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املفارقات  م���ن  واح�����دة  اإىل  ال��ك��ن��دي��ة  احل��ك��وم��ة  ع��ن��اي��ة  األ���ف���ت 
ي�سمى م���ا  وه����ي  ك���ن���دا،  اجل���دي���د يف  ال����ق����ادم  ت���واج���ه  ال���ت���ي 

) Canadian Experience () اخلربة الكندية(.

خالل م��ن  ال��ه��ج��رة  ب��رام��ج  ا�ستقطبتهم  مم��ن  امل��ه��اج��رون  ي��اأت��ي 

)skilled workers (

ومنهم املعلم والطبيب واملهند�س واملحا�سب وغريهم كثري ويكون كل 
منهم قد اأ�سنته �سنوات الدرا�سة ثم دخل معرتك العمل وحقق خربة 
ل ي�ستهان بها يف بلده الأم، فاإذا ما حط قدماه يف بالد ال�سيدة كندا 
املعداد  ليبداأ  ي�سفر عداد عمره وخربته من جديد  اأن  عليه  وجب 
�سريته الأوىل وكاأنه قادم اإىل احلياة من جديد. وكلما توجه للتقدم 
لعمل ما يباغته ال�سائل ب�سوؤال بليد، )هل لديك خربة كندية؟( دون 
اأي اإهتمام بخربته يف بلده الأم! ومن خالل التجربة لدي اإعرتا�سني 
على هذا ال�سوؤال التقليدي: اأول، �سوؤال كهذا يفتقد للمنطق، فكيف 
جديد!!!  قادم  اإ�سمه  وهو  اخلربة  هذه  على  يحوز  اأن  جديد  لقادم 
ال�سابقة  اخلربات  من  التقليل  اإن  الأهم،  وهو  الثاين  والإعرتا�س 
يف  وتعايل  �سعف  نقطة  ُيعترب  بها  الأخذ  وعدم  اجلدد  للقادمني 
منظومة العمل يف كندا. ولو اأن هذه املنظومة غريت من ا�سرتاتيجيتها 
وا�ستثمرت هذه اخلربات وذللت العقبات اأمام اأ�سحابها من خالل 
اإتاحة الفر�س للدخول �سريعًا �سوق العمل لأثمر ذلك تنوعًا للخربات 
على  الثقافات  بتعدد  ُتفاخر  كندا  اأجمع.  العامل  نوعه يف  فريد من 
اأرا�سيها فلما ل يكون هناك تفاخر بتعدد اخلربات اأي�سا وملا ن�سيق 
الكندي ونح�سر اخلربة فنجعلها حتت  املجتمع  اأنف�سنا وعلى  على 
م�سمى واحد، ا�سمه )اخلربة الكندية(!! هل هذا نوع من الغرور اأو 
الرنج�سية متار�سه بع�س اجلهات التوظيفية يف البلد!! اأعتقد اأن هذا 
الأمر ل ي�ستوي مع بالد ت�سمي نف�سها بالد املهجر، وتدفق املهاجرين 
على  اأمتنى  فيها.  احلياة  نب�س  لإ�ستمرار  حيويًا  �سببًا  يعترب  فيها 
حكومة الليربال ممثلة برئي�س الوزراء العزيز جا�سنت ترودو الذي 
اأعتز بالإنتماء اإىل حزبه اأن ل ي�ستهينوا باخلربات والعقول املهاجرة 
التي  الكربى  ال�سركات  يكبحوا جماح  واأن  قدرها  يعطوها حق  واأن 
عمل  اأي  على  للح�سول  لزمًا  �سرطا  الكندية  اخلربة  من  جتعل 
لتجرب  قانوين(،  غري  �سرط  هو  )وباملنا�سبة  ال�سرط  بهذا  وتتَزرع 
على  يح�سل  ريثما  لديها،  التطوعي  العمل  على  اجلديد  املهاجر 
كثري  على  ينطوي  ولكنه  تطوعي  عمل  وي�سمونه  الكندية،  اخلربة 
فيها  مقالة هامة حتدثت  ولقد خ�س�ست  والإبتزاز  الإ�ستغالل  من 
 )Voluntary work ( عن اإ�سكالية واإزدواجية العمل التطوعي

عنوانها العمل التطوعي يف كندا بني الف�سيلة والإ�ستغالل.

عودة ملو�سوع املقالة، اأرجو ال�سعي جديا لتخفيف العبئ عن املهاجر 
العمل عند احلدود  �سوق  اإىل  الدخول  �سروط  تكون  بحيث  اجلديد 
الدنيه ويف كل التخ�س�سات وخا�سة حاملي ال�سهادات العليا الذين 
ُقبلت ملفاتهم اأ�سال مبوجب �سهاداتهم ومهاراتهم يف بلدانهم فهل 
يجوز جتريدهم منها مبجرد و�سولهم اإىل كندا!! اإن هذا الأمر يحمل 
يح�سرين  عدة  �سلبيات  عليه  يرتتب  وبراأي  التناق�سات  من  كثريا 

بع�س منها الآن.

�أوال: تاأخري اإندماج املهاجر  باملجتمع الكندي ب�سبب عدم ت�سهيل 
دخوله املبكر اإىل �سوق العمل.

اجلديد  للقادم  يربر  مبكر،  بوقت  العمل  فر�س  توفر  عدم  ثانيا: 
ال�سعي للح�سول على )welfare( وهذا بدوره يكلف خزينة الدولة 
ودافعي ال�سرائب ماليني الدولرات كل عام. وينجم عنه لحقا اإتكال 
ال�سخ�س على معونات الدولة، فتثبط الهمم وتذبل العزمية ويتحول 
القادم اجلديد اإىل عالة مبكرة برزت يف غري وقتها بدل من اإ�ستثمار 

اإمكانياته وحرفيته ب�سكل يجعله َيفيد وي�ستفيد. وهناك اأمر غاية يف 
الأهمية اأود لفت عناية احلكومة الكندية اإليه، اإن املهاجرين عموما 
وخا�سة القادمني من ال�سرق الأو�سط ومن �سوريا حتديدا معظمهم 
بل  دولهم  من  مادية  م�ساعدات  اأخذ  يعتادوا  مل  ع�ساميون  اأنا�س 
بينهم، ومعظمهم ميتاز  والتكافل فيما  العمل وبذل اجلهد  اأعتادوا 
بكفاءات وخربات وحرفية عالية قل مثيلها. لذلك اأخ�سى ما اأخ�ساه 
اأن ياألف النا�س عي�س املعونات في�ستغنوا عن اأحالمهم التي ر�سموا 

لها يف موطنهم اجلديد.

ثالثا: ا�سطرار البع�س للعمل )بالكا�س( مما ينجم عنه ا�ستغالل 
خ�سارة  عن  ناهيك  اأحيانا  حقوقهم  اأكل  ورمبا  لهم  العمل  اأرباب 
خزينة الدولة من عائدات ال�سرائب التي ي�سعب حت�سيلها يف هذه 

احلالة.

ر�بعا: اإن عدم الإنخراط بالعمل مبكرًا يجعل القادم اجلديد عر�سة 
للفراغ القاتل الذي يوؤدي لكثري من امل�ساكل الإجتماعية وال�سحية 
والنف�سية وخا�سة عندما يتزامن ذلك مع �سدمة الإغرتاب الأوىل 
مما  املهاجرين  اأمام  العقبات  وتت�ساعف  طني(   )البلة  فتزداد 
ي�سطر البع�س للتفكري جديًا بالعودة اإىل وطنه الأم وقد ينجم عن 
ولعل  عموما.  كندا  اإىل  الهجرة  حركة  على  �سلبية  تداعيات  ذلك 

هناك �سلبيات عدة اأترك لكم وللقارئ الكرمي تخيل تبعاتها.

الكندية فاأقرتح على احلكومة  اإن كان ل بد من اخلربة  �إقرت�ح: 
اإحداث برنامج ميكن ت�سميته:

Canadian Experience Program ( CEP)

برنامج اخلربة الكندية، �سبيه بربنامج ال� )co-op ( ولكن اأكرث 
تركيزا. ي�ستطيع املهاجر اجلديد الإلتحاق بهذا الربنامج على مدى 
كاًل  الكندية  ال�سوق  يف  العمل  اآليات  على  خالله  يطلع  مكثف  �سهر 
ح�سب جماله وتخ�س�سه، ومن ثم ميكن اإعتبار ح�سور هذه الدورة 
التاأهيلية التفاعلية، بوابة عبور ر�سمية لدخول �سوق العمل الكندية.

واإنطالقًا من ال�سعور بامل�سوؤولية اأحببت اأن اأ�سلط ال�سوء على هذه 
امل�سكلة احلقيقية التي تعرقل م�سرية  الكثريين. ناهيك عن حمبتنا 
اإليه ونعتربه وطننا  لهذا البلد العظيم الذي يرحب بكل املهاجرين 
الثاين بكل فخر واعتزاز وبالتايل نغار عليه من اأن يعبث به العابثون 

اأو اأن ُي�ساء لأحد فيه اأو ُي�ستغل على اأر�سه.

الذي  واملقرتح  امل�ساألة  هذه  يف  النظر  احلكومة  على  اأمتنى  اأخريًا 
قدمته اأنفًا واإيالئهما العناية امل�ستحقة.

�ساكرً� لكم ح�سن �الإهتمام
بقلم رئي�س �لتحرير 
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اأثار مزاد علني على موقع "في�سبوك" ل� "بيع" طفلة للزواج يف جنوب ال�سودان انتقادات 
حادة ل�سبكة التوا�سل الجتماعي ورقابتها ملا يحدث من امل�ستخدمني.

وكانت اأ�سرة الطفلة، البالغة من العمر 13 عاما، قد عر�ست ابنتها يف مزاد من اأجل 
الزواج مقابل اأعلى �سعر يف 25 اأكتوبر املا�سي.

علمت  اإنها  ال�سركة  با�سم  متحدث  قال  اإذ  موقفها،  عن  الدفاع  "في�سبوك"  وحاولت 
زواج  بعد  ذلك  ولكن جاء  الفور،  على  الإعالن  واأزالت  نوفمرب   9 مرة يف  لأول  باملزاد 

الفتاة القا�سر.
البالد،  يف  ال�سرقية  البحريات  ولية  يف  نوفمرب   3 يف  احتفال  يف  الفتاة  تزويج  وجرى 
ملنظمة  وفقا  دولر،  اآلف  وع�سر  �سيارات  وثالث  بقرة   500 اأحدهم  فيها  دفع  اأن  بعد 

الطفل. حقوق  على  تركز  اإن�سانية  منظمة  وهي  بالن" ،  "اإنرتنا�سيول 
وقال مدير فرع املنظمة بجنوب ال�سودان، جورج اأوتيم، اإن: "هذا ال�ستخدام الرببري 
للتكنولوجيا يعيد اإىل الأذهان فكرة اأ�سواق الرقيق. اإن بيع فتاة للزواج على اأكرب موقع 

للتوا�سل الجتماعي ل ميكن اأن يخطر ببال اأحد"، وفقا ملا نقل موقع "ما�سابل".
كانت  �سواء  بالب�سر  الجتار  اأ�سكال  من  �سكل  ""اأي  بيان:  يف  في�سبوك  �سركة  وردت 
غري  الن�ساط  هذا  تن�سق  التي  املجموعات  اأو  الإعالنات  اأو  ال�سفحات  اأو  امل�ساركات 
م�سموح بها على من�ستنا. مبجرد علمنا بهذه امل�ساركة، عمدنا ب�سرعة اإىل اإزالة املحتوى 

وامللف ال�سخ�سي لوالد الطفلة".
�مل�سدر: �سكاي نيوز

باع طفلته مبزاد على في�سبوك

�سكر  اأن  بريطانيا،  يف  ال�سرطانية  البحوث  معهد  علماء  اكت�سف 
»مانوز« الذي ي�ستخدم كمكمل غذائي، قادر على اإبطاء منو الأورام 

اخلبيثة وزيادة فاعلية العالج الكيميائي.

�سكر  باإ�سافة  قاموا  الباحثني  باأن   ،EurekAlert موقع  واأفاد 
اأنواع  من  تعاين  التي  املخربية  للفئران  اأعطوه  و  املاء،  اإىل  »مانوز« 
اأنه  فتبني  الفم،  ال�سرطان ب�سورة مبا�سرة عن طريق  خمتلفة من 

يبطئ منو الأورام دون اأن يكون له تاأثري جانبي.

يف املرحلة الثانية للدرا�سة عوجلت الفئران با�ستخدام »�سي�سبالتني« 
و »دوك�سوروبي�سني« امل�ستخدمة يف العالج الكيميائي، وتبني اأن �سكر 
»مانوز« ل يبطئ منو الأورام اخلبيثة فح�سب، بل يطيل عمر الفئران 

اأي�سا.

�سكر  اإىل  حتتاج  ال�سرطانية  اخلاليا  فاإن  معروف،  هو  وكما 
اأن �سكر »مانوز« قادر على منع و�سول  الغلوكوز لكي تنمو، يف حني 
الكربوهيدرات اإىل داخل اخلاليا ال�سرطانية، دون اأن مينع الأن�سجة 

ال�سليمة من ذلك.
هذا التاأثري ل�سكر »مانوز« اختربه العلماء على خمتلف خاليا الأورام 
و�سرطان  العظام،  و�ساركوما  الدم،  �سرطان  فيها  مبا  اخلبيثة، 

املبي�س، والأمعاء.
وقد تفاعلت بع�س اخلاليا مع »مانوز«، يف حني ا�ستمر بع�سها الآخر 
يف التكاثر والنمو، لذلك قرر العلماء ال�ستمرار يف درا�ستهم بهدف 
معرفة اأ�سباب التاأثري النتقائي لل�سكر على اخلاليا امل�سابة، ومدى 

فعالية هذا ال�سكر يف عالج الب�سر امل�سابني بال�سرطان.

�مل�سدر: لينتا. رو

اكت�ساف مادة 

تكافح جميع اأنواع 

ال�سرطان
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ن�سرت وكالة خدمات احلدود الكندّية لئحة   تت�سّمن جمموعة من 
بالك  يوم  يف  الت�سٌوق  يف  الراغبني  الكندّيني  اإىل  موّجهة  الن�سائح 
اإىل  عودتهم  لدى  امل�ساكل  لتجّنب  املّتحدة،  الوليات  يف  فرايدي 

البالد.

وينتقل العديد من الكندّيني عرب الرّب اإىل الوليات املّتحدة لال�ستفادة 
من احل�سومات الهائلة على امل�سرتيات يف هذا اليوم الذي يلي عيد 

ال�سكر.

وتدعو الوكالة املواطنني اإىل عبور النقاط احلدودّية التي تعمل 24 
�ساعة طوال اأّيام الأ�سبوع.

   FrontièreCan وتدعو اإىل مراجعة التطبيق على الهاتف اخلليوي
الذي يوّفر معلومات اآنّية حول فرتات النتظار على احلدود.

مي�سي  الذي  املواطن  اأّن  اإىل  احلدودّية  اخلدمات  وكالة  وتنّبه 
24�ساعة فقط يف الوليات املّتحدة ل ي�ستفيد من العفاء من الر�سوم 

املفرو�سة على امل�سرتيات.

ويحّق له باإعفاء قدره 200 دولر عندما تتجاوز مّدة اإقامته 24�ساعة،  
و800 دولر عندما تتجاوز املّدة 48 �ساعة.

العودة  قبل  م�سرتياتهم  تغليف  عدم  اإىل  املواطنني  الوكالة  تدعو  و 
اإىل البالد لأّن عنا�سر اجلمارك قد تكون م�سطّرة لفتحها يف بع�س 

الأحيان ل�سرورة التفتي�س.

للر�سوم  تخ�سع  اللكرتونّية  امل�سرتيات  باأّن  اأخريا  الوكالة  تذّكر  و 
عندما تفوق قيمتها 20 دولرا.

RCI : مل�سدر�

كندا: ن�سائح للمواطنني يف يوم الت�سّوق بالك فرايدي

ملك الباباراتزي ي�سكك يف رواية مقتل ديانا 
لندن - بعد مرور 21 عاما على مقتل الأمرية الربيطانية ديانا، خرج 
دارين ليونز، الذي يعرف ب� ملك الباباراتزي )ملك مطاردي امل�ساهري( 

عن �سمته و�سكك يف الرواية الر�سمية ملقتل الأمرية عام 1997.

وقال ليونز يف مقابلة مع �سحيفة تلغراف الربيطانية، ن�سرت ال�سبت، 
اإن الرواية الر�سمية ب�ساأن احلدث لي�ست احلقيقة بال�سرورة .

واأ�ساف ليونز اأن لديه كثريا من الأ�سئلة التي بحاجة اإىل اإجابة حول 
حدثت  لقد  م�سيفا   ،1997 اأغ�سط�س  يف  املاأ�ساوية  الليلة  يف  حدث  ما 

اأ�سياء غريبة .

وقال املدير ال�سابق لوكالة بيغ بيكت�سر اخلا�سة بال�سور ل اأعتقد اأننا 
�سن�سل اإىل حقيقة الق�سة .

الأمرية  اأن  اإىل  بريطانيا  يف  �سنوات  ا�ستمر  ر�سمي  حتقيق  وخل�س 
جّراء  قتلوا  بول،  هرني  وال�سائق،  الفايد،  دودي  امل�سري،  و�سديقها 
على  حينها  باللوم  األقي  كما  ال�سائق،  اإهمال  نتيجة  وقع  �سري  حادث 

م�سايقات م�سوري ال� باباراتزي .
التحقيق  يف  �سهادته  لتقدمي  الباباراتزي  ملك  ا�ستدعاء  جرى  وقد 

الر�سمي الربيطاين، الذي ظل م�ستمرا حتى عام 2008.

�مل�سدر : �سحيفة �لعرب

 تي�سال: اأ�سابيع قليلة كانت تف�سل ال�سركة عن االنهيار

مغربية تقتل ع�سيقها وتطهو بقايا جثته وتطعمها للعمال باالإمارات

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ما�سك  اإيلون  قال  ا(-  ب  )د   � وا�سنطن 
�سناعة ال�سيارات الكهربائية الأمريكية تي�سال وموؤ�س�سها اإن ال�سركة 
اجلهود  ظل  يف  �سهرين،  من  اأكرث  منذ  النهيار  حافة  على  كانت 

املكلفة لإعادة هيكلة اإنتاج ال�سيارة ال�سالون موديل3 .

ونقلت وكالة بلومربج لالأنباء عن ما�سك قوله يف ت�سريحات خلدمة 
اإك�سيو�س الإخبارية ال�سركة كانت تعاين من نزيف الأموال بطريقة 
جنونية ولو مل نقم بحل هذه امل�سكالت يف فرتة ق�سرية للغاية، كنا 

�سنموت.

موؤ�س�س  قال  النهيار  من  تي�سال  اقرتاب  مدة  عن  �سوؤال  على  وردا 
ال�سركة اأقول خالل اأقل من ع�سرة اأ�سابيع .

اأن ت�سريحات ما�سك الأخرية  اإىل  واأ�سارت وكالة بلومربج لالأنباء 
الأ�سئلة تدور يف وقت �سابق  متثل مفاجاأة نظرا لآنه يف حني كانت 

من العام احلايل عما اإذا كانت تي�سال حتتاج اإىل زيادة راأ�سمالها، 
كانت هناك توقعات نادرة عن احتمال انهيارها.

وكانت اخل�سائر الكبرية والنفقات الباهظة لل�سركة قد توقفت خالل 
الربع الثالث من العام احلايل عندما اأ�سارت النتائج الإيجابية اإىل 
الكهربائية  ال�سيارات  �سناعة  بجعل  ما�سك  هدف  حتقيق  احتمال 

اأمر جمد من الناحية املالية.

يف الوقت نف�سه يواجه ما�سك م�سكالت قانونية ب�سبب اتهامه بت�سليل 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على  تغريدات  ن�سر  عندما  امل�ستثمرين 
اإىل  البور�سة وحتويلها  ال�سركة يف  اأ�سهم  اإمكانية �سطب  تويرت عن 
الوقت،  ذلك  يف  تراجعت  ال�سركة  اأ�سهم  اأن  ورغم  خا�سة.  �سركة 

فاإنها ارتفعت فيما بعد مع حت�سن توقعات اأرباحها.

�مل�سدر : �سحيفة �لر�أي �ليوم

ويقول ممثلو النيابة اإن ال�سيدة قتلت ع�سيقها قبل نحو 3 اأ�سهر يف 
مقر اإقامتها يف مدينة العني لكن اجلرمية مل تكت�سف اإل اأخريا حني 
جاء �سقيق الع�سيق للبحث عنه ووجد �سنا ب�سرية يف اخلالط، ح�سب 
حيث  لالإبالغ  ال�سرطة  ق�سم  اإىل  ال�سقيق  وذهب  �سحفي.  تقرير 
بداأت التحقيقات وجاءت نتائج حتليل الدي اإن اإيه لتثبت اأن ال�سن 
"الإماراتية  نا�سيونال  "ذي  ن�سرته �سحيفة  ملا  ووفقا  للع�سيق.  تعود 
ال�سادرة بالإجنليزية، فاإن ال�سيدة، وهي يف الثالثينات من العمر، 
قالت يف التحقيقات اإن اجلرمية حدثت "يف حلظة جنون". و�سوف 
حتال ال�سيدة اإىل املحكمة. وعا�ست ال�سيدة وع�سيقها معا �سبع �سنوات 

لكنه اأخربها اأنه يريد ان يرتكها ليتزوج �سيدة مغربية اأخرى.
ورغم ان ال�سرطة مل تعلن كيفية القتل اإل اأنها ك�سفت ان ال�سيدة طهت 

الباك�ستانيني  العمال  من  ملجموعة  الأرز  مع  وقدمته  الع�سيق  بقايا 
ال�سيدة  ال�سرطة  واأحالت  منزلها.  جوار  م�سروع  يف  يعملون  الذين 
العامة  القيادة  ونفت  العقلية.  قواها  �سحة  عن  للك�سف  مل�ست�سفى 
ل�سرطة اأبوظبي، وقوع هذه احلادثة. وقال م�سدر م�سوؤول خمت�س 
عدم  "ات�سح  الواقعة،  على  وبالتدقيق  اإنه  الق�سية،  يف  بالتحقيق 
�سحة ما مت تداوله، واإ�سافة بيانات غري حقيقية للواقعة، ومن ذلك 
نفي قيام �سيدة عربية باإطعام اأجزاء من ج�سد رجل )من اجلن�سية 
اأبوظبي كافة  ال�سروع يف قتله". ودعت �سرطة  نف�سها(، لعمال بعد 
الإعالم،  وو�سائل  الجتماعي  التو�سل  مواقع  ورواد  املجتمع،  اأفراد 
و�سرورة حتري  ال�سحيحة"،  "غري  الأخبار  وتداول  ن�سر  اإىل عدم 

�مل�سدر : بي بي �سيالدقة وا�ستقاء املعلومات من م�سادرها الر�سمية.
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اأختتم مهرجان املو�سيقى والفنون العربية فعاليات دورته الثانية بحفل 
اللبناين  الفنان  مع  العربية  الكندية  الأورك�سرتا  ومغنيي  ملو�سيقيي 
الأ�سطورة �سربل روحانا بعنوان "حتية ل�سيد دروي�س" تخللها ا�ستالم 

ر�سالة باليد من ج�سنت ترودو رئي�س الوزراء احتفاًء باملهرجان.

م�سبوقة  غري  باأعداد  الرفيعة  والفنون  املو�سيقى  حمبو  توافد  وقد 
على احلفالت حيث فاق م�ستوى احل�سور 90% من اإجمايل املقاعد 
يف اثتي ع�سرة عر�س للمو�سيقى والغناء والأفالم وامل�سرح والرق�س 
والأرمنية  والإجنليزية  العربية  باللغات  املهرجان  قدمها   ، والر�سم 

وال�سبانية واملقدونية  يف تورونتو ومي�سي�ساغا واآوكفيل ومونرتيال.

�سيف   6000 من  اأكرث  اأ�سبوعني  مدى  على  املهرجان  وا�ست�ساف 
تراوحت اأعمارهم ما بني 4 ال� 90 عام ، يف تظاهرة للثقافة والفنون 

العربية اأ�سبحت تورونتو عنوانًا لها يف اخلريف من كل عام.

ومن اليوم يبا�سر فريق العمل حت�سرياته للدورة الثالثة من املهرجان 
فى نوفمرب 2019، وقد مت البدء ببيع تذكرة الدخول لكامل فعاليات 

مهرجان 2019 وبح�سم 20% على الرابط التايل:
w w w. c a n a d i a n a r a b i c o r c h e s t r a . c a /

FAMA3arabi

وتود ادارة املهرجان والآورك�سرتا الكندية العربية اأن تخ�س بال�سكر 

�سريك املهرجان جمموعة اأدوني�س   Adonis Group على كل ما 
قدمته من دعم للمهرجان.

 Toronto Cosmetic :وت�سكر ادارة املهرجان داعمي املهرجان
 Clinic / IPG / Bread & Salt / Rama Saleh &
Milad Fahed / Mermaid Luxury عالوة على العديد 
املحلية  الأعالم  وو�سائل  واجلمعيات  احلكومية  املوؤ�س�سات  من 

والكندية والعربية

وينتظركم فريق الأورك�سرتا الكندية العربية يف خريف 2019 ملو�سمه 
اجلديد مع املزيد من املو�سيقى والفنون العربية والعاملية.

وقد قدمت الأورك�سرتا الكندية العربية عرو�س خمتلفة وهى: حفل 
الأفتتاح مروان خوري | حفل مو�سيقي غنائي - احلب كله - جولة 
�سرور  حممود  الكمان  عازف  ت�سم  املغرب  اإىل  م�سر  من  اإبداع 
واملطرب وفوؤاد الزبادي | حفل مو�سيقي غنائي - فوتوكوبي | فيلم 
اأبو امنه - عر�س املو�سيقى  عربي - بطولة حممود حميدة - دلل 
" نور" | حفل مو�سيقي غنائي مع معر�س للخط العربي   ال�سوفية 
- لينا �ساماميان - "اليا�سمني الدم�سقي" | حفل مو�سيقي غنائي  - 
دلل اأبو امنه - عر�س املو�سيقى الرتاثية "يا �سيتي" | حفل مو�سيقي 

غنائي - فالمنكو اأرابيا - املوؤلف عازف اجليتار طارق غريري 

واأع�ساء الأورك�سرتا الكندية العربية | حفل مو�سيقي غنائي ورق�س 
ا�ستعرا�س - اإنتاج الأورك�سرتا الكندية العربية - النمرود - م�سرح 
ال�سارقة الوطني | عر�س م�سرحي  من كتابات �سمو ال�سيخ �سلطان 
بن حممد القا�سمي حاكم ال�سارقة - اأ�سوات من العراق -  ح�سن 

متيم والأورك�سرتا العربية الكندية 

اإنتاج الأورك�سرتا الكندية  | حفل مو�سيقي غنائي  -  و�سيف مميز 
العربية -  واحلفل اخلتامى : حتية اإىل �سيد دروي�س - �سربل روحانا 
| حفل مو�سيقي  العربية  الكندية  الأورك�سرتا  مع مو�سيقيي ومغنيي 

غنائي

canadianarabicorchestra.ca/fama/

Get Social: facebook.com/CanadianArabicOrchestra/ | 
youtube.com/channel/CAO

@CandianArabOrch | #FAMA3arabi

للمزيد من املعلومات الرجاء الت�سال على الأرقام التالية:

:Media in Toronto

Said Henry 647.262.2789, said@
mediaintoronto.com

جناح لـ مهرجان املو�سيقى والفنون العربية 

الثانى بتورونتو – كندا  مب�ساركة اجلمهور 

والفنانني واالأورك�سرتا الكندية العربية

واملبا�سرة بالتخطيط للمهرجان ل�سنة 2019

 Marwan Khoury – Hammerson Hall, Living
Arts Centre – Mississauga – Oct 26, 2018

 Flamenco Arabia – Aga Khan Museum,
Toronto – Nov 3, 2018

 Nur”  Sufi Concert - 918 Bathurst Cultural“
Centre;, Toronto – Nov 1, 2018

,Lena Chamamyan – Lyric Theatre
Toronto – Nov 2, 2018

 Ya Setti“ featuring Dalal Abu Amneh and GTA“
grandmothers – George Weston Hall, Toronto – Nov 3, 2018
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عامر فوؤ�د عامر
ال�سينما  يف  عديدة  جتارب  حلام"  "دريد  الكبري  الفنان  قّدم 
ال�سورّية والعربّية، بل تخّطى بع�سها هذا الف�ساء ليكون له م�ساحة 
ال�سوء على بع�س  "اأّيام كندّية" نلقي  العربي، ويف  الوطن  خارج 
هذه التجارب، فق�سٌم منها مّيزته فرادة الفكرة  مثل "احلدود"، 
تخ�ّس  �سينمائّية  لغًة  يحمُل  كان  اآخر  وق�سٌم  ال�سغار"،  و"الآباء 
جاء  ما  ومنها  والكفرون"،  "التقرير"،  مثل  الب�سيط  املواطن 
مثل  غوار  ل�سخ�سّية  النا�س  وحمّبة  ال�سهرة  اإيقاع  مع  متناغمًا 
"امرباطورّية غوار"، و"غوار جيم�س بوند"، وغريها من التجارب 
املُ�سّنفة، لكن ما ميّيز التجربة ال�سينمائّية لديه هي لغة التعاون 
وال�سرتاك مع زمالئه �سواء يف فكرة العمل، وكتابة الن�ّس، اأو يف 
عامل  بدخوله  تتمّيز جتربته  كما  ال�سخ�سّيات،  التمثيل، وجت�سيد 

الإخراج وجناحه فيه. 

�لبد�ية مع �ل�سحرورة �سباح
اللولو"  "عقد  م�سرحّية  ن�ّس  اقتبا�س  مع  كانت  التجربة  بداية 
يف  الأتا�سي  نادر  املنتج  من  باقرتاح  �سينمائي  فيلم  اإىل  وحتويله 
العام 1961، وغابت الفكرة اإىل العام 1964 فقرر حينها ا�ستقدام 
ال�سحرورة �سباح لتكون بطلة الفيلم، ومل يكن حينها دريد ونهاد 
املوقف  هذا  لها  وُيح�سب  معها،  التفاق  مّت  وفعاًل  بعد،  معروفان 
فقد قبلت اأن متنح كّل من دريد حلام، ونهاد قلعي وكذلك املطرب 
فهد بالن بداية الدخول اإىل عامل ال�سينما يف حني هي كانت جنمة 

�سف اأول يف العامل العربي.

�لقائمة ر�أ�س  "�حلدود" على 
للفنان  ال�سينمائية  التجربة  قائمة  راأ�س  على  احلدود  فيلم  يعّد 
دريد حلام، ومّتت كتابة هذا الفيلم بال�سرتاك مع الأديب الكبري 
الفيلم  فكرة  "كانت  يقول:  التجربة  هذه  وعن  املاغوط،  حممد 
قد خطرت يل ب�سبب حادث �سري ح�سل معي بني لبنان و�سوريا، 
لو كنت نكرة وغري معروف وفقدُت كّل ما  اأنني  وخطر يل يومها 
الفكرة  عا�ست  �سي�ستقبلني؟!  البلدين  من  فاأّي  �سخ�سيتي  يثبت 
ت�سوير  مّت  فقد  عامًا  ع�سرين  مرور  بعد  نّفذت  لكنها  البال  يف 
الفيلم يف العام 1984، ولدى �سوؤال املنتج "نادر الأتا�سي" يل عن 
اقرتاح خمرج منا�سب للفيلم اأجبته: اقرتح نف�سي، فهل من مانع؟ 

فاأجابني راأ�سًا: اهلل يبارك". 

ي�سيف الفنان دريد حلام عن فيلم احلدود وح�سور الفنانة رغدة 
رغدة  ح�سور  اأن  �سّك  ل   " "�سدفة":  �سخ�سّية  بتج�سيدها  فيه 
الفيلم  يف  عمل  من  جميع  اأن  واأوؤكد  اإ�سافّية،  مّيزة  الفيلم  منح 
اجتهد وقّدم له، ومع الفنانة رغدة اختلفت يف البداية، وكان فيلم 
احلدود اأّول جتربة اإخراجّية يل، فعند متثيلها لأوىل م�ساهدها يف 

العمل قّدمت نف�سها بطريقة ت�سبه ما تعرفه عن التمثيل يف م�سر، 
دفة" باأنها ابنة اأماكن جبلية  فاأوقفتها و�سرحت لها اأكرث عن "�سُ
ولها موا�سفات خمتلفة، ف�سايرتني على م�س�س مبعنى اأنها تقبلت 
انتهينا  اأن  بعد  لكن  الكافية،  بالقناعة  لي�س  لكن  الن�سيحة  مني 
ة يف م�سر،  من الفيلم ولقى الإقبال اجلماهريي الكبري، وخا�سّ
واأثناء اأحد املقابالت قالت رغدة باأن بدايتها الفنّية احلقيقية هي 

يف فيلم احلدود.

لغو�ر �الأجمل  �لنوم" هو  "�سح 
ويوؤكد  غوار،  �سخ�سّية  اأفالم  اأجمل  النوم" فهو  "�سح  فيلم  اأّما 
الكبري  الفنان  مع  م�سرتكة  كانت  الفيلم  اأفكار  اأن  دريد  الفنان 
النوم"  "�سح  مل�سل�سل  النا�س  حمّبة  وب�سبب  قلعي،  نهاد  الراحل 
جاء قررهما باأن يقّدماه فيلمًا، وغامرا بهذه اخلطوة التي لقت 
جناحها الباهر، وما تزال النا�س تتابعه مرارًا ومن دون ملل من 

املواقف الكوميدّية التي يج�ّسدها هذا الفيلم.

لالأطفال "�لكفرون" و"�الآباء �ل�سغار"
يذكر الفنان دريد حلام بعد جتربته يف فيلم "كفرون" باأن التمثيل 
مع ال�سغار �سعب جدًا، لكنه يعيد الكّرة يف فيلم "الآباء ال�سغار"، 
الأطفال  يقّدم مقولة جديدة عرب  اأن  اأراد  بعد م�سي وقت  وكاأنه 
امل�ستحيل ممكنة، كما  لغة  تكون  اأن  والتعامل معهم، فبهم ميكن 
اأن الطفل له دوره يف التما�سك العائلي وهذا ما يوؤكده بطل الفيلم 

مرارًا يف لقائاته الأخرية.

اأي�سًا ومن املالحظات التي ميكن تعليقها على اأفالم الفنان دريد 
حلام اأنها ت�ستقطب دومًا جنومًا معروفني، ولرمبا هذا الأمر يتعلق 
برغبة املنتج، لكنه اأي�ساً  �سيا�سة مهّمة لت�سويق الفيلم وانت�ساره، 
و"لعب  ا�سطنبول"،  يف  "غرام  فيلمي  يف  كثريًا  الأمر  ويتجلى 

الكرة" حيث دخل راأ�س املال الرتكي يف الإنتاج هنا. 

م�سك �خلتام
بطولته  لعب  الذي  الأخري  ال�سينمائي  الفيلم  حلب" هو  "دم�سق 
من  فيلم  يف  ي�سارك  مّرة  ولأّول  حلام،  دريد  القدير  الفنان 
مّرة  لأّول  يقف  كما  �سوريا،  يف  لل�سينما  العامة  املوؤ�س�سة  اإنتاج 
اأمام كامريا املخرج با�سل اخلطيب، والفيلم من اإنتاج 2018 وقد 
فاز بجائزة اأف�سل فيلم عربي يف مهرجان ال�سكندرية ال�سينمائي 
املُقام موؤخرًا، ويوؤكد الفنان دريد حلام اأنه عندما قلراأ ال�سيناريو 
اأح�ّس باأنه ي�سبهه ومكتوٌب له، ويقول اأي�سًا: "اأعتقد اأن هذا الفيلم 
قد حقق يل طموحي الكبري، فبعده لن اأمتكن من تقدمي اأي �سيء، 
لكن م�سروعًا جديدًا ُيطرح علّي من قبل نف�س املخرج ومن املمكن 

اأن ُيكتب له النجاح".

دريد حلام الغنى ال�سينمائي وما يزال
دريد حلام لـ اأيام كندية: فيلم دم�سق حلب حقق يل طموحي الكبري

ُيح�سب لل�سحرورة �سباح بداية الدخول لعامل ال�سينما

 Small Wonders Performance – Maja
Prentice Theater, Mississauga – Nov 5, 2018

 Sounds of Iraq – Toronto Centre of Arts
- Lyric Theatre, Toronto – Nov 9, 2018

 Canadian Arabic Orchestra with Charbel Rouhana
– Jane Mallett Theatre, Toronto – Nov 10, 2018
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مقاالت

ختامًا ملناق�ستي يف الأعداد ال�سابقة عن العالقة املعقدة بني الإن�سان ووطنه الأول وكندا، مل اأجد خريًا من 
ن�سو�س اأدبية اأود م�ساركتكم بها. اأولها اقتبا�س من ر�سالة كتبها ال�سيد ح�سن عز الدين موؤ�س�س ومدير 
اأ�سدقائه  اأحد  فيها من خربته  اأفاد   - الأو�سط  ال�سرق  واأعرق مكتبة عربية يف مونرتيال- مكتبة  اأول 

الذين ا�ست�ساروه يف اأمر الهجرة: 

عزيزين  ببلدين  يتعلق  املو�سوع  لأن  متناولنا  ويف  �سهلة  املطلوبة  الن�سيحة  اأو  الإجابة  تبدو  " بداية 
على قلوبنا وكالهما من اأروع ما خلق اهلل على كرتنا الأر�سية. 

لقد هاجر اأفراد من عائلتي اإىل كندا يف اأواخر القرن التا�سع ع�سر هربًا من الفقر وظلم الدولة العثمانية 
فجاز بهم قول الإمام علي" الغنى يف الغربة وطن والفقر يف الوطن غربة". وها قد م�سى على وجودي يف 
كندا ن�سف قرن. اأذكر هذه املقولة لأنها تنطبق على الراأي املطلوب مني. مل يكن بو�سعي اإكمال درا�ستي 
يف الوطن يف ظل اإمكانيات متوا�سعة، فجئت اإىل كندا طالبًا العلم والعمل واحلمد هلل اأنني حققت ما 
�سعيت اإليه وجنح اأولدي اأكرث مما جنحت يف حت�سيل العلم والعمل دون تدخل و�سيط اأو م�ساعدة من 

زيد اأو عمر. ومل اأ�ساأل يوماً خالل العمل عن تاريخ عائلتي اأو طائفتي اأو ولئي. 

وهكذا ن�سل اإىل �سلب مو�سوع الهجرة. املهاجر ل يبقى مهاجرًا اإىل الأبد. قد تطراأ تغريات على حياته 
وهويته عندما ي�سبح مواطنًا له جميع احلقوق وعليه الواجبات يف بلد يحرتم املواطن ومينحه احلرية 
الوطن  اأبناء هذا  اأوًل  املهجر )الوطن اجلديد( هم  الذين يرتعرعون يف  والأولد  وامل�ساواة.  والعدالة 
العائلية  الروابط  اأن  يعني  وهذا  الأم  الوطن  مع  والروابط  الأوا�سر  تقوية  الأهل  حاول  مهما  اجلديد 

واملحافظة على الرتاث الذي تربى عليه الأهل قد تذهب يف مهب الريح. 

اأما الرجوع اإىل الوطن فهذه اأمنية كل مهاجر، فاإن بعد امل�سافة والزمن ل يوؤثران على حب الوطن الأول 
بل يزداد احلنني اإليه. وزيارة املهاجر اإىل وطنه مع اأولده واأحفاده هي تعبري عن هذه املحبة والرغبة يف 
التوا�سل مع الرتاث وجتديد العادات الجتماعية. لكن الفرق بني الزيارة املحدودة والعودة النهائية كبري 
جدًا. الزيارة متر ويعود الزائر اإىل م�سكنه واأما العودة فتعني مواجهة لبيئة قدمية جديدة وقواعد وقيم 
خمتلفة. هنالك اأي�سًا الفرق بني النظم الأ�سا�سية وتاأثريها على الفرد واملجتمع. يف كندا ينتخب املواطن 
ممثله ويعود اإىل بيته مطمئنًا لأنه قام بواجبه ويرتك ممثله يعمل خلري البلد. وهنا نتذكر كالم الأمري 

�سكيب اأر�سالن*: يفكر الوطني بالأجيال القادمة اأما ال�سيا�سي فيفكر بالنتخابات القادمة. 

باخت�سار، اإننا نعتقد اأن العودة حاليًا اإىل الوطن 
الجتماعية  والعادات  الرتاث  على  للحفاظ 
كندا  يف  يوجد  لأنه  للعودة.  كافية  اأ�سبابًا  لي�ست 
والعلم  احلياة  مع  تتالءم  اإن�سانية  اأخالقية  قيم 
عن  تختلف  كانت  واإن  الطبيعة  وقوانني  والعمل 
كندا  اأن  كما  الدين.  يف  املتجذرة  ال�سرق  قيم 
على  الأقليات  وت�سجع  الثقافات  بتعدد  ت�سمح 
�سبابنا  ن�سجع  ل  كذلك  تراثهم.  على  احلفاظ 
اإىل  بحاجة  الوطن  اأن  اإذ  الهجرة  لبنان على  يف 
اأولده املثقفني فهم اأمل امل�ستقبل ونه�سة الوطن 
واإ�سالحه يقومان على اأكتافهم. وبالعلم والعمل 

ينجح الفرد يف اأي بلد وجد فيه." 

و�أخريً� ولي�س �آخرً�، رحم �هلل �الإمام �ل�سافعي �لذي �أّلف حكمًا: 
و����س���اف���ر ف���ف���ي الأ�����س����ف����ار خ��م�����س ف���وائ���دت����غ����رب ع����ن الأوط�����������ان يف ط���ل���ب ال��ع��ل��ى
مع�ي�س���ة واك���ت�������س�������اب  ه��������م  م�����������اج�����دت��ف�����ري��������ج  و����س���ح���ب�������ة  واآداب  وع���������ل����م 
وغ��رب��������ة ذل  الأ�����س����ف����ار  يف  ق��ي�����ل  وق���ط�����������ع ف���ي�����������اف وارت����ك���������اب ���س�����دائ�����دف���������اإن 
حيات��ه م����ن  ل�������ه  خ��ي��������ر  ال���ف���ت���ى  ب��������دار ه�����������وان ب���ي�������ن وا���������س وح�����������ا���س��دف���م�������وت 

و�سعره �أي�سًا: 
ح���رق ارح������ل ب��ن��ف�����س��ك م����ن اأر��������س ت�������س���ام بها يف  الأه��������ل  ف�������راق  م����ن  ت���ك���ن  ول   
م���واط���ن�������ه يف  روث  اخل�������ام  ال���ع���ن���قف�����ال��ع��ن��ب�����ر  ع����ل����ى  حم�����م�����ول  امل����ت����غ����رب  ويف 
ف�������ي اأر�����س��������������ه م���رم�������ي ع���ل�������ى ال���ط���رق وال����ك����ح����ل ن������وع م�����ن الأح������ج������ار ت��ن��ظ��ره
ف�������س���ار ي��ح��م�����ل ب��ي�����ن اجل���ف���ن واحل�����دقف���ل���م���ا ت����ّغ����رب ح���������از ال��ف�����س�����ل اأج��م��ع�����ه

يتبع يف �لعدد �لقادم

اجلزء الرابع ع�سربوابة اإىل عوامل..
وطني

مكاًنا  املاء  احتل   .» َحيٍّ �َسْيٍء  ُكلَّ  امْلَاء  ِمَن  »َوَجَعْلَنا  تعاىل:  قال 
بارًزا يف الثقافة العربية الإ�سالمية، فكان امل�سلمون ين�سئون املدن 
منهم  وتي�سرًيا  املاء.  ومنابع  الوديان  من  قريًبا  العمران،  ويقيمون 
وال�سقي  لل�سرب  منه  يحتاج  ما  ل�سيما  وقت،  كل  يف  املاء  لوجود 
الرتع،  وحفر  الأنهار  �سق  اإىل  جلوؤوا  فاإنهم  والغت�سال،  والو�سوء 
احلمامات  واتخاذ  القنوات،  وجّر  وال�سدود،  اخلزانات  وبناء 
واملتو�ساآت وال�سقايات العمومية يف كل حي، كما كانوا يو�سلون املاء 
للدور، دون اإغفال الرِبك والِف�سقيات التي غدت جزًءا من هند�سة 
املهند�س  اإبداع  يقت�سر  مل  وبذلك  واحلدائق.  والبيوت  امل�ساجد 
امل�سلم على اجلانب املعماري وح�سب، بل اإن اآيات الإبداع جتلت يف 
التي  الهيدروليكية(  )الهند�سة  ومنها  كثرية  اأخرى  هند�سية  فروع 
ُتعنى باأنظمة الري، واإمداد املياه. وقد ظهر ذلك جلًيا يف العديد من 
حوا�سر العامل الإ�سالمي، اإىل جانب ما كان للم�سلمني من اإح�سا�س 
واملتجدد، ف�ساًل  النظيف  املاء  اإىل  للحاجة  نابع من دينهم  خا�س 
ر  عن الحتياج الفطري للماء العذب الذي ُتَعدُّ م�سادره ثروة ل ُتَقدَّ
بثمن يف اأي جمتمع. حاول العرب ا�ستغالل م�سادر املياه يف وجوه 
والنافورات  الربك  يف  بتوزيعها  قاموا  التي  املياه  فا�ستعملوا  عدة، 
باختالف  املائية  امل�سطحات  اأ�سكال  اختلفت  وقد  الري.  لأغرا�س 
اأماكنها يف احلديقة، وح�سب الغاية املرجوة منها، فكانت م�ساحة 
فكلما  فيه،  ُو�سع  الذي  املكان  م�ساحة  مع  تتنا�سب  املائي  امل�سطح 
ازدادت م�ساحة احلديقة وازدادت عدد اأ�سجارها ونباتاتها ازدادت 
م�ساحة امل�سطح املائي فيها والعك�س �سحيح. وقد مت و�سع العن�سر 

املائي يف احلديقة العربية الإ�سالمية ب�سكل مركزي لإظهار اأهميته 
بني العنا�سر الأخرى. 

وقد اختلف تو�سع العن�سر املائي و�سكله بني امل�سرق واملغرب، ففي 
امل�سرق حيث اأن�سئت احلدائق يف ال�سحراء مكملة للبيوت والق�سور 
يف  اأما  املناطق،  هذه  يف  املاء  ندرة  ب�سبب  �سغري  املاء  عن�سر  كان 
من  كبري  عدد  و�سع  للم�سمم  تتيح  املياه  وفرة  كانت  فقد  الأندل�س 
املاء  عن�سر  بني  العالقة  اإن  احلديقة.  داخل  املائية  امل�سطحات 
وبقية مكونات احلديقة عالقة قوية، فاملاء هو اأكرث العنا�سر حيوية 
اأي خمطط لها كانت  اأي حديقة وو�سع  يف احلديقة، فقبل ت�سميم 
للري  �سواء  فيها  املاء  توزيع  �سيتم  التي  للطريقة  �سابقة  درا�سة  تتم 
وذلك  ببع�سهما  مرتبطان  فالأمران  وتزيينة،  جمالية  لأغرا�س  اأو 
لأن العرب ا�ستفادوا من العنا�سر التزيينية املائية وو�سلوها بقنوات 
لي�ستفيدوا من مياهها يف ري نباتات احلديقة. وبذلك اأخذت احلديقة 
�سكلها وت�سميمها وتوزع النبات فيها تبعًا لتوفر عن�سر املياه، وبهذه 
الطريقة اأ�سبحت م�ساحات هامة يف املدن العربية الإ�سالمية ب�ساطًا 
اأخ�سر ي�ستمل على خمتلف اأنواع النباتات. �سكلت النوافري مكونًا من 
ما  وعادة  الإ�سالمية،  املدينة  يف  املائي  للمعمار  الأ�سا�سية  املكونات 
كانت تتو�سط �سحون امل�ساجد والق�سور واحلدائق، فهي تعك�س متانة 
يك�سف ت�سميمها  اإذ  امل�سلمني،  لدى  الرتف  وثقافة  املاء  ال�سلة بني 

عن مهارة فائقة يف هند�سة توزيع املياه، واإن كانت متباينة الطرز. 

اأبدع امل�سلمون يف علم احليل: هو العلم الذي يبحث يف الآلت  كما 
امليكانيكية والتجهيزات املائية، وقد كان لهم فيه اأهداف كثرية، فقد 

ورفع  جلر  الأ�سهل  الطرق  عن  البحث  اإىل  ورائه  من  ي�سعون  كانوا 
الأثقال وت�سيري الأج�سام والآلت بالقوة الي�سرية، مثل اآلت اإخراج 
املاء من الآبار ورفعه من الأنهار، وعمل النوافري، وعلم اإنباط املياه. 
وقد ذكر ابن العوام اأن الري ق�سمان: "اأولهما: ال�سقي بالعيون ومن 
الأنهار وال�سواقي، والق�سم الثاين: �ساق ومتعب وهي: ال�سقي بالآلت 
ولقد  والبغال".  واحلمري  الإبل  بها  تدور  التي  والدلء  والنواعري 
وقد  وا�سع،  ب�سكل  ا�ستغاللها  ومت  الأندل�س  ال�ساقية يف  اآلة  انت�سرت 
العوام الإ�سبيلي يف كتابه الفالحة الأندل�سية و�سفًا مهمًا  قّدم ابن 
امل�سنن  الدولب  اأن  على  وا�سحة  اإ�سارات  ت�سمن  كما  ال�ساقية  لآلة 
العمودي يجب اأن يكون اأكرث وزنًا من املعتاد، لأن ذلك ي�ساعد على 
ابن  اأن  على  دليل  وهذا  دورانها،  اأثناء  ال�ساقية  اآلة  واتزان  انتظام 

العوام كان على اطالع ومعرفة باآلية دولب التوازن.

بقلم �لباحثة �ملهند�سة: هال ق�سق�س

بقلم: هدى �لبني
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رحلة مع امل�سروبات الغازية

اخلا�س  التاريخي  ال�سق  رحلتنا  من  الول  اجلزء  يف  ا�ستعر�سنا 
م�سر  دخولها  �ساحب  الذي  ال�سراع  وطبيعة  الغازية  بامل�سروبات 
املنظور  من  باملخاطر  اخلا�س  اجلزء  ن�ستعر�س  واليوم  مرة  لول 
العلمي ولزاما حينما نتحدث عن العلم اأن جتنح رحلتنا اإىل درا�سة 
هامة وغري م�سبوقة لل�سيدلين الربيطاين “نرياج نايك” – فتناول 
مراحل؛   7 الإن�سان عرب  بج�سم  تلف  يت�سبب يف  الغازية  امل�سروبات 
يت�سبب  ما  واحدة،  �سكر مرة  تناول 10 مالعق  ت�ساوي  ر�سفة  فاأول 
يف اإمداد ج�سم الإن�سان بنحو 100 �سعر حراري زائدة عن اجلرعة 
املقبولة �سحّيًا، موؤكدًا اأن حم�س “الفو�سفوريك” هو ما يخفف من 
دقيقة   20 مرور  وبعد  بامل�سروب،  الزائد  لل�سكر  املائع  الطعم  حدة 
كميات  اإفراز  يف  يت�سبب  مما  الإن�سان،  دم  يف  ال�سكر  ن�سبة  ترتفع 
كبرية من الإن�سولني، ويدفع الكبد لتحويل كل ال�سكريات التي ت�سل 
“الكافيني” املوجود كاماًل بعد  اإليه اإىل دهون، ثم ميت�س اجل�سم 
للمخ  اإ�سارات  الدم كما تر�سل  ارتفاع �سغط  40 دقيقة، وينتج عنه 

توقظه ومتنعه من النعا�س ب�سبب حظر ا�ستقبال “الأدينوزين”.

ت�ساعد  “الدوبامني”،  ت�سمى  مادة  اجل�سم  ينتج  دقيقة   45 وعقب 
عمل  طريقة  بنف�س  وتعمل  بالدماغ،  املتعة  مراكز  حتفيز  يف 
حم�س  ويرتبط  املخ،  على  تاأثريها  يف  بال�سبط  الهريوين  تناول 
 60 بعد  باجل�سم  والزنك  واملاغن�سيوم  الكال�سيوم  مع  الفو�سفوريك 
اإدرار  جانب  اإىل  الغذائي  التمثيل  عملية  تاأزم  يف  فيت�سبب  دقيقة، 
البول ب�سبب “الكافيني” والتاأثري على العظام، بالإ�سافة لحتمالت 
التي  ال�سخمة  الكربوهيدرات  كمية  ب�سبب  �سكر  لغيبوبة  التعر�س 

تدخل اجل�سم يف وقت ق�سري جّدًا ب�سكل مفاجئ.

“التلغراف”  �سحيفة  بح�سب  �سببًا  ع�سر  اأحد  مع  رحلتنا  وتر�سو 
والأ�سباب هي:  الغازية،  امل�سروبات  �سرب  لعدم  تدفعنا  الربيطانية 
اأنها تزيد من خطر ال�سرطان، ف�سرب كوبني من امل�سروبات الغازية 
البنكريا�س،  يف  ينتج  الذي  الإن�سولني  كمية  من  يزيد  اأ�سبوع  كل 
وميكن اأن ي�ساعف خطر الإ�سابة ب�سرطان البنكريا�س. ويف درا�سة 
اأخرى �سرب كوب واحد من امل�سروبات الغازية يوميا يزيد من فر�سة 

اإ�سابة الرجال ب�سرطان الربو�ستاتا بن�سبة 40 يف املائة.

بينما اأكدت درا�سة اأخرى اأن �سرب كوب ون�سف يوميًا يزيد من خطر 
اأمرا�س  ت�سبب  قد  اأنها  كما  الن�ساء،  عند  الثدي  ب�سرطان  الإ�سابة 
اخل�سر  خا�سة  اجل�سم،  ودهون  ال�سكر  مبر�س  والإ�سابة  القلب 
وت�سبب  للعنف  امليل  تزيد من  كما  الكبد  بتلف  ب�سكل كبري  وترتبط 
الولدة املبكرة عند الن�ساء احلوامل، كما تغري م�ستويات الربوتني يف 
املخ، مما قد يوؤدي اإىل فرط الن�ساط،، وت�سبب ال�سيخوخة املبكرة 

والبلوغ املبكر وخطر األزهامير.

د.حممد فتحي عبد �لعال �سيديل وماج�ستري يف الكيمياء احليوية
م�سوؤول ادارة املخاطر و�سالمة املر�سي مب�ست�سفي الفالح الدويل بالريا�س 

حتى  تب�سيطه  يجب  القت�ساد  عن  احلديث  اأن  الكاتب  يوؤكد 
يفهمه النا�س جميعا واذا مل ي�ستطع القت�سادي اخلبري فعل 
ذلك فهو لي�س عامل ملم بالقت�ساد بحق. ويقول اأنه كلما خف 
تعقيد هذا املو�سوع كلما كان اأقرب للحقيقة وهو ي�سجع كافة 
مطلب  فهذا  حتفظات  بدون  القت�ساد  عن  تتكلم  اأن  النا�س 
التفريق  هنا  ويجب  املجتمعات.  يف  احلقيقية  للدميقراطية 
اأما  الب�سائع  لتبادل  وال�سوق فال�سوق هو مكان  بني القت�ساد 

القت�ساد فيتطلب اإنتاج واإدارة هذه الب�سائع. 

يعّرف الكاتب القت�ساد ،مبعناه الأ�سا�سي القدمي، باأنه قانون 
اأن معظم ما ينتج الأن يتم يف م�سانع  اإدارة البيت ولكن مبا 
قوانني  عليه  ينطبق  ل  فهذا  عاملية  لأ�سواق  لت�سديره  �سخمة 
ال�سوق  اإطالق ا�سم  اأردنا -  اإذا  البيتي بل الأدق -  القت�ساد 

اأو قوانني ال�سوق. 

ينتقل الكاتب ل�سرد تاريخ القت�ساد منذ بداية تطور الزراعة 
الفائ�س  بداية ظهور  األف عام وحتديدا عند   12 قبل حوايل 
هذا  الأمد.  الطويلة  التخزينية  واملواد  احلبوب  يف  خا�سة 
الكتابة  منها:  الأمور  من  كثري  وتطور  لظهور  اأدى  الفائ�س 
امل�سرتكة(،  املخازن  يف  املزارعني  وحقوق  ح�س�س  )لكتابة 
النقود )�سكوك للعمال واأ�سحاب احلبوب تظهر مدى ملكيتهم 
اأو ح�س�سهم(، اأنظمة احلكم وامللك)جهة حمايدة لت�سديق 
لي�سدق(،  تعني  الالتينية  باللغة  كريديت   – ال�سكوك 
اجلي�س )حلرا�سة املخازن(، الكهانة )لتثبيت احلكام واإقناع 
احلروب  وحتى  الزراعة(  التقنية)اأدوات  بهم(،  النا�س 
ال�سخمة  التجمعات  يف  البكترييا  ظهور  اأن  البيولوجية)حيث 
ثم  معها  وتاأقلمهم  احلبوب  خمازن  حول  وحيوانات  ب�سر  من 
اإ�سافة  معهم(  املميتة  املعدية  الأمرا�س  وانتقال  انت�سارهم 
الب�سائع  بني  الفرق  الكاتب  ي�سرح  ثم  العوامل.  من  لغريها 
)ال�سلع( والأ�سياء الغري م�سلعة اأو التي ل ثمن لها فعلى �سبيل 
مت  وعندما  للبيع  �سلعة  لي�س  غالبا  هو  بالدم  التربع  املثال 
حتويله ل�سلعة يف بع�س البالد قل مقدار املتربعني عن ال�سابق 
من  الكثري  حتويل  مت  املا�سيني  القرنني  خالل  يف  ولالأ�سف 

الأمور ل�سلع تباع وت�سرتى بعد اأن كانت غري ذلك وو�سل هذا 
الت�سليع )الت�سييء( العاملي حتى اإىل حليب واأرحام الأمهات. 
جمتمعات  اإىل  اأ�سواق  لها  التي  املجتمعات  حتولت  ملاذا  لكن 

الأ�سواق واأ�سبح كل �سي �سلعة؟

ب�سكل  العاملية  التجارة  ت�سارعت  البحري  ال�سحن  تطور  عند 
كبري وكان ال�سوف واحلرير والبهارات من اأكرب ال�سلع العاملية 
من  الإقطاعيني  فاأراد  التجار  من  جديدة  غنية  طبقة  وظهر 
لرتبية  وحتولوا  ب�سرعة  بهم  اللحاق  القدمية  الغنية  الطبقة 
العمالة  من  الكثري  عن  وا�ستغنوا  ال�سوف  اأجل  من  اخلراف 
الزراعية التي اأ�سبحت تبحث عن عمل وتتناف�س لتبيع جهدها 
كان  ان  بعد  ل�سلعة  العمالة  تلك  حول  ما  وهذا  الأثمان  باأقل 
النظام  �سمن  عمال  اأو  عبيد  )�سواء  مملوكة  ب�ساعة  اأغلبها 
لرتبية  لالإيجار  ل�سلعة  اأي�سا  الأرا�سي  وحول  الإقطاعي( 
املوا�سي وهذا ما بداأ بت�سليع الكثري من الأمور بعد ذلك مما 
اأدى لتناق�س غريب بني الغنى الفاح�س وبني املعاناة اجل�سيمة 
ت�سريحهم  مت  الذين  والعبيد  العمال  لطبقات  اجلديدة 
وال�ستغناء عنهم يف ذلك الوقت. وزادت ن�سبة عدم امل�ساواة 
ب�سكل اأكرب عند عامة النا�س التي تاأثرت بعدم وجود عمل اأو 

حتوله ل�سلعة زهيدة جدا. 

من املالحظات املهمة التي ذكرها الكتاب اأن تطور الربح من 
القرو�س )الربا( حّول ال�سعادة بامل�ساعدة ومبداأ التعاون اإىل 
الرثاء  فاح�سة  طبقة  خلقت  الديون  وهذه  بحت  ربحي  عقد 
الربوية  القرو�س  هذه  اأن  الإ�سارة  مع  الفقر.  مدقعة  واأغلبية 
كانت حمرمة يف الكاثوليكية حتى اأتت الربوت�ستانتية و�ساهمت 

يف اإباحتها مل�سايرة الثورة ال�سناعية. 

نتابع يف اجلزء الثاين ما يقوله ياني�س عن البنوك والبنكيني 
تاأثريهم يف دورات القت�ساد وتوقفها وما هي عالقة  وكيفية 
يف  وال�سحرة  واملنجمني  بالكهنة  املعا�سرين  القت�ساديني 

الع�سور القدمية؟

حممود �جل�سري

خال�سة كتاب

اجلزء االأول

اأحتدث اإىل ابنتي عن االقت�ساد
– �أ�سرت�يل قام بالتدري�س يف عدة جامعات  ياني�س فاروفاكي�س هو دكتور يف علم �القت�ساد. يوناين 
وكان وزير� للمالية وع�سو برملان يف �ليونان يف 2015. ياني�س �ألف كتابا بعنو�ن: "�أحتدث �إىل �بنتي 
عن �القت�ساد" يعتربه ر�سالة البنته �ل�سابة لي�سرح لها ما هو �القت�ساد وما هي �لنقود وملاذ� يوجد 
ظلم �أو عدم م�ساو�ة يف �لعامل �إ�سافة الأمور �أخرى �سنحاول �إلقاء �ل�سوء عليها يف �خلال�سة �لتالية 

لهذ� �لكتاب �جلميل. 
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قيا�سات  بدون  جمال  اي  يف  التقدم  تدعي  اأن  دولة  اأي  ت�ستطيع  ل 
دوريه تبني النجاح الذي حتققه يف اأي جمال حتاول التقدم فيه.

اأو�ساط  يف  وموثوقية  عاملية  الأكرث  الربنامج  بيزا  برنامج  ويعترب 
الدول التي حتاول النهو�س مب�ستواها يف جمال التعليم الثانوي الذي 

يعترب اأ�سا�س جناح الطالب يف حياتهم اجلامعية واملهنية.

دولة  كل  مل�ستوى  الدويل  الرتتيب  ويحدد  يدر�س  الربنامج  هذا 
مقارنة بالدول الأخرى امل�ساركة يف هذا الربنامج يف جمالت العلوم 
ولي�س بخافيا  الن�سو�س وفهمها.  والقدرة على قراءة  والريا�سيات 
على اأحد ان القراءة هي املدخل اىل جميع العلوم ومن ل ي�ستطيع ان 
ي�ستوعب ما يقراأ، لن تكون لديه القدرة على اأن يربع يف اي جمال 

علمي. 

ت�سارك يف هذا الربنامج مائة وخم�سني دولة على الأقل كل ثالثة اأعوام 
والعماد الأ�سا�سي   هو امتحان جتريه المم املتحدة للطلبة البالغني 

خم�سة ع�سر عاما من العمر يف القراءة والعلوم والريا�سيات. 

كلمة بيزا هي اخت�سار لالإ�سم باللغة الإنكليزية وهو 
Program for International Student Assessment 

وقد �سق هذا الربنامج طريقه لي�سبح الأهم والأ�سهر يف العامل يف 
القيا�س العلمي، ومايلفت النظر هو عزوف معظم الدول العربية عن 
لبنان  هي  عربيه  دول  ثالث  على  امل�ساركة  واقت�سار  فيه  امل�ساركة 

وتون�س واجلزائر.

ولعل من اأ�سباب عزوف امل�سوؤولني او معظمهم يف تلك البلدان عن 
لن  اأنهم  يعرفون  التي  املتوا�سعة  والنتائج  الربنامج  يف  امل�ساركة 
يتجاوزوها هو �سعورهم باحلرج من النتائج املخزية التي �سيحرزها 

طالبهم مما ي�سلط ال�سوء على توا�سع اإجناز دولهم يف هذا املجال 
املجالت  كافة  يف  الكاذب  التقدم  يّدعون  ينفكون  ل  فهم  احليوي، 

رغم اأداءهم املخزي.

اأما الدول التي ت�سارك فهي تدلل على �سجاعة العرتاف بالتق�سري 
وعدم  القريب  امل�ستقبل  العيوب يف  وتاليف  العوار  وحماولة معاجلة 

الإ�ستمرار يف امل�سرية املتكررة النك�سات يف العملية التعليمية. 

 ومن املفيد ان نلقي نظرة على اإحراز بع�س الدول امل�ساركة واأهمها 
المتحان  هذا  ال�سرتاك يف  تتخلف عن  التي مل  كندا  لنا  بالن�سبة 

الهام منذ بدايته قبل ع�سرين عاما. 

ع�سوائيا  انتقاءهم  مت  الذين  الكنديون  الطالب  حاز  القراءة  ففي 
دولة  الثالث من 150  الرتتيب  على  م�سارك  اآلف  وعددهم خم�سة 
اإتقان القراءة وفهم  وهذا احراز يدعو لالإعجاب على �سوء اأهمية 

الن�سو�س ومعاجلة معانيها كمدخل لفهم كافة العلوم الأخرى. 

كندا يف  على  تفوقتا  كونغ  وهونغ  �سنغافورة  ان  للنظر  الالفت  ومن 
ح�سن القراءة كل منهما يف لغته الأ�سلية بالطبع وكل منهما ظاهرة 
جديرة بالدرا�سة والإ�ستفادة منها باأخذ العرب، وقد يح�سن امل�سوؤولون 
الكنديون عن امل�سرية التعليمية �سنعا باأخذ العرب والتعلم من هذين 
البلدين املتفوقني فهذه الظواهر جديرة بالإعجاب والدرا�سة بدون 

�سك .

العلوم  ويف  العا�سرة  املرتبة  على  حتوز  كندا  جند  الريا�سيات  يف 
املرتبة ال�سابعة وهو اإجناز جيد بالنظر اىل ما نراه يف كندا من ان 
الطالب ل يعانون من �سغوط يف مدار�سهم اإل يف احلدود املعقولة 

من احلث على الدرا�سة والجناز.

اأن  مثال  لنذكر  امل�ساركة  وغري  امل�ساركة  العربية  البالد  اىل  نعود 
اجلزائر مثال ح�سلت على املركز 72 يف الريا�سيات و املركز 71 يف 
القراءه و72 يف العلوم وهذا اإجناز متوا�سع ولكن يجدر التنويه اأن 
م�سوؤويل التعليم يف اجلزائر رغم اإجنازهم املتوا�سع اأظهروا الرغبة 

احلقيقية يف التغيري وعدم دفن التق�سري يف غياهب املجهول.

الطريق  تلم�س  منهما  كل  يحاول  ولبنان  تون�س  ان  الوا�سح  ومن 
للنهو�س مب�ستوى التعليم لديه رغم �سعوبة اإدارة هذه الدفة يف بحر 
فان  اأ�سلفنا  كما  ولكن  الدارية  الكفاءة  وعدم  الف�ساد  متالطم من 
على  البلدين  هذين  من  �سادقه  رغبة  على  يدل  ال�سرتاك  جمرد 

حتقيق التقدم املن�سود.

يف اخلال�سة ان عدم ا�سرتاك بع�س الدول هو اأمر له دللته على رغبة 
امل�سوؤولني يف تلك الدول بل واإ�سرارهم على دفن روؤو�سهم يف الرمال 
واعتبار ان التق�سري يف جمال التعليم هو امر ميكن توريثه لالأجيال 

القادمة والتفرغ ملقاومة اأعداء جمهولني من �سنع خيالهم. 

وليد عد��س ��ستاذ �لعلوم �لفيزيائيه و�لكيميائية

القراءة والرمال...

مرحبا اأعزائي القراء، مرحبا يف حلقة جديدة من �سل�سلة التوا�سل 
الفعال. كما جرت العادة ، �سنطرح مو�سوعا جديدا عنونانه كيف 
بع�س  يف  منا  لأي  يحدث  اأن  املمكن  من  الذي  الفهم  �سوف  ت�سلح 
ذلك  مع  و  الدرا�سة  اثناء  و  العالقات  و  كالعمل  احلياتية  املواقف 
ميكن اإ�سالحها بدل من جتاهلها و حتويلها لكرة عمالقة ل يحلها 

اأي حالل. 
�إليكم بع�س �ملو�قف �لتي قد نو�جهها و بع�س �القرتحات 

حول مو�جهتها: 
ار�ساله:  و لكن اكت�ستف بع�س الأخطاء فيه بعد  اإمييال  اأر�سلت   -1
ان كان اخلطاأ �سغريا ل يوؤثر على فهم القاريء فال داعي ل�سغال 
نف�سك به لكن يجب عليك اأن حتر�س على اأن جتعل المييل خال من 
الأخطاء يف املرة القادمة. اإن كان اخلطاأ كبريا عليك بار�ساله مرة 

اأخرى لت�سحيح اخلطاأ و �سرح النقاط الغري وا�سحة.
2- قمت باإعطاء معلومات خاطئة ل�سخ�س ما: مهما كنا على علم 
مبا نقوله ل بد من اأن نن�سى اأو نخطيء يف بع�س املعلومات. يف حال 
اآخر  �سخ�س  من  التاأكد  و  اإ�سالحه  حتاول  اأن  عليك  خطاأ  حدوث 

اأعلم منك. 
3- اأ�ساء اأحدهم فهمك ل�سبب اأو لآخر: اأول، تاأكد من اجلزء الذي 
مل يفهمه ال�سخ�س و حاول اأن ت�سل معه لنتيجة. ا�سافة اىل هذا، 
حاول اأن تعرف ال�سبب الذي اأدى ل�سوء الفهم فلرمبا اأ�ساأت التعبري 
يتم  كي  اأو�سح  بطريقة  فكرتك  ا�سرح  احلالة  هذه  يف  نف�سك.  عن 

الفهم بطريقة اأف�سل. 
الذي  ما  تعرف  مل  و  العمل  يف  زمالئك  اأحد  عن  �سوؤالك  مت   -4
مكان  يعرف  اأن  اأحدهم  اأراد  لو  �سيئا!  تقل  ل  بب�ساطة،  �ستقوله: 

اأو ار�سال ر�سالة بدل من اأن  اأو زميلتك فليقوموا بالت�سال  زميلك 
تتورط و تعطي معلومات خاطئة و غري دقيقة. 

5- و�سل اأحد زمالئك من العمل متاأخرا و طلب منك اأن تغطي �سبب 
تاأخره: ل و األف ل! ل�ست م�سطرا للتربير اإطالقا و ل�ست ال�سخ�س 

الذي �سيغطي على زمالئه! اأنت ل تريد امل�ساكل لنف�سك. 
6- ن�سيت موعد املقابلة من غري ق�سد: قد حت�سل بع�س الأمور التي 
اأننا ل ميكن حل املو�سوع.  جتعلنا ل منيز الوقت لكن هذا ل يعني 
اأر�سل ر�سالة اعتذار وو�سح ال�سبب مع وعد بعدم حدوث هذا يف املرة 
املقبلة. اإن ا�ستطعت احل�سول على موعد مقابلة اآخر كان بها. و لكن 
يف حال مل حت�سل على فر�سة اأحرى فعلى الأقل حتررت من ال�سعور 

بالذنب.
هذه بع�س املواقف التي قد حتدث �سوء الفهم عند البع�س. التدريب 
حتمل  على  اأقدر  و  اأقوى  يجعلنا  املواقف  هذه  مواجهة  و  امل�ستمر 

امل�سوؤولية و خو�س ال�سعاب. 

على �أمل لقائكم يف مقالة �أخرى 

كيف ت�سلح �سوء الفهم كاملحرتفني �سابقة عاملية..
ال�سني حتفر اأول نفق بحري 

زجاجي للقطارات ال�سريعة

جنى طيفور 

ال�سريعة،  للقطارات  بحري زجاجي  نفق  اأول  لبناء  ال�سني  تخطط 
ي�سل بني مدينتني يف مقاطعة ت�سيجيانغ، حيث من املتوقع اأن يكون 

الأول من نوعه يف العامل.

وجزيرة  نينغبو  مدينة  بني  اجلديدة  احلديدية  ال�سكة  وت�سل 
و�سي�سيد 16 كم  الكلي عن 70 كم،  يزيد طولها  ت�سو�سان، يف حني 

منها حتت �سطح املاء.

يف  زجاجية  على جدران  البحري  النفق  يحتوي  اأن  املتوقع  من  كما 
والنباتات  الأحياء  م�ساهدة  يف  الركاب  متعة  يعزز  ما  منه،  اأجزاء 

البحرية خالل رحلتهم الق�سرية.

يف  كم   260 ال�  تقارب  ب�سرعة  البحري  النفق  يف  القطار  وي�سري 
اأقل  ال�ساعة، بحيث يكون قادرا على قطع امل�سافة بني املدينتني يف 

من 30 دقيقة، فقط.

ومتلك ال�سني اأطول �سبكة �سكك حديدية يف العامل، يتجاوز طولها 
ال�سكك  جمموع  من   %60 يعادل  ما  اأي  كيلومرت،  األف   25 الكلي 

احلديدية املنب�سطة على كوكب الأر�س.

Daily China : مل�سدر�
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تعرفوا على اأهم القرارات اجلديدة من وزارة الهجرة
تعرفو� على �أهم �لقر�ر�ت �جلديدة من وز�رة �لهجرة 

�لكندية
زيادة اأعداد املهاجرين و اإ�سقاط �سرط الإقامة مع الكفيل و فتح باب 

احل�سور اإىل حفلة اجلن�سية الكندية وغريها.

1-اأعلنت حكومة كندا عن خطة م�ستويات الهجرة متعددة ال�سنوات 
لعام 2019 حتى عام 2021. وتركز خطة امل�ستويات اجلديدة على 
الهجرة  زيادة  و  القت�ساديني  املهاجرين  من  باملزيد  الرتحيب 

القت�سادية.

خطة  يف  و�سعه  مت  الذي  القوي  القت�سادي  الأ�سا�س  على  وبناًء 
ال�سكان  عدد  زيادة  يف  ي�ستمر  فاإنه   ، املا�سية  الثالث  ال�سنوات 
الدائمني الذين ترحب بهم كندا �سنوًيا اإىل 330،800 يف عام 2019 
و 341،000 يف عام 2020 و 350،000 - اأي ما يقارب 1 باملائة من 
الزيادة يف  �سكان كندا. - يف عام 2021. �سيتم تخ�سي�س غالبية 

عام 2021 للمهاجرين القت�ساديني ذوي املهارات العالية.

2-كندا تعلن عن 4 مبادرات جديدة للهجرة الفرنكوفونية)الناطقني 
بالفرن�سية(

الهجرة  اأ�سبوع  من  كجزء  جديدة  مبادرات   4 كندا  حكومة  قدمت 
ودعم  الرتحيب  اإىل  يهدف  حدث  وهو   ، الوطني  الفرانكوفونية 
تعزز  �سوف  كندا.  اإىل  بالفرن�سية  الناطقني  اجلدد  القادمني  دمج 
اثناء  اخلدمات  توفري  خالل  من  الفرانكفونية  الهجرة  املبادرات 

القمة و لغاية ح�سولهم على اجلن�سية الكندية.

اإحدى هذه املبادرات هي التعاون مع La Cité ، اأكرب كلية فرن�سية 
يف اأونتاريو ، لتقدمي خدمات ما قبل الو�سول للوافدين اجلدد ، مثل 
تقييم الحتياجات وخدمات الإحالة. بالإ�سافة اإىل ذلك ، �سيقوم 4 

�سركاء اإقليميني بتقدمي خدمات الإ�ستقرار اخلا�سة بكل مقاطعة.

وهناك مبادرة اأخرى تتمثل يف تعيني املركز الدويل للدرا�سات اللغوية 
باعتباره املخترب الثاين باللغة الفرن�سية للمهاجرين القت�ساديني. 
اأكرث  وجعله  كندا  يف  اللغة  اختبار  توافر  زيادة  على  هذا  �سي�ساعد 

باأ�سعار معقولة للمهاجرين املحتملني.

الفرنكوفوين يف  املركز  �سيقدم   ، اعتبارا من مار�س 2019   ، اأي�سا 
مطار  يف  اجلدد  للقادمني  الفرن�سية  باللغة  توجيه  خدمات  تورنتو 
بري�سون الدويل. مطار بري�سون هو املنفذ الرئي�سي ملعظم القادمني 
اجلدد الناطقني بالفرن�سية الذين يدخلون كندا خارج كيبيك. وهذا 
وربطهم  اجلدد  للوافدين  الت�سوية  خدمات  جودة  تعزيز  �ساأنه  من 

باملجتمعات الناطقة بالفرن�سية يف وقت مبكر.

التكامل  م�سار  اأي�سا  احلكومة  اأن�ساأت   ، اآخرا  ولي�س  واأخريا 
الفرنكوفوين ، وهي مبادرة لدعم املجتمعات الفرنكوفونية والتدريب 
بقيمة  Pathway على متويل  برنامج  �سيح�سل  الر�سمي.  اللغوي 

36.6 مليون دولر على مدار اخلم�س �سنوات القادمة.

امل�ستمر  كندا  تكري�س  على  ال�سوء  اجلديدة  املبادرات  هذه  وت�سلط 
للتكامل الناجح والحتفاظ باملهاجرين الناطقني بالفرن�سية.

3-هل تعلم...؟

اإىل  بحاجة  كنت  اإذا  مما  متاأكًدا  ول�ست  كندا  اإىل  قادم  اأنت  هل 
اإعطاء معلوماتك و بياناتك احليوية اخلا�سة بك لدولة كندا؟

http://www.cic. بيومرتيك  خدمة  ا�ستخدام  ميكنك  الآن 
الإنرتنت  عرب   gc.ca/english/visit/biometrics.asp
وال�سور  الأ�سابع  ب�سمات  تقدمي  اإىل  بحاجة  كنت  اإذا  ما  ملعرفة 

اخلا�سة بك.

4-هل تعلم...اإذا كنت من املواطنني الكنديني اأو املقيمني الدائمني 
وتريد كفالة �سريك حياتك ، ل يحتاج زوجك/زوجتك  اإىل العي�س 
مع كفيليهم للحفاظ على و�سعه/�ا كمقيم/�ة دائم/�ة. يف ني�سان / 
اأبريل 2018 ، اأزالت حكومة كندا ال�سرط الذي يتطلب من الزوجني 

وال�سركاء العي�س مع كفيليهم ملدة عامني.

5-ميكن لأي �سخ�س ح�سور مرا�سم املواطنة و حفلة اداء الق�سم و 
للجمهور.  اأ�سبحت  مفتوحة  التي  الكندية  احل�سول على اجلن�سية 
وزارة الهجرة و اجلن�سية الكندية ترحب بح�سوك لالحتفال معهم 
هذه  ح�سور  خالل  من  جمتمعك  يف  اجلدد  الكنديني  باملواطنني 

احلفلة.

ترجمة: مر�د حمزة

�أخبار �سفحة كند� �مل�ستقبل على �لفي�سبوك

األك�ساندريا  الأمريكي،  الكونغر�س  تاريخ  يف  ع�سوة  اأ�سغر  واجه 
اأوكا�سيو كورتيز، م�سكلة. اإنها ل ت�ستطيع اأن تدفع اإيجار م�سكن يف 
العا�سمة وا�سنطن، قبل اأن تبداأ يف ممار�سة وظيفتها اجلديدة، 

يف يناير/ كانون الثاين املقبل.

و�سرحت كورتيز، البالغة من العمر 29 عاما، ل�سحيفة نيويورك 
تاميز باأنها تنتظر ت�سلم اأول راتب، عن وظيفتها اجلديدة كع�سو 

بالكونغر�س، لكي تتمكن من ا�ستئجار م�سكن لها يف وا�سنطن.

قناة  يف  الربامج  مقدم  هرني  اإيد  قال  املا�سي،  اجلمعة  ويوم 
فوك�س نيوز اإن ع�سوة الكونغر�س ل تقول احلقيقة الكاملة، لأنها 
باإحدى  لها  الدولرات"، يف �سورة  اآلف من  بعدة  "اأزياء  لب�ست 

املجالت.

وردت كورتيز على ذلك عرب موقع تويرت، وقالت اإن تلك املالب�س 
اأعريت لها، بهدف الت�سوير.

وكتب  املوقع.  م�ستخدمي  جانب  من  تعاطفا  تعليقاتها  ولقت 
اأوكا�سيو كورتيز على ا�ستئجار  اإلك�ساندريا  "عدم قدرة  اأحدهم: 
واأنا  الإطالق،  على  الألفية  يف  �سيء  اأبرز  العا�سمة  يف  م�سكن 

اأتعاطف مع ذلك حقا".

حملة  بعد  نيويورك،  يف   14 ال�  الدائرة  عن  كورتيز  وانتخبت 
توزيع  وعدالة  الفقر،  مثل  ق�سايا  على  ركزت  ناجحة،  انتخابية 

الرثوات والهجرة.

جزر  من  لوالدين  نيويورك،  يف  برونك�س  حي  يف  كورتيز  وولدت 
يف  وعملت  العاملة،  الطبقة  من  باأنها  نف�سها  وت�سف  بورتريكو، 
مطاعم حتى اأوائل عام 2018، بهدف زيادة دخلها كونها نا�سطة 

جمتمعية.

وقالت ملجلة "بون اأبيتي": "بالن�سبة ل� 80 يف املئة من هذه احلملة، 
اأدرتها انطالقا من كي�س ورقي للبقالة خلف هذا احلاجز"، وذلك 

يف اإ�سارة لعملها باملطاعم.

واأ�سار بيان الذمة املالية لل�سيدة كورتيز اإىل اأنها ك�سبت 26500 
دولر، خالل العام املا�سي.

ويوم اخلمي�س املا�سي، غردت كورتيز قائلة اإن م�سكلتها يف الإقامة 
بوا�سنطن تظهر اأن النظام النتخابي "لي�س م�سمما، لكي يقوده 

اأنا�س من الطبقة العاملة".

واتفق مغردون اآخرون مع راأيها، وقال اأحدهم: "الأمر يظهر مدى 
املنتخبني  امل�سوؤولني  اأغلب  اإن  حيث  النظام،  ذلك  يف  التناق�س 
اأ�سخا�س عاديون، وال�سخ�س العادي ل ميكنه البدء يف ممار�سة 

دور �سيا�سي، دون اأن يبداأ غنيا".

من  النا�س.  من  للكثري  بالن�سبة  احلقيقة  هي  "هذه  اآخر:  وكتب 
هذه  حرفيا  يفهم  الكونغر�س  يف  �سخ�س  لدينا  يكون  اأن  اجليد 

املعاناة".

ول تعد ال�سيدة كورتيز اأول ع�سو بالكونغر�س، يثري ق�سية ارتفاع 
اإيجارات امل�ساكن يف وا�سنطن.

العامل، من  اأعلى 10 مدن يف  وا�سنطن �سمن  ما ت�سنف  وعادة 
حيث اأ�سعار الإيجارات. ويبلغ اإيجار �سقة �سكنية ت�سم غرفة نوم 
"بينز�س  موقع  ح�سب  وذلك  �سهريا،  دولرا   2160 نحو  واحدة 

اإن�سايدر" القت�سادي.

األف دولر،  بقيمة 174  �سنويا،  راتبا  الكونغر�س  ويتقا�سى ع�سو 
�سعوبات  مواجهتهم  اأ�سباب  اأحد  اأن  اإىل  ي�سريون  كثريون  لكن 
مالية هو حاجتهم لالحتفاظ مب�سكن داخل دائرتهم النتخابية، 

اإىل جانب م�سكن يف وا�سنطن.

�مل�سدر بي بي �سي نيوز

اأ�سغر اأع�ساء الكونغر�س "ال ت�ستطيع ا�ستئجار م�سكن يف وا�سنطن
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كتبت النا جان بيك 
�أعز�ءنا �لقر�ء، �أهال بكم معي من جديد يف حو�ر �سحفي 
�سيق لهذ� �لعدد لنجم من جنوم �ل�سعر�ء �لغنائني يف �لوطن 
�لعربي، تامر ح�سني �لذي كان وماز�ل من �سناع �الأغنيىة 
باالإح�سا�س  �ملرهف  �ل�ساعر  ذلك  هو  �لر�قية،  �لعربية 
�الألو�ن  متنوعة  �لعذبة  بكلماته  تغنى  و�لذي  و�الإبد�ع 
دياب،  عمرو  �له�سبة  كالنجم  �لعربي،  �لوطن  جنوم  كبار 
و�لنجوم  حماقي،  حممد  و�لنجم  ج�سار،  و�ئل  و�لنجم 
�أ�سالة، ح�سام حبيب، نان�سي عجرم، عامر منيب، وغريهم 
من كبار �ل�ساحة �لغائية �لعربية. لقب �ساعر �لعرب لعام 
2017 من قبل ت�سويت �جلمهور �لعربى ومت تكرميه على 

�أعماله. 

�ل�سعر  عامل  يف  �لذهبية  �نطالقتك  كانت  وكيف  متى   •
�لغنائي؟

اأغنية يف م�سريتي  اأول  الإنطالقة كانت يف عام 2006، حيث كانت 
واحلمدهلل  حب،  ق�سة  اأجمل  بعنوان  حبيب  ح�سام  للفنان  الفنية 
نالت اإ�ستح�سان الكثري من النا�س مبا فيهم النجوم الكبار مثل عمرو 
دياب،وكتب عنها يف جملة الأهرام وهذا ما لفت النظر اإليها ب�سكل 

كبري.

�الإن�سان؟ ح�سني  تامر  هو  من  بجملتني،  • حتدث 
ما  كل  من�سف،ولكن  ب�سكل  نف�سه  عن  احلديث  ي�ستطيع  اأحد  ل 
اأ�ستطيع قوله هو اأنني اأمتنى اأن اأكون ناجح وطموح واأحقق اأحالمي،و 

اأنا اأحب اأن اأعمل يف �سمت والرتكيز يف عملي.

يف  مبن  تاأثرت  �لقدمي،  �لزمن  �سعر�ء  تتذكر  عندما   •
كتابة �الأغاين؟

و  �سفيق  اأحمد  الأ�ستاذ  و  حممد  عبدالوهاب  الأ�ستاذ  جدًا  اأحب 
الأ�ستاذ فوؤاد حداد و الأ�ستاذ بريم التون�سي و الأ�ستاذ �سيد حجاب و 

الأ�ستاذ �سالح �ساهني .

• �مللحن �لكبري عمرو م�سطفى، كيف كان �أو تعاون بينكم 
ل�سناعة �الأغاين �ملميزة لنجوم �لوطن �لعربي؟

اأول �سخ�س قدمني عام 2004 و كانت  امللحن عمرو م�سطفى هو 
اأول اأغنية عام 2006 مع ح�سام حبيب اأجمل ق�سة حب، بالإ�سافة 
اأول �سخ�س جتراأ وجعلني اأكتب �ستة اأغاين يف  اأن عمرو م�سطفى 
البومه اجلديد وقتها بعنوان اأيامي ومن هذه الأغاين )على ايدك - 
يادي الغيبه - ايه مينع - اتا ن�سيتك خال�س - �سيب الوقت يعدي 
- بحب فيك( وال�سراحة عمرو �ساحب ف�سل كبري علي و ل ميكن 

اأن اأن�ساه.

�لوطن  جنوم  مع  �أعمالك  من  بع�س  لنا  تذكر  �أن  • ممكن 
�لعربي؟ 

 عمرو م�سطفى عدة اأغاين ومنها )على اإيديك، يادى الغيبة، �سيب 
الأغاين. ح�سام  يا م�سر، وغريها من  يعدى، �سباح اخلري  الوقت 
حبيب )اأجمل ق�سة حب، فى غم�سة عني(، الفنانة �سمرية �سعيد 
باىل،  على  )جيت  منيب  عامر  الراحل  معاك(،  واأنا  كده،  )كفاية 
كارول  حياتك(،  ف  ايه  وعامل  قالت،  عينيك  ال�سما،  من  حظى 
�سماحه )رجعالك، �سيعت ليه وقت ف حياتى(، وترت م�سل�سل كالم 
ج�سار،  وائل  ايوان،  فهمى،  حامت  للفنانني  اأغاين  وعدة  ورق،  على 
لوؤي، حممد  تيما،  بالك  فريق  �سذى،  واما،  فريق  ال�سريف،  اأحمد 

حماقي )داميًا عاي�سني( وحتياتى )العيد الوطنى لدولة المارات(، 
اأمال ماهر،واأول  الوهاب،  �سامو زين، جنات، �سريين عبد  اأ�سالة، 
تعاون يل مع الفنان تامر ح�سني من األبوم عي�س ب�سوقك )نا�سينى 
اأحمد  ع�ساف،  حممد  عجرم،  نان�سي  �سنني(،  حلم  قابلتينى،  ليه، 
امللحن  اجلريني،  الفتاح  عبد  حمي�س،  طاهرة  نبيل،  نهال  جمال، 

�سديقي تامر علي يف اأغنية)اأعز اتنني(. 

• عند �سناعة �أغنية معينة لنجم من �لنجوم،.كاله�سبة 
نان�سي  �لنجمة  حماقي،  حممد  �لنجم  �أو  دياب  و  عمرو 
عجرم، هل تكتب �الأغنية بناء على طلب �لفنان ملو�سوع 

معني ولون معني ؟ 
التغيري،  دائما  اأحاول  فاأنا  وكلماته،  واأ�سلوبه  روحه  وله  مطرب  كل 

فمثال عمرو دياب يختلف عن تامر ح�سني و نان�سي عجرم وهكذا. 

تعاملك مع �له�سبة عمرو دياب ؟  بد�ية  كان  • متى 
اأول تعاون مع الفنان عمرو دياب كان يف عام 2009 واأغنيه ماكنت�س 
ناوي اودعك ولالأ�سف مت ت�سريبها قبل اإطالقها، ثم التعاون الثاين 

كان يف اأغنية وياه وح�سلت على اأف�سل اأغنية يف اأفريقيا. 

�الأغاين  وعن  ؟  �لنا�س  معدي  �ألبوم  عن  قلياًل  • حدثنا 
�لتي �ساركت يف �سنعها معه يف هذ� �الألبوم؟ 

معدي النا�س �ساركت باأغنية قلبي امتناه كانت الأغنية الأ�سا�سية يف 
الألبوم، واأغنية اجتماعية ا�سمها حبايب ايه تناق�س ق�سايا اجتماعية 

وعملت اأغنية و انا جمب حبيبي .

• طرح يف �ل�سوق �لعربي منذ فرتة ق�سرية �لبوم �له�سبة 
حت�سريه!  مت  كيف  له،  طويل  �نتظار  بعد  حياتي  كل 
فيه  �أعمالك  من  كانت  �لتي  �ملميزة  �الأغاين  عن  وحدثنا 

كاأغنية )يتعلمو�( )باين حبيت(، )تعايل(؟
لأغنية  وبالن�سبة  تعايل،  اتعلموا  باين حبيت  الألبوم، كتبت  يف هذا 
لكل  اأغنية  لأنها  خمتلفة  وكلماتها  نوعها  من  جديدة  هي  اتعلموا 
اأو  �سارع  اأغنية  اأعتربها  كلماتها جرئية،  الطبقات،حلنها خمتلف، 
مبعنى اأدق اأغنية �سنجدها يف الأماكن الراقية والأماكن ال�سعبية و 
تعجب اأغلب الأذواق. تعايل هذه الأغنية كان الهدف منها اأن تكون 
�سهلة النطق لت�سهيل انت�سارها عامليًا، اأبتكرت اأ�سلوب جديد يف هذه 
الغنية مع عمرو دياب وهو اأ�سلوب الغزل، لأنه مل يكن يوجه اأغانيه 
النا�س  تفاعل  الأغنية  هذه  رواج  يف  و�ساعد  مبا�سر،  ب�سكل  لالأنثى 
معها ب�سكل كبري. باين حبيت هي اأغنية جميلة اأميل لها لأين اأحب 

الرومان�سية واحلمد هلل كنا موفقني جدًا يف الإختيار. 

مت  �نه  ميديا  �ل�سو�سيل  مو�قع  على  ن�سرت  جديد،  من 
�لتعامل مع �لنجمة �سريين عبد �لوهاب يف حت�سري �أغنية 

)ن�ساي( من �ألبومها �جلديد، حدثنا عن ذلك ؟ 
نتعامل  مرة  اأول  وطنية،هذه  اأغاين  يف  مرتني  تعاونا  و�سريين  اأنا 
تامر  �سديقي  اأحلان  من  ن�ساي  اأغنيه  وهي  عاطفية  اأغاين  يف 
علي،�سمعتها �سريين لأول مرة عند �سديقنا نابل�سي، وملا مت ابالغنا 

انها ترغب غنائها، رحبنا جدًا ونزلت يف اللبوم اجلديد.

�ملو�هب  مع  تتعامل  وهل  ؟  جديدة  م�ساريع  من  هل   •
�ل�سابة �جلديدة على �ل�ساحة �لفنية؟ 

 نعم يوجد الكثري من امل�ساريع مع رامي �سربي، ومطربني جدد ولأول 
اأتعاون معهم، واأعترب �سنة 2018 وجه خري علي لأين ا�ستغلت مع  مرة 
الي�سا(   - �سريين   - ح�سني  تامر   - دياب  )عمرو  مثل  كتريين  فنانني 
والكثريين وتنوعت اأعمايل مابني اأغاين م�سل�سالت و اأغاين الألبومات. 

• ماهي روؤيتك �مل�ستقبلية مل�سو�رك �لفني مع جنوم �لو طن 
�لعربي؟ 

اأمتنى من اهلل اأن يوفقني واأن اأقدم فن هادف وم�ستمر واأتعاون مع 
اأكرب الأ�سماء لعمل فن خمتلف.

�لعربية  �أن توجهها الأبناء �جلالية  • هل من كلمة حتب 
يف كند�؟

اأ�سكر كل اجلاليات العربية، واأمتنى تنال اأعمايل اعجابكم، وتابعوا 
قريبًا اجلديد من الأعمال الفنية.

 تامر ح�سني جنم من جنوم ال�سعراء الغنائني يف الوطن العربي
�ساعر العرب 2017 
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 Christmas املجيدال�  امليالد  عيد  بقدوم  ونحتفل  قليلة  اأيامًا 
ونبداأ �سنة جديدة اآملني اأن تكون مليئة بال�سحة، النجاح، ال�سعادة، 

واحلب.

حتل علينا فرتة الأعياد واملنا�سبات هذه وحتمل معها كل ما لذ وطاب 
من املاأكولت وامل�سروبات التي اعتاد النا�س على حت�سريها كتقاليد 
للم�ساركة  والأ�سحاب  العائلة  عليها  جتتمع  غنية  ل�سفرة  ميالدية 

والحتفال بالأعياد املجيدة.

وتختلف عادات وتقاليد الأطباق و�سفر ال� Christmas من بلد 
فوائد غذائية  منها  العديد  اأخرى وحتمل  اإىل  عائلة  ومن  اآخر  اإىل 
عديدة. ورغم الختالف والتنوع، اإل اأن العديد من الأ�سخا�س تعتمد 

على حت�سري بع�س الأطباق التي متييز عيد امليالد املجيد.

ومن الأطباق امل�سرتكة رغم اختالف التقاليد والعادات:

:Christmas Turkey لديك �لرومي �لـ�
وال�سلينيوم  والبوتا�سيوم  والزنك  بالربوتينات  جيدًا  م�سدرًا  يعترب 
 Saturated كما اأنه قليل بالدهون امل�سبعة، B6 B12 وفيتامينات
والرتبتوفان  بال�سريوتونني  لغناه  املزاج  ،وي�ساعد على حت�سني   Fat
وال Amino Acid كما يقدم ال-Christmas Turkey مع 

الرز والك�ستناء واملك�سرات التي تعترب عالية بالقيمة الغذائية.

De Noel: Buche كعكة عيد �مليالد�لـ
 Buche-من اأجل تناول ال Christmas-العديد منا ينتظر ال
De Noel ،متتاز هذه الكعكة بغناها بالعنا�سر الغذائية واملعدنية 

والفيتامينات لحتوائها على الفاكهة املجففة واملك�سرات.
ولكي نتفادى زيادة الوزن يف مو�سم الأعياد ون�ستمتع مبو�سم اأعياد 
ميكن  التي  والتو�سيات  الإر�سادات  بع�س  اليكم  و�سحي،  �سعيد 

:New Year وال Christmas-اتباعها خالل فرتة ال
ت�ساعد  اليوم  يف  وجبة  اأهم  فهي  الفطور،  وجبة  تناول  • �سرورة 
وبالتايل  بالدم  ال�سكر  م�ستوى  تعدل  اجل�سم،  اأنظمة  تن�سيط  على 

جتنب تناول كميات كبرية من الطعام خالل النهار.

عدة  بتناول  والتمتع  النهار،  خالل  وجبة  اأي  حذف  عدم  • يف�سل 
)احلرق(ال�  ال�ستقالب  عملية  لزيادة  اليوم  خالل  �سغرية  وجبات 

Metabolism ول�سبط ال�سهية.

 sauce-ال ال�سل�سة  تكون  اأن  ويف�سل  بال�سلطة  الطعام  بدء   •
على حدى، جتنب ال�سل�سة التي حتتوي على املايونيز واختار �سل�سة 

Balsamic �احلم�س اأو اخلل ال

• تق�سيم ال�سحن اإىل 3 اأق�سام، الن�سف مليء باخل�سار والألياف 
Vegetables، والن�سف الآخر مق�سوم اإىل ق�سمني، الأول يحتوي 
ال�سمك، الدجاج من دون  اللحوم،  Protein من  على الربوتينات 
اجللد، اأو البقوليات الغنية بالربوتينات كالعد�س، الفول، واحلم�س. 
مثل   Carbohydrates الن�سويات  على  يحتوي  الثاين  الق�سم 
من  امل�سنوعة  املعكرونة  اأو  البطاطا،  الكاملة،  القمحة  خبز  الأرز، 

القمحة الكاملة.

القلب  ب�سحة  ت�سر  التي  والد�سمة  املقلية  املاأكولت  جتنب   •
وال�سرايني.

كان  اإذا  وخا�سًة  ال�سحي  و�سعنا  ينا�سب  الذي  الطعام  تناول   •
الدم  �سغط   ،Diabetes ال�سكري  اأمرا�س  من  يعاين  ال�سخ�س 

Cholesterol والكولي�سرتول ،Hypertension

و�سرب  الغازية،  امل�سروبات  والتقليل من  املاء،  �سرب  • الإكثار من 
القهوة وال�ساي باعتدال.

• تناول احللوى وكعك العيد باعتدال لغناها بال�سعرات احلرارية، 
لتجنب زيادة الوزن وال�سمنة بفرتة الأعياد.

ميكننا  بتذوقها،  ونرغب  الطعام  من  اأنواع  عدة  تتواجد  • عندما 
تناول القليل من كل نوع.

تزيد  كونها  الأعياد،  فرتة  خالل  الريا�سية  التمارين  ممار�سة   •
من عملية حرق ال�سعرات احلرارية ال-Calories تن�سط الدورة 

الدموية، وت�ساعد على اإيجاد التوازن الغذائي يف اجل�سم.

احلرارية  ال�سعرات  كمية  ل�سبط  والعتدال  بالتوازن  ال�سر  يبقى 
امل�ستهلكة.

وال�ستمتاع بتذوق الطعام وتناوله بهدوء، لأن املخ يحتاج اإىل 20 دقيقة 
حتى يتلقى اإ�سارة من املعدة باأن ال�سخ�س تناول الكفاية من الطعام 
وهذا الذي يعطي ال�سعور بال�سبع. من الناحية الأخرى، الأ�سخا�س 
الذين يتناولون طعامهم ب�سرعة يتناولون كميات اأكرب مما يحتاجون 

من الطعام مما ي�سبب زيادة بالوزن وتراكم الدهون.

نحبها،  التي  املاأكولت  اأنف�سنا من  األ نحرم  اأخرية، علينا  كتو�سية 
ولكن تناولها باعتدال.

اأوقات �سحية  التو�سيات خالل فرتة الأعياد لنم�سي  فلنتذكر هذه 
و�سعيدة.

ريتا �سموئيل
ماج�ستري بالتغذية و�ملعاجلة �لغذ�ئية

Facebook: r.s_nutritionista

Instagram: r.s_nutritionista

 Rita.n.samuel@hotmail.com

ريتا �سموئيل 
ماج�ستري يف �لتغذية و�ملعاجلة �لغذ�ئية 

 لوزن �سحي يف فرتة االأعياد
Christmas & New Year

تناول  اأن  امللكية،  لندن  كلية  علماء  اأجراها  درا�سة  نتائج  اأظهرت 
الربوكلي ي�ساعد يف حماية الدماغ من اجللطات، لأنه يحتوي على 

مادة "�سولفورافني" التي تن�سط اأنزمي حماية الدماغ.

اأثبتت نتائج التجارب التي اأجراها الباحثون على الفئران املخربية 
تخفي�س  ت�ساعد يف  اجل�سم  وجودها يف  عند  �سولفورافان  مادة  اأن 
التي  احلرة  اجلذور  تتكون  ب�سببه  الذي  التاأك�سدي  الإجهاد  �سدة 
لدى  انخفا�س حالت اجللطة  الباحثون  تتلف اخلاليا. فقد لحظ 

الفئران، وعند حدوثها كانت اآثارها خفيفة.

لذلك يعتقد العلماء اأن دواء اأ�سا�سه مادة �سولفورافني املوجودة يف 
الربوكلي �ستنقذ العديد من الأ�سخا�س الذين يعانون من ا�سطراب 

تدفق الدم اإىل الدماغ.

ووفقا لبيانات منظمة ال�سحة العاملية، ي�ساب نحو 15 مليون اإن�سان 
باجللطة الدماغية �سنويا، وعندما يتمكن الأطباء من القيام مبا هو 
مطلوب يف هذه احلالت خالل فرتة ل تزيد عن اأربع �ساعات، فاإن 
اأمر وارد  اأو جزئيا  اإىل حالته الطبيعية كليا  احتمال عودة املري�س 
جدا. كما ت�سري البيانات اإىل اأن 8% فقط من امل�سابني يعودون اإىل 

دماغية  بجلطة  ي�سابون  املر�سى  من  و%50  املعتاد،  حياتهم  منط 
ثانية خالل �سنة، ما يوؤدي اإىل الوفاة غالبا.

واأعلن الباحثون بعد مراقبتهم ملفعول مادة �سلفورافني يف الدماغ، 
باأن هذه املادة يف الربوكلي حتمي لي�س فقط من الإ�سابة باجللطة، 
اإذ  الزهامير،  وخا�سة  الع�سبية،  الأمرا�س  تطور  من  واأي�سا  بل 
اأي�سا على مادة  اأن الربوكلي يحتوي  بينت نتائج الدرا�سات الأولية 
الكبد  التي متنع انخفا�س وظائف  النوكليوتيد  اأحادية  نيكوتيناميد 
العظمي،  الن�سيج  كثافة  من  وتخفف  الغذائي،  والتمثيل  والب�سر 

وال�سطرابات التي توؤثر يف �سيخوخة اجل�سم.

�مل�سدر: ميديك فوروم

الربوكلي يعزز احلماية من اجللطة الدماغية
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Halal Expo Canada Team 
Meets the Halal Lifestyle 

Industry Leaders 
To discuss the Halal Expo 
Canada 2019 plan and the 

required approach

HALAL EXPO

Mississauga, Ontario— October 
17, 2018 — Today at the 
planning meeting event held at 
the International Centre, THE 

EXPO HUT announced the official launch of 
North America’s Only B2B event dedicated to 
the Halal Lifestyle, Halal Expo Canada 2019 
which will be held in Toronto from October 
82019 ,9-. 
 The planning meeting gathered key 
professionals and businessmen from various 
areas of halal lifestyle industry including Food, 
cosmetics, fashion, Financial, Investment, 
Tourism, Supplements, Media, Recreations 
and Education. 
 “We are excited to be organizing the first B2B 
event of its kind catering to the halal lifestyle 
industry which will elevate the standards of the 
fast-growing halal market in North America” 
said Nasser Deeb, CEO at THE EXPO HUT. 
 Halal Expo Canada 2019 has already secured 
the support of many local and international 
companies including Turkish and Malaysian 
authorities to recruit the leading companies in 
the halal industry to exhibit at the show. “We 
are very supportive to the concept THE EXPO 
HUT introduced to further enhance the halal 
trade in Canada and we will work closely with 
our associations in Turkey to attract Turkish 
companies to participate in Halal Expo Canada 
2019” - Erdeniz Şen - Turkish Consul General 
in Toronto.  

 The planning meeting covered several topics 
and areas of opportunities & concerns of 
the halal products and services trade. The 
participants gave emphasis on the urgent need 
of creating a platform such as Halal Expo in 
Canada to fulfil the growing demands and 
provide a vast variety of halal products and 
services. 
 According to Dr Hameed Slimi, a well-
respected scholar and the Imam of Sayeda 
Khadija Centre, that there is an urgent need to 
regulate and unify the practice of Halal Trade  
 1310 Dundas St. East Office225 - Mississauga, 
ON L4Y 2C1 - Canada - Tel : +1 905 232 6331- 
E : info@expohut.ca – www.expohut.ca 
 through a trade body that can set the mandates 
and ensure the continued healthy growth of 
the industry. 
As the halal food continues to dominate 
the halal lifestyle industry in Canada, the 
market leaders still face challenges to further 
strengthen their market position. “The main 
challenges of halal food products are the need 
of more transparency and unification of halal 
as a definition in order to remove the stigma 
attached to the word “halal,” said Nabeel 
Ishtiaq – Maple Leaf Foods (Mina Halal). 
  Another area of the Halal Lifestyle is the 
financial and investment banking which has 
the potential to grow. “In order for the major 
banks and investments companies in Canada 
to invest further in the area of Islamic Finance 

and Investment, we need to see a large volume 
of consumers wanting to use such product 
or service,” said Mohammed Jalaluddin, 
President of Ansar Financial Group.  
 The meeting continued to highlight on other 
areas of the halal lifestyle industry such as 
the growing trend in the Halal Tourism which 
estimated at CAD 325 Billion dollars and 
continues to grow at a fast pace. “I must say I 
really didn’t know what to expect and was very 
pleased with the panel, from the organizing 
committee, sponsors and attendees. A much-
needed desired initiative and long overdue, 
we would love to know more about the Expo 
from a sponsor and participant perspective. 
Personally, the planning meeting itself was a 
prime example of a B2B experience, attendees 
were given the time to the network and created 
start up conversations and solidify contacts” 
Said Asif Sidik Karatella – CEO, HUSNA 
Inc. North America Premier Halal Tourism 
Company. 
 For more information:  
Nasser Deeb 
Tel.: +1 905 232 6331 – 905 232 6332 
Email: nasser.deeb@expohut.ca 
Web: www.halalexpocanada.com  

Media Partner
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John Irish

PARIS (Reuters) - Canadian intelligence officers 
have listened to Turkish recordings of what 
happened to Saudi journalist Jamal Khashoggi, 
Prime Minister Justin Trudeau said on Monday, 
adding that he was discussing with allies what 
next steps should be taken.

Khashoggi, a critic of Saudi Crown Prince 
Mohammed bin Salman, was killed at the 
kingdom’s Istanbul consulate by a team sent from 
Riyadh. Saudi authorities have acknowledged 
that the killing was premeditated, but his body 
has not been found.

Turkish President Tayyip Erdogan said over the 
weekend that audio recordings of the killing 
had been given to the U.S., French, German and 
British governments.

When asked on a visit to Paris whether Canadian 
intelligence had heard the Turkish recordings, 
Trudeau said: “Yes”, although he added that had 
not heard them personally.

“Canada’s intelligence agencies have been 
working very closely on this issue with Turkish 
intelligence and Canada has been fully briefed 
on what Turkey had to share,” Trudeau told a 
news conference.

He added that he had also spoken to Erdogan 
about the issue in Paris over the weekend.
Canada is part of the so-called five eyes 
intelligence network which shares information 
along with the United States, Britain, Australia 
and New Zealand.
Trudeau faces a dilemma as an election 
approaches over how to clamp down credibly 
on Riyadh over its human rights record while 
sparing a $13 billion arms deal with the 
kingdom.
He is under pressure to freeze the contract 
for armored vehicles built in Canada by U.S.-
based General Dynamics (GD.N), although the 
deal underpins 3,000 jobs in the small city of 
London, Ontario.
Sidestepping a question on whether the 
recordings could change Ottawa’s relationship 
with Riyadh and have consequences, Trudeau 
said he was continuing to talk with allies about 
the investigation and accountability for those 
behind the murder.
 “We are in discussions with our like-minded 
allies as to the next steps with regard to Saudi 
Arabia,” Trudeau said.
Earlier on Monday, French Foreign Minister 
Jean-Yves Le Drian said Paris was not in 

possession of recordings related to Khashoggi’s 
killings, apparently contradicting Erdogan’s 
remarks.

“The truth isn’t out yet. We want to know the truth, 
the circumstances of his death and the identity 
of the culprits. Then we will take the necessary 
actions,” Le Drian told France 2 television. “If 
the Turkish president has information to give 
us, he must give it to us. For now, I don’t know 
about it.”
Reporting by John Irish; Editing by Sudip 
Kar-Gupta and David Stamp

Source : Reuters 

News

Canadian Prime Minister Justin Trudeau 
delivers a speech at the Paris Peace Forum 
after the commemoration ceremony for 
Armistice Day, 100 years after the end of the 
First World War, in Paris, France November 

11, 2018. Yoan Valat/Pool via REUTERS

Canada has heard Turkish recordings on 
Khashoggi,s killing: Trudeau

Sign this Petition: www.change.org/YemenCrisisRefugees
More info : www.YemenCrisis.com
We are : www.YemeniCanadian.Club

الكارثة اليمنية تنتظر احلل!

Awareness Sponsor

Yemen Crisis waiting for Solution!



Newspaper - www.canadiandays.ca / www.canadiandays.net Achievmentsحلول �إجتماعية5

No country can claim progress in any 
area in the absence of continued 
and periodical testing and 
measurements of its achievement 

in any field of progress. 
PISA program is nowadays considered one 
of the most reliable programs for measuring 
advancement in the  field of education. 
Its reliability and credibility has made the 
majority of nations willing to participate in 
it to measure the knowledge of its students 
and the success of education officials in the 
country concerned.
This program is a simple practice in conducting 
a unified test every three years for 15 year old 
students in Reading, Mathematics and Science 
in the participating countries who are willing 
to measure and compare the progress of its 
students in the above mentioned fields. It is no 
secret that reading as an entry to all studies is 
the field that receives most of the emphasis as 
it is widely believed that if  you cannot read 
well,you cant study well, and  it would be hard 
for you to advance in most academic fields of 
study.
This program became so popular among 

educators that in its most recent cycle, more 
than 150 countries decided to take part in it.
PISA is the acronym of Program for International 
Student Assessment. It is worth noting that 
many countries shied away from participation, 
among the 22 Arab countries, only Lebanon, 
Tunisia and Algeria participated, and despite 
the modest results achieved by those countries, 
their educators deserve a great credit for 
wanting to pin point the deficiencies that they 
are willing to admit in order to improve their 
performance in the future.
Other countries obviously feel too embarrassed 
to participate and too reluctant to take any 
measures to find out what is wrong in their 
systems of education, it is clear that these 
educators prefer to bury their heads in the 
sand rather than admit, take the blame for 
failure and leave the stage to others who can 
do a better job.
Canada showed a relatively impressive 
performance as it scored 3rd among the 150 
participants surpassed only by Singapore and 
Hong Kong in reading and 10th in mathematics, 
7th in Science. This may not be the best result 
but it is impressive. 

Canadian educators took the step to survey and 
it is certain that they will take further steps for 
better results in the future. This is not to say 
that the system is flawless as there remains a 
lot to be done. 

Finally, it is clear that relegating the problems 
of the present to future generations is not 
the best solution as problems of today can 
compound and lead to far greater diffictulties 
in the future, it is best to handle and problem 
today than tomorrow.

walid Addas – Science Teacher

Reading and the sands

Karin Larsen · CBC News 

The Syrian refugee who spent 
seven months living in limbo at a 
Malaysia airport has announced on 
social media that he is on his way 

to Canada. 
"For today, I am in Taiwan international 
airport. Tomorrow I will be reaching my 
final destination Vancouver, Canada," Hassan 
Al Kontar said in a video posted on Twitter 
Monday. 
Laurie Cooper, part of a group in Whistler, 
B.C., that has been raising money to sponsor 
the 37-year-old, said she learned a few days 
ago that his release from Malaysia was 
imminent. 
"It's unbelievable after all these months," said 
Cooper. "There's a lot of tears and a lot of joy."
Al Kontar, who is from Dama, Syria, worked 
as an insurance marketing manager in the 
United Arab Emirates from 2006 to 2012. 
He eventually lost his work permit after the 
Syrian conflict broke out in 2011, and was left 
scrambling to find a country that would issue 
him a visa so he would not have to return to 
Syria.
In March, he was turned away from a Turkish 

Airlines flight at the Kuala Lumpur airport, 
causing his three-month Malaysian work 
permit to expire.
Unable to find a country that would issue him a 
visa and unwilling to return to Syria, he became 
stranded in the transit area of the airport where 
he started documenting his existence on social 
media with posts that were sometimes funny 
and sometimes heartbreaking.
In April, Al Kontar told CBC News he 
couldn't return to Syria because he is wanted 
for military service and fears he'll be arrested 
upon landing. He's also Druze, a minority 
religious group in Syria that has been targeted 
by extremist groups.
On Oct. 1, he was arrested by Malaysian 
authorities at the airport and moved to an 
immigration detention centre where he's spent 
the past two months, raising fears he would be 
deported to Syria.
Cooper said she didn't have many details about 
how officials at Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada came to secure his release, 
other than staff from the Canadian High 
Commission in Singapore had been involved. 
"They did send someone, at least twice, to 
undertake all the interviews and medical 
tests that were required for him to meet the 

criteria for sponsorship," said Cooper. "I'm 
very grateful for everyone who stepped up to 
handle a really difficult situation."

Al Kontar was co-sponsored to come to 
Canada as a refugee through Cooper and the 
B.C. Muslim Association.

Upon arrival he will initially be living at 
Cooper's home. He has also been offered a 
full-time job at a Whistler hotel. 

"I'm not sure what his mental and physical 
state will be when he arrives, so the first thing 
will be to give him a few days to rest and 
recuperate and then we'll talk about what his 
next steps are," said Cooper.

In his Twitter video, Al Kontar apologizes for 
his overgrown beard and hair and says he is 
looking forward to the future. 

"For the last eight years it was [a] hard, long 
journey. The last 10 months was hard. I could not 
do it without the help of my family, my Canadian 
friends, family and my lawyer," he said.

"Thank you all. I love you all."

Syrian refugee stranded in Malaysian 
airport for 7 months coming to Canada

Hassan Al Kontar says he,s on his way to Whistler, thanks to Canadian friends, sponsors
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Anna Mehler Paperny

TORONTO (Reuters) - Canada is on 
track to receive its highest number 
of refugee claims since record-
keeping began nearly three decades 

ago, the latest data shows, as the government’s 
handling of immigration comes under scrutiny 
ahead of next year’s federal election.
Despite cooler weather, the number of refugee 
claimants jumped past 6,000 in October, 
the highest monthly tally this year, the data 
released on Thursday showed.
That takes total claims in the first 10 months 
of 2018 to 46,245, putting the country on track 
to surpass last year’s record even as the quasi-
judicial body that adjudicates claims struggles 
to work through a 64,000-person backlog.
The Immigration and Refugee Board started 
tracking refugee claimant data in 1989.
Prime Minister Justin Trudeau’s government 
faces a widely held belief that Canada has been 
overwhelmed by immigrants pressing asylum 
claims, even though it receives far fewer than 
many other countries. The government has 
struggled to balance Canada’s reputation as 
a haven for those fleeing persecution with 
warnings that filing refugee claims is no “free 
ticket” to remain in the country.
The governing Liberals have come under fire 
for their handling of the more than 37,000 
people who have walked across the Canada-
U.S. border seeking asylum since January 

2017 — many of whom told Reuters they 
did not feel safe in President Donald Trump’s 
United States.
About 1,400 crossed the frontier in October, 
down from 1,600 the month before. But most 
refugee claimants enter the country by other 
means, and their numbers are growing.
“There are 65 million refugees in the world, 
and there are many desperate people trying to 
find safety and refuge in western countries,” 
said Toronto-based lawyer Lorne Waldman. “I 
think we’re going to see 50,000-plus (refugee 
claims annually) for the foreseeable future.”
A spokesman for Immigration and Refugees 
Minister Ahmed Hussen noted that this year’s 
budget included an additional C$74 million 
($56 million) for the Immigration and Refugee 
Board “to speed up the processing of asylum 
claims.” The hiring of 248 new staff “is under 
way,” spokesman Mathieu Genest wrote in an 
email.
About 56 percent of refugee claims finalized in 
the first three quarters of 2018 were accepted, 
according to the Immigration and Refugee 
Board, with lower acceptance rates for border-
crossers.
Border-crossers from Nigeria and Haiti, who 
made up the largest groups of border-crossers, 
had relatively low acceptance rates compared 
with other nationalities, at 29.3 percent and 
11.6 percent, respectively.
Canada’s government is trying to hasten the 

deportations of border-crossers whose refugee 
claims are not successful, classifying them 
with criminals as a top deportation priority.

The government should also prioritize 
integration of successful applicants, said 
Canadian Council for Refugees head Janet 
Dench, and ensure that tens of thousands of 
people are not left waiting years for permanent 
resident status.

“The longer you keep people in this limbo 
state, the longer before they can contribute 
fully to Canadian society.”

Reporting by Anna Mehler Paperny; Editing 
by Tom Brown

Source : Reuters 

FILE PHOTO: A Royal Canadian 
Mounted Police (RCMP) officer looks on 
as a woman carrying a child waits to cross 
the US-Canada border into Canada in 
Champlain, New York, U.S., February 14, 
2018. REUTERS/Chris Wattie/File Photo

Canada set to get most refugee claims in nearly three decades

David Ljunggren, Rod Nickel

OTTAWA/WINNIPEG, Manitoba 
(Reuters) - The Canadian 
government is considering a 
request from Alberta to share the 

cost of buying rail cars to move an additional 
120,000 barrels per day of crude oil from the 
nation’s oil-rich province, two sources with 
direct knowledge of the matter told Reuters.
Under the terms of the proposal submitted 
by the Alberta government last week, the 
additional rail cars would be in service by 
October 2019 and would run until some time 
in 2022, the sources added.
The Alberta government estimates the one-
time capital cost of adding extra rail capacity 
at about C$350 million ($264.6 million), with 
the total operating costs spread over three 
years estimated at about C$2.6 billion, the 
sources said.

The 120,000 barrels per day of crude oil 
would cover most of the current estimated 
oversupply.
A spokeswoman for Alberta Premier Rachel 
Notley would not confirm the details of the 
proposal, but said the premier has previously 
said she wanted to add 120,000 barrels per 
day of capacity.
With a lack of pipeline capacity, Western 
Canadian oil producers have struggled to move 
oil to refineries in the United States, resulting 
in Canadian crude’s fetching record low prices. 
That has prompted the Alberta government to 
take urgent measures to shore up the industry, 
which drives its economy and accounts for the 
bulk of government revenues.
Alberta’s finance minister, Joe Ceci, told 
reporters on Wednesday the province had 
asked Ottawa for support on capacity 
expansions and said he was disappointed that 

crude-by-rail spending was not included as 
an expenditure line in a fiscal update released 
by Canadian Finance Minister Bill Morneau 
earlier in the day.
A spokesman for Morneau was not immediately 
available for comment.
($1 = 1.3229 Canadian dollars)

Source : Reuters 

Exclusive: Canada considering proposal to buy rail cars to 
move stranded crude - sources

FILE PHOTO: An oil pump jack pumps oil 
in a field near Calgary, Alberta, Canada, July 
21, 2014. REUTERS/Todd Korol/File Photo
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Fergal Smith

TORONTO (Reuters) - The Canadian 
province of Ontario, the nation’s 
growth engine, is cutting spending 
and taxes in an effort to boost the 

economy and rein in a deficit, which is projected 
to reach its widest level in seven years in 2018-
19, a fiscal update showed on Thursday.
The province’s new Conservative government 
said it will run a budget deficit of C$14.5 
billion ($11 billion) in 201819-, its widest 
since 201112- and more than double the 
C$6.7 billion deficit projected by the previous 
Liberal government in March.
The update did not provide forecasts beyond 
the current fiscal year, which disappointed 
some investors.
Ontario, with about a third of Canada’s 
population of 36 million, has one of the 
largest sub-sovereign debts in the world, at 
nearly C$350 billion in March. The province 
said its net debt-to-GDP ratio will rise to 40.5 
percent in 201819- from 39.2 percent in the 
prior year.
Borrowing in the current fiscal year is seen 
dipping to C$33.2 billion from C$33.9 billion 
in 201718-. Some of this year’s borrowing 
requirement was pre-funded.
Ontario’s appetite to borrow in more expensive 
international debt markets than Canada and 
rising rates “will further pressure finances while 
sending more taxpayer interest payments out of 
the country,” said Ryan Goulding, a fixed income 
analyst at Leith Wheeler Investment Counsel 
Ltd, which owns the province’s bonds.
The projected deficit for the current fiscal year 
is less than the C$15 billion deficit projection 
reported in September by the Independent 
Financial Commission of Inquiry, launched 
by the new government.

That projection reflected the commission’s 
proposed accounting adjustments and 
adjustments for revenue and expense 
projections, which were accepted by the 
Conservatives.

The fiscal update includes spending cuts of 
C$3.2 billion, about 2 percent of program 
expenses in the province, home to Canada’s 
biggest city, Toronto.

Those savings were offset by a C$2.7 billion 
reduction of revenue, of which C$1.5 billion 
was due to cancellation of a cap and trade 
carbon tax. The government also proposed tax 
cuts for low-income workers.

The gap between Ontario’s 10-year yield and its 
federal equivalent narrowed by 0.5 basis point 

to a spread of 66.50 basis points in favor of the 
province, according to Refinitiv Eikon data.

The government, which has a majority in the 
provincial legislature after it ended 15 years 
of Liberal rule in June, expects the economy 
to grow by 2 percent this year and 1.8 percent 
in 2019.

“The economic growth assumptions remain 
conservative enough to potentially allow for 
some upside,” said Robert Kavcic, senior 
economist at BMO Capital Markets.

Reporting by Fergal Smith in Toronto; Editing 
by Grant McCool and Matthew Lewis

Source : Reuters 

News

A Canadian flag flies in front of the Peace Tower on Parliament Hill in Ottawa, Ontario, 
Canada, March 22, 2017. REUTERS/Chris Wattie

Ontario 
forecasts widest 
budget deficit in 
seven years, cuts 

spending

Reuters) - Canada posted a budget surplus of 
C$1.21 billion in the first six months of the 
201819- fiscal year compared with a C$6.18 
billion deficit in the same period a year earlier, 
the finance ministry said on Wednesday.

Revenues jumped by 8.8 percent in the 
April-September period, helped by a greater 
intake from taxes and employment insurance 
premiums. Program expenses were up 2.8 
percent.

In September, Canada ran a budget deficit of 
C$1.36 billion compared with a deficit of 
C$3.28 billion a year earlier

Canada posts budget surplus in 
first six months of 2018/ 19

FILE PHOTO: A Canadian dollar coin, 
commonly known as the «Loonie», is pictured 
in this illustration picture taken in Toronto, 
Ontario, Canada, January 23, 2015. REUTERS/

Mark Blinch/File Photo/File Photo
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I would like to draw the attention of the 
Canadian government to one of the 
paradoxes facing newcomers in their 
new homeland, Canada. It is called 

(Canadian Experience).
Immigrants who immigrated  to Canada 
through (Skilled worker Program)
including teachers, doctors, engineers, 
accountants and so many others, each of whom 
had spent years of study and achievement, 
then entered the workplace and achieved 
considerable experience in his/her home 
country, but the moment he or she sets foot 
in Canada, they must reset the meter again to 
start their life experience as if they have been 
born again. Whenever you apply for a job as 
an immigrant, you will be faced with a blunt 
question "do you have a Canadian experience?" 
Without showing any interest in the applicant's 
experience from the home country!
In this regard I have two objections to this 
traditional question:
First, such a question lacks logic, so how to a 
newcomer to have this experience since he or 
she is still considered as a newcomer!!!
The second, and the most important objection 
is that belittling the experience of newcomers 
that they have acquired in their countries 
and not taking them into account is a point 
of weakness and arrogance in the Canadian 
work system. I believe that if this system 
has changed its strategy and invested these 
experiences seriously, and if obstacles facing 
newcomers were removed through providing 
them with opportunities to enter the labor 
market faster, this would result in a variety 
of unique experiences, especially as Canada 
boasts multiculturalism and diversity on 
its land, so why not respectively boast the 
multiexperience as well so the Canadian 
society will become richer and richer rather 
than having only one experience called 
"Canadian experience".
I wonder if this is a kind of vanity or narcissism 
practiced by some companies and employment 
agencies in the country !! I think that this 
shouldn't be accepted in a country which is 
considered as a pioneer in diversity, and the 
flow of immigrants is a vital reason for the 
continuation of the pulse of life in it.
I wish the Liberal Government, represented 
by the Prime Minister Justin Trudeau, and I 
feel proud to be a member in his party, not 
to underestimate and to give the immigrants' 
expertise and minds the strength and to 
restrain the big companies that make Canadian 

experience a necessary condition for any work 
and are cultivated by this condition ( which is an 
illegal condition), to force the new immigrant 
to volunteer work, pending the experience of 
Canada, and call it a voluntary work, but this 
involves a lot of exploitation and extortion, 
and I have dedicated a subsequent article 
in which I talk in details about the problem 
and the contradicted concept of voluntary 
work in Canada. The title of that article was 
" Voluntary Work in Canada Between Virtue 
and Exploitation ".
Back to the subject, I hope to strive all 
together seriously to ease the burden on the 
new immigrant so that such recruitment  
requirements would be at the minimum level 
and in all fields, especially immigrants under 
the skilled worker program, such as academics, 
doctors, engineers and others whose files 
were originally accepted according to their 
certificates and skills in their countries. Is it 
permissible to deprive them of these skills and 
experiences as soon as they arrive in Canada? 
This is a matter of many contradictions, which 
lead to several disadvantages, and please let 
me shed light on  some of them.
1: It delays the integration of the immigrant 
into the Canadian society because of the lack 
of early entry into the labor market.
2: The lack of job opportunities will justify 
to the newcomer to seek social assistance, 
(Welfare) which  costs the state treasury and 
taxpayers millions of dollars each year. As a 
result of this matter, the newcomer will turn 
to be a dependent on the state aid, which will  
discourage the momentum and the determination 
of the newcomer instead of investing his or 
her potential and professionalism in a way that 
makes use and benefit.
Besides, there is a very important thing I would 
like to draw the attention of the government 
to. Immigrants, in general, especially those 
from the Middle East and Syria in particular, 
are mostly self-employed people who are 
not accustomed to taking welfare from their 
states. They are accustomed to work and exert 
efforts and solidarity among themselves. Most 
of them are characterized by unparalleled 
competence, expertise and professionalism 
in all fields. So I am afraid that those people 
will familiarize themselves with living aid, 
and consequently abandon their dreams and 
ambitions that they have planned for in their 
new homeland.
3: Some people will be obliged to work in the 
black market, which leads to employers taking 
advantage of them and sometimes not paying 

their wages, not to mention that tax revenues 
will be so difficult to collect.
4: The lack of early integration at work 
makes the newcomer vulnerable to the deadly 
nothingness, which may result in many social, 
health and psychological problems especially 
when it coincides with the first shock of moving 
to a new country. All of these obstacles will 
add salt to injury and make some immigrants 
think seriously to return to their homeland 
which may have negative implications for 
migration to Canada in general.
Perhaps there are several disadvantages that I 
leave to you and to the reader to imagine the 
consequences.
Proposal: If Canadian experience is needed, I 
propose to the government to create a program 
that can be called:
Canadian Experience Program (CEP), similar 
to the co-op program, but is more specific, so 
any new immigrant can join the program over 
a period of an intensive month, during which 
he or she will familiarize himself/ herself with 
the mechanisms and joints of the Canadian 
market, both according to his or her field and 
specialization. Thus, this interactive training 
program can be considered as an official 
gateway to the Canadian labor market.
 Nevertheless, out of a sense of responsibility, 
I would like to highlight the real problem that 
hinders the march of many people, including 
many friends in various fields. Not to 
mention our love for this great country, which 
welcomes all immigrants from everywhere 
and we consider it as our second homeland 
with pride, therefore we urge the government 
to stand strong against the abusers not to abuse 
or exploit anyone living on this land.
I hope that our government will consider 
this issue along with the proposal mentioned 
above.
Thank you for your good understanding.

Moutaz Abu Kalam 
Editor-in-Chief

Important message to the Canadian government,  
Canadian Experience Problem !!!


