمي تقدميها.
وتتعلق  عجالة  على  بها  اأ�ضت�ضهد  واقعية  ق�ضة  هناك  اأختم،  اأن  قبل 
�ضاب من  وهو  القادمني اجلدد  مراكز  اإحدى  به يف  األتقيت  مبتطوع 
جاليتنا العربية اأم�ضى اأكرث من �ضبع �ضنوات يف العمل التطوعي وقد 
اأكربت ذلك فيه ثم �ضاألته م�ضتغربا ومن اأين توؤمن دخلك املعا�ضي كل 

!!!!)welfare هذه الفرتة اإذًا؟؟ فاأجاب م�ضتاءًا، )من الـ
ترون  األ  لأقول:  احلكومة  يف  الأمر  يعنيه  ملن  اأتوجه  اأن  يل  ا�ضمحوا 
اأن يبقوا على ال  يف ذلك �ضيئ من املذلة لذلك املتطوع واأمثاله كرث 
welfare وهو ي�ضرف اجلهد والوقت مثله مثل اأي موظف يتقا�ضى 
راتبه اأخر ال�ضهر بينما هو واأمثاله ل ينالون اإل تلك املعونة املحدودة 
باأن ما تقدمه  اأمام نف�ضه وعياله. ل �ضك  واملغم�ضه بكثري من املذلة 
احلكومة من معونات ي�ضتحق كل ال�ضكر والتقدير وهو اأمر تعجز عن 
اأذنتوا يل به،  لو  اإقرتاح ب�ضيط  الدول ولكن لدي  الوفاء به كثري من 
وهو اأن يتم �ضرف تلك املعونات ال�ضهرية حتت م�ضمى )بدل تعوي�ص( 
البع�ص  ولعل  التطوعي،  العمل  ميدان  يف  انخرط  ملن  حتديدًا  وذلك 
يقول وهل الت�ضمية تقدم اأو توؤخر من الأمر �ضيئ!! اأقول طبعا هناك 
التطوعي  تاأخذ مبلغا ما كمكافاأة لعملك  اأن  فرق والفرق �ضا�ضع بني 
وبني اأن تاأخذه لأنك م�ضطر وعاطل عن العمل، هو متامًا كالفرق بني 

الهدية وال�ضدقة. 
احلكومة  لدى  �ضداها  املقرتحات  هذه  جتد  اأن  اأمتنى  اخلتام  يف 

العزيزة مع دوام ال�ضكر والتقدير.
معتز اأبوكالم
like us on Facebook
 Canadian Days اأي�م كندية  

بقلم: رئي�س التحرير

العمل التطوعي يف كندا بني

الف�شيلة والإ�شتغالل.!!!!
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 Canadian كندية  اأيام  جريدة  يف  اإ�ضت�ضافتكم  وي�ضرفنا  ي�ضعدنا   
النجاح  ق�ض�ص  على  ال�ضوء  ت�ضليط  عاتقها  على  اأخذت  التي   Days

العربية وال�ضورية على وجه اخل�ضو�ص يف كندا.
�شوؤال: هل لكم اأن تعطونا نبذة عن ن�ضاأة ابنكم با�ضل؟ عمره.. طفولته.. 

هواياته..
والد ووالدة ب��شل: با�ضل من مواليد ٢٠٠5/6/6 يبلغ من العمر الآن 
١٢عام كان متميزًا منذ ان بلغ من العمر ٣ �ضنوات وقد ظهر ذلك على 

طريقة كالمه وردود اأفعاله مع اأقرانه 
ريا�ص  يف  والأرقام  الأحرف  تعلم  با�ضل  بداأ  �ضنوات  اخلم�ص  �ضن  ويف 
ب�ضع  ال�ضورية  العا�ضمة  دم�ضق  عن  تبعد  التي  داريا  مدينة  يف  الأطفال 
حيث  من  البديهة  و�ضرعة  الذكاء  عالمات  عليه  وظهرت  الكيلومرتات 
اإتقانه ملا يتعلمه و�ضدة اإعجاب مدر�ضيه به حيث انتقل من ريا�ص الأطفال 
حيث  من  الأول  فكان  بنجاح  اإجتازه  حيث  الإبتدائي  الأول  ال�ضف  اإىل 
امل�ضتوى وبينما ذلك بداأت احلرب ت�ضع اأوزارها حيث اإ�ضطررنا ملغادرة 
داريا باإجتاه درعا طلبًا ملكان اآمن والذي مل جنده يف درعا فا�ضطررنا 
با�ضل  تنقل  ال�ضتقرار  عدم  وب�ضبب  الفرتة  هذه  ويف  الأردن  اىل  للجوء 
مكان  عن  تبعد  بقرية  مدر�ضة  يف  الرحال  فيه  لتحط  مدار�ص  عدة  بني 
اإقامتنا حوايل ٣ كم وبالرغم من كل ال�ضعوبات تابع با�ضل تفوقه واأثبت 
باأنه ي�ضتحق الإحرتام من خالل الثناء الذي كان يبديه معلميه والذين 
الإجتماعي  التوا�ضل  �ضفحات  عرب  با�ضل  مع  يتوا�ضل  بع�ضهم  ليزال 
ليومنا احلا�ضر بالإ�ضافة لإتقانه لأربع اأجزاء من القراآن الكرمي حفظًا 
الوقاف  وزارة  اأجرتها  بذلك مب�ضابقة  مالية  نال جائزة  وجتويدًا حيث 
الأ�ضردنية وعلى الكثري من بطاقات التقدير وعند انتقالنا اىل كندا بداأ 
املرة  والريا�ضيات وغريها ولكن هذه  العلوم  بتعلم  با�ضل طريقًا جديدًا 
بلغة جديد واأ�ضلوب جديد والتي ل تخلو من ال�ضعوبات الكثرية ومع كل 
اإعجابًا  واأبدو  الذين �ضاندوه  بثقة مدر�ضيه  باأنه جدير  با�ضل  اأثبت  ذلك 
اأ�ضاتذته  قبل  من  فر�ضح  ولفظًا  وكتابة  قراءة  تقدمه  ب�ضرعة  �ضديدًا 
من  الكثري  على  فيها  ح�ضل  والتي   Hertage fair مب�ضابقة  لي�ضارك 
اجلوائز بفوزه على م�ضتوى املقاطعة والتي كانت عن رحلته من �ضوريا اىل 
كندا لعام ٢٠١6 . يهوى با�ضل كرة القدم وال�ضباحة والتزلج واملو�ضيقى .

الكندي  باملجتمع  اندماجكم  مدى  وما  كندا  اإىل  و�ضلتم  متى  �شوؤال: 
عمومًا؟

والع�ضرون من  ال�ضابع  نهاية عام ٢٠١5 يف  و�ضلنا كندا يف  الوالدين: 
عا�ضمة  تاون  �ضارلوت  مطار  يف  كبرية  بحفاوة  ا�ضتقبلنا  الول  كانون 
مقاطعة جزيرة المري ادوارد من قبل رئي�ص وزراء املقاطعة واع�ضاء من 
موؤ�ض�ضة القادمني اجلدد حيث اأقمنا يف فندق ملدة ع�ضرة اأيام ثم اأنتقلنا 

اىل البيت الذي ن�ضكنه حاليًا 
مواطني  قبل  من  والهتمام  والدعم  الرتحاب  من  الكثري  لقينا  لقد 
املقاطعة وامل�ضوؤولني الذين قدمو الكثري من اجلهود الرائعة يف م�ضاعدتنا 
يف البدء بحياتنا اجلديدة والتحقنا مبدار�ص اللغة جميعًا وتلقينا الرعاية 

ال�ضحية مع تغطية كاملة للنفقات ودخل �ضهري يكفي حلياة كرمية .
نحن ن�ضعر باأننا قطعنا �ضوطًا كبريًاجتاوزنا فيه ال�ضعور بالغربة والبعد 
عن الوطن مع احلنني لذلك بروعة وجمال اأخالق كل من يتعامل معنا من 
ال�ضعب الكندي بكل رقة واحرتام وتقدير وابت�ضامة تعطينا انطباعًا باأننا 

اأخوة مهما اأختلفت ثقافاتنا واأعراقنا ومعتقداتنا.
�شوؤال : كيف بداأت ق�ضة جناح طفلكم با�ضل يف كندا؟

لأجله  وت�ضعى  هدفًا  بداخلك  العزيز  اأخي  حتمل  عندما  الوالدين: 
وتبدي ا�ضتعدادًاللبذل له وتقلى ت�ضجيعًا على م�ضتوى عايل وتاأييدًا بروح 
معنوية تدفعك دفعًالالأجتهاد والعمل فاإن م�ضريتك �ضتكلل بالنجاح حتمًا 
وهذا ما حدث مع با�ضل الذي لقي دعمًا على جميع ال�ضعد يف املدر�ضة 
تعزز  فقد  البيت  ويف  واملو�ضيقى  الريا�ضة  دور  الطريق يف  املكتبة يف  يف 
لديه ال�ضعور بالثقة بنف�ضه حتى كان يلقب يف مدر�ضته البتدائية بالعمدة 
ال�ضغري نظرًا حلكمته البالغة يف التعامل مع الكثري من ال�ضعوبات التي 

اأ�ضحاب  اأقرانه  مع  واملناف�ضة  والتفوق  النجاح  �ضلم  يف  فتدرج  تواجهه 
الر�ص واللغة.

�شوؤال: ملاذا مت اختيار طفلكم با�ضل لتمثيل كندا يف يوم الطفولة العاملي 
يف اليوني�ضف؟

اهلل  ف�ضريى  اأعملو  وقل   ( تعاىل:  قوله  يف  ذلك  يتلخ�ص  الوالدين: 
عملكم(

فمن جد وجد ومن �ضار على الدرب و�ضل نظرًا لجتهاد با�ضل يف تعلمه 
كان  اليوني�ضف  من  قادمة  ملجموعة  تر�ضيحه  مت  ال�ضديد  ومتيزه  اللغة 
هدفها العمل على درا�ضة او�ضاع القادمني اجلدد اىل كندا والذين اعجبوا 
بقدرته على التعبري وجراأته يف التحليل واملناق�ضة وابداعه يف العديد من 
املجالت التي تتطلب التفكري والقراءة واخلطابة حيث مت اختياره يف نف�ص 
الوقت للقاء خطاب يف الذكرى ال�ضنوية لن�ضاء موؤ�ض�ضة حقوق الن�ضان 
يف جزيريرة الأمري ادوارد بال�ضافة مل�ضاركته يف العديد من املنا�ضبات 
والحداث التي تهتم ب�ضوؤون املجتمع فنال بذلك ثقة اليون�ضيف لختياره 
بتمثيل الطفولة يف �ضاحة من �ضاحات العمل الدوؤوب التي تعنى بحقوق 

الطفل الذي هو امل�ضتقبل لكل امة تقدره وتعلي من �ضاأنه. 
�شوؤال: هل هناك من جوائز اأو �ضهادات تقديرية نالها ابنكم با�ضل يف 

كندا؟
الوالدين: نال با�ضل العديد من اجلوائز املالية والو�ضمة الرمزيةلبداعه 
يف جمال اخلطابة ونقل املعلومة والقراءة يف العامني ٢٠١6-٢٠١٧ من 
العديد من اجلهات الر�ضمية التي متثل موؤ�ض�ضات احلكومة واملجتمع يف 

جزيرة المري ادوارد.
�شوؤال: هل هناك جهة ر�ضمية اأو غري ر�ضمية �ضت�ضرف على خطة جناح 

ابنكم با�ضل م�ضتقبال؟
الوالدين: لغاية اليوم ل توجد اأي جهة ر�ضمية تبنت ذلك على الرغم 

من الدعم املعنوي الذي يتلقاه با�ضل من اجلميع.
�شوؤال: كم عدد اأخوة با�ضل وهل لدى اأخوته مواهب متميزة اأي�ضًا؟

الوالدين: با�ضل لديه ثالثة اأخوة واأخت :
حتب  البتدائي  الثالث  ال�ضف  يف  �ضنوات   8 العمر  من  تبلغ  �ضذى   •
اللغة  يف  عايل  م�ضتوى  واحد  بعام  بلغت  والتزلج  وال�ضباحة  الر�ضم 
كمعاملة  حاليًا  تعامل  فهي  اللغة  تعليم  يف  امل�ضاعد  الربنامج  وانهت 
الطالب الكنديني تتقن القراءة والكتابة لديها �ضغف �ضديد لتعلم اللغة 

العربية والقراآن الكرمي 

�ضديد  البتدائي  الول  ال�ضف  يف  �ضنوات   6 العمر  من  يبلغ  • ادري�ص 
يف  جراأة  مع  الق�ض�ص  تاليف  يف  بارعة  قدرة  عنده  والفطنة  الذكاء 
اقناع  ويحاول  برايه  يقتنع  يواجهها  التي  لل�ضعوبات  احللول  ايجاد 

الخرين به ن�ضيط حمب ملدر�ضته ومعلميه 
�ضهرين العمر  من  يبلغ  • متيم 

�ضعوره  عن  با�ضل  ابنكم  وا�ضاأل  ا�ضاألكم  اأن  اأود  يل  �ضمحتم  لو  �شوؤال: 
الوزراء  رئي�ص  قبل  من  هاتفيًا  ات�ضاًل  وتلقى  نيويورك  يف  كان  عندما 

جو�ضتان ترودو؟
ب��شل: كنت متفاجئًا حلد الذهول وتبع ذلك خوف �ضديد ولكني متالكت 

نف�ضي وقررت ان اكون كما يريدين اطفال العامل ان اكون
املعنوي  للدعم  البكاء وفرحًا ومقدرًا  الوالد: كنت فخورًا جدًا لدرجة 
الذي يقوم به ال�ضيد رئي�ص الوزراء بات�ضاله هذا فولئنا لكندا لن يقل 

عن ولئنا لوطننا احلبيب �ضوريا.
احلدث  هذا  ثمرات  اوىل  كانت  لنها  و�ضعيدة  فخورة  كنت  الوالدة: 

الذي يطالب فيه الطفال بحقوقهم واأب�ضطها ال�ضتماع ملطالبهم.
�شوؤال: هل هناك من �ضيئ تودون قوله قبل اأن ننهي هذا اللقاء؟

اأوّد التنويه باأن ال�ضورة التي ن�ضرت لطفل بجانب �ضورة  والد ب��شل: 
�ضورة  لي�ضت  هذه  املخيمات  اأحد  يف  لبا�ضل  باأنها  الإدعاء  ومت  لبا�ضل 

با�ضل.
واحلاجة  احلرمان  لقى  الذي  الطفل  لهذا  اأبًا  اأكون  باأن  واأفتخر  اعتز 

ولكن اأكره اأن ي�ضتغل هذا الطفل الربيء ملثل هذا.
اأدري ما الهدف من ن�ضر هذه ال�ضورة لهذا الطفل الربيء والدعاء  ل 

باأنها �ضورة لبا�ضل ؟؟؟؟
اإنها كلمة باطل اأريد بها باطل

اأخريا: هل هناك من كلمة تتوجهون بها اإىل ال�ضعب الكندي؟
ماقدموه  على  و�ضعبًا  لكندا حكومة  اجلزيل  بال�ضكر  نتقدم  الوالدين: 
لنا من الدعم املعنوي واملادي فهذه مزية تنبع عن خلق نبيل وروح راقية 
لنا  مدوا  الن�ضانية  يف  لنا  اخوة  لنجد  وطننا  يف  �ضيء  كل  فقدنا  فنحن 

اأيديهم وقدموا لنا العون وامل�ضاعدة. 
اأجرى احلوار وترجمه لالإنكليزية رئي�س التحرير:
معتز اأبوكالم
like us on Facebook
Canadian Days اأي�م كندية  

Unicef الطفل ال�شوري الذي مثل كندا يف اليوني�شف
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Unicef الطفل ال�شوري الذي مثل كندا يف اليوني�شف
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الو�شفة وطريقة االعداد:
املق�دير:

٢/١ كا�ص زيت زيتون

١ حبة ب�ضل كبرية مفرومة

١ ملعقة �ضغرية فلفل احمر بودرة

٢/١ كوب عد�ص احمر

٢/١ كوب برغل ناعم

٣ ملعقة كبرية دب�ص فليفلة

١ ملعقة �ضغرية كمون

١ حبة فلفل اخ�ضر مفروم ناعم

٢ ملعقة بقدون�ص مفروم

١ ملعقة نعناع مفروم او نعناع جمفف

- ملح ح�ضب الرغبة

- حبوب رمان للتزيني

- اوراق نعناع للتزيني

 Food م�ضابقة  عن  العالن  اأندى  �ضاهدت  عندما  الق�ضة  بداأت 
جدًا  كانت  حيث  ابريل  ب�ضهر   YTV قناة  على   Kid Nation

�ضعيدة ومتحم�ضة للم�ضاركة.

كانت  �ضيف.  جونيور  برنامج  اإىل  يعود  بالطبخ  للم�ضاركة  اأندى  �ضغف 
مل تتجاوز اخلام�ضة من عمرها عندما �ضاهدت الربنامج على التلفاز 
اأكرث مما ترقب برامج الطفال الأخرى.  انتباهها وباتت ترقبه  واأثار 
وجتربة  بالطبخ  امل�ضاركة  يف  ورغبة  حب  لديها  ن�ضاأ  احلني  ذلك  منذ 

و�ضفات بنف�ضها.

التجربة  هذه  وكانت  فرباير  يف  عمرها  من  التا�ضعة  اأمتت  قد  كانت 
الأوىل لها للم�ضاركة مب�ضابقة لذلك مل تكن تدرك بعد ماهية امل�ضابقات 

والفوز. رمبا مل تكن تتوقع الفوز ولكن تطمح وحتلم به.

كان  امل�ضاركة  على  لتحفيزها  ووالدها  اأنا  دفعني  الذي  الخر  احلافز 
الكثري  ومنلك  الكندي  املجتمع  من  جزء  اأننا  لديها  ال�ضعور  تعزيز 

لن�ضارك به.

امل�ضابقة كانت موجهة لالأطفال بني عمر ٧-١٢ للم�ضاركة بو�ضفة لطبق 
باملنزل  الأكل  اإعداد  على  الأهل  ت�ضجيع  اىل  امل�ضابقة  تهدف  �ضحي. 
الأهل.  مع  ال�ضحية  الأطباق  باإعداد  للم�ضاركة  الطفال  وت�ضجيع 
وبالفعل ميكننا اأن نفهم اأهمية املو�ضوع من خالل امل�ضاركات التي متت 
يف احلفل والكلمات التي اأُلقيت فيه وما يكلفه الكل غري ال�ضحي من 
م�ضار كبرية وخ�ضائر مادية وتكلفة عالج �ضحي وكذلك تكلفة نف�ضية 
من عدم وجود الوقت للعائلة لتطبخ يف املنزل وتت�ضارك هذا الوقت معًا 
مما يعزز النتماء الأ�ضري والرتبية النف�ضية ال�ضحيحة. كانت املبادرة 
الأوىل من املنظمني والداعمني واحلكومة لختيار فائزين اثنني من كل 

مقاطعة.

�ضاركت اأندى بطبق )الكبة النية( مع اإ�ضافة العد�ص بدل من اللحمة 
ليكون طبق �ضحي كامل. لقد مت اختياره مع ٢5 طبق اخر من بني األف 

الو�ضفات التي مت تقدميها.

وبالفعل فقد مت دعوة الطفال الذين مت اختيارهم اىل حفل يف العا�ضمة 
اأتوا  اإىل  وعائالتهم  لالأطفال  وال�ضفر  القامة  ترتيب  مت  لقد  اأوتوا. 
�ضهادة  بت�ضليمهم  الكندية  ال�ضحة  وزيرة  قامت  حل�ضور احلفل حيث 
الطباق  بع�ص  وتقدمي  اإعداد  مت  وقد  برفقتهم.  الغذاء  وتناول  تقدير 

التي فازت يف احلفل

و�ضارك يف تنظيم احلفل تلفزيون الأطفال، ومت التاأكيد على الأطفال 
باأهمية  الوعي  لن�ضر  مناطقهم  يف  �ضفراء  اأ�ضبحوا  اأنهم  الفائزين 
الطعام ال�ضحي ومت طباعة كتاب �ضدر عن وزارة ال�ضحة يتكلم عن 

الحتفال واملو�ضوع عموما.

الن  من  وتاأهيلهم  الأطفال  اأهمية  تقدر  كندا  يف  حكومتنا  وفعاًل 
وهكذا  الكندي  املجتمع  يف  �ضاحلني  مواطنني  لي�ضبحوا  وت�ضجيعهم 

يتعلموا حب وطنهم اجلميل كندا.

وملن يرغب بالطالع على و�ضفة طبق اأندى:

الإعداد ال�شل�شة:

- ٢ حبة بندورة مقطعة

- كا�ص رمان حب

-٢/١ ب�ضلة مقطعة

- ٣ ملعقة زيت زينون

- ٢/١ ملعقة فلفل احمر بودرة

-٢/١ ملعقة نعناع ياب�ص.

اأندى  الطفلة  كندية  اأي�م  جريدة  تهنئ 
امل�ش�بقة  بهذه  بفوزه�  الكرمية  وع�ئلته� 
راجني له� ولكل االأطف�ل م�شتقبال م�شرقً� 

ملوؤه ال�شع�دة والنج�ح.

طريقة االعداد:

- ت�ضخني ن�ضف كمية الزيت وا�ضافة الب�ضل اإىل اأن ي�ضبح 
ذهبي اللون ثم ا�ضافة الكمون والفلفل الحمر

- اإ�ضافة العد�ص واملاء وتركه يغلي اىل ان ين�ضج

- اإ�ضافة الربغل وامللح وتركه جانبا اىل ان يربد

- اإ�ضافة دب�ص الفليفلة وباقي املكونات

وتزيينه  تقطيعه  ثم  يربد  ان  اإىل  بالثالجة  تركه   -
بالرمان واوراق النعناع
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ق�شة فوز الطفلة ال�شورية 

اأندى عمار مرعي 

بجائزة اأونتاريو للطبق ال�شحي 

ترويها لنا والدتها الكرمية..
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اأيقونة  كان  نزار..  اهلل  رحم  قباين،  نزار  ال�ضاعر  مع  اأبي..  ..ذكريات 
عطره  فاح  واليا�ضمني  احلب  ا�ضطورة  كان  نوعها.  من  فريدة  دم�ضقية 

�ضرقًا وغربًا ومالأ الدنيا باأجمل ال�ضعر والأحا�ضي�ص.

كان بيت اأهل نزار قباين قرب معمل اأبي وعمي )عمر اأبوكالم ال�ضهري 
بال�ضكري واأخيه �ضبحي )رحمهم اهلل( يف دم�ضق القدمية وكانت تربط 
من  واأكرث  بينهم  فيما  الأهل  �ضلة  من  اأكرب  حميمة  عالقة  العائلتني 
الأ�ضحاب، �ضحبة الأيام اخلوايل التي ل تقدر بثمن.  تعلم اأبي وعمي كار 
امللب�ص وال�ضكاكر على يد والد نزار املغفور له توفيق قباين ) اأبو معتز ( 
ومن �ضدة حمبة اأبي لوالد نزار.. اأحب اأن ي�ضمي اأحد اأبناءه بهذا الأ�ضم 
فكان ا�ضم )معتز( من ن�ضيبي اإذ كنت حينها اأخر العنقود. كان كثريا 
الكبري  �ضاعرنا  بعائلة  جمعته  التي  ال�ضحبة  تلك  عن  اأبي..  يحدثنا  ما 
نزار قباين والتي امتدت لأكرث من ن�ضف قرن من الزمن بداأت منت�ضف 
اأفق اخليال، جميلة  الثالثينات من القرن املا�ضي. كانت ذكريات تعبق 
عليهم وطيب اهلل  والوفاء. )رحمة اهلل  باحلب  زاخرة  اليا�ضمني  جمال 

ثراهم(.

اإىل  الذكريات  بنا  وعادت  واأخوتي  اأنا  حديث  يف  كنت  قليلة  اأيام  منذ 
يجمعه  كان  الذي  والود  احلبيب  والدي  طيف  بنا  وعاد  اجلميل  الزمن 
ب نزار قباين وتذكرنا كيف كان كلما زار �ضاعرنا دم�ضق احلبيبة، كان 
اإىل الدكان العتيقة، ينادي ب�ضوته  يفاجئ والدي بالزيارة، يدخل نزار 
وا�ضتئنا  ا�ضتئنالك  واهلل  وينك..  عمر..  يا  }وينك  اجلميل:  ال�ضاعري 
للحارة وا�ضتئنا لرتاب ال�ضام، ويلتفت اأبي  م�ضتئن�ضًا ب�ضماع ذلك ال�ضوت 
البع�ص  بع�ضهما  ويغمران  نزار..   اأمامه  ليجد  باحلب  املفعم  ال�ضجي 
اجلميلني  وجهيهما  لتملئ  عيونيهم  من  تزرف  وال�ضعادة  احلنني  ودموع 
بكل ما فيها من دفئ وحب  الأ�ضيلة  ال�ضام  اأهل  بهما وجوه  خمت�ضرين 
بع�ضهما  دموع  لهفة ومي�ضحان  بكل  بينهما  الألفة  ويدور حديث  وحنان. 
بكفيهما الوا�ضعتني وكنا اأنا واأخوتي واأنا ال�ضغري بينهم ننظر بكل غبطة 
ما  اإذا  ثم  ال�ضافية.  احلميمة  العالقة  بتلك  مذهولني  متفاجئني  وفرح 

انتهى ذلك العناق الطويل.. يفرغ لنا نزار.. يفرغ لأولد �ضاحبه عمر.. 
يغمرنا ونغمره، ي�ضاأل عن اأحوالنا وكان وجهي يحمر خجال ل�ضغر �ضني 
واأمامي هذا ال�ضاعر بقامته ال�ضاخمة وهو ي�ضاألني عن ا�ضم مدر�ضتي ويف 
اأي �ضف اأ�ضبحت  واإن كنت �ضاطرًا اأم اأعذب اأن�ضتي..(. ثم يثلج �ضدورنا 
بذكرياته اجلميلة مع والدنا وع�ضقه الأبدي حلارته ولل�ضام م�ضقط راأ�ضه. 
ثم يجل�ص نزار.. على كر�ضي الق�ص اخل�ضبي الب�ضيط وهو يتاأمل وي�ضتم 
رائحة ال�ضام يف كل �ضيئ تقع عيناه اخل�ضراواتان عليه واتخيل اأن �ضريط 

ذكرياته كانت متر اأمامه يف تلك اللحظات.

خدين  عمر  يا  )قوم  له  ويقول  والدي  ذراع  ويتئبط   نزار..   يهم  ثم 
امللب�ص والراحة  ا�ضتقت لرائحة  تازه  امللب�ضات  جلوا عاملعمل بدي �ضوف 
ليتذكر  نزار..  ويدخل  الدكان  قرب  املعمل  اإىل  معًا  ومي�ضيا  والنوكا(. 
كيف ي�ضنع امللب�ص ال�ضامي والق�ضامة ال�ضكرية، يلقي على العمال التحية 
بحرارة وي�ضج املعمل بالغبطة بهذا ال�ضاعر الكبري وجدوه فجاأة اأمامهم 
دون �ضابق اإنذار. يا لها من مفاجاأة متلئ القلب �ضرورا.  ثم يتناول نزار.. 
)كم�ضة من ملب�ص اللوز( وهي ما تزال يف )الطا�ضة( على النار يتذوقها 
ليتذكر منبته.. وطفولته  ب�ضعادة  ويغم�ص عينيه  الفانيليا  رائحة  وي�ضتم 
حارته  يف  ام�ضاه  الذي  �ضبابه  يتذكر  ثم  املعمل  قرب  يلعب  كان  حني 
الأموي  اجلامع  قرب  ال�ضحم  ماأذنة  منطقة  يف  راأ�ضه  م�ضقط  القدمية 

الكبري و�ضط مدينة دم�ضق العريقة.

رحمك اهلل يا نزار ملئت الدنيا �ضعرًا وحبًا ورحم اهلل �ضاحبك عمر..

بقلمي ووجداين وذاكرتي

معتز عمر اأبوكالم

اأنا  ذّباُح..  احلـِبّ  وبعـ�ُص  اأحُبّ  والّراُح..اإيّن  الكاأ�ُص  وهذي  دم�ضُق  هذي 
فتحـُتم  لو  وتفـّاُحو..  عناقيـٌد  منُه  ل�ضـاَل  ج�ضدي..  �ضّرحتُم  لو  الدم�ضقُيّ 
القلِب  زراعُة  راحوا..  من  اأ�ضواَت  دمي  يف  �ضمعتُم  مبديتكـم..  �ضراييني 
تزال بخري  ال  اأحببـُت جـّراُح..  اإذا  لقلـبي  وما  بع�َص من ع�ضقوا..  ت�ضفي 
دار فاطمة.. فالنهد م�ضتنفر والكحل �ضّباح.. ان النبيذ هنا نار معطرة.. 
فهل عيون ن�ضاء ال�ضام اأقداح.. ماآذُن ال�ّضـاِم تبكـي اإذ تعانقـني.. وللمـاآذِن 
حيُث  تغفو  البيِت  وقّطُة  منازلنـا  يف  حقـوٌل  لليا�ضمـنِي  اأرواُح..  كالأ�ضجاِر 
الهيِل  وعطُر  اأن�ضى؟  فكيَف  طفولتنـا..  من  جزٌء  النِبّ  طاحونُة  ترتـاُح.. 
"فائزٍة" حلٌو وملـاُح.. هنا  " منتظٌر.. ووجُه  املعتِزّ "اأبي  فّواُح.. هذا مكاُن 
جذوري هنا قلبي هنا لغـتي.. فكيَف اأو�ضُح؟ هل يف الع�ضِق اإي�ضاُح؟.. كم 
من دم�ضقيٍة باعـت اأ�ضـاوَرها.. حّتى اأغازلها وال�ضعـُر مفتـاُح.. اأتيُت يا �ضجَر 
ـاح.. خم�ضوَن عامًا واأجزائي  ال�ضف�ضاِف معتذرًا.. فهل ت�ضامُح هيفاٌء وو�ضّ
مبعرثٌة.. فوَق املحيِط وما يف الأفِق م�ضباُح.. تقاذفتني بحـاٌر ل �ضفـاَف 
لها.. وطاردتني �ضيـاطنٌي واأ�ضبـاُح.. اأقاتُل القبَح يف �ضعري ويف اأدبي.. حتى 
التاريِخ  األي�َص يف كتِب  اأرملٍة؟..  للعروبـِة تبدو مثَل  نّواٌر وقـّداُح.. ما  يفّتـَح 
ـاٌب ومـّداُح؟..  اأفراُح؟.. وال�ضعُر ماذا �ضيبقى من اأ�ضالتِه؟.. اإذا تولُه ن�ضَّ
وكيَف نكتُب والأقفاُل يف فمنا؟.. وكُلّ ثانيـٍة ياأتيـك �ضـّفاُح؟.. حملت �ضعري 

على ظهري فاأتعبني.. ماذا من ال�ضعِر يبقى حنَي يرتاُح؟

like us on Facebook
Canadian Days اأي�م كندية  

نزار قباين

من روائع نزار قب�ين..
الق�شيدة الدم�شقية
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تتقدم اأ�شرة جريدة اأيام كندية بالتهنئة واملباركة لل�شديق الكبري الأ�شتاذ

جمال القريوتي مبنا�شبة افتتاح حمله املتميز للحلويات ال�شرقية بيت الكنافة 
 

مع خال�ص اأمنياتنا لكم بالرزق والربكة

Your Success
 is Our Business 

Your Next Add Could Be Here !
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ال�شاورما 

ق�شة حب من طرف واحد.. 

ال�ش�ورم� وحرف ال�شني..

�ضخ�ص عنده م�ضكلة بحرف ال�ضني كلما يقول كلمة فيها حرف 
ال�ضني يقعد ربع �ضاعة لتظبط معه امل�ضكني..

يعمل  �ضو  ويفكر  ي�ضفن  قعد  �ضاورما،  اأكلة  بباله  خطر  مرة 
بحرف ال�ضني لنه باملطعم يحتاج ربع �ضاعة حتى يقول �ضاورما 
والنا�ص �ضتنزعج منه!!!  فكر بحل، اأول ما يركب التك�ضي يبل�ص 
نهايتها.  عند  يكون  املطعم  اىل  يو�ضل  وعندما  �ضـــاورما  يقول 

فرح وركب التك�ضي وطوال الطريق وهو يقول

�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ض�ص
�ض�ض�ض�ص  و�ضل املطعم واأول ما فتح

�ضباك التاك�ضي جاء اجلر�ضون يقول : �ضو طلبك ؟؟ �ضاحبنا ما 
�ضدق قالها : �ضاورما واحد 

اجلر�ضون قال : عفوا ما �ضمعت �ضووو..

فالفل.  واحد  عطيني  اأبوك  ينعل  له:  قال  الع�ضبية  من 
هههههههههه.

Your Success
 is Our Business 

Your Next Add Could Be Here !
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عمر ال�شريف .. جنم بال وطن

مل يكن النجم امل�ضري عمر ال�ضريف الذي رحل عام ٢٠١٤ حالة فريدة 
من نوعها يف عامل التمثيل لكنه كان �ضخ�ضا فريدا من نوعه علي امل�ضتوي 
الإن�ضاين  فقد عا�ص ق�ضة اغرتاب داخلي يف كل وطن اقرتب منه ورغم 
ح�ضوره اجلبار علي ال�ضا�ضات العاملية ال انه كان غائبا بروحه احلائرة 

هائما بني حمطات اإن�ضانية ومكانية ل تعرف ال�ضتقرار.  

امتلك ال�ضريف قلبا ل ي�ضرب علي ع�ضق ول ميلك ترف الرتباط باأر�ص اأو 
ثقافة، ف�ضافر بال نهاية يف بالد الدنيا حتي انتهي به املطاف حتت رعاية 
ابنه منعزل عن الأ�ضواء وهو الذي كانت الأ�ضواء رفيقه الدائم وهناك 
رحل ايل ربه تاركا قائمة طويلة من الأعمال ال�ضينمائية والتليفزيونية بني 

م�ضر وهوليوود وباري�ص وروما .

عرب  العاملية  فر�ضة  واتته  م�ضري  مواطن  جمرد  لي�ص  ال�ضريف  وعمر 
التمثيل فاعت�ضرها متاما ومل مينحها من روحه �ضيئا فظلت عزيزة لكنه 
رابع الفر�ضان الدين فازت بهم ال�ضينما امل�ضرية فكان لكل منهم ب�ضمة 
ل متحي ون�ضاأ معهم يف مدينة احلب والت�ضامح اأو الإ�ضكندرية يف الن�ضف 
الأول من القرن الع�ضرين انهم يو�ضف �ضاهني وتوفيق �ضالح و�ضادي عبد 

ال�ضالم الدين تعلموا يف فيكتوريا كوليج كما تعلم وان�ضغلوا باأحالمهم.. 

وبينما ارتبط �ضادي بتاريخه الفرعوين و�ضالح بقوميته العربية و�ضاهني 
بفرانكفونيته فان عمر ال�ضريف مل يرتبط باأر�ص اأو ثقافة ف�ضار مواطنا 
اأن املرة الوحيدة التي امتلك بيتا  اأن يكون له مكان حتي  عامليا من دون 
فيها كان ق�ضرا يف فرن�ضا وا�ضتمرت هذه امللكية ل�ضهر واحد ثم عاد اإىل 

الفنادق التي مل يفارقها مند فارق م�ضر يف �ضتينات القرن املا�ضي.

عرب  لبنان  من  القادم  �ضلهوب  دميرتي  مي�ضيل  نف�ضه  هو  ال�ضريف  عمر 
الب�ضاطة  بهده  لي�ص  الأمر  لكن  الرتكية  وجدته  ال�ضورية  ووالدته  والده 
فهو نف�ضه "ال�ضريف علي" الذي ظهر يف لورن�ص العرب وهو د. جيفاجو 
وهو كل اأدواره مبا فيها عمر ال�ضريف ومي�ضيل وزوج فاتن حمامة ال�ضابق 
والرجل الذي اأجنب طفال يف عالقة ا�ضتمرت لن�ضف �ضاعة مع �ضحفية 
اإيطالية والتقي �ضابا ثالثينيا مند اأعوام قليلة يدعو نف�ضه ابنه فنفر منه 

قائال: اأنا ل اأعرفك ول اأذكر والدتك فكيف تكون ابني ؟!

ملا  وتقديرا  – يحتاج حت�ضرا  هو  – كما  ال�ضريف  عمر  بالفنان  القبول 
اأي�ضا ف�ضال عن ديانات ثالثة خرج  ميثله من تعدد وتنوع ثقايف وجيني 
منها يهودية اأحد اأجداده وم�ضيحية والده واإ�ضالمه ومن ثم خروج ديانتني 
منها  واأجنب  يهودية  من  ال�ضريف  عمر  طارق  تزوج  حيث  جيناته  من 
اأبنائها  لت�ضم  جيدا  يكن  مل  امل�ضيحية  حظ  لكن  منها  واأجنب  وم�ضلمة 

لبانوراما الأديان اإذ كانت عاقرا ..

هو اإذن م�ضافر بني الأعراق والب�ضر والأديان واملطارات وال�ضرائط .عمر 
ال�ضريف �ضكندري املولد يف مدينة كانت ت�ضم ثالثة ع�ضر جالية اأجنبية 
اأو  احتقانات  دون  البع�ص  بع�ضها  مع  وتتعاي�ص  ولغاتها  دياناتها  تتعدد 
اأزمات .. مدينة الإ�ضكندرية حني ولد الطفل مي�ضيل كانت اأعظم مدينة 
"يعطي  دانيال  "النبي  ويدعي  �ضوارعها  اأحد  لعل  بل  العامل  للت�ضامح يف 
املثل اإذ يحتل اأوله معبد يهودي ويف منت�ضفه كني�ضة ويف نهايته م�ضجد ..

هل هي م�ضادفة اأن يولد هناك رجل ي�ضبح مواطنا عامليا وابنا حل�ضارة 
لكونه  دفعه  الدي  الثمن  كان  وهل  ؟  الت�ضامح  هذا  كل  رحم  من  كونية 
هوليوود  ليهود  املا�ضي  القرن  �ضتينات  يف  النا�ضر  عبد  بلد  من  م�ضريا 
باهظا بدوره يف لورن�ص العرب وهل كان الهجوم عليه ومنعه الختياري 
دفعه  ملا  ثمنا  نا�ضر..  رحل  اأن  اإيل  عاما  ع�ضر  لثالثة  م�ضر  دخول  من 
ليهود هوليوود وهل التفتي�ص يف نواياه من قبل الإعالم والبحث يف ديانته 

وانتمائه ي�ضلح ما اأف�ضده الدهر بني ال�ضعوب والأمم ؟ 

واأ�ضهر  اأذكي  �ضيكون  اأنه  قررت  بجنون  ابنها  اأحبت  التي  ال�ضورية  الأم 
رجل يف العامل لكنه �ضدمها اإذ ازداد وزنه يف �ضن الثانية ع�ضرة فقررت 
 " "فيكتوريا كوليج  املدر�ضة الجنليزية  اإيل  الفرن�ضية  نقله من مدر�ضته 
اكت�ضف هناك  لكنه  كان  وقد  كان  كما  نحيفا  ليعود  ال�ضيئ  الطعام  ذات 

التمثيل..

يقول : " لول جنون والدتي ل�ضرت تاجر اأخ�ضاب مثل والدي .. ووالدتي 
هي املراأة الأوىل والأخرية يف حياتي فقد تفتحت عيناي واأنا طفل �ضغري 
اأ�ضعر  بجوارها  اأجل�ص  كنت  اأن  مبجرد  قلبها  وحنان  وجهها  براءة  على 
بدفء غري عادي يتملكني اإح�ضا�ص بالأمان بف�ضلها كانت طفولتي مثالية 
كنا اأ�ضرة �ضعيدة تعي�ص يف الإ�ضكندرية و�ضبب ال�ضعادة اأن اأبي واأمي جمعت 

بينهما ق�ضة حب لذلك علمتني اأمي ماهية احلب منذ نعومة اأظفاري.

كانت �ضت بيت ل تعمل حتى تتفرغ لأ�ضرتها تفرغا كاماًل .. مند طفولتي 
زوجة  كاأية  واأولدها  زوجها  وترعى  بيتنا  على  حتافظ  كيف  اأراها  كنت 
ل  تاجرًا عقله  كان  واأنه  لأبي خا�ضة  الهادئة  توفر احلياة  كانت  مثالية، 
يعرف �ضوى الأرقام واحل�ضابات لذلك يحتاج اإىل الهدوء لينجح يف عمله 
اأزال  وما  العامل  اأعظم طباخة يف  كانت  فقد  اأكالتها اجلميلة  اأن�ضى  ول 
حتى الآن ا�ضت�ضعر طعم ال�ضاندويت�ضات التي كانت تقوم باإعدادها لنا كل 

�ضباح وت�ضعها يف حقائبنا قبل ذهابنا اأنا و�ضقيقتي اإىل املدر�ضة.

قام  من  اأول  كانت  التمثيل  عامل  يف  خطواتي  اأوىل  اأخطو  بداأت  وعندما 
بت�ضجيعي بكل جوارحها .. مل تبخل يومًا يف اإظهار كافة مظاهر الدعم 

وامل�ضاندة يف �ضبيل �ضقل موهبتي وو�ضعها على الطريق ال�ضليم .

اأما اأنا من ناحيتي فقد كنت اأ�ضت�ضريها يف كل اأدواري قبل اإبداء املوافقة 
من  يقابلني  اأو  مواقف  من  يل  يحدث  ما  كل  لها  واحكي  عليها  النهائية 
من  اأول  لتكون  ال�ضينما  اإىل  تذهب  كانت   .. الت�ضوير  اأثناء  اأ�ضخا�ص 

ي�ضاهد اأفالمي وتردد بفخر اأمام اجلميع "كل اأفالم ابني جميلة".

و�ضاءت الظروف يف وقت ما اأن تختفي اأمي لفرتة من حياتي عندما �ضافرت 
اإىل اإ�ضبانيا لتقيم مع �ضقيقتي التي تزوجت هناك، وقتها �ضعرت اأن الدنيا 

بال طعم ول لون رغم اأن ات�ضالتي الهاتفية لها مل تنقطع يومًا.

وعندما بداأت عملي يف ال�ضينما العاملية كنت انتهز فر�ضة ت�ضوير بع�ص 
اإ�ضبانيا وتاأن�ص  اإجازة لأ�ضافر اإىل  اأوروبية واأح�ضل على  الأفالم يف دول 

روحي بها واأرتوي من حنانها.

اأن  اإل  بالعاملية،  يونانية  عرافة  له  وتتنباأ  اأ�ضدقاءه  يلتقي  املدر�ضة  يف 

الو�ضول اإليها مل يكن بالأمر ال�ضهل؛ اإذ عانى كثريا من ال�ضعوبات مبجرد 
اليهودي  املال  راأ�ص  �ضطوة  ال�ضتينيات حيث  اأوائل  خروجه من م�ضر يف 
ب�ضبب  اأدواره  اختيار  يف  حرا  يكن  مل  اأنه  كما  الأمريكية،  ال�ضينما  على 
عقد احتكار حل�ضاب �ضركة كولومبيا ملدة �ضبع �ضنوات، والذي كان مبثابة 
عقد للعبودية التي و�ضفها بال�ضنوات ال�ضبع الع�ضيبة، وما اأن انتهى ذلك 
بالإ�ضافة  وال�ضهرة؛  النجاح  باحثا عن  العاملي  النجم  انطلق  العقد حتى 
الأمريكية يف  الأدوار  بينه وبني  التي وقفت حائال  الأمريكية  اللهجة  اإىل 
هوليوود مما اأهله لالأدوار الأجنبية يف تلك الأفالم كقيامه بدور عربي اأو 

فرن�ضي وغريها من اجلن�ضيات. 

العاملية  اإىل  به  مر  الدي  ال�ضفر  جواز  لني  دافيد  العاملي  املخرج  له  قدم 
خالله  من  حقق  الدي   ١٩6٢ عام  العرب(  )لورن�ص  فيلم  يف  بجدارة 
عن  تت�ضاءل  الأمريكية  الكامريات  وجعلت  اأحد؛  يتوقعه  يكن  مل  جناحا 
ذلك ال�ضاب العربي الو�ضيم الدي احتل دور البطولة، وتر�ضح من خالله 
الفنية  املغامرة  اعتربها  التي  م�ضاعد  ممثل  اأح�ضن  اأو�ضكار  جلائزة 

واحلياتية الأكرب يف حياته التي راهن فيها على كل �ضيء.

ثم �ضهدت فرتة ال�ضتينيات انطالقة حقيقية للدجنوان امل�ضري؛ اإد ج�ضد 
التي  الأمريكية  ال�ضينما  عمالقة  اأمام  البطولة  اأدوار  من  العديد  فيها 
بب�ضمة م�ضرية عاملية، فقدم )جنكيزخان(،  فيها عالمة مميزة  ترك 
ووقف اأمام اأنتوين كوين يف فيلم )انظر احل�ضان ال�ضاحب(، ثم جاءته 
بدور عمره  هوليوود  �ضماء  ليلمع جنمه يف   ١٩65 عام  الذهبية  الفر�ضة 
على  تربعه  ليعلن  الثانية  للمرة  لني  دافيد  مع  زيفاجو(  )دكتور  فيلم  يف 
عر�ص العاملية بح�ضوله على جائزة جولدن جلوب كاأف�ضل ممثل، كما ومت 

تر�ضيحه لالأو�ضكار عن الدور نف�ضه.

بعدها قدم فيلم )ت�ضي جيفارا(، لكن جناحه املبهر يف فيلمه ال�ضابق مل 
مينع تعر�ص جيفارا للعديد من النتقادات؛ اإل اأنه عاد بعدها بقوة ليقف 
وحقق  الرومانية(،  الإمرباطورية  )�ضقوط  فيلم  يف  لورين  �ضوفيا  اأمام 

جناحا اآخر يف فيلم )ليلة اجلرنالت(.

ويعرتف اأن الف�ضل يف ذلك كله يعود ايل يو�ضف �ضاهني خريج "فيكتوريا 
"الذي قدمه يف فيلم "�ضراع يف النيل " وبداأ م�ضوار التمثيل اأو ال�ضفر اأو 
كليهما منه ومع هدا الفيلم التقي قدره واأحب فاتن حمامة واأحبته وتزوجا 
لينجب ابنه الوحيد "طارق" ويبداأ �ضفره املكاين حيث املطارات والفنادق 
وحياة الأ�ضواء ويتحول عمر ال�ضريف اإيل �ضخ�ص اآخر وميلك للمرة الأويل 
والأخرية يف حياته بيتا عبارة عن ق�ضر يف باري�ص لكنه �ضرعان ما يبيعه 
ومهما كانت الأ�ضباب التي دعته اإيل بيعه مل يكن امتالك ال�ضريف لبيت 
بلد  اإيل  الغريب دائما يف بالد غريبة وحتى حني عاد  يت�ضق وكونه ذلك 
امليالد م�ضر ا�ضتقر يف الفنادق وهو نف�ضه يعرتف اأنه يحب حياة الفنادق 

اأكرث من البيوت.

اأ�ش�مة �شف�ِر
like us on Facebook
Canadian Days اأي�م كندية  

تعيد تاأهيل املهاجرين 

وتطلب مغاربة وجزائريني

اأونتاريو..
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ت�ضعى حكومة "اأونتاريو" ل�ضفاء التنوع اللغوي مع احلفاظ علي التوازن 
بني اللغتني الإجنليزية والفرن�ضية يف املقاطعة لذلك قررت اطالق برنامج 
باعتبارهما  واجلزائر  املغرب  دولتي  من  مهاجرين  ل�ضتقطاب  خا�ص 
اطار  ويف  اجنلو�ضاك�ضونية   دول  من  املهاجرين  مقابل  فرانكفونيتني 

برنامج ينطلق عام ٢٠١8 اأعلنت عن برنامج خا�ص للدولتني. 

وكان اأحمد ح�ضني وزير الهجرة واملواطنة قد �ضرح لل�ضحف اأن البالد 
�ضوف ت�ضتقبل ٣٠٠ األف مهاجر لعام ٢٠١8. 

واأ�ضاف ح�ضني " ذهبنا من ٢6٠ األف ايل ٣٠٠ األف ب�ضبب رغبة الأ�ضر 
الكندية يف مل �ضمل اأحبتهم ".

يف  يقطنون  العرب  املهاجرين  من   %  ٤٣ ايل  ن�ضبته  ي�ضل  ما  اأن  يذكر 
"اأونتاريو" .

تنظيمية  تغيريات  عن  املا�ضي  اأكتوبر  يف  اأعلنت  قد  احلكومة  وكانت 
للهجرة اىل كندا  تعمل من خاللها على زيادة احلد الأق�ضى ل�ضن الطفل 

املرافق ،والدي �ضي�ضمح للمزيد من الأ�ضر بالبقاء معا. 

يظهر هذا التغيري مدى التزام واهتمام حكومة كندا بلم �ضمل العائلة، 
حيث ا�ضبح احلد الق�ضى للطفل املرافق ٢٢ عاما بدل من العمر احلايل 
الأول  ت�ضرين   ٢٤ يف  التنفيذ  حيز  التغيري  هذا  ودخل  عاما،   ١٩ وهو 

)اأكتوبر( لعام ٢٠١٧.

اأم  هجرة  كانت  �ضواء  الهجرة  برامج  جلميع  املتقدمني  التغيري  وي�ضمل 
جلوء اأو مواطنة )جن�ضية( كندية و�ضيظل الأبناء الدين يبلغون من العمر 
٢٢ �ضنة اأو اأكرث والذين يعتمدون على والديهم ب�ضبب حالة �ضحية ج�ضدية 

اأو عقلية يعتربون �ضمن الأطفال املعالني)املرافقني(. 

ومن املنتظر اأن يوؤدي ذلك  ايل اأثر اإيجابي اجتماعي من خالل بقاء اأفراد 
العائلة معا ، كما يعالج املخاوف الإن�ضانية املتعلقة بال�ضالمة من خالل 
�ضاأن  ومن  كمعالني.  التاأهل  من  الالجئني  اأ�ضر  اأفراد  من  املزيد  متكني 
زيادة احلد الأدنى لل�ضن اأن ي�ضاعد اأي�ضا على تعزيز اقت�ضاد كندا من 
خالل جعلها الوجهة املف�ضلة للمهاجرين املهرة الراغبني يف الحتفاظ 
باأ�ضرهم معا، كما �ضيكون لهذا التغيري اثر اإيجابي على القت�ضاد بحيث 
�ضت�ضبح كندا مكان جلذب العمال املهرة ممن يرغبون بال�ضفر مع اأفراد 

عائالتهم. 

ويعترب مل �ضمل الأ�ضر التزاما رئي�ضيا يف جمال الهجرة من جانب حكومة 
هدا  لدعم  الهامة  التغيريات  من  عددا  احلكومة  اأدخلت  حيث  كندا. 
اللتزام. وقد ن�ضرت احلكومة الكندية موؤخرا اأنظمة للق�ضاء على تدابري 
الإقامة الدائمة امل�ضروطة اعرتافا باأن معظم العالقات الزوجية حقيقية 
، بحيث تقلل من �ضعف الزوجني يف برنامج الهجرة ومت حت�ضني الو�ضول 
تقدمي  عملية  على  تغيريات  اإدخال  مع  والأجداد  الوالدين  برنامج  اإىل 
اإن�ضافا و�ضفافية. ويف عام ٢٠١6،  اأكرث  الطلبات يف عام ٢٠١٧ جلعلها 
ت�ضاعف عدد طلبات رعاية الوالدين والأجداد املقبولة �ضنويا حيث اأ�ضبح 
٠٠٠ ١٠ طلب، واأعلنت احلكومة اأن املدة الالزمة لتجهيز طلبات معظم 

الأزواج وال�ضركاء )�ضمن مل ال�ضمل( �ضيخف�ص اإىل ١٢ �ضهرا. 
و �ضرح ال�ضيد وزير الهجرة والالجئني واملواطنة حينها لل�ضحف  "اإن رفع 
�ضن املعالني يتيح املزيد من العائالت البقاء معا، وهدا �ضيحقق مكا�ضب 
للمهاجرين،  مف�ضلة  كوجهة  جاذبيتنا  يعزز  لأنه  واجتماعية  اقت�ضادية 

والالجئني ".
من  العاملي  والقت�ضادي  الجتماعي  الجتاه  مع  التغيري  هذا  ويت�ضق 
امتام   اجل  من  ودلك  اأطول  ملدة  ديارهم  يف  البقاء  لالأطفال  ال�ضماح 
املهاجرين  لالأطفال  التغيري  هذا  �ضي�ضمح  حيث  الثانوي.  بعد  تعليمهم 
يف  بالدرا�ضة  عاما  و٢١   ١٩ بني  اأعمارهم  ترتاوح  والدين  �ضنا  الأكرب 
كندا، مما يعزز ا�ضتقطاب الطلبة املوهوبني من قبل مدار�ص كندا وهذا 
�ضيمكن هوؤلء الطلبة بعد التخرج من اجلامعات الكندية من امل�ضاهمة 

الفعالة يف اقت�ضاد كندا. 
و يتما�ضى هدا القانون مع  هدفني من اأهم اأهداف قانون الهجرة وحماية 
والرفاه  الذاتي  الكتفاء  ودعم  كندا،  الأ�ضر يف  �ضمل  الالجئني وهما مل 

الجتماعي والقت�ضادي لالجئني من خالل توحيد ال�ضرة. 
دمج  اأجل  من  الفيدرالية  احلكومة  مع  "اونتاريو"  حكومة  وتتعاون   
املهاجرين اجلدد يف �ضوق العمل عرب اليات عديدة جاء اخرها الأ�ضبوع 
املا�ضي حيث مت توقيع اتفاقية لتعزيز اجلهود امل�ضرتكة بني احلكومتني 
يف هدا املجال وتت�ضمن تخ�ضي�ص ما يقرب من ٩١ مليون دولر  لتدريب 
واعداد املهاجرين املهرة للدخول ايل �ضوق العمل علي اأن ت�ضاهم حكومة 
تنفيد  ويتم  مليونا   ٢١ املقاطعة  حكومة  وتقدم  دولر  مليون  ب٧٠  كندا 

التفاقية علي مدار ال�ضنوات الثالثة املقبلة 
وتهدف التفاقية ب�ضكل اأ�ضا�ضي ايل تدريب املهاجرين اجلدد والرتقاء 

بكفاءاتهم لتتفق ومعايري �ضوق العمل باملقاطعة .
اأ�ش�مة �شف�ر
like us on Facebook
 Canadian Days اأي�م كندية  
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نا�ضر  لالأديب  ندوة  الكندية  العربية  الثقافية  املجموعة  اقامت 
الظفريي )اديب كويتي من الً بدوًن( تخللها عر�ص الفيلم الوثائقي 
الكويت  يف  بدوًن  الً  ماأ�ضاة  ي�ضور  الذي  الآخًر  اجلانب  ًالكويت 
من  ع�ض�ص  يف  يعي�ضون  مواطن  األف   ١٣٠ حوايل  الن  وتعدادهم 
خرجوا  وحني  ال�ضحية.  والرعاية  التعليم  من  حمرومني  ال�ضفيح 
بالقنابل  اجلن�ضية، مت �ضربهم  اجل حقوقهم يف  يف مظاهرات من 
امل�ضيلة للدموع واعتقال اعدادا كبرية من املتظاهرين. فقدان المل 
اآخرها  كان  املراهقني  انتحار  ظاهرة  انت�ضار  ايل  ادي  امل�ضتقبل  يف 
قيام �ضاب عمره ٢٧ عاما بحرق نف�ضه امام مركز امن منطقة النعيم 

يف حمافظة اجلهراء يف ٢١ �ضبتمرب ٢٠١٧.
ماآ�ضي  من  اخري  ماأ�ضاة  على  عيني  فتحت  لأنها  ثرية  الندوة  كانت 
�ضرقنا التعي�ص حني تولد يف وطن ل يعرتف بك ول ت�ضتطيع ان حتمل 
جن�ضيته رغم ميالدك انت واباك وجدك هناك يف خمالفة وا�ضحة 
لتفاقية المم املتحدة حلقوق الن�ضان التي تن�ص على انه ًلكل ان�ضان 
احلق يف حمل جن�ضية ويحظر احلرمان التع�ضفي من اجلن�ضية ب�ضبب 
اأكرث  الن  وهناك  ال�ضيا�ضيًة.  العقيدة  او  الدين  او  العرق  او  النوع 
التعي�ص  بدوًن يف العامل معظمهم يف �ضرقنا املتو�ضط  من ١٢ مليونً 
كالالجئني ال�ضحراويني يف اجلزائر، والأقلية ال�ضوداء يف موريتانيا 

والأقليات الدينية والعرقية يف ال�ضودان. 
كنت  اأنى  وافتكرت  �ضرحت  البيت  رجعت  وملا  ودين  يف  رنت  الكلمة 
عاي�ص يف م�ضرً بدوًن، رغم اجلن�ضية امل�ضرية التي احملها فقد كان 
على ان اأعي�ص بدون راأي اأو هوية �ضيا�ضية واأن ا�ضمع كالم اويل المر 
وان�ضم للقطيع حتى ير�ضي الوايل وع�ض�ضه عني ولكني رف�ضت لأين 
ل اأ�ضتطيع التنازل عن حريتي لأنها تعني تنازيل عن اآدميتي وكرامتي 

وان اأعي�ص..ً بدوًن.
وافتكرت ان يف م�ضرنا املحرو�ضة كثري من الً بدوًن:

 فالأقباط يعي�ضونً بدوًن حقوقهم يف املعتقد الديني، رغم ح�ضولهم 
�ضيوخ  وبع�ص  بل  الوهابية  ال�ضلفية  ف�ضيوخ  امل�ضرية،  اجلن�ضية  على 
من  يوميه  �ضبه  م�ضعورة  حمالت  ي�ضنون  اجلميل  الو�ضطي  الزهر 
الدينية  عقيدتهم  لت�ضويه  التلفاز  و�ضا�ضات  والزوايا  امل�ضاجد  منابر 
التمييز  بخالف  هذا  كنائ�ضهم،  بناء  من  ومنعهم  بالكفر  واتهامهم 
الوا�ضح وال�ضريح يف وظائف الدولة خ�ضو�ضًا يف الوزارات ال�ضيادية 

كاجلي�ص وال�ضرطة والق�ضاء.
اأح�ضن حال من ا�ضقائهم الأقباط فقد كانوا غري  والبهائيني لي�ضوا 
قادرين على ا�ضتخراج الوثائق الر�ضمية ك�ضهادات امليالد وبطاقات 

العليا  الإدارية  املحكمة  ق�ضت  حني   ٢٠٠8 عام  حتى  القومي  الرقم 
باأن البهائيني ميكنهم ا�ضتخراج وثائق ر�ضمية منً دون ذكر ديانتهًم 
عليها؟؟؟ وهو حرمان من اب�ضط حقوق املواطنة يف اأي دولة حترتم 

الد�ضتور والقانون.
وال�ضيعة يف م�ضر اأي�ضا من الً بدوًن فقد مت قتل اعدادا منهم على 
الخوان  حكومة  من  ومبباركة  الراف�ضة  لل�ضيعة  لنتمائهم  الهوية 

امل�ضلمني. 
بدوًن من  الً  فقد دخلت م�ضر ع�ضر  اما يف ع�ضر اجلرنال عبده 
اأو�ضع ابوابه مب�ضروع تعديل لقانون اجلن�ضية امل�ضرية رقم ٢6 لعام 
١٩٧5 والذي وافق عليه جمل�ص الوزراء يتيح ً�ضحب اجلن�ضية امل�ضرية 
من ماليني امل�ضرين الذين ل تر�ضي ال�ضلطة عنهم بدعويً �ضعيهم 
الجتماعي  النظام  تقوي�ص  او  للدولة،  العام  بالنظام  امل�ضا�ص  ايل 
الغري  لو�ضائل  من  و�ضيلة  باي  او  بالقوة  ال�ضيا�ضي  او  القت�ضادي  او 
م�ضروعًة. وهي م�ضوغات مطاطة ممكن ان تنطبق على اأي مواطن 

يتظاهر حتى لو كان ي�ضجع فريقا لكرة القدم. 
ما اآملني اأكرث هو رد فعل �ضيدة فل�ضطينية حمجبة والتي ا�ضارت انه 
القرار؟؟؟؟  الكويت لتخاذ هذا  امراء  اأ�ضبابا دعت  ان هناك  لبد 
لكون  وا�ضحة  مفارقة  يف  املظلوم  �ضد  الظامل  مع  بذلك  مت�ضامنة 
فل�ضطني كانت احلالة الأكرب للً بدوًن قبل اأي يتفوق طاغية العراق 
ال�ضعب  لي�ضبح  �ضعوبهم  وتهجري  قتل  يف  اإ�ضرائيل  على  و�ضوريا 
ال�ضوري ثم العراقي على �ضدارة ال ًبدوًن يف العامل كله. املحزن اأي�ضا 
ان هذه ال�ضيدة مل تتعلم �ضيئا من اقامتها يف كندا حيث يح�ضل اأي 
كان  لو  تلقائيا، حتى  الكندية  ار�ضها على اجلن�ضية  يولد على  طفل 
ابويه غري كنديني. الفكر الفا�ضي ع�ض�ص يف عقولنا وقلوبنا فال�ضعب 
يف  ال�ضيا�ضية  الفا�ضية  اختار  الختيار،  له  اأتيح  حني  الفل�ضطيني، 

ال�ضفة والفا�ضية الدينية يف غزة.
عزيزي الديب نا�ضر الظفريي؛ ل حتزن فقد تنازلت �ضعوبنا �ضيئا 
ف�ضيئا عن حريتها وكرامتها يف مقابل لقمة العي�ص الذليلة، فاأ�ضبحنا 
قطعانا ترعي فيما تف�ضل به حكامنا علينا من بقايا موائدهم العامرة 

حتى اأ�ضبحنا كلنا بدوووووووون.
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اأ�ش�مة �شف�ر

٢٠٠دولر  ايل  البرتول  برميل  �ضعر  و�ضول  اقت�ضايون  حمللون  يتوقع 
كندا  الثار  تلك  وقد  تطال  كارثية  باثار  الأمريكي  القت�ضاد  واإ�ضابة 
حرب  ن�ضوب  حال  يف  وذلك  األربتا  مقاطعة  وخا�ضة  اجلوانب  بع�ص  يف 
تلوح بوادرها بني ال�ضعودية وايران، على خلفية اغتياال الرئي�ص اليمني 

ال�ضابق علي عبداهلل �ضالح يف اخلام�ص من دي�ضمرب ٢٠١٧.

وتدورالأحداث خارج نطاق ال�ضيطرة يف ال�ضرق الأو�ضط، والتهديد الذي 
ميثل  ما  وهو  م�ضداقيته.  تتزايد  الإيرانية  ال�ضعودية  احلرب  تواجهه 
احتمالت كارثية علي العامل كله، وذلك بح�ضب وكالة الأنا�ضول لالأنباء.

وكان احلوثيون يف اليمن قد قتلوا الرئي�ص اليمني ال�ضابق علي عبد اهلل 
�ضالح اثر خطاب له اأملح خالله ايل اعادة النظر يف حتالفه معهم واأطلقوا 
اعرت�ص  وقد  الريا�ص.  قرب  �ضعودي  مطار  ا�ضتهدف  �ضاروخا  قبلها 
ال�ضاروخ لكن التحالف الع�ضكري بقيادة ال�ضعودية الذي يقاتل يف اليمن 
قد  اليراين  النظام  قبل  من  �ضارخا  ع�ضكريا  “عدوانا  الهجوم  اعترب 
ي�ضكل عمال من اعمال احلرب”. وذكرت وكالة النباء ال�ضعودية الر�ضمية 

ان ال�ضعوديني احتفظوا بحق الرد.

وي�ضدر منتجو النفط الرئي�ضيون يف اأوبك، وجميعهم يف اخلليج العربي، 
ما يقرب من ٢٠ يف املائة من اإمدادات النفط العاملية عرب م�ضيق هرمز، 
الذي يربط اخلليج العربي بالأ�ضواق العاملية. امل�ضيق، الذي يبلغ عر�ضه 
٣٤ ميال فقط يف اأ�ضيقه، يقع بني اإيران اإىل ال�ضمال وعمان اإىل اجلنوب. 
ويف حالة اندلع حرب بني ال�ضعودية واإيران، ميكن اإغالق هذه النقطة 

ب�ضهولة.

واإذا  �ضفينة واحدة.  اأن ت�ضاب  يتوقف حتى قبل  ال�ضحن قد  اأن  والواقع 
راأى املراقبون اأن هناك خطر و�ضيك بالهجوم على ناقلة نفط يف املنطقة، 
فاإنهم اإما يعلقون التاأمني اأو يتقا�ضون اأ�ضعارا باهظة للتغطية. ويف ظل 
هذه الظروف، ميكن ملالكي ال�ضفن اختيار انتظار الأعمال القتالية بدل 

من املخاطرة بناقالتهم.

وفوريا. على  �ضديدا  العاملي  القت�ضاد  الإغالق على  تاأثري هذا  و�ضيكون 
�ضبيل املثال، وقد �ضهدت اأزمة ال�ضوي�ص عام ١٩5٧) العدوان الثالثي علي 
غ�ضون  يف  العامل.  يف  النفط  اإنتاج  من   %١٠ بن�ضبة  (  انخفا�ضا  م�ضر 
من  اأكرث  ا�ضتمر  واأوروبالركودا  املتحدة  الوليات  واجهت  وب�ضببه  �ضهر، 

عام.

ويف عام ١٩٧٣، وب�ضبب احلرب العربية الإ�ضرائيلية وما ترتب على ذلك 
ا�ضطرت  )اأوبك(  للنفط  امل�ضدرة  الدول  منظمة  جانب  من  حظر  من 
الدول امل�ضتوردة ايل ا�ضتخدام خطوط طويلة لنقل البرتول اإىل حمطات 
الوقودوت�ضاعف �ضعر النفط اأربع مرات. وعلى اأ�ضا�ص �ضنوي، ظل اإنتاج 
النفط العاملي ثابتا، ولكن �ضادرات اخلليج العربي اإىل الوليات املتحدة 
املائة من  اأي حوايل ٧ يف   ، يوميا  برميل  مليون  انخف�ضت مبقدار ١.٢ 
الوليات  اأغرقت  النفطية  ال�ضدمة  الأمريكي. هذه  ال�ضتهالك  اإجمايل 

املتحدة يف ركود ملدة عامني.

ويف حالة وقوع اأعمال قتالية بني ال�ضعودية واإيران، يوؤدي ذلك اإىل انقطاع 
م�ضتمر عن �ضادرات اخلليج العربي، فاإن الركود العاملي ال�ضديد والفوري 

�ضيتبعه باملثل.

وكما هو احلال يف عام ١٩٧٣، ل تزال واردات الوليات املتحدة من اخلليج 
العربي ت�ضل اإىل 8 يف املئة من ال�ضتهالك، وكان فقدانها كافيا ل�ضرب 

١٠ يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل يف الفرتة من ١٩٧٣ اإىل ١٩٧5. 
من  املائة  يف   ١5 بن�ضبة  املتحدة  الوليات  واردات  تنخف�ص  اأن  وميكن 
اإجمايل ال�ضتهالك - �ضعف النخفا�ص من عام ١٩5٧ اإىل عام ١٩٧٣، 

وتكون كافية لإغراق الوليات املتحدة يف ركود عميق يدوم �ضنوات.

من ناحية اأخرى، انخف�ص اعتماد الوليات املتحدة على الواردات ب�ضكل 
كبري منذ بداية الثورة ال�ضخرية. وحتى مع معاناة املناطق ال�ضاحلية يف 
�ضتعود  الزدهار  اأوقات  فاإن  النفط،  اأ�ضعار  ارتفاع  املتحدة من  الوليات 
الكندية.  األربتا  ال�ضمالية ومقاطعة  داكوتا  وتك�ضا�ص وحتى  لويزيانا  اإىل 
تدفع  اأن  العامل  النفط يف  اإمدادات  من  املائة  ٢٠ يف  خ�ضارة  �ضاأن  ومن 
ال�ضخر  قطاع  و�ضي�ضهد  للربميل.  دولر   ٢٠٠ نطاق  اإىل  النفط  اأ�ضعار 

الزيتي اأيام جمد.

و�ضتعاين البلدان التي لي�ص لديها اإنتاج نفطي مادي اأكرث من غريها، ول 
�ضيما اأوروبا و�ضرق اآ�ضيا، ول �ضيما اليابان وكوريا اجلنوبية.

و�ضتكون حالة ال�ضني �ضيئة. يف ال�ضنوات القليلة املا�ضية، اأ�ضبح العتماد 
على الواردات ال�ضينية حادا. وتغطي واردات النفط اأكرث من ثالثة اأرباع 
اخلليج  يف  تن�ضاأ  ال�ضني  واردات  ون�ضف  ال�ضيني،  ال�ضتهالك  اإجمايل 

العربي .

ولكن  فح�ضب،  ركود  حالة  يف  ال�ضني  ي�ضع  لن  هرمز  م�ضيق  اإغالق  اإن 
اجتماعية  اأزمة  يخلق  اأن  ميكن  لالقت�ضاد،  كبرية  مالية  لدرجة  نظرا 
اأن  بيد  ال�ضينية،  احلكومة  فعل  رد  توقع  ال�ضعب  من  اأو�ضع.  و�ضيا�ضية 
ودول  املتحدة  الوليات  على  ق�ضوى  �ضغوطا  بالتاأكيد  �ضتجلب  ال�ضني 
اجلاهزة  والوجهة  كانت.  و�ضيلة  باأية  ال�ضراع،  لإنهاء  العربي  اخلليج 
النهائية لل�ضني هي �ضرورة بناء، وجود ع�ضكري ودبلوما�ضي عاملي قادر 

على العمل على وجه ال�ضرعة.

like us on Facebook
Canadian Days اأي�م كندية  

�شبح احلرب يف ال�شرق الأو�شط

توقعات بو�شول برميل البرتول ايل 200 دولر

OIL
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و�ضلنا كندا مونرتيال يف Feb٣، ٢٠١6 وبعد يومني �ضّمنا بيت ابنة 
الطويلة  البعاد  �ضنني  رغم  كبرية  القليلني مبحّبة  الأقارب  مع  عّمتي 

مّما جعلنا ن�ضعر بدفء الأمان.
بحث  وب�ضهولة  العاّمة  املكتبة  بزيارة  قمنا  تورنتو  لنا يف  يوم  اأّول  يف 
قلبي  عرف  هكذا  قراءتها  يريدون  التي  الكتب  عن  و�ضارة  اليا�ص 

حيح . الطمئنان باأّننا على الّدرب ال�ضّ
يومها   ٢8 احلرارة  درجة  كانت  �ضقتنا  اإىل  انتقلنا   ٢٠١6  ،Feb١٤
وق�ضيت معظم يومي خارجا للت�ضّوق مع �ضارة بينما يقوم زوجي وابني 

برتكيب الأثاث.
يقود  دربًا  امل�ضتقبل  واأحالم  لقلبي  و�ضفاًء  نقاًء  كانت  الثلج  برودة 

خطواتي.
وُمّهد طريقنا  للحّب  لكونه عيدًا  بالإ�ضافة  العائلة يف كندا  يوم  كان 
مهما  اأّننا  يومها  انف�ضنا  ووعدنا  متما�ضكة،  �ضعيدة  لعائلة  بكندا 

ان�ضغلنا �ضنحافظ على يوم عطلة م�ضرتك يكون نواًة ل�ضعادتنا.
التحقنا مبدار�ص الّلغة كما ذهبت �ضارة للمدر�ضة بالف�ضل الثاين من 
يف  العتيادي  بال�ضكل  درا�ضتها  تتابع  وكاأّنها  ع�ضرة  احلادي  ال�ضّف 

�ضورية.
التحق  اأيلول  البداية ب�ضهر  اليا�ص يف اجلامعة وبانتظار  بينما �ضّجل 

مبعاهد ّللغة النكليزّية.
الأ�ضدقاء والأقارب جعلوا اأّيامنا م�ضاءة بنور حمّبتهم وم�ضاعداتهم 

الكثرية لنا .
بعد �ضهر تقريبًا عن طريق املعارف والأ�ضدقاء ح�ضل مي�ضيل زوجي 

RABBA على عمل ككا�ضري مبحّل �ضمن �ضل�ضلة حماّلت
كما عملت اأنا ككا�ضري يف فرع اأخر له بعد عمله ل�ضهر ،مل يكن يهمنا 
النخراط  به  لالندماج  علينا  جديد  مبجتمع  فنحن  العمل  طبيعة 

باملجتمع.
من  كثري  على  التعّرف  يل  اأتاح  اأّنه  وخ�ضو�ضًا  بعملي  �ضعيدة  كنت 
النا�ص الذين اأحببتهم واأحّبوين فكانوا ي�ضاركونني يف هموم اأّيامهم 

واأفراحهم... وهكذا كانت البداية .
اأعتقد اأّنه مهما كانت طبيعة العمل ي�ضتطيع الإن�ضان بخربته وحمّبته 

اأن ي�ضيف لعمله جانبًا اإن�ضانيًا اإيجابيًا ُيغني به املجتمع.
كما اأعترب كندا مبثابة جّنة جتمع اأطيافًا خمتلفة من الّنا�ص يتعاملون 

باحرتام وتفاهم خللق الأف�ضل حلا�ضرهم وم�ضتقبلهم امل�ضرتك.
مكان عملي الأّول اأ�ضبح مبحّبة �ضّكانه وم�ضاندة العاملني معي مكانًا 
حمّبباً  جّدًا حّتى اأّنني كيفما تنّقّلت يف تورنتو األتقي ب�ضّكان املنطقة 

واأ�ضعر بالطمئنان ال�ضديد.

بعد �ضنة وجد مي�ضيل فر�ضة عمل يف Tru Green وهو عمل مو�ضمي 
باأجر اأف�ضل كما يتيح له فر�ضة اّلدرا�ضة يف ال�ضتاء فخربته كاأ�ضتاذ 
يتيح  لعمل  اأ�ضا�ضيتني  ركيزتني  تكونان  اأن  ممكن  ومعلوماته  جامعّي 
توؤهله  درا�ضة  بعد  بالتاأكيد  وذلك   . للمجتمع  اأف�ضل  خربة  تقدمي  له 

وت�ضله بفر�ضة عمل منا�ضبة.
و هو الأن يف خ�ضّم البحث عن الّدرا�ضة املنا�ضبة ليلتحق بها اأّول العام 

القادم ٢٠١8
در�ضت خالل ال�ّضنة الأوىل يف كندا دورة حما�ضبة ملدة �ضهرين دورة 
�ضهادة  اأحمل  كوين  الأّولّية  املعلومات  بع�ص  فيها  تذّكرت  ق�ضرية 

بالقت�ضاد .
لتالميذي واحرتامي ملهنتي  اأعمل كمدّر�ضة وحمّبتي  �ضورية كنت  يف 
تالميذي  لكونهم  اعتّز  بدرا�ضتهم  مثابرين  جمتهدين  طالبًا  خلقا 

كثريًا.
خرة اخلريّية  بال�ضافة لكوين تطوعت ب�ضورية للعمل يف موؤ�ّض�ضة ال�ضّ
والتي تعمل على تاأمني فر�ص عمل ملن فقدوا كّل �ضيء وذلك باإن�ضاء 
للعمل  فر�ضة  اأمامهم  تف�ضح  ب�ضهادة  متكينهم  اأو  �ضغرية  م�ضاريع 

وك�ضب م�ضادر عي�ضهم بكرامة.
خرة  خرة وعلى هذه ال�ضّ اأحببت كثريًا عملي الّتطوعي بجمعّية ال�ضّ
اأىل  بالإ�ضافة  النا�ص  من  عدد  م�ضاعدة  يل  اأتاح  لأّنه  وطني  اأبني 

م�ضاحة كبرية لالبداع والبتكار �ضمن فريق عمل متعا�ضد.
كما كنت اأتطّوع يوما يف الأ�ضبوع ل�ضتة اأ�ضهر مل�ضاعدة اأطفال الداون 

�ضيندروم باأ�ضرة الإخاء.
و هكذا جاء تطوعي يف YMCA كرٍد جلميل قدومنا لكندا وفر�ضة 
بدور   YMCA اأقوم يف  ال�ضوري  الن�ضان  �ضورة جّيدة عن  لإعطاء 
لزم  اإن  ال�ضفهّية  والرتجمة  الكتابّية  المتحانات  مراقبة  هو  �ضغري 
الأمر، وهو باحلقيقة من اأ�ضعد اأوقاتي خ�ضو�ضًا لأّنه يرتك يل جماًل 
لة كما تلّقيت العديد من الدورات التدريبّية  للقراءة وهي هوايتي املف�ضّ
وامل�ضاغل مع اأف�ضل تقدير ورقي يف التعامل واملعلومة و�ضعيدة لزيادة 

عدد معاريف واأ�ضدقائي من خالله.
املراأة.  العنف �ضّد  OCASI بحملة ليقاف  بـ  ُقبلت كمتطوعة  كما 
التح�ضري والقراءات واملعلومات املفيدة جّدًا دجمتني بهموم املجتمع 
اإ�ضارات اخلطر كما  واألحظ  النتائج  واأقّدر  الأ�ضباب  اأفهم  وجعلتني 
اأحتّمل م�ضوؤولّية التوعية لالأهمّية الكبرية مب�ضاعدة املحيط الجتماعي 

الفّعال مع �ضرح طرق ال�ضتماع وح�ضن الت�ضّرف يف هذه احلالت.
انتقلت للعمل ب�ضركة Sodexo بعد �ضنة يف كندا براتب اأف�ضل وتاأمني 

�ضّحي بالإ�ضافة للعطلة الأ�ضبوعّية يومي ال�ضبت والأحد وعملي الأن 
اأ�ضتيقظ يف اخلام�ضة وانتهي من عملي باكرا مّما يتيح يل  �ضباحي 
متابعة هواياتي من القراءة اىل الر�ضم لبع�ص الكرو�ضيه وكرة الري�ضة 

واأ�ضبح لدي وقت اأكرب لأ�ضرتي واأ�ضدقائي وزيارة املتاحف.
�ضاءت  الأقدار  لكن   Tim Hortons بـ  للعمل  فيها  تدريبًا  تلقيت 
بتح�ضري  واأقوم  ل�ضنة  موظفة  عن  بدل  اأخر  مبوقع  للعمل  اأنتقل  اأن 
العمل  هذا  اأخرت  مل  باحلقيقة  وال�ضاندوي�ضات.  املتنوعة  ال�ضلطات 
العمل  باتقان  واهتمامي  والّتعّلم  للمعرفة  تقبلته مبحّبة حلّبي  لكّنني 

كما اأحببت تنظيم العمل فيه والعمل بروح الفريق.
مو�ضيقي  مقطع  تذّكر  اأو  الأغاين  بدندنة  العمل  وقت  معظم  اأق�ضي 
معلوماتي  من  ال�ضتفادة  على  بقدرتي  اإميان  لدّي  لكن  عملي  اأحّب 

وخربتي لكن لهذا وقت يف امل�ضتقبل .
من  وقليل  املحّبة  من  بكثري  مفرو�ضًا  كان  العمل  يف  طريقي  طبعًا 

الأ�ضواك.
و لدّي اعتقاد اأّن الإن�ضان يغتني باخلربات واإن كانت �ضّيئة فهو �ضيتعّلم 
منها كما �ضتزيده رقّيًا واإن�ضانّيًة وفهمًا لالأخر وا�ضتيعابًا اأكرب للحياة.
املهم اأن يكون الإن�ضان قوّيًا مببادئه ومعلوماته وخرباته يعرف نف�ضه 

جّيدًا ويحّدد هدفه .
خال�ضًة.. مدير العمل اإن كان جّيدًا فهو قادر على تطويع مناخ العمل 

لالإيجابّية اخلاّلقة .
عام  ب�ضكل  جّيدة  اإدارة  �ضمن  اأعمل  لكوين  الأن  جّدًا  حمظوظة  اأنا 
واإتاحة  العمل  لتطوير  دائمًا  ي�ضعى  اإن�ضايّن  جمتهد  موقعي  ومدير 

الفر�ص للعاملني لديه.
نحو  يخّطان  اجلامعه  يف  و�ضارة  اليا�ص  كون  تام  بر�ضًا  اأ�ضعر  كما 
بالفرح  قلبي  متالأ  بع�ضًا  لبع�ضهما  وم�ضاندتهما  بجّد  هدفيهما 

وال�ّضعادة.
عمر الإن�ضان حلظة وحلظة وكّل حلظة فيها ينعك�ص وجوده على وجه 
احلياة مبا يقّدمه لالأخرين من حمّبة �ضادقة واهتمام وتوا�ضل بّناء 

واإن�ضانّية.
�ضاكرة جّدًا لكّل حلظة اأتن�ّضم فيها احلياة.

ي��شمني
like us on Facebook
 Canadian Days اأي�م كندية  

خواطر يا�شمني
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�ضنبداأ اليوم اأول حلقة من حلقات كتاب" ابناوؤنا جواهر ولكننا حدادون

كندا  يف  طباعته  اأعدت  ثم  �ضنوات   ع�ضر  منذ  وطبعته  األفته  " الذي 
الكندية.  الطبعة  مقدمة  عن  �ضتكون  اليوم  حلقة  ون�ضف.  �ضنتني  منذ 

اأرجو اأن ت�ضتمتعوا وت�ضتفيدوا معنا يف هذه احللقات.

على  واخلام�ص  اأولد  اأربعة  لدي  كان  الأوىل  الطبعة  مقدمة  كتبت  حني 
الطريق، وكان ما زال لدي بع�ص النظريات الرتبوية. الآن اأمت خالد ابني 
اخلام�ص عامه ال�ضابع و�ضار لدي خم�ضة اأولد، ومل يعد لدي اأية نظرية. 
هناك دومًا فرق بني النظري والعملي. مل يعد لدي نظريات ولكن �ضار 
لدي توجهات عامة وات�ضحت يل جمموعة قوانني اأ�ضبه ما تكون بقانون 
اجلاذبية كلما خالفناها لقنتنا در�ضًا قا�ضيًا. من هذه القوانني مثاًل: اأن 
الأبناء الحرتام هي من خالل احرتامنا لهم،  لتعليم  الوحيدة  الطريق 
وكلما خالفنا هذا القانون �ضواء برفع ال�ضوت اأو الكلمات غري الالئقة اأو 

العبو�ص والتجهم فاإن النتائج �ضتكون خميبة لالآمال.

�ضنوات �ضبع مرت منذ راأى هذا الكتاب النور، وكانت حمتوياته �ضادمة 
لكثري من النا�ص الذين اعتادوا على طرق الرتبية التقليدية القائمة على 
التحكم والعقوبات والتهديد والرتغيب والرتهيب. هذه ال�ضدمة جعلت 
يف  وتفريطًا  للرتبية  ال�ضليم  النهج  عن  انحرافًا  كتبته  ما  يعترب  البع�ص 
زلت  ما  هل  �ضوؤال:  ياأتيني  ما  وكثريًا  الطرح.  يف  وتطرفًا  الأبناء  رعاية 
ال�ضنوات  تلك  زادتني  فقد  ل،  بالطبع   : هو  وجوابي  كتبته؟  مبا  مقتنعًا 
ومت�ضكًا  و�ضوحًا  زادتني  كما  اأكرب،  وتطرفًا  وتفريطًا  انحرافًا  ال�ضبع 
مع  �ضواء  ال�ضبع  ال�ضنوات  تلك  خالل  عمليًا  مار�ضتها  التي  بالطروحات 
اأو من  التي دربتها  الفعالة  الرتبية  اأو من خالل دورات  اأبنائي اخلم�ضة 

خالل ال�ضت�ضارات الرتبوية التي قدمتها لكثري من الأهل.

الطرق  يف  ال�ضتمرار  على  اأ�ضروا  ممن  الكثريون  و�ضل  اأين  راأيت  لقد 
الرتبوية غري الفعالة . لقد و�ضلوا اإىل طريق م�ضدود. ودخلت عالقتهم مع 
اأبنائهم يف حالة ا�ضتع�ضاء معقدة. وو�ضل الكثري من الأهل والأبناء على 

حد �ضواء اإىل حالت �ضديدة من ال�ضغط النف�ضي اأو املر�ص النف�ضي.

وكلما راأيت املزيد من تلك الأ�ضر املتفككة ازدادت طماأنينتي للطرق التي 
اأبنائي ويف عالقتي  اأح�ضد نتائج رائعة يف  انتهجتها وخا�ضة وقد بداأت 

املتميزة معهم.
اخلوف  اإزالة  هي  الفعالة  الرتبية  يف  خطوة  اأول  اأن  الكتاب  يف  و�ضحت 
واأقول الآن: ل ت�ضيعوا اأوقاتكم يف اأي �ضيء اآخر قبل اأن حتققوا تلك املهمة 
ال�ضعبة، لأن اخلوف الذي زرعناه وما زلنا نزرعه يف قلوب اأبنائنا هو اأكرب 
عائق اأمام منوهم النف�ضي ال�ضليم واأمام تفعيل القدرات الهائلة الكامنة 
لديهم. اإن تواجد اخلوف هو اأ�ضبه بكبح ال�ضيارة باملكبح اليدوي)فرامل 
اأو  الأمام  من  �ضدها  اأو  اخللف  من  بدفعها  حتريكها  حماولة  ثم  اليد( 

ب�ضغط دّوا�ضة البنزين.
كتبت يف مقدمة الطبعة الأوىل كيف كان اأبي – رحمه اهلل – ي�ضتخدم 
ع�ضا اخليزران يف تاأديبي وكيف زرع ذلك خوفًا كبريًا يف قلبي جتاه اأبي. 
هذا اخلوف كان دائمًا حاجزًا مينعني اأن اأ�ضت�ضعر احلب احلقيقي بيني 
وفاته  على  �ضنوات  ع�ضر  مرور  بعد  اإل  احلب  ذلك  اأ�ضت�ضعر  ومل  وبينه. 
وما كان ذلك ليحدث لول جمموعة من الدورات التدريبية العميقة التي 
النف�ص  والدي وعن  نف�ضي وعن  العمق عن  اأمورًا يف غاية  اأفهم  جعلتني 

الإن�ضانية ب�ضكل عام.
التي تهدف  التدريبية  الرحالت  ب�ضل�ضلة من  بالبدء  النا�ص عادة  اأن�ضح 
اإىل ا�ضتك�ضاف الإن�ضان لتلك القارة املجهولة التي عنون األك�ضي�ص كاريل 

كتابه ال�ضهري با�ضمها:
" املجهول  ذلك  " الإن�ضان 

بعد اأن فهمت الكثري من الأمور العميقة عن النف�ص الب�ضرية ا�ضتطعت اأن 
اأحترر من تلك الأوهام التي كانت تقف عائقًا بيني وبني ا�ضت�ضعار املحبة 
ولأخربه  لأعانقه  دقائق  خم�ص  يل  يتاح  لو  اأمتنى  وكم  لأبي.  احلقيقية 

للمرة الأوىل يف حياتي كم اأنا ممنت له وكم اأحبه.
خالل  من  حتقيقها  نريد  التي  النتائج  اأن  املربون  يدرك  اأن  اأمتنى  كم 
مع  الطيبة  العالقة  خالل  من  عليها  نح�ضل  اأن  ينبغي  الرتبوية  العملية 

اأبنائنا ولي�ص على ح�ضابها.

كم اأمتنى اأن يفهم املربون اأن اأبناءنا و�ضحتهم النف�ضية وعالقتنا معهم 
اأكرث اأهمية من اأي نتيجة نود احل�ضول عليها.

كم اأمتنى اأن يفهم املربون اأن الرتبية هي تربية املربني لأنف�ضهم ولي�ص 
لالأبناء.

لنا . وكل �ضيء ل يعجبنا يف تلك املراآة فهو موجود عندنا  اأبناوؤنا مراآة 
مهما حاولنا الإنكار وتربئة اأنف�ضنا.

يوؤدي  واأن  التطوير  ومن  النقد  من  ي�ضتحقه  ما  الكتاب  يلقى  اأن  اأمتنى 
الغاية املرجوة منه.

ميكنكم التوا�شل معي على االإمييل:
mt@miragecoaching.com 

ملت�بعة ن�ش�ط�تن� الق�دمة:
www.miragecoaching.com

م�ضلم ت�ضابحجي
تورنتو- كندا

٢٠١-٠٤-٠٩5
like us on Facebook
Canadian Days اأي�م كندية  

ابناوؤنا جواهر ولكننا حدادون
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ـــي ــــ ـــالل اأطــــ عـــــــلـــــــى  ــــكــــي  اأبـــــ اأم  ــــَك  حلــــايلاأبــــكــــيـــــ ـــــــذاَك  بــــــــ اأرثــــــــــــي  اأم  اأرثـــــــــــيـــــــــــك 
ـــي ـــت ـــهـــَج مِبُ الـــــــزمـــــــاُن  فــــعـــــــــَل  مـــــا  ــــــــدِر  ي ـــالـــــــيمل  ـــقــــ ـــــى اأثــــ ــــــ ــــاًل اإل ـــــ ــــَب ـــــ ِلــــَيــــزيـــــــــدين َج
ـــــا خلـــ�ـــضـــارتـــي ــــُب الــــــفــــــرُد ي ــــي ولآيلذهــــــــَب احلــــب ــــــرًا  ــــــواهـــــــ ـــــــ َج ــــــنُّ  ــــــِكـــــــ ُي كـــــــــــنـــــــــــزًا 
ــــْهــــر يــخـــــفـــــق قـــــــلـــُبـــُه ـــــــــــــــُج ِخــــ�ــــضــــالذهــــــــَب الــــــــذي بــــالــــطُّ وعــــــلــــــى َجـــــــــــوارِحـــــــــــِه اأري
ــــِه وبــــوجــــِهـــــــــِه ــــِم ـــــ ــــُره مــــثـــــــــُل ا�ــــض ـــــ ــــغ ــــاِلَمـــــــن ث ـــــ ــــم تــــــــــــَرَك احلـــــيـــــــــــاُء لــــــــُه ظــــــــــالَل َج
ـــْفـــَوهـــا ــــاِة و�ـــضَ ـــــ ـــاُم يــــا ِعــــطـــــــــَر احلــــي ــــ ـــض ـــ� ــــــَع الـــــرتحـــــــــــاِلب ــــــوِجـــــــ ـــــا ُم اأبــــــــكــــــــرَت َعـــــــــــنَّ
كـــعـــهـــــــِدنـــا ــــوَد  ــــعـــــ ن بـــــــــاأْن  حـــلـــمـــُت  ذا  ــــايلكـــــم  ــــغ ــــــــواِر ال ـــــَم اجلـــــــــ ـــــعــــــ ــــــا ِن جــــــــــــرياَن ي
ـــــُب لـــقـــــــاِئـــنـــا ــــــ ـــــْي ـــا وِط ـــن ــــ ـــرحـــُت ـــواِلوتـــــعـــــــــــوَد فــــ ــــ ــــ ــــ ــــرُّ طــــِ ــــُمـــــ ـــــ ـــــــاٍم َت َّ ــــــــ ِمـــــــن َبــــعــــــــــــــِد اأي
لهــا لـــــــنـــــــا  ـــيـــــــ�ـــَص  لــــ الأقـــــــــــــــــداُر  ـــاِللـــــكــنــهـــــا  ــــ ــــ مــــ ــــر  ـــــ ــــوافـــــ ـــــ ِب اأو  ــــزٍم  ـــــ بــــعـــــ َدفـــــــــــــٌع 
بـــفـــقـــدهـــم الـــــــــــرابـــــحـــــون  ــــون  ـــــ ــــب ــــذاهـــــ ال ة الأهـــــــــــــواِلو  ـــــــــــــدَّ ـــــصِ و�ــــــضِ ـــــا� ـــــع ــــ�ــــصَ امل ـــــ تــــْع
ـــــرٌء ـــه ُب ــــ ـــا َل ــــ ـــراِق وم ــــ ـــف ــــ ــــرُح ال ـــــ ــُه ُج َّ ـــ ــن ـــ ــك ـــ ـــــايلل وكــــــــــيــــــــــَف واأنــــــــــــــــــــــَت اإلـــــــــــــــــــُف خـــــي
ــًا ـــ ـــ ـــــاَم عــ�ــضـــــنــاهـــــا مــع ــــــ ــــــ ــــُر الأي ـــــ َّ ــــذكـــــ ـــــ ـــاِلاأَت ـــي ــــ ــــــا وبـــــِــــيـــــــــ�ــــصَ ل ــــــراَح ـــــــ اأُنــــ�ــــضـــــــــًا واأف
ـــــــــَزُه الــــــــِعــــــــذاُب بـــبـــايلرمــــــ�ــــــضــــــاُن مـــــــا اأحـــــــــــــاله حـــــــني يــــــزورنــــــا والــــ�ــــضــــيــــف والـــــــــنُّ
ـــخـــاطـــري ب ــــــــــزاُل  ي ـــــا  م احلـــــديـــــقـــــِة  ــــــــــت ِحـــــــيـــــــــــــــالـــــــيَزْرُع  ــــــاُه واأن ـــــــ ــــــاَم اأرعـــــــ ـــــــ ـــــــ اأيَّ
ـــٍر ــــ ـــــــزهـــــــوَر وُكــــــــــلَّ جـــــــــــاٍر عـــاب ـــايلتـــ�ـــضـــقـــي ال ـــ�ـــض ـــــرور ال ـــــضُّ ـــــ� ــــِز ال ــــِه ــــَت ــــن ر�ـــــضـــــقـــــاِت ُم
ــــواحــــٌك ــــُر والــــــعــــــيــــــوُن �ــــض ــــَم ــــض ــــ� ـــــظـــــل ن ــــِب خـــــاِلون ــــاع ــــت ــــُب مـــــن غـــ�ـــضـــ�ـــصِ امل ــــل ــــق وال
زوارق ــــيــــات  ـــــ الأمــــ�ــــضـــــ يف  ــــا  ـــــ ــــن ُ ـــــ ــــات ـــــ ــــِة الأفـــــــــــــــــــراِح والآمــــــــــَــــــــــــــاِلاأوق ـــــ ــــجَّ ـــــ فـــــــــي ُل
ـــِه ـــوِن ـــكــــ بـــل ـــى  ــــ كـــــــــم عـــل ـــٍم  ـــي ــــ ــــ ـــض و� ـــــو  ــــــ اأب ـــايلو  ــــ ـــا وتـــ�ـــضــــ ــــ ـــن ــــ ــــــٌث ل ــــــادي ـــــْت اأحـــــــ ـــــاَب طــــــ
ومـــــــرارتـــــــي غـــــربـــــتـــــي  يف  ــــي  ــــرت ــــض حــــ� ــــايليـــــــا  ــــب ــــــِل ِح وخـــــ�ـــــضـــــارتـــــي وذهـــــــــــــاَب و�ــــــض
ـــٍب كــــامــــٍل ــــ ـــع ــــ ـــض ـــاِلحـــــــايل وحــــــاُلــــــك حـــــــــاُل � ــــ ــــ ـــــزٍّ ب ــــــ ـــــاَن الـــــــــفـــــــــداَء لـــــــــثـــــــــوِب ِع ــــــ ك
ــــا اأجـــــــــــلَّ ِفـــــــــــــــــــداءُه ــــداَء ومـــــ ــــفـــــ ـــــ ــــان ال ــــصِ نـــــــــــواِلكـــــ ــــ� ــــخـــــ ـــاِء ُكـــــــــر�ــــضـــــــــيٍّ وَب ــــ ـــق ــــ ـــب ــــ ل
ينل ومل  الـــعـــــــبـــاد  مـــــع  الـــــــبـــــــالد  ــــنــــى  ــــــاِلاأفـــــ ـــة الأجــــــي ــــ ـــن ــــ ـــع ـــــــــــراب ول ـــَر الـــــ�ـــــضَّ ــــ ـــي ــــ غ
الـــّنـــخـــــــا�ـــضـــــــِة حـــاُلـــهـــا �ـــضـــــــوِق  ـــاُم يف  ــــ ـــض ـــ� ـــاِلال ــــ ـــطــــ ــــ ـــْه ـــتَّ ـــــم الــــ ــــــــــــْرٌف دائــــــ ـــــــــٌر وَط َقــــْهـــــ
ـــا ــــ ـــهــــ ــــــراَرة ُذلِّ ــو خلـــــــالـــــــقـــــــهـــا مـــــــ ـــ ــك ـــ ـــ ــض ــ� ـــ والأغـــــــــــــالِلت ــــجــــِن  ـــــ الــــ�ــــضّ يف  ـــــــهـــــــا  وَهـــــــَواَن
ــُه ـــ ـــ ـــ ـــ ــضُ ــا� ـــ ــف ــٌة اأن ـــ ـــ ــ�ــض ـــ ــي ـــ ــب ــُن حـــ ـــ ــي ــم ـــ ـــ ــض ــا� ــي املـــــــــواِلال بـــــــــــاكـــــَي  يــــ�ــــضـــــــــدو  الـــــــطـــــــيـــــــُر  و 
ــبــي ــاِح ــــى يــــا �ــض ـــــ ــَك الأ�ــــضَ ـــ ــي ـــ ــق ــب ــــت ُي ـــــ ــــاأن ــــياأَف ــــوالـــــ ـــــ ــــَت ــــَل املُ ـــــ ــــاط ــــه ـــــَت مـــــنـــــُه ال ـــــي ـــــِق ول
ـــــُريف ــــَة اأحــــــ ـــــَت زيــــنـــــ مـــقـــايلاأبــــــــا طـــــــــارٍق مـــــا زلــــــ و�ـــــضـــــحـــــَر  ــــي  ـــــ ــــفــــا�ــــض اأن اأريـــــــــــــَج  و 
ــا ــن ـــ ه ــــي  ــــع م اأراَك  ــــٍة  ــــي ــــان ـــــ ث ــــــلِّ  ـــــــ ُك ـــــايليف  اأو�ـــــض ــــا  احَلــــ�ــــض ــــري يف  ــــف ي واحُلــــــــــــزُن 
ـــي ـــت ال ـــلـــــــك  ـــمـــائــــ ــــ �ـــضــــ ــــي  ــــل ــــب ُي ل  َجـــــــــــالِلاملـــــــــــــــوُت  ــــ�ــــصَ  ــــي َف الـــــــوجـــــــدان  �ـــضـــتـــظـــل يف 
دًا ــــــَردِّ ُمـــــــ ـــيـــيـــُت  ـــُد مــــا َحــــ ــــ ــــ ـــضِ ـــ� اأُن ـــد الــــغــــايلو اأظـــــــــــلُّ  ــــ ـــي ـــق ـــف اأبـــــــــــــو طـــــــــارق الـــــــــــورد ال
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اأونتاريو  يف  ال�ضيارات  تاأمني  قوانني  على  تغريات  هناك 
اأونتاريو  اأقل ويف متناول كل النا�ص تقوم مقاطعة  وجعلها 
بتقدمي م�ضروع ا�ضالح  لتاأمني عادل على خطط التاأمني 
مقبوله  واأ�ضعار  احلوادث  ل�ضحايا  اف�ضل  وخدمات 

لل�ضائقني.
ال�ضيد  املالية، مع   ال�ضيد ت�ضارلز �ضو�ضا، وزير  وقد اعلن 
يا�ضر نقفي، النائب العام اليوم يف تورونتو عن اإجراءات 
جلعل التاأمني على ال�ضيارات يف مقاطعة اونتاريو باأ�ضعار 
املحافظة من  �ضائق يف  مليون   ١٠ يقارب من  ملا  مقبوله  

خالل تقدمي خطة عادلة للتاأمني على ال�ضيارات.
وتهدف اخلطة ال�ضالحيه الهامة ملعاجلة الغ�ص يف نظام التاأمني، وت�ضع ال�ضحايا اأول عن طريق توفري فر�ص 

اأف�ضل للح�ضول على الرعاية للم�ضابني يف حوادث ال�ضطدام الذاتي وتعزيز حماية امل�ضتهلك.
وت�ضتند اخلطة اإىل التو�ضيات التي قدمها ال�ضيد ديفيد مار�ضال، م�ضت�ضار اأونتاريو للتاأمني على ال�ضيارات. يف 
اإىل حت�ضني  اإحداث تغيريات حتولية ترمي  اأبريل ٢٠١٧، حيث حث فيه على  التقرير الذي �ضدر يف ني�ضان / 
الرعاية التي يتلقاها الأ�ضخا�ص الذين يت�ضرون بال�ضطدامات، واحلد من املنازعات حول الت�ضخي�ص والعالج 

امل�ضتهلك. حماية  لتح�ضني  اخلطوات  من  وغريها  واملناف�ضة  البتكار  – وت�ضجيع 
وك�ضف تقرير �ضدر �ضابقًا عن احلكومة ان اق�ضاط تاأمني ال�ضيارات العلى من بني بقية املقاطعات الكندية على 

الرغم انها القل يف م�ضتويات احلوادث والوفيات.

ومن اأبرز مع�مل اخلطة م� يلي:
مل�ضاعدة  وال�ضابة  وال�ضاللت  اللتواء،  مثل  ال�ضائعة  ال�ضطدام  لإ�ضابات  القيا�ضية  العالج  خطط  – تنفيذ 
نقدية  دفعات  من  الرتكيز  وتغيري  حادث،  وقوع  بعد  اإليه  يحتاجون  الذي  العالج  على  احل�ضول  على  النا�ص 

ل�ضمان الرعاية املنا�ضبة لل�ضحايا
ال�ضطدامات  يف  امل�ضابني  والأ�ضخا�ص  التاأمني  �ضركات  بني  والعالجية  الت�ضخي�ضية  النزاعات  من  – احلد 

من خالل اإن�ضاء مراكز فح�ص م�ضتقلة لتقييم اإ�ضابات ال�ضطدام ال�ضيارات الأكرث خطورة
اأول مكتب الحتيال اخلطري يف املحافظة يف ربيع ٢٠١8. و�ضي�ضتخدم املكتب نهج متكامل ومكر�ضة  – اإطالق 
باعتبارها  حتديدها  مت  والتي  ال�ضيارات،  على  التاأمني  يف  الغ�ص  على  الرتكيز  مع  اخلطري،  الحتيال  ملكافحة 

واحدة من العوامل امل�ضاهمة يف اأعلى اأق�ضاط
�ضركات  قبل  من  امل�ضتخدمة  اخلطر  عوامل  ملراجعة  )ف�ضكو(  اأونتاريو  يف  املالية  اخلدمات  جلنة  – توجيه 
عالية  ملعدلت  تخ�ضع  ل  املحافظة  من  اأجزاء  بع�ص  يف  ال�ضائقني  �ضمان  بهدف  الأق�ضاط  حل�ضاب  التاأمني 

ب�ضكل غري عادل
�ضمان اأن تكون ر�ضوم املحامني للطوارئ عادلة ومعقولة واأكرث �ضفافية

-و�ضتن�ضئ املقاطعة جلنة لتوجيه عملية ا�ضالح ال�ضالحات الواردة فى اخلطة العادلة للتاأمني على ال�ضيارات.
كندا اليوم

ب�شرى �شاّرة.. �شيتم تخفي�ص اأجور 

التاأمني على ال�شيارات يف اأونتاريو..

مراد حمزة

ق�شيدة رثاء

من �شـــاعر 

لـ�شـديـقـه
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لكل دولة يف العامل تقاليدها يف الزواج وعاداتها املتبعة يف اأداء املرا�ضم 
املعنية به، لكن ات�ضمت عادات الكثري من الدول بالغرابة والعجب ومن 
اأن يرى  تلك العادات حول العامل يف ال�ضني يتم عقد اخلطبة بدون 
العرو�ضان بع�ضهما بع�ضا فاإن مت الإتفاق يقوم اأهل العرو�ص بتزيينها 
وو�ضعها بعد ذلك فى حمفة خا�ضة ويغلق عليها الباب ثم يحملونها اإىل 
خارج البلدة ومعها بع�ص اأهلها الذين يقابلون الزوج هناك ويعطونه 
املفتاح فيقوم بفتح املحفة فرياها وان اأعجبته اأخذها اإىل منزله واإل 
ردها اإىل قومها. فى التبت يقوم بع�ص اأقارب العرو�ص بو�ضعها على 
بالع�ضى  م�ضلحني  ال�ضجرة  تلك  حتت  جميعًا  ويقيمون  �ضجرة  اأعلى 
فاإن رغب اأحد الأ�ضخا�ص باختيار هذه الفتاه، عليه اأن يحاول الو�ضول 
اإليها والأهل يحاولون ان مينعونه ب�ضربه بالع�ضى فاإذا �ضعد ال�ضجرة 
واأم�ضك يديها عليه اأن يحملها ويفر بها وهم ي�ضتمرون ب�ضربه حتى 
يف  اأهلها  ثقة  على  وحاز  بالفتاة  ظفر  قد  يكون  وبذلك  املكان  يغادر 
جنوب الهند تخترب العرو�ص عري�ضها بو�ضعه فى امتحان قا�ص و�ضعب 
فت�ضحبه اإىل الغابة وت�ضعل النار وتكوى ظهره العاري، فاإن تاأوه اأو تاأمل 
القبيلة،  بنات  اأمام  وتف�ضحه  لها  تقبله عري�ضًا  ول  ترف�ضه  الكي  من 
والزواج  باحلب  واجلدير  املف�ضل  احلبيب  تعتربه  العك�ص  واإذا حدث 
زفافها  يوم  الأر�ص  باأرجلها  تطاأ  اأن  العرو�ص  على  يحظر  اأندوني�ضيا 
اأهلها اإىل بيت زوجها لذا ُيجرب والدها  وخا�ضة حني تنتقل من بيت 
على حملها من بيته اإىل بيت عري�ضها على كتفيه مهما طال الطريق 
يف جزيرة جرين لند يذهب العري�ص ليلة الزفاف اإىل منزل عرو�ضه 
ويجرها من �ضعرها اإىل اأن يو�ضلها اإىل مكان الإحتفال يف البا�ضفيك 
يقدم �ضداق املراأة اجلميلة بعدد كبري من الفئران وتقل الكمية ح�ضب 
ثقب  العرو�ص على  الأفريقية جُترب  قبيلة جوبي�ص  العرو�ضة يف  جمال 
ل�ضانها ليلة زفافها حتى ل تكون ثرثارة فيمل منها زوجها وبعد ثقب 
يتدىل منه خيطًا طوياًل مي�ضك  فيه  يتم و�ضع خامت اخلطبة  الل�ضان 
الزوج بطرفه فاإذا ما ثرثرت الزوجة واأزعجت زوجها فب�ّضدة واحدة 
من هذا اخليط ي�ضع حدًا لرثثرتها يف جزيرة جاوة ت�ضبغ العرو�ص 
اأ�ضنانها باللون الأ�ضود وتغ�ضل قدمى زوجها اأثناء حفالت الزواج كدليل 
على اإ�ضتعدادها خلدمته طيلة حياتها يف جنوب املحيط الهادئ اأب�ضط 
اخلطيبان  يذهب  اجلزيرة  تلك  ففي  تعقيدًا  واأقلها  الزواج  طقو�ص 
وبهذا  ببع�ضهما  ويطرقهما  براأ�ضيهما  فيم�ضك  القرية  عمدة  اإىل 
طقو�ص  يف  والغريبة  الطريفة  العادات  من  موريتانيا  يف  الزواج  يتم 
الزواج ان تختبىء العرو�ضة يف مكان ليعرفه �ضوى �ضديقاتها ويقوم 
العري�ص وا�ضدقائه يف البحث عن العرو�ص لفرتة طويلة ليجادها وكل 
لعرو�ضه  العري�ص  حب  على  ذلك  دل  البحث  فرتة  و�ضعبت  مازادت 
وعند ايجادها ياأتي بها يف و�ضط زفة كبرية تبارك زواجهم. يف احدى 
القبائل الفريقية يذهب العري�ص والعرو�ص اىل الغابة لتقي�ص العرو�ص 
على  النار  بو�ضع  تقوم  الرحلة  اثناء  ويف  الزوج  و�ضرب  حتمل  مدى 
بداأ  واذا  واحبته  الزواج  اكتمل  يتاأمل  ومل  التحمل  ا�ضتطاع  اذا  ظهره 
بتامل تركته واف�ضلت الزواج ولكن ب�ضرط ان لتخرب احد يف ذلك حتى 

ي�ضتطيع اعادة التجربة والزواج من اخرى

طقو�ص الزواج 

املختلفة حول العامل

الثقايف  التباين  للعي�ص يف كندا وعا�ضت  اأ�ضرتها  �ضورية هاجرت مع  امراأة  يوميات وخواطر جابت يف ذهن  اإىل عوامل هي جمموعة  بوابة 
واحل�ضاري بني املجتمعني وكذلك �ضدمة الواقع مقابل الأحالم الوردية التي يعي�ضها كل طالب الهجرة اإىل القارة الأمريكية، ثم دونتها يف 

كرا�ضة و�ضكبتها يف قالب اأدبي يت�ضم بال�ضدق وال�ضفافية واملو�ضوعية. 

واأنا  املحيط،  تتالطم يف  اأمواج  كاأنها  كثرية  اأفكار  تت�ضارب يف خميلتي 
اأن  تريد  اأفكار  ال�ضياع.  و�ضط  يبحث عن طريقه يف  تائه  بينها كمركب 
تتحرر من علبة العظم يف راأ�ضي وها اأنا ا�ضت�ضلم للقلم.ً من وحي العزلًة 
ق�ضة قدمية قراأتها يف مطلع �ضبابي مل اأكن وقتها اأتخيل باأنني �ضاأعي�ص 
�ضنوات  ورق.  على  وانطباعات  وم�ضاعر  اأفكارًا  لتخرج  يومًا  عنوانها 
اأعوام ق�ضيتها يف متاهة  الأر�ص اجلديدة.  مرت منذ حطت قدماي يف 
التحديات الكثرية. هديف الذي جئت من اأجله ل يبدو يل اإل ك�ضراب يف 

ال�ضحراء. 
 تبداأ ق�ضتي قبل زمن يف دم�ضق، فتاة ف�ضولية ومفعمة باحلياة وعندها 
فدعموين  واملو�ضيقية  الأدبية  ميويل  واملقربون  والداي  لحظ  طموح. 
و�ضجعوين بكل طاقاتهم. ع�ضقت القراءة والكتابة واخرتت درا�ضة الأدب 
توا�ضل  لغة  الإنكليزية  باعتبار  اجلامعة  يف  الرتجمة  ومبادئ  الإنكليزي 
كونية. كنت م�ضحورة ب�ضورة املراأة امل�ضتقلة واملنتجة يف املجتمع، راأيت 
فيها الطريقة التي اأريد اأن اأم�ضي فيها حياتي. ثم �ضاقني القدر اأن اأدخل 
يف طريق الأعمال، البعيد جدًا عن جمايل الأ�ضري وجمال درا�ضتي، لأن 
وتدرجت  احلديد،  املغناطي�ص  يجذب  كما  اإليه  جذبتني  الرباقة  بوابته 
اإىل وكيلة  فيه يف �ضوريا يف عدة �ضركات من �ضكرترية يف مكتب �ضغري 
م�ضت�ضار هجرة اإىل كندا. وب�ضبب عملي الأخري هذا، حتقق يل حلمي يف 

الهجرة اإىل الوطن اجلديد.
 حملني قدري واأ�ضرتي اإىل جزيرة مونرتيال الواقعة يف نهر �ضانت لورانت 
رحم  ت�ضبه   - وفعاًل  �ضكاًل  وهي-  كندا  يف  الفرن�ضية  كيبك  مقاطعة  يف 
املراأة، فهي حتت�ضن قاطنيها كما يحت�ضن رحم الأم الأجنة. ي�ضتهر اأهلها 
بالنفتاح على العامل والت�ضامح والغنى الثقايف لدرجة اأنها لقبت بعا�ضمة 

الثقافة العاملية. 
اأعمل حاليًا كموظفة مكتبية يف �ضركة ت�ضويق تقع يف قلب املدينة، يف مبنى 
�ضخم ي�ضم ع�ضرات املكاتب. يتاألف مقر ال�ضركة من �ضالة وا�ضعة حتوي 
طاولت عري�ضة ومق�ضمة اإىل مكاتب يف�ضل بينها األواح زجاجية. يجاور 
والإدارة واملحا�ضبة وقاعة الجتماعات  ال�ضكرتاريا  ال�ضالة مكاتب  هذه 
ثم املطبخ الوا�ضع. ديكور ال�ضركة ع�ضري واأنيق واأجمل ما فيه بالن�ضبة 
فيها  مكتوب  جدرانها،  على  املعلقة  املعربة  واللوحات  الزينة  نباتات  يل 

عبارات ملهمة مثل: 
النجاح: لي�ص و�ضعك احلايل بل امل�ضلك الذي تنهجه

الطموح: ت�ضق الظروف الطريق لهوؤلء الذين يعرفون اأين هم ذاهبون. 
العزمية: الف�ضل لي�ص عك�ص النجاح، بل هو جزء منه

�ضعيت كثريًا للدخول يف هذه ال�ضركة لأنني اعتقدت باأن لدى موؤ�ض�ضيها 
موهبة يف البتكار وتوليد النقود ويف امل�ضاومة وظننت اأنني �ضاأتاأثر بهم. 
بعد  اإل  طلبي  يقبل  ومل  الثانية  ثم  مرة  اأول  فيها  �ضاغر  ملن�ضب  قدمت 
املحاولة الثالثة. كانت توقعاتي باأنني فيها �ضاأكت�ضب املزيد من املهارات 
و�ضاأطلع على كل ما هو جديد يف عامل الت�ضويق. �ضعدت كثريًا يف البداية. 
لكن لي�ضت الأمور كما تبدو. ذلك اأن العمل الروتيني الذي اأقوم به وهو 
تدقيق العقود وتعبئة قواعد البيانات ب�ضيط جدًا بالن�ضبة خلربتي املهنية 
وممل ل�ضخ�ص متجدد مثلي. اأنا اأجيد ثالث لغات اأ�ضتخدم منها واحدة 
وعلى نطاق ب�ضيط، ومن كل مهاراتي يف ا�ضتخدامات الكومبيوتر، اأتنقل 
بني برناجمني اأو ثالثة. باحلديث عن الأداء: ينبهني زمالئي تكرارًا باأين 
اأنهينا العمل ب�ضرعة �ضيتوجب علينا العودة  اإذا  اأ�ضرع من الالزم، واأننا 
اأ�ضر  اأنا ل  ال�ضاعي. بهذه الطريقة  اأجرنا  البيت وبذلك نخ�ضر من  اإىل 
نف�ضي وح�ضب ولكن اإياهم اأي�ضًا. ثم اإن املهنة الب�ضيطة مردودها ب�ضيط، 
اأف�ضل من  اأتوقع لنف�ضي بعد كل اجلهد الذي بذلته يف حياتي  واأنا كنت 
والتقّزم. عالقتي  بالإحباط  �ضعوري  ويتزايد  الأيام،  بكثري. مت�ضي  هذا 
اإل  اأعراق الب�ضر ول يجمع بيننا  بزمالئي ر�ضمية للغاية فهم خليط من 
واحد  كل  لأن  باخليبة  باءت  الأ�ضدقاء  لك�ضب  مبادراتي  العمل.  هدف 
يعي�ص يف فقاعته اخلا�ضة ول جمال للتحادث �ضوى وقت الغداء الق�ضري. 
ي�ضادف اأنني اأجل�ص قرب نافذة عري�ضة تطل على عقدة طرقية – ملتقى 
طرق �ضريعة معقدة الرتكيب بني ج�ضور و�ضوارع واأنفاق، ول يبدو لعيني 
بعدها �ضوى الأفق وكاأنها حد لنهاية الأر�ص. كّلما �ضئمت النظر يف العقود 
هذا  يف  لوجودي  معنى  عن  بحثًا  خيايل  فيه  يحلق  وا�ضعًا  ف�ضاء  وجدت 
املكان غري ك�ضب بع�ص النقود. منذ ال�ضهر الأول يف هذه ال�ضركة دعوتها 
ببطء.  واأحتنط  الأيام  متر  حيث  العامليًة  التحنيط  �ضركة  بـً  �ضري  يف 
�ضوت الطابعة وتقليب ال�ضفحات وحمادثات املوظفني توقف الزمن يف 
اإدراكي وت�ضعرين جمددًا باأنني اأت�ضّخر على هذا الكر�ضي واأجتمد مقابل 
�ضا�ضة احلا�ضب. ثم تت�ضلل اأنغام الأغاين املنبعثة من الراديو اإىل اأعماقي 
حدود  واخرتاق  مكانها  من  النطالق  على  وم�ضاعري  اأفكاري  وحتر�ص 
ال�ضركة اإىل اأبعاد اأخرى، واأجد نف�ضي يف نقطة ً الالمكان والالزماًن هذه 

اأ�ضت�ضلم للقلم.
هدى البني
يتبع يف العدد الق�دم ..
like us on Facebook
Canadian Days اأي�م كندية  

بوابة اإىل عوامل!
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الرئي�ضية  وال�ضوارع  والكنائ�ص  املنازل  تزيني  مع  امليالد  عيد  يرتافق 
وال�ضاحات والأماكن العامة يف املناطق التي حتتفل بالعيد، بزينة خا�ضة 
به. عادة يعترب اللونني الأخ�ضر والأحمر هما اللونان التقليديان لالإ�ضارة 
ا ب�ضيء من اللونني الذهبي اأو الف�ضي؛ يرمز  اإىل عيد امليالد، تطعم اأي�ضً
ا مع ا�ضتخدامه لالأ�ضجار دائمة  اللون الأخ�ضر "للحياة الأبدية" خ�ضو�ضً
اخل�ضرة التي ل تفقد اأوراقها، يف حني يرمز الأحمر لي�ضوع نف�ضه. تاريخ 
ن�ضوء زينة امليالد طويل للغاية ويرقى للقرن اخلام�ص ع�ضر، حيث انت�ضرت 
ويف لندن حتديًدا، عادة تزيني املنازل والكنائ�ص مبختلف و�ضائل الزينة، 
ت�ضمل زينة امليالد �ضجرة العيد وهي رمز لقدوم امل�ضيح اإىل الأر�ص من 
اللبالب بحيث  اأن تكون من نوع �ضجرة  التقليد يجب  ناحية، وهو ح�ضب 
ترمز ثمارها احلمراء اإىل دم ي�ضوع واإبرها اإىل تاج ال�ضوك الذي ارتداه 

خالل حماكمته و�ضلبه وفق العهد اجلديد.

يلحق بال�ضجرة عادة، مغارة امليالد، وهي اأقدم من ال�ضجرة تاريخًيا، اإذ 
العا�ضر،  القرن  روما خالل  ي�ضوع منت�ضًرا يف  كان ت�ضوير م�ضاهد ولدة 
وكان القدي�ص فرن�ضي�ص الأ�ضيزي قد قام عام ١٢٢٣ بت�ضييد مغارة حّية، 
اأي و�ضع رجاًل وامراأة لتمثيل مرمي ويو�ضف وطفاًل لتمثيل ي�ضوع مع بقرة 
مغارة  بعد  وانت�ضرت  امل�ضيح،  حول  اأ�ضعياء  نبوؤة  من  امل�ضتمدين  وحمار 
القدي�ص فرن�ضي�ص هذا التقليد يف اأوروبا ومنه اإىل خمتلف اأنحاء العامل، 
الأجرا�ص  فاإّن  واملغارة،  ال�ضجرة  جانب  اإىل  امليالد.  حدث  متثل  وهي 
اأغ�ضان  واأكاليل  الثلج  وندف  احلمراء  والكرات  الذهبية  وال�ضال�ضل 
واجلوارب  الق�ضب  وحلوى  واملالئكة  اللولبية  وال�ضموع  اخل�ضرة،  دائمة 
احلمراء، والنجوم - رمًزا لنجم بيت حلم - تعترب داخلة يف اإطار زينة 
ا وجوه لبابا نويل وغزلنه، حيث درجت  امليالد التقليدية، ذلك ي�ضمل اأي�ضً
الغزلن؛  يجرها  عربة  منت  على  قادًما  اعتباره  على  ال�ضعبية  التقاليد 
املنازل  اأبواب  على  عادة  فتو�ضع  اخل�ضرة  دائمة  الأغ�ضان  الأكاليل  اأما 
يف  العامل؛  نور  هو  امل�ضيح  باأن  يوؤمنون  امل�ضيحيني  اأن  لإظهار  النوافذ  اأو 
ا بعيد امليالد اإىل جانب البون�ضيتة وهو  املك�ضيك يرتبط نبات ال�ضبار اأي�ضً
ال�ضوارع بالفتات خا�ضة  تزيني  فاإن  �ضوى ذلك،  البالد.  نبات حملي يف 
و�ضال�ضل �ضوئية على طول ال�ضارع وو�ضع اأ�ضجار امليالد يف اأماكن بارزة، 
الت�ضوق.  ومناطق  ال�ضاحات  امليالد، ف�ضاًل عن  زينة  داخلة �ضمن  تعترب 
من  واقتب�ضت  وزخارفها  اأ�ضكالها  وتنوعت  امليالد،  عيد  زينة  تزايدت 
التقاليد املحلية واملوارد املتاحة يف خمتلف اأنحاء العامل، اأول حمل جتاري 
متخ�ض�ص بزينة امليالد افتتح يف اأملانيا خالل عقد ١86٠، و�ضرعان ما 

تكاثرت هذه املحالت، وتناف�ضت حول اأجمل زينة مقدمة للميالد.

ل يوجد تاريخ حمدد لو�ضع زينة امليالد، غري اأنه قد درجت العادة بدء 
التزيني مع ١ دي�ضمرب اأما و�ضع �ضجرة امليالد يرتبط تقليدًيا بليلة العيد 
اأي ع�ضية ٢٤ دي�ضمرب غري اأن اأعدادًا اأقل من املحتفلني ل تزال تلتزم به، 

وترفع زينة امليالد يف 5 يناير ع�ضية عيد الغطا�ص.

زينة 

امليالد..

زينة امليالد..

ومرتبطة  للم�ضيحية،  �ضابقة  امليالد  عيد  �ضجرة  تزيني  عادة 
بالعبادات الوثنية يف اإكرام وعبادة ال�ضجرة، وكانت منت�ضرة على 
القرون  يف  الكني�ضة  حتبذ  مل  ولذلك  اأملانيا؛  يف  اخل�ضو�ص  وجه 
الو�ضطى الباكرة عادة تزيني ال�ضجرة، واأول ذكر لها يف امل�ضيحية 
يعود لعهد البابا القدي�ص بونيفا�ص )6٣٤ - ٧٠٩( الذي اأر�ضل بعثة 
تلغ  مل  للم�ضيحية،  املنطقة  �ضكان  اعتناق  ومع  لأملانيا،  تب�ضريية 
رموز  اإىل  رموزها  بل حولت  امليالد،  عيد  ال�ضجرة يف  و�ضع  عادة 
اإليها  واأ�ضيف  فاأ�ص  العادات كو�ضع  بع�ص  واألغيت منها  م�ضيحية، 
و�ضع النجمة رمًزا اإىل جنمة بيت حلم التي هدت املجو�ص الثالثة. 
غري اأن انت�ضارها ظّل يف اأملانيا ومل ي�ضبح عادة اجتماعية م�ضيحية 
انتقلت  القرن اخلام�ص ع�ضر، حيث  اإل مع  الكني�ضة،  ومعتمدة يف 
وتفاح  حمراء  ب�ضرائط  اإليها  الزينة  اإدخال  مت  وفيها  فرن�ضا  اإىل 
املذكورة  احلياة  ل�ضجرة  رمًزا  ال�ضجرة  واعتربت  و�ضموع،  اأحمر 
اإ�ضاءتها  ولذلك متت   - للنور  ورمًزا  ناحية  من  التكوين  �ضفر  يف 
بال�ضموع - وبالتايل رمًزا للم�ضيح و اأحد األقابه يف العهد اجلديد 
مارتن  اإىل  ال�ضجرة  اإ�ضاءة  ن�ضبت  لحقة  تقاليد  العامل"،  "نور 
مل  الأحوال  وبجميع  اأنه  غري  ع�ضر،  ال�ضاد�ص  القرن  يف  لوثر 
�ضارلوت زوجة  امللكة  اإدخال  مع  اإل  �ضائًعا،  ال�ضجرة حدًثا  ت�ضبح 
اإنكلرتا ومنها انت�ضرت يف  اإىل  الثالث تزيني ال�ضجرة  امللك جورج 
الوليات املتحدة وكندا واأ�ضرتاليا وحتولت معها اإىل �ضبغة مميزة 

لعيد امليالد منت�ضرة يف جميع اأنحاء العامل.
ملنا�ضبة  وتزين  املنازل  تو�ضع يف  التي  الأ�ضجار  كانت  ال�ضابق،  يف 
ال�ضناعية  الأ�ضجار  تنت�ضر  اأنه حالًيا  اأ�ضجاًرا طبيعية، غري  العيد 
من  عددًا  اأن  غري  خمتلفة،  واأنواع  واأحجام  باأطوال  مكانها 
املحتفلني ل يزال ي�ضتعمل الأ�ضجار الطبيعية، وقد ن�ضاأت �ضركات 
تهتم بزراعة اأ�ضجار ال�ضنوبر الإبرية اخلا�ضة بامليالد وت�ضويقها 
قبيل العيد؛ تزّين ال�ضجرة حالًيا بالكرات خمتلفة الأحجام، واإىل 
والأحمر،  والف�ضي  الذهبي  بني  األوانها  تتنوع  التي  الكرات  جانب 
مع وجود بع�ص الأ�ضجار املزينة بغري الطريقة املاألوفة لألوان العيد 
الثالثة كالأزرق مثاًل، تو�ضع اأ�ضوية ملونة اأو ذهبية على ال�ضجرة 
كما تو�ضع يف اأعالها جنمة ت�ضري اإىل جنمة بيت حلم التي دلت 
ا بال�ضال�ضل اأو باملالئكة  املجو�ص يف الطريق، وتزين ال�ضجرة اأي�ضً
اأو بالأجرا�ص وغريها مما يتوافر يف املحالت؛ يو�ضع حتت ال�ضجرة 
ُمزين  ب�ضكل  مغلفة  �ضناديق  اأو جمموعة  امليالد  مغارة  بقربها  اأو 

حتوي على الهدايا التي يتم فتحها وتبادلها ع�ضية العيد.
امل�شدر: ويكيبيدي�

�شجرة عيد امليالد
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املو�ضيقي  مهرجان  جنح   ، وكندي  عربي  جماهريي   بح�ضور 
والفنون العربية الأول يف جذب

 العديد من الرواد والرعاة والإعالم الكندي والعربي خالل ١٧ 
يومًا حافاًل بالعديد من العرو�ص ما بني الغناء، العزف املنفرد 

واجلماعي، التمثيل ، الكوميديا ومعر�ص الر�ضومات. 

 واأعرب وفا الزغل منظم املهرجان وموؤ�ض�ص الأورك�ضرتا الكندية 
العربية عن �ضعادته بهذا النجاح يف ال�ضنة الأوىل والذي اجتذب 
األف م�ضاهد متتعوا بوجبة د�ضمة من فنانني  يقارب من ١٤  ما 
ذات �ضعبية  كبرية مثل اإلهام املدفعي – ال�ضوت العذب �ضربل 
روحانا من لبنان – بلبل ال�ضرق فايا يونان – والفنان ال�ضاخر 
العراق بالإ�ضافة لعر�ص  و املبدع ن�ضري �ضمة من  با�ضم يو�ضف 
مو�ضيقي اجلاز بالحلان العربية والعر�ص امل�ضرتك مع ال�ضكان 
واملو�ضيقي  الفن  من  ر�ضالتهم  اأن  الفنانيني  واأجمع  ال�ضليني 
هي القوي التي توحد ال�ضعوب دون النظر للعوامل ال�ضيا�ضية اأو 

الجتماعية التي تخلقها احلكومات.

لتنظيم  بها  نخو�ص  جديدة  جتربة  انها   : الزغل  وفا  واأ�ضاف 
مثل هذا التجمع ومع نخبة من الفنانني واأعطاين دفعة جديدة 
لالإعالن عن مهرجان املو�ضيقى الفنون العربية الثاين يف اأكتوبر 
احلفالت  خارطة  على  اأ�ضعه  اأن  وامتنى   . اهلل  ان�ضاء   ٢٠١8

املو�ضيقة ملقاطعة اونتاريو وعلى الأخ�ص مدن تورونتو وم�ضي�ضاجا 
وبرامبتون .

من  النجاح  هذا  يف  واأ�ضرتك  �ضاهم  من  كل  اأ�ضكر  اأن  واأود   
الأعمال  واأ�ضحاب  والرعاة  داعمة  وجهات  حكومية  موؤ�ض�ضات 
والعالم العربي والكندي وكذلك املنظمات العربية واجلاليات 
الأخ�ص  وعلي  الناقلة  وال�ضركة  والفنادق  واملطاعم  العربية 
اجلمهور الذي �ضاعد ب�ضكل كبري على اخراج الهرجان ب�ضورة 

م�ضرفة.

اأنه منذ بدء التح�ضريات للمهرجان �ضاحبته العديد من  يذكر 
الأن�ضطة قبل موعد اطالقه بـ 5 اأ�ضهر من امل�ضاركة يف حفالت 
وتعريف  اجلن�ضيات  من  خمتلفة  فئات  وجذب  عنه  للدعاية 
بالالآلت واملو�ضيقي العربية ومت عمل حمالت دعائية مكثفة يف 

امل�ضائل الإعالمية العربية والكندية والنرتنت.

 ويف النهاية ل يفوتك فر�ضة متابعة ان�ضطة الأورك�ضرتا الكندية 
العربية يف املو�ضم اجلديد وبنغمات جديدة من ١٩ يناير املقبل 
و�ضائل  قبل  من  احلدث  تغطية  متت  اونتاريو.  مدن  خمتلف  يف 
اأيام كندية  الإعالم الكندية املختلفة ومن بينهم جريدة وموقع 
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According to some sources in 2010, 
there were 2 billion hours of volunteer 
work contributed by about 13 million 
citizens and residents in Canada.

No doubt that this is a great and huge effort that 
deserves all the appreciation and glory, especially 
if it has been put in place.
Through this introduction I will address this issue 
from a different angle of view, and I will leave the 
judgement for the reader wherever he or she is.
It is common knowledge that volunteering is 
initiated by a person willingly to the deserving 
people, humanitarian and charity associations, 
including animal welfare societies, all of which 
involve the service of those who need services 
and support whether materialistically, non 
materialistically or educationally without any 
profit. But to exploit people, especially newcomers 
to provide effort and time to companies and 
profit organizations on the grounds that this 
newcomer does not have (Canadian experience) 
(which was allocated by a previous detailed 
article) and therefore he or she must work hard 
for a period may be long or short as a volunteer 
to attain the required experience before hunting 
a job opportunity !!!. Here, *fishing begins in 
trouble water* and the matter must be reassessed 
and reconsidered. It is neither ethical nor justice 
that some profitable companies get used to the 
exploitation of newcomers in this foxy way, 
which is the closest thing to taking advantage of 
opportunities and profit at the expense of the effort 
and time of others without charge, but perhaps it's 
an innovative and modern pattern of slavery, in a 
more attractive and more subtle style.
Voluntary work can be acceptable when initiated 
by a person regardless of his or her age and abilities 
but with his or her own will and does not intend 
to get through the work later. Let me illustrate the 
difference between three segments of volunteers 
in Canada from a general perspective.
1. There is a segment of society that is usually 
financially capable. Voluntary work is a kind 
of filling time with something that benefits 
the community, and most of the people in this 
segment have reached the age of retirement 
and the absolutely deserve sincere thanks and 
appreciation for what they do.

2. A segment of school students, where the 
volunteer work for them is a kind of training 
to work, seek and discover life and this is very 
desirable and highly recommended.
3. A group of people seeking job opportunity !!! 
(And here should raise the red flag and here lies 
the purpose of writing this article!)
 As I said earlier, when this voluntary work 
stands in the way of serious job seekers, seeking 
to support their families and they have reached a 
certain old age, here we are facing a real social 
problem that may lead to immoral consequences. 
The conditions of life may force some of the 
desperate to facilitate indulging in acts of shame, 
such as dealing with smugglers, drug dealers and 
other gangsters. As these gangs are desperately 
searching for people who are in need and may 
involve themselves in such low acts in exchange 
for a tempting bunch of dollars. Poverty, as we all 
know, is the root of all evil and if accompanied by 
a lack of conscience and ethics then the climate is 
very appropriate to slip the old and the young and 
consequently their future will entirely be lost.
 I do not want to exaggerate or draw a pessimistic 
picture, but history has taught us that most of 
the disasters in the world have been caused by 
complexes, mistakes and simple follies. The loss 
of young people in their own countries or abroad 
and the lack of real employment opportunities for 
them is a disaster in every sense of the word.
I hope that the Canadian Government will take 
this matter into consideration and to kindly be 
aware of the dangers that may result from such 
obstacles.
I will make some suggestions and solutions with 
a simple vision that will alleviate the injustice 
and boredom felt by the majority of volunteers. It 
may be an incentive for every volunteer to exert 
more efforts and promote self-respect as well as 
respect for the community which everyone lives 
in. I hope that our government will consider and 
adopt the following incentives.
1. Force employers to recruit every volunteer 
within six months of starting their volunteer 
work, especially those who have proven their 
competence and perseverance.
2. Allocating a small portion of the tax revenues 
to be called (voluntary allowance) paid to each 
volunteer, provided that the value of this financial 

allowance is not less than half the salary of 
the average employee and to be paid monthly 
according to the voluntary work hours.
3. Employers shall bear the transportation 
expenses for each volunteer from and to work 
during the period of volunteering.
4. Allocating a health insurance policy that 
includes dental treatment for each volunteer with 
his/her family.
Perhaps there are other suggestions, but I would 
rather leave them to you and the reader to offer.
Before I conclude, there is a realistic story that 
I'd like to quote in brief. It's related to a volunteer 
I met at one of the newcomer centers. He is a 
young man from our Arab community who spent 
more than seven years in voluntary work. When 
I asked him. *How do you make your on living 
all this long period of time ??* He replied angrily, 
(welfare) !!!!
Here I would like to address those who are 
in charge of this to say: Do not you think that 
there is a kind of humiliation for such volunteers 
to keep them on welfare while they spend their 
efforts and time like any employee who gets his/
her salary at the end of the month while those 
receive only that limited welfare accompanied by 
an pleasant feeling before themselves and their 
children's.
No doubt that the government's aid is highly 
appreciated, as many countries in the world are 
unable to meet. But I have a simple suggestion, 
what if the government pays volunteers this 
monthly welfare under a new name like (voluntary 
compensation). Perhaps some might say, Does 
title makes a big difference ??!! I would say: 
for sure, there is a big difference. It's the exact 
difference between having a gift or receiving a 
charity.
In conclusion, I hope that these proposals will 
resonate with the Government.
Please accept my sincere thanks and appreciation.

By .. Moutaz Abu kalam
like us on Facebook
 Canadian Days اأيام كندية      

Voluntary work in Canada between
virtue and exploitation!Editor-in-Chief
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Massive noise everywhere and 
amazing tremors sweeping the 
world. We all see and observe 
the magnitude of the tremendous 

changes taking place in our world and at all 
intellectual, social, psychological, religious and 
then political levels.

It is a moment of new emergence for a world 
different from everything we know, a world in 
which all axioms turn into things that can be 
debated and rejected. A world in which ideas 
transcend every red line, and the red color ends 
as a sign of the permissible to think.

As I always call it, the (time window) that 
opens every era to form a world different by 
all standards than we knew. Axioms are now 
new and the sacred past has become a source 
of teasing, new states, different policies and 
rules of play that are beginning to emerge and 
leading all the hard-core hardliners to stand in 
the face of storms, so that they can shape the 
new world ideas and become the basis of the 
new reference.

History tells us about all the stories that 
accompanied every new innovation created by 
a huge time slot.

In order to understand more, imagine ourselves 
riding in the time machine and going back into 
the past. The time machine dips us in several 
stations, different in time and space.

 Let's start with the first station:

• Paris (1779) we open the door of the time 
machine to see a wonderful calm and beautiful 
nature, the simple peasants working hard with 
perseverance, a horse-drawn carriage passing 
through the road, a trinket that seems to be 
owned by an important person, suddenly stopped 
by a man and a woman in fancy clothes. The 
peasantry stands in respect of men and women. 
The peasant's official approaches the man, the 
owner of the carriage, and he says: "Our respect 
for the lord of the count - a ranking of nobility in 
France - we welcome your presence in your land 
and we are honored to serve you. We welcome 
you. It is a great moment to see you. He smiles 
and confirms what the peasant leader said and 
arrogantly he goes as far as he comes.

• Light chat begins to be told to return to work, 
a peasant says to the one next to him: Have you 
seen how great was the count!

• Answer the other: actually! How affectionate 
he is to waste his precious time to visit us, indeed 
it is the morals of the nobles.

• We move a little to get to the neighboring 
village, to see a wedding, a virgin girl will 
marry tonight, the wedding ends, but the bride 
does not go with her groom but first to the noble 
house of honor to be saved from her virginity 
by the noble and then return to her husband who 
does not even think what happened, to him it is 
mere heavenly destiny and axioms.

• Today we had enough observations to install 
and operate the time machine which shows us a 
huge window of time that opens and brings us 
back to the same place but at different times,( 
after eleven years).

• Everywhere the people, who used to be friendly 
and lovely, become rebellious now. They curse 
those, who had previously been blessed, with 
fire in their property, a cleric close to the count 
tied in his shackles, taken to the guillotine.

• Another man stands up to utter new vocabularies 
on the dictionary of that era shouting: Equality, 
.. Justice .. Freedom .. Discipline. .. Death to 
the king and the masses scream behind him in a 
dramatic scene of a coup.

• We stop at this point in our story to explain 
further in another article.

An earthquake of all dimensions, psychological 
and social, has changed everything that has 
been prevalent for hundreds of years to begin 
a new historical stage and a moment of eternal 
paradox, a new life entirely caused by the time 
gap that has its objective circumstances and 
scientific reasons. It is a global phenomenon that 
breaks out in time and amazing transformations 
to occur.

(The time window) and the major changes, 
according to the eternal rules of life, come in 
the form of successive waves, each of which 
sets a corner and a side in which it works with 
its amazing change tools and its intensity may 
end a spoken language and strike great values   
that were sacred and end the bonds and social 
forms that were above the debate in the minds 
of the public. The orbit of faith for peoples 
for many centuries has vanished (for instance, 
where are the religions of the Sumerians and 
ancient Egyptians? which lasted for thousands 
of years!! ).

Change is a permanent, and an eternal state 
that controls the lives of nations. From the 
civilization point of view, there is no place for 
stability in life.

 Sometimes, as philosophers have said, "The 
idea of   change is like the flow of water in the 

river. When it stays pure, when it does not move, 
it will be weakened and stinky." The change is 
the law of existence, and stability is death and 
nonentity.

How were the historical time windows been? 
Historically, what are the tremendous changes 
that have taken place to bring about this 
change? We are talking about cultural change, 
which is accompanied by geopolitical change, 
complete intellectual and psychological change, 
the emergence of new philosophies that change 
all social relations and moral systems and 
thus entirely build social, economic and legal 
concepts and rules.

The answer to this most serious question 
requires a deep and quiet study and use of the 
means of scientific research and is almost the 
most important issue that can be worked on at 
this dangerous time.

We need to be ready, to be civilized actors 
in the world. That could come true just by 
understanding (the time window) and social 
conditions that must be available with complete 
readiness through hard work and comprehensive 
cultural presentation.

Perhaps we write in this subject details going 
each time with the time machine, stand at a 
different station, time and place to monitor the 
emergence of the time slot, and dive into it in 
history and sometimes we sail in the future 
and we see through the laws and rules different 
predictions that may occur.

Looking forward for another forum with you.

Researcher: Ammar Murray 
Translated by Moutaz Abu kalam
like us on Facebook
Canadian Days اأيام كندية     

The amazing transformations and
the coming change.
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It's to our privilege to host this family in the 
Canadian Days newspaper, which has taken 
upon itself to shed light on the success stories 

of the Arab and the Syrians in particular in 
Canada.

Q: Can you give us a brief description about your 
son Basel? His age .. His childhood .. Hobbies 
..etc?

Basel's parents :
Basel, was born in June 6th 2005, he is 12 years 
old, has been distinguished since he was 3 years 
old. This was shown in the manner of his words 
and behavior with his peers.

At the age of five he began to learn the letters and 
numbers at kindergartens in the city of Darya, 
a few kilometer - distance from Damascus, the 
capital. He showed signs of intelligence and 
speed of intuitive in terms of proficiency of what 
he learned and the intensity of admiration of his 
teachers where he moved from kindergartens to 
the first grade primary svhool where he passed 
successfully with the first rank. As the war began 
to end, we were forced to leave Darya towards 
Daraa. "For a safe place, which we did not find in 
Daraa, them we were forced to go to Jordan. In this 
period and because of instability, Basel traveled 
among several schools to take a backpacker in 
about a three - kilometer - far village. Despite all 
the difficulties, Basel continued to prove himself 
worthy of respect through the praise of his teachers, 
some of whom still communicate with Basel 
through the social media, as well as memorizing 
four chapters of the Holy Quran. Where he received 
a financial award in a competition conducted by 
the Ministry of (Awqaf) of Jordan and a lot of 
appreciation cards.

As soon as we moved to Canada, Basel started 
a new way of learning science, mathematics and 
others, but this time, in a new language and a 
new style with some difficulties. Nevertheless, 
Basel proved to be worthy of the confidence of 
his teachers, who supported impressed him with 
"greatness". He excelled in reading, writing, and 
English pronounciation. Later he was nominated 
by his professors to participate in the Heritage 
fair, where he won many awards at a provincial 
level. The award was in regard to his journey from 
Syria to Canada.

In terms of hobbies, Basel loves football, 
swimming, skiing and music.

Q: When did you arrive in Canada and how broadly 
did you integrate into the Canadian society?

Parents: We arrived in Canada on Dec 27th, 2015. 
we received a great welcome at Charlotte Airport, 
the capital of Prince Edward Island County by the 
Prime Minister of the province and members of 

newcomer institutions. At that time we stayed in a 
hotel for ten days and then moved to the house we 
currently live in "

We have received a lot of support and interest from 
the citizens of the province and officials who have 
made a lot of wonderful efforts to help us start our 
new life and join language schools. We received 
health care with full coverage of expenses and 
enough monthly income for a decent life.

We feel that we have come a long way in which 
we have overcome the feeling of nostalgia and 
the far distance from homeland of the wonderful 
and beautiful morals of the Canadian people who 
treated us with dignity, respect, appreciation 
and smile, giving us the impression that we are 
brothers and sisters regardless of the different 
cultures, races and beliefs.

Q: How did your child's success story start in 
Canada?

Parents:
Dear brother, when you have a goal and strive for 
it and show readiness and encouragement at a high 
level which supports your spirit of morale that will 
motivate you to show diligence then your career 
will certainly be successful" This happened with 
Basel who received support at all levels in school, 
in the library, in the way in the role of sports and 
music at home has been strengthened by the sense 
of self-confidence even was nicknamed in his 
primary school by ( mayor, the junior) because 
of his "great wisdom in dealing with difficulties 
facing him to be included in the ladder of success, 
excellence and competition with peers and his 
excellent progress of the language.

Q: Why was your child chosen to represent 
Canada on UNICEF's International Child Day?

Parenting: This is summarized in the verse:

 "Say, "Do, and God will see your work."

It is very hard to find a way to learn the language. 
"He was nominated for a group from UNICEF 
whose goal was to study the status of newcomers 
to Canada they were impressed by his ability to 
express and his courage in analysis, discussion 
and innovation in many areas that require wisdom 
and intelligence.

He was chosen at the same time to give a speech 
on the anniversary of the establishment of the 
Human Rights Foundation on the island of Prince 
Edward. Also he participated in many events that 
concern the affairs of the community.

Q: Are there prizes or certificates that your son 
Basell attained in Canada?

Parents:
Baill attached many awards for his creativity from 
several official bodies representing government 
institutions and society in Prince Edward Island 
that was in the field of public speaking, information 
communication and reading in the years 2016-
2017.

Q: Is there an official or unofficial body that will 
oversee your son's future plan?

Parents:
despite the moral support Basell receives from 
everyone, but up to date, no official body has 
adopted this plan.

Q: How many siblings does Basel have and do 
they also have outstanding talents?

Parents:
Basel has two brothers and one sister:

unicefBasel Al Rashdan
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* Shatha, 8 years old in primary school, loves 
drawing, swimming and skiing. She achieved 
a high level of English in just one year and 
completed her language education program. She 
is currently treated as a Canadian student who has 
mastered reading and writing. She has a passion 
for learning Arabic and the Holy Quran.

* Edris is 6 years old, in grade 1 primary school. 
He is so intelligent and acumen with a skillful 
story-telling ability. He is skillful in finding 
solutions to problems, capable of convincing 
others, loves his school and teachers.

*Tamim, is two months old.

Q: Kindly if possible, let me ask about the 
family's feeling when you were in New York and 
Basel received a phone call from Prime Minister 
Justin Trudeau?

Basel: It was a big astonishment accompanied 
by great fear, but I have controlled myself and 
decided to be as the children of the world want 
me to be.

"I was very proud" to the extent of crying of joy 
and appreciation of the moral support that the 
Prime Minister showed through his phone call. 
Our loyalty to Canada will not be less than our 
allegiance to our beloved homeland Syria.

Mother: I was proud and happy because it was 
the first ripe fruit of this event. Children are 
demanding their rights and the phone call of the 
prime minister was a simple and great clue to 
listen to their demands.

Q: Is there anything you would like to say before 
we end this meeting?

Parents: We would like to point out that the 
picture that was recently published for a child 
next to a picture of Basel, which was claimed to 
be a Basel's in one of those camps in Jordan, is not 
Basel's image.

I am proud to be the father of this child who has 
suffered deprivation and need but I hate to exploit 
this innocent child for such things.

I do not know what the purpose of publishing this 
picture of that innocent child and claiming that it 
is a picture of Basel ????

Finally: Is there a word you address to the 
Canadian people?

Parents:
We thank the Government and people of Canada 
for their moral and all kind of support. This is a 
privilege that stems from a noble creation and a 
noble spirit. We lost everything in our country but 
in Canada we feel the real meaning of brotherhood 
and humanity, Canadians extend their hands and 
hearts to our rescue.
Interviewed & Translated by

Moutaz Abu kalam
Editor-in-chief 

like us on Facebook
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 The Syrian child Anda Ammar Murray and her 
success story of winning the Ontario Prize for the 
healthy plate, narrated by her mother ..

The story began when Anda watched the 
announcement of the Food Kid Nation contest on 
YTV in April. She was very happy and excited to 
participate.

Anda's passion for cooking goes back to the Junior 
Chef program. She was only five years old when 
she watched the show on television, raised her 
attention and watched it more than other children's 
programs. Since then she has grown up loving and 
willing to share cooking and experience recipes 
herself.

 She had completed her ninth year in February 
and this was her first experience to participate in 
a competition so she was not yet aware of what 
competitions and winning are. Perhaps she did 
not expect to win but aspired and dreamt about it.

The other motivation that prompted me and 
her father to motivate her to participate was to 
reinforce her sense that we are part of Canadian 
society and have a lot to share.

The competition was for children between ages 
712- to participate as a recipe. The competition 
aims to encourage parents to prepare food at home 
and encourage children to participate in preparing 
healthy dishes with parents. In fact, we can 
understand the importance of the topic through 
the participation in the ceremony and the words 
thrown in it and the cost of unhealthy eating of 
large damage and loss of material and the cost of 
medical treatment, as well as psychological cost 
due to the lack of time for the family to cook at 
home and share this time together, which promotes 
family affiliation and the correct psychological 
education.

It was the first initiative of organizers, supporters 
and the government to select two winners from 
each province.

Anda participated in the dish (kebbeh Naieh, 
which is a famous Syrian dish) with the addition 
of lentils instead of meat to be a completely 
healthy dish. Anda's plate was selected with 25 
other dishes among the thousands of recipes that 
were presented.

The children chosen were invited to a concert in 
Ottawa. The accommodation and travel of the 
children and their families were arranged to attend 
the ceremony where the Canadian Health Minister 
handed them a certificate of appreciation and had 
lunch with them. Some dishes were prepared and 
presented at the ceremony.

 The ceremony was organized by the Children's 
Television. The winning children were confirmed 
to have become ambassadors in their respective 
regions to spread awareness of the importance of 
healthy food. A book issued by the Ministry of 
Health was written about the celebration and the 
topic in general.

In fact, our government in Canada appreciates the 
importance of children and their rehabilitation at 
an early age and encourage them to become good 
Canadian citizens and so they learn to love their 
beautiful country, Canada.

For those who would like to see the dish recipe:

Prescription and method of preparation:

Ingredients:

12/ cup olive oil

1 large chopped onion

1 teaspoon red pepper powder

12/ cup red lentils

12/ cup soft broccoli

3 tbsp molasses

1 teaspoon cumin

1 cup finely chopped green pepper

2 tablespoon minced parsley

1 teaspoon minced mint or dried mint

▪ Salt as desired

• Pomegranate decoration

• Mint leaves for decoration

Method of preparation:

- Heat half the amount of oil and add onions until it 
becomes red and then add cumin and red pepper

- Add lentils and water and let it boil until 
cooked

- Add the bulgur and salt and leave it aside until 
it cools

- Add peppers and other ingredients

- Leave it in the refrigerator until it cools and then 
cut it and decorate it with pomegranate and mint 
leaves.

To prepare the sauce:

- 2 pieces of chopped tomatoes

Bowl of pomegranate

12- chopped onion

- 3 tablespoons olive oil

- 12/ teaspoon red pepper powder

12/ teaspoon dry mint.

CANADIAN DAYS NEWSPAPER congratulates 
Anda and her family on winning this competition, 
wishing her and all children a bright future filled 
with happiness and success.

like us on Facebook
Canadian Days اأيام كندية  

Anda, Syrian 
Child Wins 

Ontario - Cooking 
Competition
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Nizar Tawfiq Qabbani (Arabic: قباني توفيق    نزار 
Nizār Tawfīq Qabbānī) (21 March 1923 – 30 April 
1998) was a Syrian diplomat, poet and publisher. 
His poetic style combines simplicity and elegance 
in exploring themes of love, eroticism, feminism, 
religion, and Arab nationalism. Qabbani is one of 
the most revered contemporary poets in the Arab 
world. 

Early life
Qabbani as a youth.
Nizar Qabbani was born in the Syrian capital of 
Damascus to a middle class merchant family. 
Qabbani was raised in Mi’thnah Al-Shahm, one 
of the neighborhoods of Old Damascus. Qabbani 
studied at the national Scientific College School 
in Damascus between 1930 and 1941. The school 
was owned and run by his father’s friend, Ahmad 
Munif al-Aidi. He later studied law at the Damascus 
University, which was called Syrian University 
until 1958. He graduated with a bachelor’s degree 
in law in 1945. 

While a student in college he wrote his first 
collection of poems entitled The Brunette Told Me. 
It was a collection of romantic verses that made 
several startling references to a woman’s body, 
sending shock waves throughout the conservative 
society in Damascus. To make it more acceptable, 
Qabbani showed it to Munir al-Ajlani, the minister 

of education who was also a friend of his father 
and a leading nationalist leader in Syria. Ajlani 
liked the poems and endorsed them by writing the 
preface for Nizar’s first book.

Diplomatic career
After graduating from law school, Qabbani 
worked for the Syrian Foreign Ministry, serving 
as Consul or cultural attaché in several capital 
cities, including Beirut, Cairo, Istanbul, Madrid, 
and London. In 1959, when the United Arab 
Republic was formed, Qabbani was appointed 
Vice-Secretary of the UAR for its embassies in 
China. He wrote extensively during these years 
and his poems from China were some of his finest. 
He continued to work in the diplomatic field until 

he tendered his resignation in 1966. By that time, 
he had established a publishing house in Beirut, 
which carried his name.

The city of Damascus remained a powerful muse 
in his poetry, most notably in the Jasmine Scent 
of Damascus.[5] The 1967 Six-Day War also 
influenced his poetry and his lament for the Arab 
cause. The defeat marked a qualitative shift in 
Qabbani’s work – from erotic love poems to poems 
with overt political themes of rejectionism and 
resistance. For instance, his poem Marginal Notes 
on the Book of Defeat, a stinging self-criticism of 
Arab inferiority, drew anger from both the right 
and left sides of the Arab political dialogue.

Personal life
 Qabbani with his family, his parents and 
brothers.

Family
Qabbani had two sisters, Wisal and Haifa; he also 
had three brothers: Mu’taz, Rashid, and Sabah. 
The latter, Sabah Qabbani, was the most famous 
after Nizar, becoming director of Syrian radio and 
TV in 1960 and Syria’s ambassador to the United 
States in the 1980s.

Nizar Qabbani’s father, Tawfiq Qabbani, was 
Syrian while his mother was of Turkish descent. 
His father had a chocolate factory; he also helped 
support fighters resisting the French Mandate 
for Syria and the Lebanon and was imprisoned 
many times for his views, greatly affecting the 
upbringing of Nizar into a revolutionary in his 
own right. Qabbani’s great uncle, Abu Khalil 
Qabbani, was one of the leading innovators in 
Arab dramatic literature.

Marriages
Nizar Qabbani was married twice in his life. His 
first wife was his cousin Zahra Aqbiq; together they 
had a daughter, Hadba, and a son, Tawfiq. Tawfiq 
died due to a heart attack when he was 22 years 
old when he was in London. Qabbani eulogized 
his son in the famous poem To the Legendary 
Damascene, Prince Tawfiq Qabbani. Zahra Aqbiq 
died in 2007. His daughter Hadba, born in 1947, 

was married twice, and lived in London until her 
death in April 2009. 
His second marriage was to an Iraqi woman 
named Balqis al-Rawi, a schoolteacher he met 
at a poetry recital in Baghdad; she was killed in 
the 1981 Iraqi embassy bombing in Beirut during 
the Lebanese Civil War on 15 December 1981. 
Her death had a severe psychological effect on 
Qabbani; he expressed his grief in his famous 
poem Balqis, blaming the entire Arab world for 
her death. Together they had a son, Omar, and 
a daughter, Zainab. After the death of Balqis, 
Qabbani did not marry again.

Late life and death
After the death of Balqis, Qabbani left Beirut. He 
was moving between Geneva and Paris, eventually 
settling in London, where he spent the last 15 years 
of his life. Qabbani continued to write poems 
and raise controversies and arguments. Notable 
controversial poems from this period in his life 
include When Will They Announce the Death of 
Arabs? and Runners.
In 1997, Nizar Qabbani suffered from poor health 
and briefly recovered from his sickness in late 
1997. A few months later, at the age of 75, Nizar 
Qabbani died in London on 30 April 1998 of a 
heart attack. In his will, which he wrote in his 
hospital bed in London, Nizar Qabbani wrote 
that he wished to be buried in Damascus, which 
he described in his will as «the womb that taught 
me poetry, taught me creativity and granted me 
the alphabet of Jasmine.» Nizar Qabbani was 
buried in Damascus four days later in Bab al-
Saghir. Qabbani was mourned by Arabs all over 
the world, with news broadcasts highlighting his 
illustrious literary career.

Wikipedia

Nizar Tawfiq Qabbani
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Christmas (which means "Christ's 
Mass") is a holiday that is celebrated 
on December 25. It is a worldwide 
cultural and commercial phenomenon. 

For two millennia, people around the world have 
been observing it with traditions and practices that 
are both religious and secular in nature. Christians 
celebrate Christmas Day as the birthday of Jesus 
of Nazareth, a spiritual leader whose teachings 
form the basis of their religion. Popular customs 
include exchanging gifts, decorating Christmas 
trees, attending church, sharing meals with family 
and friends and, of course, waiting for Santa 
Claus to arrive. Christmas Day has been a federal 
holiday in the United States since 1870.

An Ancient Celebration:
The middle of winter has long been a time of 
celebration around the world. Centuries before the 
arrival of the man called Jesus, early Europeans 
celebrated light and birth in the darkest days of 
winter. Many peoples rejoiced during the winter 
solstice, when the worst of the winter was behind 
them and they could look forward to longer days 
and extended hours of sunlight.

In Scandinavia, the Norse celebrated Yule from 
December 21, the winter solstice, through January. 
In recognition of the return of the Sun, fathers and 
sons would bring home large logs, which they 
would set on fire. The people would feast until the 
log burned out, which could take as many as 12 
days. The Norse believed that each spark from the 
fire represented a new pig or calf that would be 
born during the coming year.

The end of December was a perfect time for 
celebration in most areas of Europe. At that time 
of year, most cattle were slaughtered so they 
would not have to be fed during the winter. For 
many, it was the only time of year when they had 
a supply of fresh meat. In addition, most wine and 
beer made during the year was finally fermented 
and ready for drinking.

In Germany, people honored the pagan god 
Oden during the mid-winter holiday. Germans 

were terrified of Oden, as they believed he made 
nocturnal flights through the sky to observe his 
people, and then decide who would prosper or 
perish. Because of his presence, many people 
chose to stay inside.

In Rome, where winters were not as harsh as those 
in the far north, Saturnalia—a holiday in honor of 
Saturn, the god of agriculture—was celebrated. 
Beginning in the week leading up to the winter 
solstice and continuing for a full month, Saturnalia 
was a hedonistic time, when food and drink were 
plentiful and the normal Roman social order was 
turned upside down. For a month, slaves would 
become masters. Peasants were in command of 
the city. Business and schools were closed so that 
everyone could join in the fun.

Also around the time of the winter solstice, Romans 
observed Juvenalia, a feast honoring the children 
of Rome. In addition, members of the upper classes 
often celebrated the birthday of Mithra, the god of 
the unconquerable sun, on December 25. It was 
believed that Mithra, an infant god, was born of 
a rock. For some Romans, Mithra’s birthday was 
the most sacred day of the year.

In the early years of Christianity, Easter was 
the main holiday; the birth of Jesus was not 
celebrated. In the fourth century, church officials 
decided to institute the birth of Jesus as a holiday. 
Unfortunately, the Bible does not mention date for 
his birth

(a fact Puritanslater pointed out in order to deny 
the legitimacy of the celebration). Although 
some evidence suggests that his birth may have 
occurred in the spring (why would shepherds be 
herding in the middle of winter?), Pope Julius I 
chose December 25. It is commonly believed that 
the church chose this date in an effort to adopt 
and absorb the traditions of the pagan Saturnalia 
festival. First called the Feast of the Nativity, the 
custom spread to Egypt by 432 and to England 
by the end of the sixth century. By the end of the 
eighth century, the celebration of Christmas had 
spread all the way to Scandinavia. Today, in the 

Greek and Russian orthodox churches, Christmas 
is celebrated 13 days after the 25th, which is also 
referred to as the Epiphany or Three Kings Day. 
This is the day it is believed that the three wise 
men finally found Jesus in the manger.

By holding Christmas at the same time as traditional 
winter solstice festivals, church leaders increased 
the chances that Christmas would be popularly 
embraced, but gave up the ability to dictate how it 
was celebrated. By the Middle Ages, Christianity 
had, for the most part, replaced pagan religion. 
On Christmas, believers attended church, then 
celebrated raucously in a drunken, carnival-like 
atmosphere similar to today’s Mardi Gras. Each 
year, a beggar or student would be crowned the 
“lord of misrule” and eager celebrants played 
the part of his subjects. The poor would go to the 
houses of the rich and demand their best food and 
drink. If owners failed to comply, their visitors 
would most likely terrorize them with mischief. 
Christmas became the time of year when the upper 
classes could repay their real or imagined “debt” 
to society by entertaining less fortunate citizens.

Merry 
Christmas

2018
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Understanding Sleep Problems: 

What Are Sleep Disorders? What Causes Sleep 
Disorders? Other Things that Impact Sleep.

During normal sleep, you cycle through REM and 
four stages of non-REM (NREM) sleep numerous 
times a night. Stage 1 of NREM sleep is the 
lightest, while stage 4 is the deepest. 

When you're repeatedly interrupted and can't 
cycle normally through these types and stages 
of sleep, you may feel tired, fatigued, and have 
trouble concentrating and paying attention while 
you're awake. Sleepiness puts you at greater risk 
for car wrecks and other accidents.

What Are Sleep Disorders?

Circadian Rhythm Disorders
Typically, people sleep at night -- thanks not only 
to the conventions of the 9-to-5 workday, but also 
to the close interaction between our natural sleep 
and alertness rhythms, which are driven by an 
internal "clock."

This clock is a small part of the brain called the 
suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus. 
It sits just above the nerves leaving the back of 
our eyes. Light and exercise "reset" the clock and 
can move it forward or backward. Abnormalities 
related to this clock are called circadian rhythm 
disorders ("circa" means "about," and "dies" 
means "day").

Circadian rhythm disorders include jet lag, 
adjustments to shift work, delayed sleep phase 
syndrome (you fall asleep and wake up too late), 
and advanced sleep phase syndrome (you fall 
asleep and wake up too early).

Insomnia
People who have insomnia don't feel as if they 
get enough sleep at night. They may have trouble 
falling asleep or may wake up frequently during 
the night or early in the morning. Insomnia is 
a problem if it affects your daytime activities. 
Insomnia has many possible causes, including 
stress, anxiety, depression, poor sleep habits, 
circadian rhythm disorders (such as jet lag), and 
taking certain medications.

Snoring
Many adults snore. The noise is produced when 
the air you inhale rattles over the relaxed tissues 
of the throat. Snoring can be a problem simply 
because of the noise it causes. It may also be a 
marker of a more serious sleep problem called 
sleep apnea.

Sleep Apnea
Sleep apnea occurs when the upper airway 
becomes completely or partially blocked, 
interrupting regular breathing for short periods 
of time -- which then wakes you up. It can cause 
severe daytime sleepiness. If left untreated, severe 
sleep apnea may be associated with high blood 
pressure and the risk of stroke and heart attack. 

SOURCE: WEBMD 
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