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Ontario  government 
cuts $25M in funding for 

specialized school programs
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Most Canadian employees 
are ready to quit their jobs7

Voluntary work in Canada
between virtue and exploitation2
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لكل من فقد عزيزً�، �أو فقد وطنًا �أو بيتًا، ولكل من �ُضلب حريًة، عزً� �أو جمدً� ومل ينظر يف ق�ضيته �أحد�، ولكل من يعاين �أملًا �أو 
مر�ضًا ومل ي�ضعر به �أخا �أو ولد�، ولكل مع�ضر �ضاقت به �ل�ضبال ومل يجد معينا وال �ضند�، ولكل من خانته �لظروف وخانه �ل�ضديق 
بعد �أن ظن منه �لود و�لوفا، ولكل من �ضعى و�جتهد ومل ينل من �ضعيه �إال �لهَم و�لكد و�لتعب، ولكل من �أبى �إال �أن ُيفكر ويتحرى 
�حلقيقية و�أبى �أن ُيغلق �لعقل و�لتفكري ويقبل باخلر�فة و�لهوى، ولكل تائه مل ي�ضادف هدى، ولكل �ضائل حري�ن ينتظر �لرجا، 
ولكل من �عطى ومل يوفى �أجر� ومل يذكر له ف�ضال، ولكل وحيد مل يوؤن�س وح�ضته �أحد�، ولكل �ضابٍر حمت�ضِب مل يجرب بخاطره 
�حد�، ولكل من �أح�ضن وعامل �لنا�س بوٍد و�إخال�ٍس وما ناله منهم �إال �لنكر�َن و�جلفا، ولكل من جاع ومل يجد ما ي�ضد �جلوعا 
ُحبا، ولكل من �ضاعت حقوق له ومل يجد لها ر�دً� وال من�ضفا،  و�لرمقا، ولكل من و�فته �الأحز�ن مغرتبا، ومل يو��ضيه �أهٌل وال �ضُ
للدفا،  �ضوقا  مات  م�ضرد  ولكل  �أحد�،  ظامله  يقا�ضي  مل  مظلوم  ولكل  و�ملال،  �الأيام  وخيبته  و�لنا�س  �لزمان  عليه  جار  من  ولكل 

...ولكل... ولكل... ولكل... �أقول ال حتزن.

كل ع�م واأنتم والن��س جميعً� والأنع�م والأنه�ر والزرع وال�سرع والن�سل ب�ألف خري..
بقلم رئي�س التحرير: معتز اأبوكالم

عام جديد ومعايدة بعنوان: 

ال حتزن..

لطاملا �أ�ضرتني عبارة رددها �ضاعٌر ر�حل: " �إن �أكرث ماي�ضقيني �أن �أ�ضطرللدفاع عن قيثارتي �أكرث مما �أعزف عليها ".. 
رمبا �أخذتك �جلملة �ىل و�قعك ومعاناتك يف م�ضارك �ملهني و�حلياتي على مد�ر عقود ، ولكني �أر�ها ماثلة يف حالتني �ثنتني 
و�نك�ضار قلمني وود�ع قامتني يف �ل�ضنو�ت �الأخرية " رحيل �الأ�ضتاذ حمدي قنديل خالل عامنا �لذي م�ضى 2018 ، وغياب 
�لكاتب �لدر�مي �لقدير�أ�ضامة �أنور عكا�ضة من قبل..وقد يبدو �لتز�من مثريً� لدّي �أن �أتلقى نباأ وفاة �الأ�ضتاذ قنديل فيما كنت 
�أتابع حلقة من حلقات �مل�ضل�ضل �جلميل " �أر�بي�ضك " ويف �إعادة للعر�س جديدة ، �إمنا يف زمن �لف�ضائيات وبث �ل�ضتاليت 
هذه �ملرة.. - كالهما �نك�ضر قلمه دون �إر�دة منه.. كالهما خا�س معارك ومد�خالت يف �إجازة �لعر�س �أو �لن�ضر.. كالهما 
هام حبًا ب�ضخ�ضية �لفار�س يف زمن �لالفرو�ضية.. وكالهما �أدىل �ضر�حًة ب�ضهاد�ته وهو يروي حكايته مع �لرقابة �ل�ضارمة.. 
" كنت �أزرع بذرًة يف عمل و�أمنيها يف عمل ثاٍن و�أ�ضقيها يف عمل ثالث الأقطفها ثمرة عذبة �ملذ�ق نا�ضجة يف عمل ر�بع ".. 
لطاملا ردد �أ�ضامة هذ� �لقول " ماال ُيدرك كّله اليرتك جّله ".. و�أما ملاذ� �ختار �الأ�ضتاذ �لر�حل حمدي قنديل عنو�نه قلم 
�لتي كان يدخل بها مكتب رئي�س  �لن�ضخة �الأوىل ملقاله �ملكتوب  �أن  ، فالتف�ضري �لذي قّدمه بدهٌي وجميل ومفاده  ر�ضا�س 
�لتحرير �أو مدير �لتحرير �مل�ضوؤول الإجازتها و�ل�ضماح �أو عدم �ل�ضماح بن�ضرها كان يحر�س �أن تكون مكتوبة بقلم ر�ضا�س 
ل�ضهولة �ل�ضطب و�لتعديل.. ومن هنا جاء �ختياره لعنو�ن قلم ر�ضا�س ليتّوج برناجمه �لقدير �لذي مت �إيقافه دون �أن يحني 
�ضاحُبه هامَته.. بالتاأكيد ماعرف �الإثنان �أن �لزمن تطور جد� �إال فيما بعد ، فالرقيب و�ضاحب �لقر�رماعاد يكتفي بك�ضر 

�لقلم وال بقطع �أوتار �لقيثارة.. رحم �هلل �لقديرين وهما يخطان �الآن �أجمَل �ضهادة جريئة يف دنيا �حلق... 
مروان �سواف.. فجر الأول من ين�ير ك�نون الث�ين 2019 – �س�ن لوران – مونرتي�ل ..

ما خطه قلم الر�صا�ص..
وما قاله البحر..

الإعالمي القدير مروان �سواف
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ذكيا  بللديللال  تطلق  االإمللللارات 
لعقوبة ال�صجن!

�الإلكرتونية"  "�لعالمة  ��ضتخد�م  قريبا  �الإمار�ت  تبد�أ   
فيما  وذلك  �ل�ضجن،  لعقوبة  كبديل  �ملجرمني  على 

يخ�س مرتكبي �ملخالفات �جلنائية �ل�ضغرى.

قو�نني  با�ضتخد�م  �الإمار�ت  تبد�أ  �أن  �ملقرر  ومن 
�حلب�س �ملنزيل، مب�ضاعدة "�لعالمة �الإلكرتونية"، على 

كل من يحكم عليه بال�ضجن ملدة تقل عن �ضنتني، �ضريطة 
�أال ي�ضمل �حلكم �لق�ضائي �أمر� برتحيل �ملتهم خارج �أر��ضي 

�لبالد.

ومبعنى �آخر، �أ�ضبح من �ملمكن �أن ي�ضجن �ملجرم د�خل منزله مع لب�س "عالمة �إلكرتونية"، عو�ضا 
عن حتويله ليقبع يف �ل�ضجن، يف حني ينطبق ذلك مثال على �ل�ضارقني ومزوري �ل�ضيكات �لبنكية.

�ل�ضغرية. �جلنايات  مرتكبي  على  �ملالية  �لغر�مة  كما قد ت�ضتخدم "�إ�ضو�رة GPS"  لتخفيف 

قادرة على حتديد ور�ضد موقع  �أنها  وتعرف "�لعالمة �الإلكرتونية " با�ضم "�إ�ضو�رة GPS"،  ذلك 
�ل�ضخ�س �لذي يلب�ضها �أينما وجد، يف حني ميكن ��ضتخد�مها �أي�ضا على �الأ�ضخا�س �لذين مل تنته 

حماكمتهم بعد، �أي قبل �إثبات �لق�ضاء تورطهم يف �جلرم ب�ضكل نهائي.

�أو يتاجر باملخدر�ت، ومرتكبو  وي�ضتثنى مما �ضبق كل من يكرر �جلرمية نف�ضها، وكل من يتعاطى 
�جلر�ئم �جلن�ضية �أي�ضا. 

كما يقوم عنا�ضر �ل�ضرطة بزيارة �ملجرم يف منزله ب�ضكل دوري، بغية فح�س "�لعالمة �الإلكرتونية" 
وكتابة �لتقارير �ملتعلقة بالق�ضية، يف حني يتوجب على �ملجرم �إبالغ �ل�ضرطة عند تغيري مكان �إقامته 

�أو عمله.

The National :امل�سدر
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�ملدر�ضة  من  �الأوالد  يح�ضر  عندما 
ينحنون نحو �لي�ضار �إىل �ملطبخ بحثًا 

عن �أمهم، وال ينحنون �إىل �ليمني حيث مكتبي 
بحثًا عّني، رغم �أن مكتبي مقابل للمطبخ متامًا،

ال �أتوّقف كثريً� حول هذ� »�لتطني�س«، �أحيانًا �أ�ضمع �أمهم 
تقول لهم: »�ضلمتو� على �أبوكم؟.. روحو� �ضلمو�«.. بني هذ� �لطلب 
�أتوقف كثريً�  وتنفيذه ي�ضتغرق �الأمر من ربع �إىل ن�ضف �ضاعة، وال 

حول هذ� »�لتطني�س« �أي�ضًا ..
فالدنيا زحمة، و�لطرق �ملوؤدية من �ملطبخ �إىل غرفتي ت�ضهد �زدحامًا 

مروريًا كبريً�، وقد ي�ضتغرق منهم �لو�ضول �إيّل وقتًا �أطول..
يف نهاية �ملطاف ي�ضلون نحوي فر�دى و �ضالم وحتية باردة

من  بال�ضدفة  خرجت  �الأبناء،  �أكرب  و�ضول  وفور  �ملا�ضي،  �ال�ضبوع 
�ضيئًا  �لو�لدة«  »�ل�ضت  مبناولة  يهّم  �ملطبخ  يف  يقف  فوجدته  مكتبي 
ما، وعندما ر�آين تر�جع و�أخفاه خلف ظهره، فاأكملت طريقي دون 

�نتباه..
وعند �لعودة �ضبطته وهو ي�ضع بفمها »�إ�ضبع �ضوكوالتة« فاخرً� قد ��ضرت�ه لها من م�ضروفه، وعندما 

ر�آين خجل مني ومل يعرف كيف يتد�رك �ملوقف،
�أن يخرج من جيب بنطاله »�جلينز« حلوة »كرملة« كانت ملت�ضقة يف قعر �جليب  ثم بعد ثو�ٍن حاول 

بالكاد �أخرجها، وعليها بع�س قطع مناديل �لورق حماواًل �إهد�ئي �إياها ف�ضكرته
�أنا ال �أتوقف كثريً� حول هذ� »�لتمييز �لعن�ضري«، �ضحيح �أن �ل�ضوكوالتة �لتي ��ضرت�ها الأمه لذيذة جدً�، 

ونف�ضي فيها �إىل هذه �للحظة، لكنني ال �أنزعج من ميلهم كل �مليل نحو �أمهم، فقد كنا مثلهم و�أكرث،
رغم كّد �الأب و�ضفر �الأب وتعب �الأب وحنان �الأب، �إال �أن �جلنوح يكون نحو �الأم، وهذه طبيعة فطرية ال 

نتحّكم فيها!
�إما بعد �لرحيل، و�إما بعد �ملر�س  �إال متاأخرً�،  �أن �الأوالد ال يكت�ضفون حّبهم �جلارف الآبائهم  �لغريب 

وفقد�ن �ل�ضهية للحياة ..!!
وهذ� حب متاأخر كثريً� ح�ضب توقيت �الأبوة.. 

�الآن كلما تهت يف قر�ر، �أو �ضاقت علّي �حلياة، �أو ترددت يف ح�ضم م�ضاألة .. تنّهدت وقلت: » �أين �أنت 
يا بابا«..

لو �أعرف �أن �لعمر ق�ضري �إىل هذ� �حلد، لكنت �أكرث قربًا من �بي.
يف  جلو�ضه  مكان  وي�ضغر  ميوت  عندما  �الأب  وقيمة   ، �لطعام  يف  نفقده  عندما  �مللح  قيمة  نعرف  نحن 

�لبيت.
�إذ عندما ميوت يفتقد �الأبناء وجود ذلك �لبطل يف حياتهم �لذي كان يقودهم بثبات �إىل بر �الأمان.

�إال  �لقطار  قائد  قيمة  �ضفر طويل اليعرفون  �الأب يف رحلة �حلياة كر�كبي قطار يف  كلها مع  فاالأ�ضرة 
عندما يتعطل بهم ، ويبد�أ قائده يف �لتفاين الإ�ضالحه و�إعادة ت�ضغيله رغم �ضخامته.

�الأب وحده هو �لذي ال يح�ضد �بنه على موهبته وتفوقه، بل بتفوقه يتباهى ويفرح ويفاخر و�الأب وحده 
هو �لذي يخفي �أخطاء �إبنه ، ويغفرها وين�ضاها.

و�الأب وحده هو �لذي يتمنى �أن يكون �بنه �أف�ضل منه يف حياته.
لل�ضفاء  و�لتماثل  منه  �لتعلم  بعد  �ملذ�ق  حلو  ناجع  دو�ء  لكنه  حينه،  يف  موؤمل  البنه  �الأب  تاأنيب 

و�ال�ضتقامة.
تاأنيب �الأب ي�ضدر من جو�ر قلبه ال من جد�ر قلبه،،،،، �إذ يتاأمل وهو يوؤنب �بنه.

قلب �الأب هبة �هلل �لر�ئعة الأبنائه.
�أخريً� �أقول:

�الأم حتب من كل قلبها
و�الأب يحب بكل قوته

)رب �رحمهما كما ربياين �ضغري�(.
و��ضلح لنا ذرياتنا ونياتنا.

اأي�م كندية تتمنى لو تتعرف على ك�تب هذه املق�لة لت�سكره.

منوعات

عاملتان �صوريتان
ت�صتحقان كل الفخر واالحرتام االأب.. حب ال ين�صب

�جلدر�ن  ماور�ء  روؤية  تقنية  �ضاحبة  قتابي،  دينا  �الأمريكية  �ل�ضورية  �لربوف�ضور  �ليمني  على 
ورئي�ضة مركز �لـMIT لل�ضبكات �لال�ضلكية .. 

عاملة �ضورية رفيعة مت تكرميها من قبل �لرئي�س �المريكي �ل�ضابق بار�ك �أوباما باإقامة حفل تكرمي 
خا�س لها و�نتخبت موؤخرً� كع�ضو يف �الأكادميية �لقومية �الأمريكية للهند�ضة NAE تخرجت عام 
1٩٩٥ من جامعة دم�ضق ببكالوريو�س يف �لهند�ضة �مليكانيكية و�لكهربائية .  وهاجرت الأمريكا 

عام 1٩٩٩ لتبد�أ م�ضو�رها.

وعلى �لي�ضار �لدكتور �ملهند�ضة �ل�ضورية �لفرن�ضية �ضريين حم�ضو  )�خرت�عها يف جمال �لطاقة 
�ملتجددة( وحا�ضلة على بر�ءة �خرت�ع دولية لت�ضميمها نظام عنفات هو�ئية جديد عام 201٥ 
�أف�ضل 100 �مر�أة حول �لعامل. تخرجت من جامعة �لقلمون  BBC �ضمن  �لـ  و�ضنفتها �ضبكة 
كلية �لهند�ضة �لكهربائية وتابعت در��ضتها �لعليا يف فرن�ضا جامعة فر�ضاي. ف�ضال عن در��ضتها 

�لقانون �الإ�ضالمي يف جامعة دم�ضق. �أكملت قبل فرتة عامها �لثالثني فقط. 
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اطالالت انيقة
بف�صتان ال�صهرة املخملي

�ملمكن  مون  �الأناقة  عامل  اليغيب عن  تقريبًا  �ملخمل  فقما�س  هذ�  وبقوة  ر�ئجة  �ملخمل  ف�ضاتني  التز�ل 
�عتباره من �لت�ضاميم �لتي ميكن �رتد�ئها ل�ضنو�ت طويلة.

ولطاملا �ضّكلت ف�ضاتني �ملخمل خيار قوي للنجمات �لعاملّيات و�لعربيات و�للو�تي تاألقن بت�ضاميم �ضهرة 
ات منّوعة و�ألو�ن غنّية منهن باأ�ضلوب �لب�ضاطة �لر�قية و�الأنيقة كخيار�ت كل من مونيكا  من �ملخمل بق�ضّ
بيلوت�ضي Monica Bellucci، و�أجنلينا جويل Angelina Jolie و يا�ضمني �ضربي و�ملغنية يار� 
�ملثري و�جلذ�ب على خيار�ت كل من هيفاء وهبي و بيال  وكارول �ضماحة، بينما تقريبًا طغى �الأ�ضلوب 
حديد Bella Hadid وكارال حد�د ونادين �لر��ضي و غريها من �طالالت �لنجمات بف�ضاتني �ضهرة من 

لة لديكي؟ �ملخمل و�لتي �خرتنا لك جمموعة ممّيزة منها لت�ضّوتي معنا لالإطاللة �ملف�ضّ

امل�سدر : هي

على �ملر�أة �أن تقّدر قيمة نف�ضها وتويل �أهمّية ملا ي�ضعدها لتنعم ب�ضّحة نف�ضية 
�ضليمة، وهذه �لن�ضائح �لتي ندعو �لن�ضاء �إىل �ّتباعها 

�لعربي.  �لعامل  �لنف�ضية �الأكرث �ضيوًعا، ال�ضيما يف  �لقلق و�لتوتر و�الكتئاب، من �الأمر��س 
"�ضيدتي. نت" يّطلع من �مل�ضرفة على برنامج �ل�ضّحة �لنف�ضية يف "منّظمة �أطباء بال حدود" يف 

بريوت، د�نا �للّحام، على �ضبل �حلفاظ على �ل�ضحة �لنف�ضية للمر�أة:

1- م�ذا نعني ب�ل�سحة النف�سّية ؟
تعّرف منّظمة �ل�ضحة �لعاملية �ل�ضحة �لنف�ضية، "كحالة من �لعافية ي�ضتطيع فيها كل فرد �إدر�ك �إمكاناته 

�خلا�ضة، و�لتكّيف مع حاالت �لتوّتر �لعادية و�لعمل ب�ضكل منتج ومفيد، و�الإ�ضهام يف جمتمعه �ملحلي".

على  �لتعب  �أعر��س  تظهر  كما  �إّنه  حيث  �الإن�ضان،  �ضّحة  من  يتجّز�أ  ال  جزًء�  �لنف�ضّية  �ل�ضّحة  وُتعترب 
�أج�ضامنا، قد ت�ضاب �أذهاننا بالتعب.

�أغلب  يف  يوؤّدي  ما  و�ضلوكه،  وم�ضاعره  تفكريه  من  كل  يتاأثر  نف�ضي،  تعب  من  ما  �ضخ�س  ي�ضكو  عندما 
�الأحيان �إىل تّغري�ت جذرية يف حياته �ليومية، و�ضعوبة يف �أد�ء �ملهام �حلياتية.

وتتفاوت هذه �مل�ضاكل �لنف�ضّية بدًء� من م�ضاكل طفيفة كال�ضعور بالقلق �ل�ضديد، و�ضواًل �إىل م�ضاكل �أكرث 
خطورًة مثل �الكتئاب �حلاّد و�لُذهان.

2- هل هن�ك اختالف بني الذكور والإن�ث؟
�إجمااًل، ُتعترب معّدالت �الإ�ضابة باالإ�ضر�بات �لنف�ضّية مت�ضاوية بني �لرجال و�لن�ضاء، ولكّن �الختالف قد 

يكون يف نوع �ال�ضطر�بات �لنف�ضّية و�ال�ضتعد�دية لطلب �لعالج.

�أكرث  �أّن �لظروف �الجتماعية �لتي حتوط بالن�ضاء يف بع�س �ملجتمعات، قد جتعلهم  �أن ننكر  ال ميكننا 
عر�ضًة لالإ�ضابة مب�ضاكل نف�ضّية من �لرجال. �إال �أّن ��ضتعد�د �لن�ضاء للتحدث عن م�ضاعرهّن، باالإ�ضافة 

�إىل �ل�ضبكات �الجتماعية �لتي يبنونها حولهّن، ميكن �أن ت�ضاعدهّن على تخّطي بع�س هذه �مل�ضاكل.

 4 كل  بني  من  �مر�أة  حتتاج  فقد  �لن�ضاء،  بني  �ضيوًعا  �الأكرث  �لنف�ضّية  �ال�ضطر�بات  من  �الكتئاب  وُيعترب 
ن�ضاء �إىل �لعالج من �الكتئاب، كما تخترب �لن�ضاء ��ضطر�بات كالقلق و�لو�ضو��س �لقهري مبعّدل �أكرب من 

�لرجال، بينما تتفاقم عند �لرجال م�ضاكل �الإدمان على �ملخدر�ت و�لكحول، كما ُتظهر بع�س �لدر��ضات.

3- متى يجب اأن يبداأ الهتم�م ب�ل�سحة النف�سّية؟
�الهتمام  فاإنَّ  وبالتايل  �جل�ضدية.  بال�ضّحة  �الهتمام  بقدر  �ضروري  �لنف�ضية  بال�ضّحة  �الهتمام  �إّن 

ا حتى �ل�ضنو�ت �ملتقّدمة من عمر �الإن�ضان. بال�ضّحة �لنف�ضية، يجب �أن يبد�أ منذ �لطفولة ويبقى مهمًّ

اأن  قبل  اأولدهم  لدى  النف�سّية  ال�سحة  وتنمية  احلف�ظ  يف  بداية  الأهل  دور  م�   -4
ي�سبحوا يف �سن الر�سد ويعتنوا به� ب�أنف�سهم، ومن ثمَّ ب�أولدهم؟

-لالأهل دور مهّم يف �حلفاظ على �ضحة �أطفالهم �لنف�ضية كما �جل�ضدية، وذلك من خالل:
- تاأمني بيئة �ضليمة وحا�ضنة ينمو فيها �لطفل.

- �حل�ضور �الأبوي �ل�ضليم من خالل لعب �أدو�ر �الأبّوة و�الأمومة ب�ضكل �ضحيح.
- �لتنّبه الأّي موؤ�ضر�ت قد تدل على معاناة �لطفل.

- عدم �لرتدد �أو تاأجيل طلب �مل�ضاعدة من �خت�ضا�ضي عند �حلاجة.
وذلك لتجّنب تطور �أعر��س نف�ضية حاّدة قد توؤّثر على حياة �الأطفال �مل�ضتقبلّية.

وال تقع �مل�ضوؤولية على كاهل �الأهل فقط، �إمنا للمدر�ضة دور �أ�ضا�ضي 

ا، ولهذ� تقوم "منّظمة �أطباء بال حدود"، بتنفيذ بر�مج توعية يف �ملد�ر�س من خالل تدريبات تزيد من  �أي�ضً
ة. قدرة �جل�ضم �لرتبوي على �لتنّبه �إىل �مل�ضاكل �لنف�ضّية لدى �لتالميذ، وحتويلهم �إىل �جلهات �ملخت�ضّ

ومن هنا �لتاأكيد على �لدور �لتكاملي بني �الأهل و�ملدر�ضة للحفاظ على �ضّحة �لطفل �لنف�ضّية.

5- م� هي اخلطوات التي يجب اعتم�ده� للحف�ظ على ال�سحة النف�سّية لدى املراأة؟
على �ملر�أة �أن تقّدر قيمة نف�ضها وتويل �أهمّية ملا ي�ضعدها لتنعم ب�ضّحة نف�ضية �ضليمة.

من �لن�ضائح �لتي ندعو �لن�ضاء �إىل �ّتباعها هي :
�الهتمام بج�ضدها، من خالل �عتماد منط حياة �ضّحي، �أكل �ضّحي ، ومتارين ريا�ضية.

جتّنب مالمة �لذ�ت �أو �ل�ضعور بالذنب و�لتق�ضري حيال و�جباتها.
بناء عالقات �جتماعية �ضليمة.

تطوير مهار�ت �لتعامل مع �ل�ضغوط.
و�ضع �أهد�ف �ضخ�ضّية قابلة للتحقيق.

طلب �مل�ضاعدة من �خت�ضا�ضي نف�ضي عند �حلاجة.

6- هل ت�سبح املراأة بعد �سن الي�أ�س اأكرث ح�جة لالعتن�ء ب�سحته� النف�سّية؟
�إّن �لتغرّي�ت �لبيولوجّية �لتي تطر�أ على �ملر�أة يف مر�حل متعددة من حياتها، توؤّثر بالطبع على �ضحتها 
�لنف�ضّية، فكما هي �حلال يف مرحلة �لبلوغ، وخالل �حلمل وما بعد �لوالدة، ُتعترب مرحلة �نقطاع �لطمث 
مرحلة ح�ّضا�ضة، حيث يزيد �ضعور �ملر�أة بالقلق من �لتقّدم بالعمر، وهذ� تعرّب عنه من خالل م�ضاعر 

ا عندما ال حتظى �ملر�أة بالدعم و�لتفّهم من حميطها. �الإحباط و�للجوء �إىل �لعزلة، وخ�ضو�ضً

 ،� ولذلك، فاإنَّ حت�ضري �ملر�أة للتغرّي�ت �لبيولوجّية و�لنف�ضّية �لتي قد تتعر�س لها يف هذه �ملرحلة مهم جدًّ
قد ي�ضاهم يف جتّنب وقوعها يف دّو�مة �لكاآبة.

امل�سدر �سيدتي

ن�صائح هامة لتنعمي ب�صحة نف�صية �صليمة

اأناقة و�صحة
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�إذ�  ينفد  ال  مورٌد   - قيمًة  �الأكرث  موردنا  هو  �لب�ضري  �ملال  ر�أ�س 
�متلكنا �لقدرة على �الرتقاء به نحو �إمكاناته �لكاملة.

�إىل  �لع�ضرين  �لقرن  ثمانينيات  �أو�خر  منذ  �لتجارة  عوملة  �أدت 
لالقت�ضاد�ت  �لهائلة  �الحتياجات  لتلبية  �لعمل  �ضوق  عوملة 
�لنا�ضئة؛ وهو ما نطلق عليه �ليوم ��ضم "�ل�ضر�ع على �لكفاء�ت". 
مدفوعًة  �لعايل  للتعليم  �لعاملية  �ل�ضوق  ن�ضاأت  نف�ضه،  �لوقت  ويف 
من  تتطلب  و�لتي  لل�ضهاد�ت،  و�مل�ضرتكة  �جلديدة  باملعايري 
وقت  �أي  من  �أكرث  �جلهد،  من  مزيٍد  بذل  و�جلامعات  �ملد�ر�س 

م�ضى، ال�ضتقطاب خرية ونخبة �لطالب.

�زد�دت حّدة �ملناف�ضة على خلفية �لثورة �لرقمية و�نطالق �لثورة 
�ل�ضناعية �لر�بعة. وتدرك �لدول و�ل�ضركات حول �لعامل حاجتها 
ال�ضتقطاب �ملو�هب ذوي �مل�ضتويات �لعالية من �لقدر�ت �لكامنة، 
�ل�ضخمة  و�لبيانات  �ال�ضطناعي  �لذكاء  جماالت  يف  خا�ضة 
و�إعد�دهم  وتدريبهم  وغريها،  �الإلكرتوين  و�الأمن  و�الت�ضاالت 

لي�ضبحو� رو�دً� وقادة يف جمال �البتكار.

ولطاملا ركزت �لدول �لنا�ضئة على بناء �قت�ضاد�تها، لكنها بد�أت 
�الآن يف �لتوّجه نحو �لتعليم باعتباره �أولوية هامة، وحققت نتائج 
مذهلة يف كثري من �الأحيان. فاجتهت �ل�ضني، على �ضبيل �ملثال، 
نحو بناء و�حد من �أكرث �لنظم �جلامعية جناحًا يف �لعامل )حو�يل 
7.٥ مليون خّريج يف عام 2017، وهو �ضعف �أعد�د �خلّريجني يف 
عام 2007(. وقد �أدى هذ� �لرتكيز على �جلامعات و�ال�ضتثمار�ت 

�لهائلة يف جمال �الأبحاث و�لتطوير �إىل �أن ت�ضبح �لدولة من �أكرث 
ت�ضنيفها  �لدولة  عّززت  حيث  �لعامل،  يف  �بتكارً�  �القت�ضاد�ت 
بو�قع خم�ضة مر�كز وفق موؤ�ضر �البتكار �لعاملي لعام 2018. وحتتل 
�ل�ضني �ليوم مرتبة متقدمة قيا�ضًا بدول مثل كند� و�لرنويج، على 

�ضبيل �ملثال ال �حل�ضر.

يرتبط �لرتكيز على تطوير �لتعليم طردً� مع �البتكار ... وبالتايل 
يوؤدي لتحقيق مزيد من �الزدهار. وكان جاري بيكر، �حلائز على 
وجود  �إىل  ي�ضري  �قت�ضادي  خبري  �أول   ،1٩٩2 عام  نوبل  جائزة 
�ضلة بني �ال�ضتثمار يف �لتعليم ومنو �لدخل على �مل�ضتوى �لفردي 
�ملال  "ر�أ�س  �ملتميز  مفهومه  ويو�ضح  �ضو�ء.  حد  على  و�لوطني 
�لب�ضري" �ملوّجه لل�ضركات، �أ�ضباب �لنجاح �لذي حتققه �ل�ضركات 

�لتي تعزز ��ضتثمار�تها يف جمال �لتدريب.

م�ضرية  يف  �مل�ضتمر  �لتقدم  مع  بيكر  جاري  حتليل  �أهمية  وتزد�د 
�حلديثة،  و�ملجتمعات  �ل�ضركات  غر�ر  وعلى  �لرقمي.  �لتحول 
�ملهار�ت  من  �لعديد  �حلايل  �لع�ضر  يف  �الأفر�د  يتقن  �أن  ينبغي 

�ملتنوعة ود�ئمة �لتطور.

�أعتقد �أكرث من �أي وقت م�ضى �أن ��ضتثمار�تنا يف ر�أ�س �ملال �لب�ضري 
بحاجة ملزيد من �لتطور و�لكثافة خلدمة م�ضلحة �جلميع.

ميكن لل�ضركة �أن تتحلى باالإبد�ع، ومتتلك قدرة �حلفاظ على هذه 
�ل�ضمة �ملتميزة، ب�ضرط �أن تلعب دورها يف جمال �لتعليم بجّدية، 

وهناك عدة �أ�ضاليب خمتلفة للقيام بذلك.

�لتدريب  مبادر�ت  مع  �الأملاين،  �لنموذج  قوة  نقاط  نعلم  نحن 
�ملهني للمر�هقني �عتبارً� من �ضن 14 عامًا. فقبل ب�ضع �ضنو�ت، 
بد�أ �لرئي�س �لتنفيذي لو�حدة من �أكرب �ضركات ت�ضنيع �ل�ضيار�ت 
حاجة  يوؤكد  �لذي  �الأمر  كمتدرب،  �ملهنية  م�ضريته  �الأملانية 
�ل�ضركات �إىل تدريب وتعزيز �لكفاء�ت دون �أي حدود لطموحاتهم 

بخالف �لتز�مهم ورغبتهم يف �لتعلم. 

من  �حلايل،  ع�ضرنا  يف  ن�ضهده  �لذي  �لرقمي  �لتحول  �ضيتطلب 
�الأجيال �ملقبلة �متالك مهار�ت علمية وتكنولوجية �أكرث �ضمولية 
من �أي وقت م�ضى؛ ونظرً� ملا متتلكه �ضركات �لتقنية من كفاء�ت 
ومو�هب مدّربة ومتميزة بف�ضولها للمعرفة و�البتكار، ينبغي عليها 
�لتعليم  خالل  من  للتنوير  جديد  ع�ضر  �إن�ضاء  يف  دورها  تعزيز 

و�الأبحاث �جلماعية، ومبا ي�ضب يف م�ضلحة �جلميع.

ب�تري�س ك�ين، الرئي�س التنفيذي ملجموعة ت�لي�س
امل�سدر : فوري�س ال�سرق الو�سط
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التعليم هو الرثوة احلقيقية يف امل�صتقبل
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ع�مر فوؤاد ع�مر
و�نتقائّية  �حل�ضابات،  كثرية  �لفنّية  م�ضريتها  خالل  جندها 
تتالزم  �لتي  �حلّقة  �ملهنّية  وتقّد�س  �ضتج�ّضد،  �لتي  لالأدو�ر 
وم�ضوؤولّية �لفنان، ويبقى �إح�ضا�ضها حا�ضرً� على �لّدو�م، وهي من 
�حللول،  �إىل  و�ضواًل  �لوعي  ��ضتز�دة  يف  �حلري�ضة  �ل�ضخ�ضّيات 
�لرت�كيب  هذه  وكّل  �إلغائها،  بهدف  �مل�ضتع�ضية  �مل�ضاكل  وعر�س 
�الأر�ضطوّية:  �لقاعدة  تقول  وكما  غريها،  من  غنى  �أكرث  جتعلها 

»�ال�ضتمتاع بالعمل ي�ضفي عليه �ملثالّية«. 

�الإن�ضان، و�ضالحه يف  �الأ�ضا�ضي  �لفنانة جيانا عيد هاج�ضها  َتُعدُّ 
باملجتمع  لالرتقاء  ذلك  وكّل  �جلميل،  و�ملفهوم  �لكلمة،  �حلياة 
وبذلك �ضيكون �لفنان قد حقق قيمة �ضامية، وقّوة موؤثرة، �ضو�ء 
كان ممثاًل �أو كاتبًا �أو خمرجًا �أو ر�ضامًا �أو مو�ضيقّيًا �أو ر�ق�ضًا، 
علينا  �ضوي،  غري  �أو  خاطئ  �ضيء  من  هناك  كان  »�إذ�  وت�ضيف: 
�أن ن�ضري �إليه وبطريقٍة متو�زنٍة، وجميلٍة، وهذ� ما يحّث �ل�ضخ�س 

موقع �خلطاأ للتفكري بها متاأّماًل ومعيدً� ح�ضاباته من جديد«.

يعّول يف مثل هذ� �لوقت على �ضخ�ضّياٍت و�عيٍة �ضادقٍة وحمّبٍة مثل 
هذه �لفنانة �لتي جتعل من �ضمريها قائدً� يف كّل �ضيء، بعيدً� عن 
�لغرور و�لبهرجة و�ال�ضتعر��س، ومن هنا يبدو حال �النتقاء لديها 
�ضفًة �ضرورّية ال ميكن �لتخّلي عنها، ومرورً� بال�ضخ�ضّيات �لتي 
�أكرث  وجتعلها  ت�ضتقطبها،  �لتي  �لنوعّية  مالحظة  ميكن  قّدمتها 
�ضجاعة خلو�س غمار �لتجربة، وهذ� ما يذكرنا ب�ضخ�ضّية »عنود« 
يف فيلم »�مليالد« �ل�ضخ�ضّية �الأوىل �لتي ج�ّضدتها فور تخرجها من 
�لنا�س  تعاطف  و�لتي  دم�ضق،  �مل�ضرحّية يف  للفنون  �لعايل  �ملعهد 
معها كثريً�، فهي �لفتاة �خلر�ضاء �لتي ت�ضّج ت�ضرفاتها بالكلمات 

و�الأحاديث، وبقيت �أيقونة يتابعها �ملتلقي ب�ضغٍف �ضنو�ٍت طويلة.  

جندها مقّلًة يف �لظهور �لتلفزيوين وغري مهتّمة بكثافة �لر�ضيد، 
لكن على �لرغم من ذلك �أدو�رها �أو�ضلتها �أواًل �إىل �ل�ضف �الأّول 
�أن  ��ضتطاعت  وهدوءها  فباتز�نها  �لعربي،  �لوطن  م�ضتوى  على 
تفوقها  على  وال  �ثنني،  موهبتها  على  يجادل  وال  حقيقّية  تكون 
�لن�ضف  �لفنانة جيانا: »كان فيلم «حادثة  وخ�ضو�ضّيتها، وتقول 
مرت» للمخرج �ضمري ذكرى هو �لعتبة �لو��ضحة بقّوة �لتي ُعرفت 
من خاللها عربّيًا على �ضعيد �ل�ضينما«، لكن »عيد« رف�ضت �لعديد 
من �لعرو�س �لتي تدفقت باجتاها، ومنها عرو�س �ضينمائّية من 
دول غربّية بعد عر�س هذ� �لفيلم، فلم تغرّي �ملعايري �لتي �عتمدتها 
ياأتي  �أن  فاإّما  �لعاملّية،  بريق  يهّزها  ومل  �أ�ضالتها  على  وحافظت 
�لّدور �لذي يليق �أو �أن يكون م�ضاألًة ال ميكن �لوقوف عندها �أبدً�.

وباحلديث عن �أدو�رها �ل�ضينمائّية نعّرج  �أي�ضًا على، لطيفة �لذي 
�أن نن�ضاه يف »�ملتبقي« للمخرج �الإير�ين �ضيف �هلل د�د،  ال ميكن 
و�أي�ضًا  ل�ضخ�ضّية فل�ضطينّية موؤثرة يف �حل�ضور و�ملعنى،  و�أد�ئها 
�ضخ�ضّيتها يف فيلم »ح�ضيبة« للمخرج رميون بطر�س، ويف »ر�ضائل 

�لكرز«، و»�لقلب«، و»�لفخ«.     

ناحية  من  فهي  �أكرث،  �مل�ضرحي  �لهّم  ي�ضغلها  دو�خلها  يف  لكن 
و�الأوىل   1٩83 �مل�ضرح  �أكادميّية  من  �لثانية  �لدفعة  خريجة 
�الأعمال  من  �لعديد  وقّدمت  دفعتها،  �أبناء  على  حت�ضيلها  يف 
�مل�ضرحّية �لتي و�ضلت من خاللها لتكون �ضيدة �أوىل من �ضيد�ت 
مار�ت  »عزيزي  �أعمالها:  من  ونذكر  دم�ضق،  �لقومي يف  �مل�ضرح 
»بحر«،  بغد�د«،  »حالق  »�لتنكة«،  وميديا«،  و»جي�ضون  �مل�ضكني«، 
و»�ضوبا�س«،  �ل�ضبع«،  �ل�ضرفات  ذو  »�لبيت  فا�ضكو«،  »حكاية 

و»منزل بال �ضرفات«، وغريها، وعنه تذكر: »�مل�ضرح خا�ّس و�أكرث 
و�ضيلة فنّية حّية يتحّدث عن �ضخو�س مبا�ضرة، وعو�مل تت�ضارع مع 
بع�ضها على �خل�ضبة، فهو �ضر�ع نا�ٍس، وطبقات يف جرعٍة مكّثفة 
ة  من �الآالم و�لهموم، و�مل�ضاعر، و�لطموحات �لب�ضرّية، عرب ق�ضّ
توّلد ر�ضائل متبادلة بني �ملوؤثر و�ملتاأثر، فاحلو�ر هنا يوّلد تالقي 
وحميمية غري مبا�ضرين، لت�ضعد مع �الإح�ضا�س �إىل �ملتلقي ويفّجر 
حلظاٍت فكرّيٍة، ويدخل �ملتلقي يف �لرو�ية ويتحد �لعام مع �خلا�ّس 
...«، كما �أن مرحلًة ممّيزًة يف رحلتها �مل�ضرحّية كانت من خالل 
�لعمل �الإد�ري يف �ملعهد �لعايل للفنون �مل�ضرحّية، �الأكادميّية �الأّم 
�لتي ولدت منها جيانا باألقها، فقد عادت �إليها لتكون رئي�س ق�ضم 
�لتمثيل فيها، ثم عميدًة للمعهد �لعايل للفنون �مل�ضرحّية مع نهاية 
�ضّيما  دقيقة  مرحلة  �عتبارها  وميكن   ،2018 نهاية  و�إىل   2016
ل�ضالحّيات  و�ملُتاحة  �ملُمكنة  بامل�ضتلزمات  تر�جعت  �حلرب  و�أن 
للجميع  �مل�ضّرفة  �لقدوة  تكون  �أن  ��ضتطاعت  لكنها  �الإد�رة، 
ب�ضمريها �حلّي، ومقدرتها على �الإحاطة باالأمور، و�ضعيها الإيجاد 
ب�ضوؤون  در�ية  وعلى  �ُضجاعة،  فكانت  و�ردة،  م�ضكلة  الأّي  �حللول 
�الإد�رة �ملُرهقة، يف �أ�ضعب مرحلة مير بها �ملعهد �لعايل للفنون 

�مل�ضرحّية.

عيد،  جيانا  �ضخ�ضية  عن  ذكرها  ميكن  �لتفا�ضيل  من  �ملزيد    
وبحاجة  وثرّية،  ممّيزة  كانت  �لتلفزيونّية  �لّدر�ما  يف  فاأدو�رها 
يف  ن�ضيانها  ميكن  ال  فارقة  عالمات  وهناك  مطّول،  بحٍث  �إىل 
م�ضل�ضالت مثل: »�لدغري«، »�لطبيبة«، »�أمانة يف �أعناقكم«، »ليل 
�أ�ضر�ر«،  »�لبيوت  �ليا�ضمني«،  »بانتظار  »هوالكو«،  �مل�ضافرين«، 
»حائر�ت« و�آخرها »روزنا«، و�ضيكون لنا حديث مف�ضل عنها يف 

مرحلٍة قادمة.

جيانا عيد لل »اأّيام كندّية«: 
الهدف هو االإن�صان ...

واملثقف يعول عليه كثريًا يف هذه اللحظة الفنانة الرثّية وعيًا واأدائًا

جنوم
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�لكاتب  يوؤكد  �القت�ضاد"  عن  �بنتي  �إىل  "�أحتدث  كتاب  يف 
بيئي - يحتاج  �ي نظام  �أن �القت�ضاد �حلديث  - مثله مثل 
ميكن  �لدورة  هذه  توقف  عند  ولكن  م�ضتمر  تدوير  الإعادة 
للمر�قب �أن يالحظ دور �لبنوك و��لبنكيني يف هذ� �لتوقف. 
�ضابقا  كانو�  �لبنكيني  �لتالية:   �ملقارنات  ي�ضرد  للتو�ضيح 
ي�ضتثمرون نقود �ملدخرين باإقر��ضها مل�ضتثمرين بفائدة  �أما 
�لبنكيني �حلاليني فهم ،�إ�ضافة ملا �ضبق، ي�ضتثمرو� نقود غري 
�ضبه  ب�ضكل  �لبنكي  �لنظام  يف  �إدخالها  عرب  �أ�ضال  موجودة 
�فرت��ضي وت�ضتمر هذه �لعملية )�لدين و�الإقر��س( بالتكر�ر. 
�ضابقا كان �لبنكيني يتاأكدون بدقة من قدرة �ملدين على رد 
�لدين ولكن بعد �لثورة �ل�ضناعية قل ذلك حلاجة �ل�ضركات 
و�مل�ضانع للديون ب�ضكل كبري وب�ضبب تق�ضيم �لقرو�س وبيعها 
على �جز�ء مل�ضتثمرين �أخرين وهذ� يوؤدي لت�ضخم �لقرو�س 
و�الإهمال يف منحها مما يوؤدي �أي�ضا لتهرب بع�س �ملقرت�ضني 
و�إذ� ز�د ذلك ب�ضكل كبري تبد�أ �لبنوك باخل�ضارة وينت�ضر ذلك 
بني �لنا�س فيقومو� ب�ضحب �لنقود منها  فتخ�ضر �لبنوك �أكرث 
وقد  �لعمال  ويت�ضرح  �مل�ضانع  بع�س  وتغلق  �لقرو�س  وتتوقف 
يتكرر هذ� �الأمر حتى يح�ضل �نهيار �ضامل وفو�ضى وت�ضطر 
�حلكومة للتدخل باإ�ضد�ر ديون للبنوك �خلا�ضرة من �لبنك 
�أخرى  مرة  �ل�ضوق  دخولها  وبعد  بالدولة  �خلا�س  �ملركزي 
ثم  م�ضتمرة.  جدلية  يف  �ل�ضابقة  ل�ضريتها  �لبنوك  تلك  تعود 
ينتقل �لكتاب لعالقة �ل�ضيا�ضيني �ل�ضيئة �أو �لفا�ضدة بالبنكيني 
فمعظم �لبنكيني ينتقدون �لدولة جللب م�ضالح �أكرث لهم يف 
�الأوقات �جليدة ومن ثم ي�ضرخون طلبا مل�ضاعدتها يف �الأوقات 
�لكتاب  يف  �لنظر  يلفت  مما  �أخطائهم.  ملد�ر�ة  و  �ل�ضعبة 
�لنظرة للفرتة �حلالية يف ع�ضر �الأمتتة و�لذكاء �ال�ضطناعي 
و�لتقنية فنحن نعي�س يف ع�ضر �نعكا�س Reversal م�ضابه 
و�لثورة  �لزر�عة  ع�ضر  بني  ح�ضلت  �لتي  �النعكا�س  لفرتة 
يخل�ضه  �أوقد  �ضحية  �الن�ضان  يجعل  قد  وهذ�  �ل�ضناعية 
باأجنحة  طار  �لذي  �يكارو�س،  مبثل  �الأمتتة  و�ضبه  �أي�ضا 
و�قرتب من �ل�ضم�س ثم ذ�ب �ل�ضمع و�ضقط ،  فاالأمتتة تزد�د 

تدريجيا وتت�ضارع ب�ضكل خطري مع �لزمن وهذ� �ضيوؤدي لـ:

 1- �إنخفا�س �لتكلفة 

2- قلة �أوعدم ربح �مل�ضنّعني �أكرث ب�ضبب �لتناف�س

�إنخفا�س �لطلب الأن �لروبوتات ،�ملوؤمتتة، ال تنفق نقود�   -3
�لعو�مل  هذه  جميع  �لب�ضر.  يفعل  مثلما  تنتجه  ما  ل�ضر�ء 
�ضتخف�س �الأ�ضعار لدرجة قد ت�ضبب توقف �ل�ضل�ضلة �أو�لعملية 

كلها. وهذه هي حلظة �ضقوط �يكارو�س �لتي ق�ضدها. �إحدى 
�حللول �لتي يقرتحها �لكاتب ،حلل �ملع�ضلة �ل�ضابقة، هو توزيع 
�لنا�س  للماكينات و عو�ئدها على  �ل�ضركات  جزء من ملكية 
لي�ضتفيد �جلميع وتبقى دورة �القت�ضاد فاعلة. ينتقل �لكتاب 
مثال حقيقي عن  ب�ضرب  �الأفكار�القت�ضادية  بع�س  لتب�ضيط 
�أحد  يف  م�ضغر  �قت�ضادي  جمتمع  يف  لعملة  �ل�ضجائر  حتول 
ح�ض�س  زيادة  �أن  وكيف  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب  معتقالت 
�نكما�س  �أوح�ضل  ت�ضخم  �ضببت  �الأ�ضهر  بع�س  يف  �ل�ضجائر 
�ضو�ء  يتغري  كان  �ضيء  كل  �أن  �لطريف  ومن  ندرتها  ب�ضبب 
و�ضول  حالة  يف  �نعد�مها  �أوحتى  �لقيمة  �أونق�ضان  بزيادة 

�أخبارعن �نتهاء �حلرب �أو�أنها م�ضتمرة لفرتة �أطول.

�أنه عندما  ويوؤكد  بال�ضيا�ضة  �القت�ضاد  لعالقة  �لكتاب  يعود   
ي�ضتقل �لبنك �ملركزي فقر�ر�ته تبقى �ضيا�ضية كما هي قبل 
�أغنياء  الأ�ضخا�س غري منتخبني  تكون  �الأن  ولكنها  ��ضتقالله 
��ضتقالله  قبل  كان  كما  و�ل�ضعب  للربملان  ولي�س  بنكيني  و 
مب�ضادر  يتحكمو�  �أن  يجب  و�ل�ضعب  �حلكومة  �أن  و�الأحرى 
�لنقد وبطريقة دميقر�طية. �حلل �حلقيقي مل�ضاكل �القت�ضاد 
�ملوؤلف  �لرئي�ضية هو�لدميقر�طية �حلقيقية ومن وجهة نظر 
�أن نظام �لت�ضليع و�لت�ضييء و�ملجتمع �ل�ضوقي - �لذي تكلمنا 
هونظام  �لنظام �حلايل  الأن  �ضيف�ضل  �الأول-  �جلزء  عنه يف 
��ضباع رغبات وطلبات فقط مع �ضنع ما يطيل هذه �لرغبات 
ود�ئرة  – �القت�ضاد  �مليديا   - )�لت�ضوق   م�ضتمرة.  ويجعلها 

كاملة ل�ضنع و�إطالة �لرغبات(.

مما يذكره �لكتاب �أي�ضا �أن �لذين يكتبون ب�ضكل ممتاز عن 
و�لكتاب  �لفنانني  من  �أفكارهم  ي�ضتعريون  عادة  �القت�ضاد 
كارثة  كل  بعد  �لتاريخ  كدورة  �القت�ضاد  دورة  و�أن  و�لعلماء 

ي�ضتمر�الإن�ضان بالعمل و�ل�ضعود من جديد. 

يفعله  مبا  �أكرث  فكر  كلما  �أنه  كتابه  دكتور�القت�ضاد  ويختم 
�أنهم منجمني وكهنة �لع�ضر  �القت�ضاديني �حلاليني ي�ضتنتج 
�لتي  �لقدمية  �لع�ضور  وكهنة  مبنجمني  )مقارنة  �حلديث 

تكلمنا عنها يف �جلزء �الأول(.

من  �الن�ضحاب  �ضرورة  وهي:  الإبنته  يوجهها  �أخرية  ن�ضائح 
كما  فرتة.  كل  و�لتاأمل  و�البتعاد  وعاد�ته  �ملجتمع  موؤكد�ت 
كيفية عمل  فهم  تاأتي من  �لتي  باحلرية  �لتم�ضك  على  يوؤكد 
�ل�ضوق و�القت�ضاد ملعرفة من يعمل مع �أو�ضد من ومعرفة ما 

يجري حولك وحول �لعامل.

حممود اجل�سري

خال�صة كتاب

اجلزء الثاين

اأحتدث اإىل ابنتي عن االقت�صاد

مقاالت

الت�صنجات اأثناء النوم

تن�صط الدماغ
�أثناء �لنوم تن�ضط  �أيو�، تثبت �أن �لت�ضنجات  در��ضة جديدة جلامعة 
�أدمغة �لثدييات ب�ضكل خمتلف عما تت�ضبب به �حلركة �لعادية �لتي 

يقومون بها خالل �أوقات �ليقظة.

�أن  يظهر  �الكت�ضاف  �أن  �لعمل  على  �لقائمون  �لباحثون  قال  حيث 
�لت�ضنجات �لتي حتدث للج�ضم يف مرحلة حركة �لعني �ل�ضريعة من 
�لنوم  Rapid Eye Movement، ت�ضم �ضكال خمتلفا من 
�أو  تفعل  �لنوم  ت�ضنجات  �أن  على  �الأدلة  من  مزيد�  وتقدم  �حلركة، 

تن�ضط دو�ئر �لدماغ وخا�ضة تلك �لدو�ئر �لنامية.

وبهذه �لطريقة -كما يعتقد �لباحثون-يتعلم �الأطفال حديثو �لوالدة 
مزيد� من �ملعلومات حول �أطر�فهم وكيفية �لتعامل معها وحتريكها.

ففي كل مرة نتحرك خالل ��ضتيقاظنا، تكون هناك �آلية ما يف �لدماغ 
و�لتي تو�ضح لنا �أننا من نقوم باحلركة يقول �ألك�ضندر تريياك، طالب 
�لدر��ضات �لعليا يف �ملرحلة �خلام�ضة يف جمال علم �لنف�س و�ملوؤلف 
جملة  يف  �ل�ضابق  �ل�ضهر  موؤخر�  ن�ضرت  و�لتي  للدر��ضة،  �الأ�ضا�ضي 

.Current Biology
�أو مييز  �أن �ملخ ال يدرك  ولكن تلك �لت�ضنجات تكون خمتلفة، حيث 
�أننا  يدرك  ال  �أنه  �أي  ذ�تيا.  مولدة  حركات  هي  �حلركات،  تلك  �أن 
�ال�ضتيقاظ  حالة  يف  �حلركة  بني  �لفرق  وذلك  باحلركة.  نقوم  من 
تلك  توؤثر  كيف  فهم  يف  حا�ضما  يكون  قد  �لنوم،  �أثناء  و�لت�ضنجات 
�لت�ضنجات و�لتي تكون �أكرث �ضيوعا يف مرحلة �لطفولة �ملبكرة، كيف 

توؤثر على منو �لدماغ. يقول تريياك.

�لدر��ضة،  موؤلفي  كبار  و�أحد  �لنف�س  علم  �أ�ضتاذ  بلومربغ،  مارك 
ت�ضنجات  �أن  على  و��ضح  دليل  هو  �الأخري  �الكت�ضاف  هذ�  �إن  يقول 
�أو �لثدييات �الأخرى مثل  �أو �ختالجات �لنوم �ضو�ء كانت يف �لب�ضر 
�لدماغ  بنمو  �أنها مرتبطة  على  دليل  �أو غريهما  �لقطط  �أو  �لكالب 
�أنها ترتبط باالأحالم، فعلى حد قوله:  ولي�س كما كنا نعتقد �ضابقا، 
�لتي  �لنظرية  نع�س  يف  �الأخري  �مل�ضمار  �الكت�ضاف  ذلك  و�ضع  لقد 
�أفقا  �أعطتنا  و�ي�ضا  باالأحالم،  �الختالجات  تلك  �رتباط  تفرت�س 
جديد� لفهم كيف يطور �ل�ضخ�س من قدر�ته �حلركية وكيف يفهم 

�لعقل ذلك .

امل�سدر : جملة نقطة العلمية
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On the occasion of the 47th National Day of the UAE, many diplomats, Canadian 
officials, Honorable Tod Smith, Minister of Economic Development, Job 
Creation and Trade, Mr. Jason Krips, Deputy Minister at Alberta Ministry 
of Economic Development and Trade attended the National Day event held at 

Four Seasons Hotel in Toronto. Also among the attendees were diplomats from the UAE 
Embassy in Ottawa, businessmen and media figures. The honorable guests were warmly 
welcomed by... His Excellency Fahad Saeed Al Raqbani, Ambassador of UAE in Ottawa. 
His Excellency Sultan Al Harbi, Consul General of the United Arab Emirates in Toronto.

Canadian Days Newspaper and Website 
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Garnet العقيق

�ل�ضمت  لني  تف�ضّ لكّنك  �ضعد�ء.  �الآخرين  جتعلني  كيف  تعرفني 
كما  �الأ�ضخا�س.  من  كبرية  جمموعة  برفقة  وجودك  �أثناء  و�لهدوء 
�أحيانًا �ضعوبة  �أّنك جتدين  تّت�ضمني بالوفاء و�حل�ضا�ضية، رغم  �أّنك 
�ملنا�ضب  �ضريك حياتك  �أما  �لرومان�ضية.  �لتعبري عن م�ضاعرك  يف 

فيبد�أ ��ضمه بحرف �ألف �أو هاء. وهو �ضادق وعاطفّي و�ضجاع.

Amethyst اجلم�ست

�أّنهم  كما  و�أنوثتك.  جاذبيتك  عن  �الأ�ضخا�س  من  �لكثري  يتحّدث 
�ضريك  ��ضم  يبد�أ  وهكذ�  وو�قعيتك.  وحكمتك  ذكائك  على  يثنون 
حياتك �ملرتقب بحرف باء �أو د�ل. وهو يحمل هذه �ل�ضفات: �لهدوء 

و�حل�ضا�ضّية و�للطف.

Aquamarine  الزبرجد الأزرق

لكي  و�ضعك  ما يف  كّل  وتبذلني  و�للطف.  و�لكرم  بال�ضدق  تتمّيزين 
وهكذ�  و�لهدوء.  و�ل�ضالم  بال�ضعادة  حتّبني  �لذي  �ل�ضخ�س  ي�ضعر 
يحمل �لرجل �لذي قد ي�ضبح �ضريك حياتك �إ�ضمًا يبد�أ بحرف �ضني 

�أو د�ل. وهو رومان�ضي وحامل وذو �ضخ�ضّية م�ضتقّلة.

 Diamond   امل��س

ت�ضعرين بال�ضوق يف حال �بتعدت عن �الأ�ضخا�س �لذين �عتدت �لعي�س 
�لتغيري�ت  مع  تتاأقلمني  ال  �أّنك  كما  معهم.  و�لتو��ضل  جانبهم  �إىل 
متّتعك  دون  يحول  ال  هذ�  �أّن  �إال  ب�ضهولة.  حياتك  على  تطر�أ  �لتي 
باجلاذبية. وهكذ� يبد�أ ��ضم زوجك �ملقبل بحرف ياء �أو جيم. وهو: 

�ضجاع وكرمي.

Pearl    اللوؤلوؤ

يحّب �الآخرون مت�ضية �لوقت برفقتك. فاأنت ت�ضفني على �أجو�ئهم 
�لكثري من �حليوّية و�ملرح. وهكذ� ميكنهم ن�ضيان ما يزعجهم. �أما 
يظلم  ما  �ضخ�ضًا  روؤيتك  فهو  باال�ضتياء  ت�ضعرين  يجعلك  ما  �أكرث 
�أو  باء  ��ضمه بحرف  �ملنا�ضب لك فيبد�أ  �ل�ضريك  �أما  �آخر.  �ضخ�ضًا 

قاف. وهو: مرح وودود ولطيف.

    Saphir ال�سفري

ترف�ضني  فاأنت  �الأحيان.  من  �لكثري  يف  مبفردك  �لبقاء  لني  تف�ضّ
�لعي�س يف �أماكن �ضاخبة. ويف حال �ضعرت باالنزعاج حتّبني �للجوء 
ة وعدم �ال�ضتعانة باالآخرين، فال ثقة لديك بهم.  �إىل �أفكارك �خلا�ضّ
وهكذ� يحمل �ضريك حياتك �ملنا�ضب ��ضمًا يبد�أ بحرف حاء �أو ر�ء. 

وهو عطوف وودود.

    Rubis الي�قوت

حتّبني �الهتمام مبظهرك و�أناقتك. ويعتقد بع�س �الأ�ضخا�س �أّنك ال 
تتمّتعني بعمق �لتفكري. لذ� عليك �أن تثبتي لهم �أّنك تتمّتعني ب�ضفات 
لك  �ملنا�ضب  �لزوج  ��ضم  يبد�أ  وهكذ�  و�حلكمة.  �لذكاء  مثل  �أخرى 

بحرف �ضني �أو عني. وهو عفوي و�أنيق وم�ضتقيم.

  Opal  الأوب�ل

من �أبرز �ضفاتك �لوفاء لعملك و�ضديقاتك و�أفر�د عائلتك. فاأنت ال 
تن�ضني �الهتمام باأي تف�ضيل يرتبط بحياة �الأ�ضخا�س �ملحيطني بك. 
كما �أّنك حتّبني �لقيام باالأعمال �لتي ت�ضاعدك على حتقيق �لتطّور 
�أو  يبد�أ بحرف �ضاد  ��ضمًا  �ضريك حياتك  ويحمل  �ملجاالت.  كّل  يف 

طاء. وهو يحّب تكوين �ل�ضد�قات وبناء عائلة.

  Topaz  التوب�ز

تّت�ضمني بعمق �لتفكري وبالقدرة على حّل �مل�ضكالت بنف�ضك. كما �أّنك 
حال  يف  لالآخرين  ملجاأً  يجعلك  ما  وهذ�  وبقدر�تك.  بذ�تك  تثقني 
وتتعاملني  �أحيانًا  �النفعال  �ضريعة  لكّنك  �مل�ضكالت.  بع�س  و�جهو� 
مع خمتلف �ملو�قف ببع�س �لت�ضّرع. �أما �ضريك �حلياة �ملنا�ضب لك 
وجدير  لك  خمل�س  وهو  عني.  �أو  �ضاد  بحرف  يبد�أ  ��ضمًا  فيحمل 

يثقتك.

   Turquoise الفريوز

تخافني  لكّنك  تخو�ضينها.  �لتي  �ملجاالت  من  �لكثري  يف  تتفّوقني 
�لروتني. لذ�  �أن تعي�ضي يف  لني  �لتجارب �جلديدة وتف�ضّ من خو�س 
على  وحتافظني  و�لعامة،  �لعائلية  �ملنا�ضبات  يف  �مل�ضاركة  حتّبني  ال 
�ضريك  ��ضم  يبد�أ  وهكذ�  �ضارم.  ب�ضكل  ومنزلك  مكتبك  ترتيب 

حياتك بحرف ميم �أو نون. وهو حا�ضم يف مو�قفه و�ضارم وجّدي.

   Peridot  الزبرجد

يتعّلق  ما  يف  بالو�قعية  تّت�ضمني  وال  �حللم  من  عامل  يف  تعي�ضني 
يف  �خلطاأ  يف  تقعني  يجعلك  ما  وهذ�  و�ملهنّية.  ة  �خلا�ضّ بقر�ر�تك 
يف  �ملبادرة  بزمام  �الإم�ضاك  حتّبني  �أّنك  �إالأ  �الأحيان.  من  �لكثري 
لني �أن حتتّلي موقع �لقيادة د�ئمًا.  �لكثري من �ملجاالت. كما �أّنك تف�ضّ
�أما �ل�ضريك �ملنا�ضب لك فيحمل ��ضمًا يبد�أ بحرف تاء �أو الم. وهو: 

طموح وجريء ومغامر.

  Emerald الزمرد

تتمّتعني بجاذبية ال ميكن �لكثري من �الأ�ضخا�س مقاومتها. كما �أّنك 
�حتاجو�  كلما  لالآخرين  �مل�ضاعدة  تقدمي  وحتّبني  بالكرم  تّت�ضمني 
مب�ضاعر  �لتاأثر  و�ضريعة  �حل�ضا�ضية  �ضديدة  �ي�ضًا  �أنت  ذلك.  �إىل 
فيبد�أ  لك،  �ملنا�ضب  �حلياة  �ضريك  �أما  بك.  �ملحيطني  �الأ�ضخا�س 

��ضمه بحرف فاء �أو زين. وهو: كرمي ويحّب �ال�ضتقامة يف كّل �أمر.

امل�سدر اجلميلة

اأبراج

ل لديك. فهو يك�سف مالمح �سخ�سيتك  ترتبط حي�تك ب�لكثري من العوامل، منه� يوم ولدتك و�سهره� وبرجك... لكنه� تت�أّثر اأي�سً� ب�حلجر الثمني املف�سّ
والأحرف الأوىل من ا�سم �سريك احلي�ة املن��سبة لك و�سف�ته. اإذًا اخت�ري اأحد هذه الأحج�ر وخو�سي هذا الختب�ر.

االأحجار الكرمية
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دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة )CNN( -- قد تكون متار�س ريا�ضتك �ملف�ضلة و�ضط مياه دبي، ولكنك 
�ضرعان ما �ضتالحظ �أنك ن�ضيت جلب بع�س �حتياجاتك �خلا�ضة قبل دخول �لبحر.. ال تقلق، الأنه بات 

باإمكانك طلب ما حتتاجه من هذ� �ملتجر �لبحري.

وُيّلبي �ملتجر �لعائم، "Carrefour Bites and More by the Shore"، حاجات رّو�د �ليخوت، 
و�ل�ضو�طئ، وحمبي ريا�ضة �لدر�جة �ملائية. لي�س ذلك فح�ضب، و�إمنا يعمل �أي�ضًا على �إي�ضال �لطلبات 

�إىل رو�د �ضاطئ كايت بيت�س و�جلمري� و�ل�ضفوح يف دبي.

وُيعد هذ� �ملتجر �لعائم �الأول من نوعه يف �لعامل، كونه يقدم منتجات غذ�ئية وغري غذ�ئية معًا، مثل 
و�قي �ل�ضم�س، و�الأدوية �لتي ال تتطلب ��ضت�ضارة طبية.

ثم  �لبحر، ومن  مياه  �لعائمة يف  �لنفايات  يتخل�س من  فهو  �ملتجر،  يقدمها  �لتي  �ملنتجات  وبعيدً� عن 
ُت�ضحب هذه �لنفايات �إىل �ضندوق خا�س، حتى يتم �لتخل�س منها مبجرد �لو�ضول �إىل �ل�ضاطئ. 

ومتا�ضيًا مع فكرة �ال�ضتد�مة �لتي تتبعها من�ضة "�أكو� بود"، يعمل �ملتجر على تزويد �لعمالء باالأكيا�س، 
وذلك حتى يتخل�س �الأ�ضخا�س من نفايات م�ضرتياتهم بطريقة �ضديقة للبيئة.

وُي�ضار، �إىل �أن �ضركة "�أكو�تيك �أركيتيكت�س ديز�ين �ضتوديو" قد �أ�ضرفت على بناء وت�ضميم من�ضة "�أكو� بود" 
�لعائمة يف مدينة دبي. ويتبع هذ� �مل�ضروع معايري �ال�ضتد�مة، بحيث يعتمد على �لكهرباء بداًل من �لوقود.

امل�سدر : �سي ان ان ب�لعربية

متجر بحري عائم
يف و�صط مياه البحر يف دبي

اأول دولة اأوروبية تتيح ا�صتخدام 
املوا�صالت العامة جمانا

�أفادت �ضحيفة "The Guardian" �لربيطانية �ليوم �خلمي�س، باأن لوك�ضمبورغ �أ�ضبحت �لدولة 
�الأوىل يف �أوروبا �لتي ُت�ضري �ملو��ضالت �لعامة يف ربوع �لبالد جمانا.

يف  �ضو�ء  �ملو��ضالت  يف  �لتحرك  �ضي�ضبح  �ل�ضاأن،  بهذ�  لوك�ضمبورغ  برملان  �أقره  قانون  ومبوجب 
�لقطار�ت و�حلافالت جمانا �بتد�ء من �ضيف 201٩، ويف بد�ية 2020 �ضيلغى نظام �لدخول بو��ضطة 
�الأوىل  �لدرجة  ب�ضاأن  �لوقت ذ�ته مل تتخذ �جلهات �ملخت�ضة قر�ر� بعد  �لبطاقات �ملخ�ض�ضة، يف 

و�لثانية يف �لقطار�ت.

�لع�ضرين عاما  �لعمرية دون �ضن  �لفئة  لوك�ضمبورغ من  �مل�ضافرون يف  ي�ضتخدم  �لر�هن  �لوقت  ويف 
جميع �أنو�ع �ملو��ضالت جمانا، وذلك وفقا لقر�ر �تخذ بهذ� �خل�ضو�س يف �ل�ضيف �ملا�ضي.

خانقة  �أزمة  من  تعاين  ن�ضمة(  �ألف   600( لوك�ضمبورغ  �أن  �إىل  �لربيطانية  �ل�ضحيفة  و�أ�ضارت 
فرن�ضا  �لبالد من  �إىل  يوم  كل  �ضباح  �ضخ�س  �ألف  �إىل دخول 200  يعود  �الأمر  وهذ�  باملو��ضالت، 

وبلجيكا و�أملانيا للعمل و�لعودة م�ضاء من حيث �أتو�.

ووفقا لالإح�ضاء�ت �ملحلية، يقطن �لعا�ضمة لوك�ضمبورغ 110 �آالف مو�طن باالإ�ضافة لـ 400 �ألف من 
�لعمالة �لو�فدة، ويف عام 2016 ق�ضى �ل�ضائقون يف �أزمة �ملرور يف �لعا�ضمة يف �ملتو�ضط 33 �ضاعة.

امل�سدر: لينت�. رو
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�لباحثون يعتربون �جلفاف من م�ضببات ��ضطر�بات �لذ�كرة، فكبار 
�ل�ضن غالبا ما ي�ضربون كميات قليلة من �ملاء.

ماينت�س )�أملانيا( - يرى �لباحثون �أن �لن�ضيان ال يعني د�ئما �الإ�ضابة 
�لنف�ضي  �لتوتر  مثل  �أخرى،  الأ�ضباب  يرجع  قد  و�إمنا  باخلرف، 

و�الإجهاد �جل�ضدي و�لذهني ونق�س �ل�ضو�ئل.

ويقول �لربوفي�ضور �أندريا�س فيلجيبل، �ملدير �لعلمي لعيادة �لذ�كرة 
�لتابعة جلامعة �لطب مبدينة ماينت�س �الأملانية، �إن كل هذه �الأ�ضباب 
�أمر طبيعي ال ي�ضتدعي  �آخر، وهو  �إىل  �إىل �لن�ضيان من وقت  توؤدي 

�لقلق.

ويف تقرير نقله �ملوقع �الأملاين دويت�ضه فيله عن جملة �أبوتيكه �أوم�ضاو، 
قال �لعلماء �إن �لذ�كرة لي�ضت جهاز� ميكنه �لعمل وقتما ن�ضاء، كما 
با�ضتمر�ر  تتغري  �لذ�كرة  يف  �ملخزونة  �لوحد�ت  بني  �لعالقات  �أن 
�أو  �لقدمية  �ملعلومات  ُتعدل  جديدة،  معلومات  �إليها  ُت�ضاف  وحني 

تو�ضع جانبا.

حني  فقط  �لدماغ،  د�خل  تن�ضاأ  جديدة  �رتباطات  �أن  و�أ�ضافو� 
حماولتنا ��ضرتجاع ذكرى قدمية. عن ذلك يقول �لربوفي�ضور هان�س 
�لنف�ضي يف مدينة ميونيخ  و�لعالج  �لطب  فور�ضتل، مدير م�ضت�ضفى 

�الأملانية يف �الأ�ضا�س ال نتذكر �ل�ضيء نف�ضه بالتحديد مرتني.

�إطار حياتنا  �الأعمال يف  �ضريك  ��ضم  تذكر  �إىل  �الإن�ضان  فقد مييل 
�أو  مطعم  يف  بال�ضدفة  نلتقيه  عندما  عّنا  يغيب  قد  لكنه  �ملحلية، 
حمام �ل�ضباحة. ورغم ذلك ميكن �أن ي�ضتخدم �لطالب هذه �مليزة 
تذكر  ميكنهم  �إذ  �لدر��ضية،  م�ضريتهم  يف  �إيجابيا  �لذ�كرة  من 
�ملعلومات ب�ضكل �أف�ضل حني يوؤدون �المتحان يف �لقاعة نف�ضها �لتي 

�ضبق لهم ح�ضور �ملحا�ضر�ت فيها.

�إىل  يوؤدي  �أن  ميكن  �لتعب  �أن  فور�ضتل  �الأملاين  �لربوفي�ضور  ويوؤكد 
�نخفا�س م�ضتوى �لذ�كرة. وينطبق هذ� �الأمر على �الإرهاق بنوعيه 
حمدودة  لفرتة  �ملعرفية  �لقدر�ت  على  يوؤثر  �إذ  و�لبدين،  �لذهني 
فقط، �أما �إذ� �ختفى �لتعب، فالذ�كرة تعود �أي�ضا �إىل �لعمل بكفاءة 

�أكرب مرة �أخرى.

�لذ�كرة،  مل�ضاكل  �ملحتملة  �الأ�ضباب  من  �الآخر  هو  �جلفاف  ويعد 
وبالتايل  �ملاء،  من  قليلة  كميات  ي�ضربون  ما  غالبا  �ل�ضن  فكبار 
تتاأثر ذ�كرتهم ب�ضكل خا�س. ومن �ل�ضهل جتاوز هذ� �الأمر بو�ضفة 
تكن  يوميا، ما مل  �إىل لرتين  �للرت  ��ضرب من لرت ون�ضف  ب�ضيطة: 
�الأمر��س  بع�س  توؤثر  كما  �لقاعدة.  هذه  �ضد  طبية  �أ�ضباب  هناك 
مثل �الكتئاب و�ل�ضكري و�حلمى و�اللتهابات و�أمر��س �خلرف مثل 

مر�س �لزهامير وكذلك ��ضطر�بات �لدورة �لدموية يف �لدماغ على 
�لذ�كرة. وهذ� �الأمر ين�ضحب على �الأدوية، حيث تت�ضبب �لعديد منها 
تنطوي على خماطر  وقد  و�ملعرفية  �لذهنية  �لقدر�ت  يف �حلد من 

غري متوقعة.

 ويو�ضح �لعلماء �أن ��ضطر�بات �لذ�كرة قد ت�ضري، يف بع�س �الأحيان، 
م�ضادر  �أحد  �أي�ضا  �ضببها  يكون  قد  ولكن  كعار�س،  �خلرف  �إىل 
�ضيء  ن�ضيان  ملجرد  جنزع  �أال  وعلينا  �الأخرى.  و�الأمر��س  �لتد�خل 
يجب  فور�ضتل  �لربوفي�ضور  يف�ضر  ذلك  ومع  و�الآخر.  �حلني  بني  ما 
�أن يعرتيك �ل�ضك حني تتز�يد حاالت �لن�ضيان �أو عدم قدرتك على 

مالحظة �أ�ضياء مل تكن �ضعبة عليك يف �ملا�ضي. 

�أ�ضلوب حياة �ضحي  باتباع  �لذ�كرة  �لوقاية من ��ضطر�بات  وميكن 
ممار�ضة  على  و�ملو�ظبة  و�ملتو�زنة  �ل�ضحية  �لتغذية  على  يقوم 
�إىل جانب ممار�ضة  �لطلق،  �لهو�ء  �لريا�ضة و�الأن�ضطة �حلركية يف 

�لهو�يات و�لعالقات �الجتماعية.

امل�سدر : �سحيفة العرب

معلومات قيمة

كرثة الن�صيان
التعني اخلرف دائما

تو�ضلت در��ضة حديثة �إىل �أن �ضحة �لقلب قد تتاأثر �ضلبا عند �لنوم 
�أكرث من �لالزم �أو �أقل من �لوقت �لذي يحتاجه �جل�ضم للر�حة.

 ،"European Heart" وبحثت �لدر��ضة �لتي ن�ضرت يف جملة
و70   3٥ بني  �أعمارهم  ترت�وح  �ضخ�س  �ألف   116 نحو  بيانات  يف 

�ضنة من 21 دولة خمتلفة.

وبعد فرتة متابعة متو�ضطة لنحو 8 �ضنو�ت، �ضجل �لباحثون 4381 
حالة وفاة و436٥ "�إ�ضابة باالأمر��س �لقلبية �لوعائية".

عر�ضة  �ضاعات  ثماين  من  �أكرث  ينامون  �لذين  �الأ�ضخا�س  وكان 
يف  �لدموية  �الأوعية  �أو  �لقلب  باأمر��س  �الإ�ضابة  �أو  �ملوت  خلطر 
و8   6 بني  ترت�وح  ملدة  ينامون  �لذين  �أولئك  مع  مقارنة  �لدماغ، 

�ضاعات.

�لنا�س  يق�ضي  حيث  �الإن�ضان،  ل�ضحة  �ضروريا  �أمر�  �لنوم  ويعد 
�لباحثني  فريق  وكتب  �لنوم،  يف  �ليومية  �ضاعاتهم  ثلث  زهاء 
هام يف  �ضلوك  �أنه  على  متز�يد  ب�ضكل  �لنوم  �إىل  "ينظر  �لدويل: 
منط �حلياة حيث �أنه ميكن �أن يوؤثر على �أمر��س �لقلب و�الأوعية 

�لدموية و�ملوت".

ومقارنة باأولئك �لذين ينامون ما بني �ضت �إىل ثماين �ضاعات، فاإن 
يوميا  �ضاعات  ت�ضع  �إىل  ثماين  جمموعه  ما  ينامون  �لذين  �أولئك 

لديهم خطر متز�يد بن�ضبة ٥%.

وكان �الأ�ضخا�س �لذين ينامون ما بني ت�ضع وع�ضر �ضاعات يف �ليوم 
�لدموية  و�الأوعية  �لقلب  باأمر��س  �الإ�ضابة  خلطر  عر�ضة  �أكرث 

و�ملوت �ملبكر. �أما �لذين ينامون �أكرث من 10 �ضاعات يوميا، فيزيد 
لديهم خطر �الإ�ضابة باأمر��س �لقلب �أو �لوفاة بن�ضبة %41.

ووجد �لباحثون �أي�ضا زيادة يف خطر �الإ�ضابة بن�ضبة ٩% لالأ�ضخا�س 
�لذين ينامون ما جمموعه �ضت �ضاعات �أو �أقل، ولكن هذه �لنتيجة 

مل تكن ذ�ت دالالت �إح�ضائية.

يف  دكتور�ه  طالب  وهو  و�نغ،  ت�ضو�نغ�ضي  �لرئي�س،  �لباحث  وقال 
 McMaster and Peking Union Medical" كلية 
�ل�ضني:  يف  �لطبية  للعلوم  �ل�ضينية  باالأكادميية   "College
"تبني در��ضتنا �أن �ملدة �ملثلى للنوم، ترت�وح بني 6 و8 �ضاعات يف 

�ليوم للبالغني".

جامعة  من  يو�ضف،  �ضليم  �الأ�ضتاذ  �مل�ضارك،  �ملعد  و�أ�ضاف 
ماكما�ضرت، �أونتاريو يف كند�: "ينبغي على �لعامة �ضمان �حل�ضول 

على ما بني �ضت �إىل ثماين �ضاعات من �لنوم يوميا".

�أكرث من  منتظم  ب�ضكل  تنام  كنت  �إذ�  �أخرى،  ناحية  "من  وتابع: 
�ل�ضروري  فمن  �ليوم،  يف  �ضاعات  ت�ضع  عن  يزيد  بنحو  �لالزم، 

زيارة �لطبيب للتحقق من �ضحتك �لعامة".

لالأطباء،  مفيد�  يكون  قد  �ملري�س  نوم  مقد�ر  معرفة  �أن  و�أو�ضح 
�أكرب  ب�ضكل  �ملعر�ضني  �الأ�ضخا�س  على  �لتعرف  على  مل�ضاعدتهم 
خلطر �الإ�ضابة مب�ضاكل �لقلب و�الأوعية �لدموية �أو �لوفاة �ملبكرة.

 امل�سدر: ديلي ميل

�صاعات النوم قد 
تهددك باملوت 

املبكر!
ك�ضف تقرير �أن "في�ضبوك" تخطط لدخول عامل �لعمالت �لرقمية 

من خالل تطوير ن�ضختها �خلا�ضة من "بيتكوين".
�الآن،  ��ضما حتى  �لذي ال ميلك  �لرقمي  �لنقدي  �لنظام  و�ضي�ضمح 

بتبادل �لعمالت مع �أ�ضدقائك من خالل تطبيق "و�ت�س �آب".
 ،"stablecoin" ويقول �لتقرير �إن "في�ضبوك" تعمل على تطوير
�الأ�ضعار  تقلب  �آثار  من  للتقليل  م�ضممة  م�ضفرة  رقمية  عملة  وهو 

عرب ربطها بالدوالر �الأمريكي.
وباالإ�ضافة �إىل �لدفعات �الإلكرتونية و�لتحويالت �ملالية عرب "و�ت�س 
�آب"، ميكن �أن ت�ضبح �لعملة �لنقدية يف يوم من �الأيام مفيدة يف 

�ضوق "في�ضبوك" ب�ضكل �ضبيه ملوقع "Gumtree" �ل�ضهري.
�ضرتكز  "في�ضبوك"  �أن  بلومربغ  لوكالة  مطلعة  م�ضادر  وذكرت 
عملتها الأول مرة على �الأ�ضو�ق يف �لهند قبل ن�ضرها يف مناطق �أبعد 

من ذلك.
وقال متحدث با�ضم �ل�ضركة �إن في�ضبوك ت�ضتك�ضف طرق �ال�ضتفادة 
"بلوك ت�ضني"، وهي  "�ضل�ضلة �لكتل" �أو حرفيا  من قوة تكنولوجيا 
متز�يدة  قائمة  �إد�رة  على  بقدرتها  متتاز  موزعة  بيانات  قاعدة 

با�ضتمر�ر من �ل�ضجالت �مل�ضماة "كتل" �أو "بلوك".
على  للح�ضول  �لوقت  لبع�س  �النتظار  �مل�ضتثمرين  على  و�ضيتعني 
�لعملة �خلا�ضة بفي�ضبوك �لتي ما تز�ل يف مر�حل �لتطوير �الأوىل.

و�أملحت �ضركة في�ضبوك �إىل رغبتها يف دخول عامل �لعمالت �لرقمية 
منذ مايو �ملا�ضي.

امل�سدر: ذي �سن

في�صبوك ت�صتعد 
الإطالق عملة رقمية 
م�صفرة على وات�ص اآب
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مل تكن حياة �لفنان �مل�ضري ح�ضن كامي، �لذي غيبه �ملوت �ضباح 
باملو�قف  مليء  �ضينمائي  فيلم  �ضوى   82 �لـ  ناهز  عمر  عن  �جلمعة 
�لفنان  حتملها  و�لباكية،  �حلزينة  �الإن�ضانية  و�مل�ضاهد  �لرت�جيدية 

�لر�حل ب�ضرب وثبات وعزمية وقوة و�إميان.

�نتكا�ضة و�ضدمة يف  �لر�حل الأ�ضرة ثرية، وتعر�س الأول  �لفنان  ولد 
�أ�ضرته  حياته عقب ثورة يوليو من عام 1٩٥2، حيث �ضودرت ثروة 
و�أمالكها وفقا لقو�نني �لتاأميم �لتي �أ�ضدرها �لرئي�س �لر�حل جمال 
عبد �لنا�ضر، لكنه مل يهتم �أو يحزن، كان يقول �إن �ملال ال يهم، �ملهم 
�أو  الأحز�ن  ي�ضت�ضلم  ال  وقنوعا  ور��ضيا  �ضعيد�  �الإن�ضان  يبقى  �أن  هو 

م�ضائب �أو نك�ضات.

وفق   ، �الأوبر�  و�ضارت  �الأوبر�يل،  للفن  وعا�ضقا  حمبا  كامي  وكان 
عا�ضقا  وكان  له،  ع�ضقا  كانت  �حلمر�ء،  دمه  كر�ت  بد�خل  و�ضفه، 
للغناء �الأوبر�يل، لذ� ح�ضد جو�ئز عاملية كبرية، وبد�أ يعرف طريقه 

لل�ضهرة و�الأ�ضو�ء ويجني �لكثري من �ملال.

م�ضربا  كانت  جنوى  �لر�حلة  لزوجته  كامي  حب  ق�ضة  وتفا�ضيل 
عليها  تعرف  �حلقيقي،  و�حلب  و�لوفاء  �الإخال�س  على  لالأمثال 
عندما كان عمره 18عاما خالل لقاء عابر بنادي �جلزيرة، وكانت 
يوم  وذ�ت  ويرتقبها،  يتابعها  وبد�أ  قال«  »هكذ�  ومرحة  جميلة  فتاة 
طالبته �ضديقة له يف �لنادي �أن يبحث عن وظيفة لفتاة �ضديقتها يف 

�ضركة طري�ن كان يعمل مدير� بها، ليفاجاأ �أن حبيبته هي تلك �لفتاة 
�لتي ترغب يف �لعمل.

و�رتبط كامي بق�ضة حب مع جنوى، ولكن كانت هناك عقبات كثرية 
تعرت�س �إمتام عالقتهما، فقد كان م�ضلما وهي قبطية، وعندما تقدم 
لها رف�ضت �أ�ضرتها هذ� �لزو�ج وهددوه باحلب�س و�الإيذ�ء لو ��ضتمر 
�أحد  وكان  كانت عائلتها �ضعيدية حمافظة،  لها، فقد  يف مطاردته 

�أقارب حبيبته يتوىل من�ضبا مهما.

ومل ي�ضت�ضلم كامي لذلك، حارب من �أجل �الرتباط بحبيبته، وك�ضف 
�أنه ذهب لق�ضاو�ضة يف �لكني�ضة ليتو�ضطو� له عند �أ�ضرة فتاته، وظل 
يد�وم وي�ضر على طرق �الأبو�ب ليكمل ق�ضة حبه، و�ضاعدته حبيبته 

يف �إقناع �أهلها، وو�فقو� بعد �ضنو�ت من �الإحلاح و�الإ�ضر�ر منهما.

والإثبات حبه لفتاته، كتب لها كل �أمالكه، لكن �أ�ضرتها رف�ضت ذلك 
و�أعادت �إليه �أمالكه، و��ضرتى لها مكتبة، وعقب زو�جهما بـ 1٩ عاما 
تعر�س ل�ضدمة �أخرى، وهي وفاة �بنهما �لوحيد �ضريف �لذي كان 

يبلغ من �لعمر 18 عاما.

رويد�  رويد�  وبد�أ  �ل�ضدمة،  لتلك  �لر�حل  �لفنان  ي�ضت�ضلم  مل 
يتجاوزها لكنه كان كل يوم جمعة يزور قرب �بنه وينرث �لورود حوله، 
ويوزع ما تبقى من ورورد على �ملتو�جدين يف �ملقابر، وظل على هذ� 

�ملنو�ل حتى وفاته.

وعقب رحيل زوجته عام 2012، كان يزور قربها وقرب �بنه �ضريف 
�إذ�  �ملقابر،  يف  هناك  ير�ه  ملن  يقول  وكان  �أي�ضا،  �لورود  وينرث 

وجدمتوين �أرقد هنا ذ�ت يوم فال حترموين من دعائكم.

وخالل لقاء�ت تلفزيونية له بكى �لفنان �لر�حل لكونه �أهان زوجته 
م�ضاعرها  جرح  �أنه   - قال  -كما  �إهانته  كانت  يوم،  ذ�ت  �لر�حلة 
بنظرته ل�ضيدة �أخرى وبكى: "زوجتي كانت مبت�ضمة، وطيبة مل جترح 
�أحد�، و�أنا جرحتها عندما نظرت ل�ضيدة �أخرى وت�ضببت يف بكائها"، 

م�ضيفا �أنه �ضاحلها و�رمتى �الأر�س ليقبل قدميها بعد بكائها.

نف�ضيا  وتاأثر  و�لوحدة،  بالفر�غ  �ضعر  زوجته  وفاة  بعد  �أنه  و�أ�ضاف 
وزهد يف �حلياة، وكان يكتب يف �ضفحته يوميا ر�ضائل لها ملدة عامني 

متو��ضلني.

وكانت �أمنية كامي �أن يذهب جلو�ر ربه وبجو�ر زوجته و�بنه، وكان 
يردد: �أمتنى �أن �أجدهما يف ��ضتقبايل عندما �أذهب للد�ر �الأخرى، 
�لتو��ضل  موقع  على  له  تدوينة  �آخر  ويف  �ضعادتي.  قمة  �ضتكون  هذه 
�الجتماعي في�ضبوك كتب �لفنان �لر�حل: "يف �ملنزل �أ�ضتعد لالحتفال 
نهاية 2018 ". ويف �ل�ضاعات �الأوىل من �ضباح �جلمعة، فا�ضت روح 
وبجو�ر زوجته  ربه  بالذهاب جلو�ر  ليحتفل  لبارئها و�ضعدت  كامي 

و�بنه كما متنى.

امل�سدر : العربية

اخر ما كتب ح�صن كامي..وماأ�صاة رحيل ابنه وزوجته

ال جتال�س �أن�ضاف �لع�ضاق، وال ت�ضادق �أن�ضاف �الأ�ضدقاء، ال تقر�أ الأن�ضاف �ملوهوبني،ال تع�س 
ن�ضف حياة، وال متت ن�ضف موت،ال تخرت ن�ضف حل، وال تقف يف منت�ضف �حلقيقة، ال حتلم 
ن�ضف حلم، وال تتعلق بن�ضف �أمل، �إذ� �ضمّت.. فا�ضمت حتى �لنهاية، و�إذ� تكلمت.. فتكّلم حتى 

�لنهاية، ال ت�ضمت كي تتكلم، وال تتكلم كي ت�ضمت.
�إذ� ر�ضيت فعرّب عن ر�ضاك، ال ت�ضطنع ن�ضف ر�ضا، و�إذ� رف�ضت.. فعرّب عن رف�ضك،

الأن ن�ضف �لرف�س قبول.. �لن�ضف هو حياة مل تع�ضها، وهو كلمة مل تقلها،وهو �بت�ضامة �أّجلتها، وهو حب مل ت�ضل 
�إليه، وهو �ضد�قة مل تعرفها.. �لن�ضف هو ما يجعلك غريبًا عن �أقرب �لنا�س �إليك، وهو ما يجعل �أقرب �لنا�س �إليك غرباء عنك.

�لن�ضف هو �أن ت�ضل و�أن الت�ضل، �أن تعمل و�أن ال تعمل،�أن تغيب و�أن حت�ضر.. �لن�ضف هو �أنت، عندما ال تكون �أنت.. الأنك مل تعرف 
من �أنت، �لن�ضف هو �أن ال تعرف من �أنت.. ومن حتب لي�س ن�ضفك �الآخر.. هو �أنت يف مكان �آخر يف �لوقت نف�ضه.

ن�ضف �ضربة لن تروي ظماأك، ون�ضف وجبة لن ت�ضبع جوعك،ن�ضف طريق لن يو�ضلك �إىل �أي مكان، ون�ضف فكرة لن تعطي لك 
نتيجة �لن�ضف هو حلظة عجزك و�أنت ل�ضت بعاجز.. الأنك ل�ضت ن�ضف �إن�ضان.

�أنت �إن�ضان وجدت كي تعي�س �حلياة، ولي�س كي تعي�س ن�ضف حياة لي�ضت حقيقة �الإن�ضان مبا يظهره لك.. بل مبا ال ي�ضتطيع �أن يظهره، 
لذلك.. �إذ� �أردت �أن تعرفه فال ت�ضغي �إىل ما يقوله .. بل �إىل ما ال يقوله

�سحيفة اأي�م كندية تتمنى لو تتعرف على ك�تب املق�لة لت�سكره

الن�صف ال يكفي جدار اللطف.. 

ملاذا �صمي بهذا اال�صم 

يقع هذ� �جلد�ر يف مدينة �أوب�ضاال �ل�ضويدية ، و�كت�ضب �ضهرته بكونه 
بها  يتربع  �لتي  �ملعاطف  لتعليق  ي�ضتخدم  الأنه   �للطف"،  "جد�ر 

�ل�ضكان ملن ال ميتلك �ملال ل�ضر�ء معطف.

العربي؟ الوطن  يف  النوع  هذا  من  نحت�ج  جدار  كم  ترى 



22Newspaper - www.canadiandays.ca / www.canadiandays.netمقاالت

ا�س �أو �لقا�ّس، عادة �ضعبية تقليدية،  �حلكو�تي �أو �لر�وي �أو �لق�ضّ
وخا�ضة  �لعامة  �الأماكن  يف  �لق�ض�س،  �ضرد  �متهن  �ضخ�س  وهو 
�ملقاهي، كان يحت�ضد حوله �لنا�س قدميًا، كان ال يكتفي ب�ضرد �أحد�ث 
يج�ضد  الأن  �حلما�س  يدفعه  بل  جمهوره،  مع  د�ئم  بتفاعل  �لق�ضة 
و�حلكو�تي  و�ل�ضوت؛  باحلركة  عنها  يحكي  �لتي  �ل�ضخ�ضية  دور 
من  �أو  قلبه،  ظهر  عن  ويلقيها  �حلكايات،  يحفظ  كان  دم�ضق  يف 
�لكتاب، كق�ضة عنرتة و�مللك �لظاهر وغريها. وله يف كل قهوة مكان 
خم�ض�س الإلقاء �حلكايات يف �ضدر �ملقهى يجل�س على �ضدة عالية 
�ملغرب،  بعد  �أوقاته  وغالب  نبات  باأ�ض�س  ومزينة  بال�ضجاد  جمللة 
و�النب�ضاط.  �ل�ضرور  مع  لقوله  وت�ضغي  �لقهوة  يف  �لنا�س  فيجتمع 
وقبل �ضروعه يف �حلكاية يحكي لهم مقدمة ت�ضمى "�لدهليز"، فيها 
�أمور م�ضحكة. ثم بعد �إمتامها، ي�ضرع لهم يف �إمتام ما كان قّدمه يف 
�لليلة �ملا�ضية. ال يقت�ضر �حلكو�تي على �ملقاهي، بل يذهب لبع�س 
عادًة،  يتقا�ضاها  �لتي  �الأجرة  عن  تزيد  خم�ض�ضة  باأجرة  �لبيوت 
كل  الأن  �لقهوة،  �ضاحب  �أجرة  ن�ضف  فهي  �لقهوة  يف  �أجرته  و�أما 
وي�ضرب قهوة ودخانًا،  بار�ت،  �لقهوة ع�ضر  يدفع ل�ضاحب  �ضخ�س 

فياأخذ �حلكو�تي ن�ضف �حلا�ضل. 

ويذكر لنا �لبديري �حلالق يف �أحد�ث �ضنة 11٥٥ه/1742م �أنه تويف 
�ضليمان بن �حل�ضي�س �حلكو�تي �لذي " تويف �أبونا وو�لدنا و�أ�ضتاذنا 
ومربينا �ضليمان بن �حل�ضي�س �حلكو�تي رحمه �هلل تعاىل. وكان فريد 
ع�ضره وزمانه، ووحيدً� يف فنه يف �أو�نه. وكان يحكي �ضرية �لظاهر، 
قادحة،  حمفوظة  وله  و�لرتكي،  �لعربي  ويف  وعنرت،  �ضيف  و�ضرية 
ومعرفة �ضاحلة يف كل فن، ومع ذلك �أنه كان �أمي، ال يكتب وال يقر�أ، 
يخا�س،  �أنه بحر خ�ضم ال  �إال  �لبيا�س،  �ضديد  �أبر�س،  ��ضقر  وكان 
رحمة �هلل." وتعد �ضخ�ضية �حلكو�تي من �لناحية �لفنية و�لثقافية، 
من �أهم �ل�ضخ�ضيات �لعاملة يف �ملقاهي، ولها دور رئي�ضي يف �إد�رة 
�حلكو�تي،  من  تخلو  �ل�ضغرية  �ملقاهي  بع�س  كانت  و�إذ�  �ملقهى، 
فاإن بع�س �ملقاهي كان �ضببًا جلذب �لزبائن، كمقهى �لنوفرة �لذي 

يختارون  �لدم�ضقيون  وكان  �الآن.  حتى  فيه  دور  للحكو�تي  يز�ل  ما 
�الإلقاء  يف  و�أ�ضلوبه  بديهته  و�ضرعة  بر�عته  تتو�فق  �لذي  �حلكو�تي 
ومز�جهم.  تطلعاتهم  مع  وحلها  �الأحد�ث  حبكة  وت�ضعيد  و�لعبري، 
بني  ينق�ضمون  �حلكو�تي  �إىل  لال�ضتماع  �ملقهى  يف  جلو�ضهم  و�أثناء 
بهم  يبلغ  وقد  �ملوقف،  لذلك  وخمالف  له،  ومنا�ضر  للبطل  موؤيد 
�حلما�س �إىل �ملال�ضنة و�لعر�ك. وكان �حلكو�تي بدوره ي�ضتغل هذه 
يتوقف عند عقدة  �أن  �إىل  �ل�ضرية،  �الأحد�ث يف  �لظاهرة، في�ضّعد 

يكون فيه �لبطل يف موقف حرج. 

ومن اأهم ال�سري واملالحم التي ك�ن يقدمه� احلكواتي:
• �سرية عنرتة: حتكي �ضرية عنرتة �أحد�ثًا تقع يف �ضبه �جلزيرة 
ثار�ت  ت�ضور  وهي  �لنبوة،  ع�ضر  بد�ية  حتى  وحميطها  �لعربية 
�لقبائل �لعربية قبل �الإ�ضالم. وتعد �ضجاًل حافاًل الأحد�ث ي�ضتطيع 
�ملرء من خاللها تعّرف �لقبائل �لعربية �لتي ورد ذكرها يف �ل�ضرية، 
وعاد�تها وتقاليدها يف �حلرب، وتق�ضيم �لغنائم وحظ �لعبد وحظ 
�حلر منها. ف�ضاًل عما تقدمه �ل�ضرية من بطوالت عنرتة و�أخالقه 

وعالقاته مع قبيلته و�عتباره مثاًل لالإقد�م و�لفرو�ضية و�لت�ضحية.

• �سرية الظ�هر بيرب�س: طانت �ضرية �لظاهر بيرب�س حمببة �إىل 
منه حمورً�  �لظاهر وجتعل  �مللك  �أخبار  تتق�ضى  وهي  �لدم�ضقيني، 
�ل�ضفوف  توحيد  على  وعملها  �ململوكية،  بالدولة  �ملتعلقة  لالأحد�ث 
للوقوف يف وجه �ل�ضليبيني، كما تتو�ضع يف ق�س �أخبار �مللك �ل�ضالح 
�أيوب، �لذي ��ضتقدم �لظاهر بيرب�س، وتكرث يف هذه �ل�ضرية �لوقائع 

و�الأحد�ث �لتي تزدحم بالرجال و�لن�ضاء.

فهي  يزن،  ذي  بن  �ضيف  �مللك  �ضرية  �أما  �سيف:  امللك  �سرية   •
�ضيف  �مللك  �ليمني  �لعربي  بالبطل  ممثلة  �لعربية  �لوحدة  تر�ضم 
�لذي حارب �الأحبا�س لتحرير �ليمن. ويرجع ن�ضوء هذه �ل�ضرية �إىل 

�لقرن �خلام�س ع�ضر للميالد رغم �أن �أحد�ثها قبل �الإ�ضالم. 

احلكواتي.. وحكايات ال�صام العتيقة

بقلم الب�حثة املهند�سة: هال ق�سق�س

كاتب و�صحفي م�صري
عندم� رف�ست فريوز الغن�ء اأم�م الرئي�س 

التون�سي.. بينم� ترتدي نيكول �س�ب�
عً� ب�لأمل��س! ف�ست�نً� مر�سّ

يف عز تاألقه �ُضئل �ملو�ضيقار حممد عبد�لوهاب عن ر�أيه يف كثري من 
�لفنانني و�لفنانات �مل�ضهورين على �ل�ضاحة، فكان ي�ضف كل و�حد 
منهم مبا ير�ه، غري �أن �أحدهم باغته ب�ضوؤ�ل ملغم: ولكنك �إىل �الآن 

مل تعطنا ر�أيك يف �ل�ضيدة فريوز؟
فكانت �إجابته: كل �الأ�ضئلة �لتي وجهتموها �إيلَّ م�ضروعة الأنها متعلقة 
باأهل �الأر�س، �أما و�إنكم �ضاألتم عن فريوز فاإنا ال �أقّيم �الأ�ضو�ت �لتي 

تاأتي من �ل�ضماء!
فريوز.. �ضوت خمملي �ضق طريقه و�ضط وجد�ن �ملاليني، يحمل يف 
الأ�ضحاب  ودفئًا  �أو�ضك،  �أو  �ل�ضوق  قتلهم  �لذين  الأولئك  �أماًل  طياته 
�لقلوب �ملعذبة و�لنفو�س �ملوؤرقة، و�ضباكًا خلفيًا لتنا�ضي �لوجع، وبابا 

و��ضعًا ال�ضتقبال �لب�ضر و�لتفاوؤل.
ر�ئعة  يف  �إليها  �أ�ضتمع  و�أنا  �لقد�س  مدينة  زو�يا  يف  بروحي  جتولت 
»زهرة �ملد�ئن«، و�أر�ضلت وال زلت �أر�ضل قبلة �إىل م�ضر من هنا حيث 
�أقبع بعيدً� عن م�ضر كلما ��ضتمعت �إىل ر�ئعة »م�ضر عادت �ضم�ضك 
�لذهب«، وجتولت يف �ضو�رع �الأردن �لعتيقة كلما ��ضتمعت �إىل ر�ئعة 
»�أنا و�مل�ضا و�الأردن«، وهربت مني روحي بعيدً� �إىل ذلك �لذي تهفو 

�إليه �لنف�س دومًا كلما ��ضتمعت �إىل »يا زمان �لو�ضل باالأندل�س«.
و�مللب�س  �لكلم  يف  وتو��ضعها،  بب�ضاطتها،  فريوز  �ل�ضيدة  ت�ضح 

يحاولون  �لذين  الأولئك  وقدوًة  مثااًل  تكون  �أن  و�حلركات  و�ل�ضكون 
و�الإطاللة  و�الإباحية،  �لتعّري  عن  ينفك  ال  �جلمال  باأن  يقنعونا  �أن 
فعلت  كما  و�الأملا�س،  بالذهب  مر�ضعة  فخيمة  ثياب  يلزمها  �ملميزة 
بلغت  باالأملا�س  بف�ضتان مر�ضع  موؤخرً� وخرجت علينا  لبنانية  فنانة 
�لذين  الأولئك  منوذجًا  تكون  �أن  وت�ضح  جنيه،  ماليني   10 تكلفته 
يت�ضورن �أن �لو�ضول �إىل �أكرب �ضريحة من �جلمهور مرهون بالتطبيل 
و�لنفاق، �إذ كانت كلما دعاها ملك �أو �أمري �أو رئي�س �أو وزير لتغني 
يف ق�ضره كانت �إجابة رحباين: ال تغني �لقيثارة يف �لق�ضور بل يف 

�أماكن فنية حمرتمة.
فريوز  �متناع  �إثر  وتون�س  لبنان  بني  حدثت  كبرية  �أزمة  �أن  لدرجة 
�أعتقد،  ما  بورقيبة على  �لتون�ضي �حلبيب  �لرئي�س  �أمام  �لغناء  عن 
�أن مينع  �لعويني  �للبناين ح�ضني  �لوزر�ء  �لذي ��ضطر رئي�س  �الأمر 
بث �أغانيها يف �الإذ�عة، وب�ضببها دخلت فريوز يف �أزمة نف�ضية كادت 

�أن تق�ضي عليها.
فارقني قلمي ووىل هاربًا يكتب عن قيثارة �ل�ضماء، جارة �لقمر، يف 

وقت يطل علينا �لقبح من كل مكان، يف حماولة بائ�ضة الإقناع فاقدي 
عالقة  له  لي�س  �لظاهري  �ل�ضكل  باأن  �الإح�ضا�س  ومعدومي  �لذوق، 
ب�ضهرة �لفنان وكفاءته، ال�ضيما �أننا ن�ضاهد ق�ض�ضًا �ضخيفة بطالتها 

�أدمن �لغناء ب�ضدورهن، و�لطرب ب�ضيقانهن، و�نتفاخ موؤخرتهن.
ومما توقفت معه طوياًل، �أثناء قر�ءتي عن �ملدر�ضة �لرحبانية �لتي 
متثل فيها فريوز �لركن �لركني، الحظت �أن م�ضكلة كبرية ن�ضبت بني 
�أن  دومًا  حتاول  كانت  عائلته  �أن  ذلك  وعائلته،  فريوز  زوج  عا�ضي 
ج�ضدها،  يف  �آخر  وعيوبًا  �ضكلها،  ب�ضبب  لفريوز  �ختياره  عن  تثنيه 

عالوًة على �أنها غري متعلمة وغري مثقفة.
�ملوؤ�ضف �أن كثريً� من �أ�ضحاب �الأ�ضو�ت �جلميلة ف�ضلو� يف �الختبار، 
وركبو� �ملوجة حبًا للمال، و��ضتعجااًل لل�ضهرة �ملتوهمة، ف�ضاركو� يف 
خو� قيمًا �ضلبية، ف�ضاع �جلمال يف دهاليز  �إف�ضاد �لذوق �لعام، ور�ضَّ
�لقبح، وغاب �لبهاء يف غياهب �لعري، وبني هذ� وذلك يئن �لعفاف، 

وتتو�رى �لف�ضيلة!

امل�سدر : عربي بو�ست
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الللبلللللد بللاأهللللله

العظيم  للم�صتقبل  حدود  يوجد  "ال 
الذي ينتظر كندا ب�صعبها املتعايف 

والطموح واملثقف و�صخي القلب"
ال�سري ون�ستون ت�سر�سل  

مقاالت

�أ�ضرتق �لنظر�ت عرب زجاج �لنافذة. مل تنقطع �لعا�ضفة �لثلجية منذ 
بي�ضاء،  كرقعة  �لنو�فذ  هذه  خارج  باأكملها  �لدنيا  تبدو  �أم�س.  ليلة 
وم�ضهد �ل�ضيار�ت يف �لطريق �ل�ضريع يذكرين بالنا�س �لعديدة �لتي 
نتقاطع معها يف فرتة �أو حدث من �حلياة ثم يذهب كل يف طريقه. 
نحن هنا غارقون �أمام �ضا�ضاتنا كل منا منهمك مبهامه. تبث على 
�لهو�ء مبا�ضرة �أغنية " هالولويا" �لتي تهلل الأفكاري لتخرج جمددً� 

�إىل �لف�ضاء �لنقي. 

�لذي  �لد�فئ  �لوطن  عن  حق  �ضهادة  �إال  �ضاأقول  فيما  هديف  لي�س 
يحت�ضن و�فديه بهدوء و�ضالم. منذ �كت�ضافها �أطلق على كند� لقب 
وجهة �لقا�ضدين. �ضكانها �الأ�ضليون هم �لهنود �حلمر. �أتاها يف عهد 
�لنه�ضة �لفرن�ضيون و�الإنكليز حتت ��ضم حمالت تب�ضريية وتن�ضريية 
ثم  �الأر�س،  ومتلكو�  �أكرثهم  " �ملتوح�ضني" فاأبادو�  �حلمر  للهنود 
تنازعو� عليها فيما بينهم. وكانت �لدولتان تر�ضل �جليو�س و�ملنفيني 
و�ملحكومني و�أوالد �ملالجئ �إليها ليعمروها ويتكاثرو� فيها. ثم �ضاء 
�هلل �أن ياأتي من �أ�ضالب هوؤالء جياًل متو��ضعًا وو�عيًا وجمتهدً� قرر �أن 
ي�ضنع دولة جميدة ويخدم �لبلد وينه�س بها. ثم ما لبث �أن ق�ضدها 
من  فيها  ليبدوؤو�  �لعامل  �أنحاء  من  و�حلاملون  و�لهاربون  �لالجئون 
جديد وخا�ضة منذ فرتة �حلرب �لعاملية �الأوىل. باالإر�دة �مل�ضرتكة 
�إىل و�حدة من خرية  ويدً� بيد �ضنع كل هوؤالء جمد كند� وحولوها 
�الأ�ضا�ضية -بر�أيي- هي جمتمعها  �لعامل. ثروتها  بلد�ن وجمتمعات 
و�ملو�رد  �ملاء  بعدها  ياأتي  ثم  �لثقافات  و�ملتعدد  و�لو�عي  �ملتح�ضر 
�لطبيعية و�لتكنولوجيا. تاريخ كند� ق�ضري ن�ضبيًا بني �أمم �الأر�س، 
لكن �أهلها يعتزون به ويحافظون على تر�ثهم. قيمهم �إن�ضانية �ضامية 
ينقلونها باأمانة عرب �الأجيال، يقد�ضون �لعمل ويح�ضرون له جيدً�. 
و�حدة  ب�ضيا�ضة  �لثقافات  �ملتعدد  جمتمعه  �لكندي  �لقانون  وي�ضرّي 

يقبلها �جلميع �أال وهي �لعدل. 

غريهم  من  وحر�رة  ون�ضًا  �أكرث  هم  كيبك،  �أهل  عن  باحلديث   
ثقافات  على  �نفتاحًا  �أكرث  وكذلك  �الأخرى  �ملقاطعات  �ضكان  من 
�ل�ضعوب. يحدث �لتاريخ باأنهم كانو� �أقلية فقرية من �أ�ضول فرن�ضية 
وم�ضطهدة يف كند� �النكليزية، بعد �أن تخلت عنهم حكومة فرن�ضا يف 
منت�ضف �لقرن �لثامن ع�ضر. بعد �أن مر دهر على ن�ضالهم ال�ضتمر�ر 
وجودهم كقلة فرن�ضية يف �لقارة �الأمريكية �ضنعو� قر�رً� حا�ضمًا يف 
�لهادئة".  "�لثورة  �ملا�ضي وخا�ضو�  �لقرن  �أو�خر �خلم�ضينيات من 
نعم هي ثورة هادئة، جزء ال يتجز�أ من تاريخ كيبك �أجنزت خاللها 
�أعظم �الإجناز�ت بدون هدر نقطة دم. يحتاج �ضرح �لثورة �لهادئة 
�ضاأوجزها  لكني هنا  كاماًل.  كتابًا  ونتائجها على كيبك  و�إجناز�تها 
ب�ضببها  �لكيبيكيون  تطور  و�جتماعية،  وثقافية  علمية  نه�ضة  باأنها 
من �أقلية جاهلة م�ضت�ضعفة �إىل نخبة كندية تبنت �حلد�ثة و�النفتاح 
على �لعامل وف�ضل �لدين عن �لدولة ودعم �لفرنكوفونية. تبنت هذه 

�حلركة ن�ضيدً� وطنيًا خا�ضًا بكيبك ين�ضد كور�ضها: يا �ضباب �لوطن، 
قد �أتى دوركم، لتتحدثو� عن �حلب! يحدث �لتاريخ باأن �لكيبيكيني 
�ل�ضعوب  من  غريهم  من  �لعامل  على  �نفتاحًا  �أكرث  عهدهم  منذ 
و�ملهاجرين  �حلمر  �لهنود  مع  تخالطو�  فقد  كند�،  قطنت  �لتي 
�نفتاحهم  وب�ضبب  و�أعطوهم.  �لكثري  منهم  فاأخذو�  يعتزلوهم  ومل 
ورغبتهم �ل�ضادقة يف �لتطور �أ�ضبحو� �الآن �ضعبًا ر�قيًا وو�عيًا تربى 
�حلو�ر،  و�ضيا�ضة  و�لب�ضا�ضة  �الآخر  و�حرت�م  �لتو��ضع  على  وتعلم 

وحرية �لتعبري و�لت�ضويت ثم �اللتز�م بر�أي �الأكرثية. 

�الأطفال  ين�ضاأ  �لطفولة.  منذ  �لرقي  �ملو�طن  يت�ضرب  كند�  كل  يف 
منذ �حل�ضانة يف جو منظم ومن�ضبط. فيتعلمون �لوقوف يف �لدور 
وعدم �إثارة �ل�ضغب وعدم �أذية �الآخرين. ثم �أثناء �لتعليم �البتد�ئي 
يتدربون على قبول �الختالف و�لتعاي�س مع �الآخرين و�حرت�م جميع 
�الآر�ء و�الأفكار و�الأديان. يف �الإعد�دية يتعلمون معنى تقييم �لذ�ت 
عن  �لتعبري  كيفية  �الجتماعية:  �الأخالق  مادة  ويدر�ضون  وتقديرها 
�أفكارهم وم�ضاعرهم و�ضرح وجهات نظرهم، وفن �لت�ضويت و�ضنع 
يف  ثم  �لفطرية،  ميولهم  ح�ضب  در��ضيًا  �ليافعون  يتوجه  �لقر�ر. 
�لثانوية يتح�ضر �لو�حد فيهم نف�ضيًا لفكرة �ال�ضتقالل و�أنه �ضي�ضبح 
�ضعب  وعاقل.  بالغ  ك�ضخ�س  �مل�ضوؤولني  �ملو�طنني  عد�د  يف  قريبًا 
كيبك خا�ضة و�لكنديون عامة يت�ضربون ثقافة �لفرح منذ �لطفولة. 
ينعك�س ذلك يف كرنفاالتهم و�حتفاالتهم و�هتمامهم �ل�ضديد بقطاع 
�ل�ضياحة وولعهم بالفن و�ملو�ضيقى وكل ما فيه ت�ضليه ومرح لل�ضغري 

و�لكبري.

وطن  عن  �لباحثني  كل  ي�ضم  �لذي  �حلنون  �ل�ضدر  مونرتيال،  �أما 
�ل�ضديد  �لت�ضامح  به هو  �أهلها  ��ضتهر  �أكرث ما  لها،  بحر�رة ال مثيل 
�إىل  �أميل  هم  �لكنديني،  من  وكغريهم  �ملع�ضر.  وح�ضن  و�لطيبة 
�لتو��ضع و�حرت�م �أفكار �الآخرين، فاأغلبهم تربو� على �أن يت�ضورو� 
لوحة  مبثابة  وثقافات  وح�ضار�ت  �أمم  من  حتتويه  مبا  �الأر�س 
�إال  �للوحة  تكتمل  وال  ودوره،  مكانه  له  فيها  كل  �ضا�ضعة،  ف�ضيف�ضاء 
بكل تفا�ضيلها. هم �أي�ضَا �ضلميون وودودون ويقدرون ب�ضدة م�ضاعر 
عليا  وقيمًا  و�لنظام  �للغة  �لكثري...  علموين  �الآخرين. من طرفهم 
و�أدخلو� �إىل قلبي �لكثري من �لفرح. من طريف، قررت منذ �أمد بعيد 
�أن �أنظر د�ئمًا �إىل �جلانب �مل�ضرق، و�أن �أبحث حتى يف حلكة �ضو�د 
�أحاول  لن  هذه  مذكر�تي  يف  �أنا  ولذلك  �ملنرية.  �لنجوم  على  �لليل 
�خلو�س يف م�ضاكل �ملجتمع �لكندي �لعديدة ك�ضائره من �ملجتمعات، 
بل �أن �أ�ضور ما ��ضتح�ضنته و�أنقله كر�ضالة �إىل �ضعبي �لعربي �حلبيب، 

�أ�ضلي وجذري ع�ضى �أن ي�ضتفيد من جتارب غريه �الإيجابية. 

يتبع يف العدد الق�دم... 
هدى البني 

خطوات ت�صاعدنا على بقلم: هدى البني

بدء عام جديد
بلكلل اإيلجلابليلة
مع بد�ية كل عام نودع عامًا رمبا حمل معه جناحات �أو ف�ضل، رمبا 
فقدنا عزيزً� �أو ك�ضبنا �أ�ضخا�ضًا كان لهم �الأثر �جلميل و�الإيجابي يف 
�أجمل ال حمال،  �لقادم  �أن  و  �أمل وثقة،  �لعام بكل  لن�ضتقبل  حياتنا 
لنا  يجلبون  �لذين  �ل�ضلبيني  و�الأ�ضخا�س  �الأفكار  من  لنتخل�س 

�لتعا�ضة وميت�ضون طاقتنا �الإيجابية و�ضغفنا.

�أولوياتك، و �كتب على ورقة تر�ها ب�ضكل  رتب �أهد�فك، �أحالمك، 
�إىل  �أهد�فك  ق�ضم  �لعام،  هذ�  تنجزه  �أن  تريد  �لذي  ما  متكرر 
من  دعك  �ملدى،  بعيدة  و�أهد�ف  �ملدى  ق�ضرية  �أهد�ف  ق�ضمني: 
كل  رغم  جديد  من  �إبد�أ  �الأطالل،  على  و�لوقوف  و�لتخبط  �لندم 
�الإن�ضان  �إن  �لن�ضيان.  نعمة  وهبنا  فاهلل  و�النك�ضار�ت،  �خليبات 
وين�ضى  يتخطى  �أن  على  قادر  وقدره  �هلل  بق�ضاء  و�ملوؤمن  �حلكيم 
ويتنا�ضى كل ما مّر به من ماآ�ضي وخيبات يف حياته، و�لقوي هو �لذي 
بعد مدة من �لزمن يتذكرها ويبت�ضم وي�ضخر منها �أي�ضًا، كثري من 
و�لوقوف  �ل�ضلبية  �لذكريات  و��ضرتجاع  بالندب  ي�ضتلذون  �لنا�س 
�ملنحو�س �ملح�ضود.  �الإن�ضان �ملظلوم  �أنا  بها  ويتغنى ويرتمن  عندها، 
�لهم  يجلبون  �إنهم  خمالطتهم،  حتى  �أو  �أحدهم  تكون  �أن  �إحرت�س 

و�لغم و�لطاقة �ل�ضلبية .

�أن هذه �حلياة �لدنيا ماهي �ال جمرد ممر  �إن �الإميان و�العرت�ف 
نف�ضك  مع  �العرت�ف  هذ�  �الآخرة،  �حلياة  هي  و�أنقى  �أجمل  حلياة 
�الأمور  ور�ضا، ومن  ب�ضالم د�خلي  ت�ضعر  باأن يجعلك  وجوفك كفيل 
�إن  �لغفر�ن،  هي  �لد�خلي  و�لر�ضا  بال�ضالم  �أي�ضا  ت�ضعرنا  �لتي 
لن�ضتبدلهما  و�ل�ضغينة،  �حلقد  �لقلب  وي�ضني  �لروح  يتعب  ما  �أكرث 
بالت�ضامح و�لتغا�ضي و�حلب، و�إن مل نقدر بالتجاهل كليًا عن �ملوقف 

�أو �ل�ضخ�س .

توقف عن حماولة �إر�ضاء �الآخرين و�إقناعهم مبو�قفك �أو �أفكارك بالقوة، 
فهم ال يرون بالعني �لتي ترى بها، وظروفهم خمالفة لظروفك.

�لبدنية  و�ل�ضحة  بالنف�س  فاالهتمام  وبروحك،  بج�ضدك  �هتم 
�أخريً�  بالنف�س.  و�لثقة  بالر�ضا  �ل�ضعور  على  ي�ضاعد  و�جل�ضدية 
�مل�ضتطاع من �ضماع وم�ضاهدة حمطات  �لقارئ جتنب قدر  عزيزي 
�الأخبار �لعربية، فهي كفيلة �أن تهبط من عزميتك وت�ضد �لدنيا يف 

وجهك وجتعلها مظلمة.

ف�طمة خوجة

اإعداد ف�طمة خوجة
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Brandie Weikle · CBC News· 

Canadian employers may need to 
step up their game if they want to 
avoid costly staff turnover, a new 
survey suggests.

Research conducted by Nielson on behalf of 
human resources software company Ceridian 
found that nearly three quarters of respondents 
were either looking for work, or would 
consider jumping ship if approached with the 
right opportunity.

Among 1,001 Canadians and 1,000 Americans 
surveyed for the company's annual Pulse of 
Talent report, 37 per cent said they were either 
actively or casually looking for a new job, and 
36 per cent say they'd consider a new position 
if recruited.  

In November, the unemployment rate in 
Canada hit its lowest point since Statistics 
Canada started tracking that data 40 years ago. 
Given the particularly tight labour market for 
skilled workers, human resources experts say 
companies can't afford to assume staff will 
stick around — even for a few years.

In fact, most of the employees surveyed said 
they knew within one year on a job whether or 
not they'd stay long-term.

Lisa Sterling, who heads up HR for Ceridian, 
said that means employers must act faster to 
work with junior employees on their career 
development and job satisfaction — things 
that naturally build loyalty.

Going for growth

Perhaps unsurprisingly, better pay was the 
reason cited most often for accepting a new job 
— but not by a landslide. After compensation, 
people were most likely to leave because they 
didn't find their work interesting, followed 
closely by not feeling respected, and by lack of 
opportunity to take on new responsibilities.

Sterling says that doesn't surprise her. "I think 
it's absolutely imperative for organizations to 
have a significant structure around a growth 
philosophy. It's incredibly important for 
people at any age to feel like they have growth 
and movement."

Traditionally, employers target senior staff for 
promotions and opportunities to expand their 
portfolios of responsibility, she says. But that 
won't cut it today.

Millennials do have a desire to do work that 

is interesting to them … I think they're more 
willing to walk away than the generations 
that came before them."- Lisa Sterling, Chief 
People and Culture Officer, Ceridian

"The expectations are different than even 
10 years ago," said Sterling. Raised by baby 
boomers, many of whom clocked long hours 
on the job, millennials don't want to wait 
decades for work they find fulfilling.

"Millennials have a desire to do work that is 
interesting to them. Things that give them joy 
and satisfaction. I think they're more willing 
to walk away than the generations that came 
before them."

Sterling says that spirit is beginning to influence 
older workers, too. "It's one of the positive 
things that we're seeing from millennials — 
they're driving this desire for meaning across 
the organization regardless of age."

Beyond the corporate ladder

All of this requires employers to rethink the 
traditional career path in ways that don't 
necessarily require somebody to move into 
management in order to grow in their role.

"The way work is evolving now, it's more 
about continuing to have an expansion of 
your knowledge and your experience," says 
Sterling. "It doesn't always mean climbing a 
ladder."

Klick Inc., a Toronto-based technology and 
health marketing company, has won dozens of 
best-employer awards, including being named 
a Top 100 Best Places to Work in the Globe 
and Mail seven years running.

Executive vice-president Glenn Zujew said 
that's because of the emphasis the company 
places on keeping staff happy both in and out 
of work. 

On the personal and professional growth side 
of things, the company has thousands of hours 
of curated online training content on its so-
called Klick University — and not just for 
work-related tasks.

"You can learn how to DJ here; you can learn 
how to get your first mortgage. You can learn 
how to be a designer," he says.

Investing in retention

Klick has a team entirely dedicated to making 
sure staff are happy, said Zujew. It runs 
monthly lunch-hour outings to visit local 

attractions, holds sessions that help staff adjust 
to new parenthood, organizes clubs that cater 
to various interests. It takes groups to football 
games and has even brought puppies into 
the office. On Father's Day, it held a pickle-
making workshop and on Mother's Day a 
flower arranging class.

If a staffer is pulling long hours on a special 
project, said Zujew, "they'll reach out to the 
family and make sure some Swiss Chalet is 
delivered to the home or a cleaning person is 
sent." It's a small investment with a big return 
in loyalty, he says.

"The cost to retrain somebody, to bring in a 
new employee and do all the onboarding is 
way greater than doing something like that." 

Priyanka Mehandiratta, a Toronto-based 
human resources consultant, said employers 
are wise to take this kind of holistic approach 
to retention.

"Employees have a lot of choices now," said 
Mehandiratta. "If the work doesn't give you 
the satisfaction at the physiological level, 
you're not going to do it for a long time."

She says workplaces must cultivate an 
employee-friendly culture that's inclusive 
and flexible. "If you're stuck in an old-school 
model and still looking at when an employee 
is coming or leaving work, I don't think you're 
going to stay relevant." 

In the end, it's the employees who make the 
company and that's the simple truth.- 

Mehandiratta said employers can keep people 
happy by cultivating "a culture of feedback" 
so both staff and managers know how they're 
doing.

"Listen to your employees, promote from 
within, train from within," she said. When 
employees feel valued and heard, they're more 
motivated to go above and beyond at work, 
said Mehandiratta.

"In the end, it's the employees who make the 
company and that's the simple truth."

Source : CBC News

A new survey found that nearly three quarters 
of respondents would be willing to leave their 
current jobs. Here staff gather around a 
meeting room table at Klick Inc., a Toronto-
based health marketing company that has won 
dozens of best employer awards. (Klick Inc.)

Most Canadian employees are ready 
to quit their jobs, survey finds

Low unemployment rate means employers must step up 
their game to keep staff happy
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Sign this Petition: www.change.org/YemenCrisisRefugees
More info : www.YemenCrisis.com
We are : www.YemeniCanadian.Club

الكارثة اليمنية تنتظر احلل!

Awareness Sponsor
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LABUAN, Indonesia (Reuters) - 
Indonesian rescuers on Tuesday used 
drones and sniffer dogs to search for 
survivors along the devastated west 

coast of Java hit by a tsunami that killed at 
least 429 people.
Thick ash clouds continued to spew from 
Anak Krakatau, a volcanic island where a 
crater collapse at high tide on Saturday sent 
waves smashing into coastal areas on both 
sides of the Sunda Strait between the islands 
of Sumatra and Java.
At least 154 people are still missing. More than 
1,400 people were injured and thousands of 
residents had to move to higher ground, with a 
high-tide warning extended to Wednesday.
Rescuers used heavy machinery, sniffer dogs 
and special cameras to detect and dig bodies 
out of mud and wreckage along a 100km (60-
mile) stretch of Java’s west coast and officials 
said the search area would be expanded further 
south, following the discovery of washed 
away bodies.
“There are several locations that we previously 
thought were not affected,” said Yusuf Latif, 
spokesman for the national search and rescue 
agency.
“But now we are reaching more remote areas...
and in fact there are many victims there,” he 
added.
Authorities said rescuers were working around 
the clock to reach six villages, currently 
inaccessible by road and where waves from 
the tsunami were believed to be as high as five 
meters.
The vast archipelago, which sits on the Pacific 
“Ring of Fire”, has suffered its worst annual 
death toll from disasters in more than a 
decade.
Earthquakes flattened parts of the island of 
Lombok in July and August, and a double 
quake-and-tsunami in September killed more 
than 2,000 people on a remote part of Sulawesi 
island.
It took only 24 minutes after the landslide 
for waves to hit land, and there was no early 

warning for those living on the coast.
TEMPORARY SHELTERS
The meteorological and geophysics agency, 
BMKG, is asking residents to stay away from 
the shoreline by as much as 1 kilometer, due 
to the risk of extreme weather on Wednesday 
and waves up to 2 meters high.
BMKG head Dwikorita Karnawati said on 
Tuesday the agency is worried about the 
rough weather making the volcano’s crater 
more fragile.
Experts warn that a second disaster remains 
possible.
“Since Anak Krakatau has been actively 
erupting for the past several months 
additional tsunamis cannot be excluded,” said 
Hermann Fritz, from the Georgia Institute of 
Technology.
Rescue efforts were hampered by heavy rainfall 
and low visibility. Military and volunteer 
teams used drones to assess the extent of the 
damage along the coast.
Food, water, blankets, and medical aid are 
trickling into remote areas via inland roads 
choked with traffic.
Thousands of people are staying in tents and 
temporary shelters like mosques or schools, 
with dozens sleeping on the floor or in crowded 
public facilities.
Ayub, a 20-year old fisherman sleeping with 
his family in a tent provided by the military, 
said conditions camp were not ideal due to the 
rain, but that they had enough food.
“Everything is destroyed...My boat, 
motorcycle, house - all of it,” he told Reuters. 
“The most important thing is we’re alive.”
Other residents of the same emergency camp, 
like Tarini, a mother of four, told Reuters their 
families had been left with nothing but the 
clothes on their backs.
“I’m sad for my children,” she said. “We want 
things to return to how they were, but we are 
afraid to return.”

At the nearby seaside town of Carita, which 
suffered some of the worst losses, local 
congregations held tearful Christmas vigils 
for victims.
While many churchgoers have fled the area 
for fear of further disasters, some like Nikson 
Sihombing came from temporary evacuation 
centers.
“We usually celebrate with joy and festivities, 
but with the tsunami, we can only pray 
humbly and not celebrate much for this year’s 
Christmas,” he said.
Destruction caused by the disaster was visible 
along the coastline where waves of up to 5 
meters (6 feet) crushed vehicles, felled trees, 
lifted chunks of metal, wooden beams and 
household items and deposited them on roads 
and rice fields.
Out in the strait, Anak Krakatau (Child of 
Krakatau) was still erupting and authorities 
imposed a 2km exclusion zone around it.
BMKG said an area of about 64 hectares 
(222 acres), or about 90 soccer pitches, of the 
volcanic island had collapsed into the sea.
In 1883, the volcano, then known as Krakatoa, 
erupted in one of the biggest blasts in recorded 
history, killing more than 36,000 people in a 
series of tsunamis, and lowering the global 
surface temperature by 1 degree Celsius 
with its ash. Anak Krakatau is the island that 
emerged from the area in 1927, and has been 
growing ever since.
President Joko Widodo, who is running for 
re-election in April, told disaster agencies to 
install early warning systems, but experts said 
that, unlike tsunami caused by earthquakes, 
little could have been done in time to alert 
people that waves were coming.
Additional reporting by Wilda Asmarini, 
Nilufar Rizki, Tabita Dielda, Fanny Potkin, and 
Bernadette in Jakarta; Writing by Kanupriya 
Kapoor; Editing by Christian Schmollinger 
and Ed Osmond

Source : Reuters

Rescue workers use a dog to search victims among debris after a tsunami hit Sunda Strait 
at Rajabasa in South Lampung, Indonesia, December 25, 2018. REUTERS/Stringer

Indonesian 
rescuers

use drones as 
tsunami death
toll tops 400

Fergus Jensen

OTTAWA (Reuters) - Canadian firms expect sales growth 
to stabilize over the next year and say labor pressures and 
various tariffs mean input and output prices will start to rise 
more quickly, a Bank of Canada survey said on Friday.

The quarterly report said business sentiment had fallen slightly but 
was still elevated, signaling that the overall outlook continued to be 
positive.
Plans to increase investment and employment were widespread, 
especially in the services sector, the central bank said, noting the 
indicator of capacity pressures was still elevated.
“Although sales prospects generally remain positive, firms expect 
sales growth to stabilize,” the bank said. Of the companies surveyed, 
36 percent expected sales growth to increase at a greater rate over the 
coming 12 months, and 37 percent predicted a lesser pace of sales 
growth.
“Firms expect input and output prices to rise at a somewhat greater 
pace than over the past 12 months ... Expectations of upward price 
pressures from tariffs and rising labor costs are partially offset by an 
anticipated moderation in commodity price growth,” said the survey.
Most firms anticipated positive U.S. growth over the next year and 
forecast sales would benefit directly or indirectly.
Some noted the effect would be muted from punitive measures 
Washington has imposed on exports of Canadian aluminum and steel 
in late May and Canadian counter-tariffs, as well as U.S. tariffs on 
some Chinese goods.
“Despite some softness, the survey suggests that the economy entered 
the recent financial volatility in decent shape,” Benjamin Reitzes, 
Canadian rates & macro strategist at BMO Capital Markets, said in a 

research note.
Sentiment remained depressed in the energy-rich western Prairies 
region, which has been hit by lower oil prices.
The indicator of investment spending on machinery has receded slightly 
but intentions are still solid, supported by sustained demand. Plans for 
higher spending and increased employment were concentrated in the 
services sector.
Compared to the autumn survey, fewer firms said labor shortages were 
more intense than they had been a year earlier. But the percentage of 
firms reporting they would have some or significant difficulty meeting 
an unexpected increase in demand stayed elevated, in part due to 
trouble finding staff.
But companies said they no longer expected capacity pressures to 
intensify, pointing to increases in investment and employment.
Reporting by David Ljunggren; editing by Jeffrey Benkoe and James 
Dalgleish

Bank of Canada survey shows firms expect sales growth to stabilize
David Ljunggren

 Bank of Canada Governor Stephen Poloz arrives at a news 
 conference in Ottawa, Ontario, Canada, October 24 2018.

REUTERS/Chris Wattie
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Hi readers, and welcome again to 
another series about networking 
hacks 101. I’m glad to be able to 
connect with all of you through 

those monthly articles, and I hope that we 
have learnt together how to be networking 
professionals. As the title suggests, 
misunderstanding are bound to occur at 
anytime even if we are super careful. The idea 
isn’t to pretend that the misunderstanding 
never happened, but the main thing is to 
address it and solve the problem.

Reasons for misunderstandings are countless, 
so here are some basic scenarios and how to 
address them: 

1- You sent an E-mail with a mistake: if the 
typing mistake is a missing coma or full stop, 
then it’s not very big. However, if you wrote 
the wrong name, misspelled an important 
word or wrote a wrong title then you have to 
send an E-mail fixing whatever mistake you 
have done. Sending an E-mail to clarify the 
misunderstanding instead of sleeping on it 
and being questioned on it. 

2- When you provide the wrong information 
to someone: we can’t pretend that we can 
remember all information we learn because 

we are humans ( we make mistakes). If you 
provided wrong information, then just correct 
your information or ask someone who might 
know better. However, If the client, co-worker 
or a team member left, then pray they forget 
what you told them ( wrong). Simply E-mail 
or call and correct it. 
3- You were misunderstood by a person: If you 
were misunderstood for any reason, then just 
verify the reason for the misunderstanding. It 
could be that you gave unclear information, so 
you lost the person’s attention. Also, it could 
be that the person you are talking to wasn’t 
focusing with you. Either way, make sure that 
the the message you wanted to relay passed 
across.
4- You were inquired about a co-worker’s 
whereabouts and you didn’t know what to 
say: 
Don’t say anything! If you give out the wrong 
information, it will create a misunderstanding. 
If someone wants to know your co-worker’s 
whereabouts, then he/she will call your co-
worker since you aren’t obliged to give 
information you have no business with. 
5- Your co-worker arrived late and asked you 
to cover up for her: 

No, No and NO! Lots of misunderstandings 
happen when you attempt to cover a co-
worker’s mistake including being called a liar. 
If he/she are late, then they have to fix it and 
not put you in the middle of it. 

6- If you missed an interview date by 
mistake: 

Send an E-mail with sincere apology and a 
guarantee it won’t happen again. You can 
also ask for a reschedule. If the other person 
has no intention to reschedule, then at least 
you did the right things and clarified any 
misunderstandings. 

Here are some situations and what to do in 
each one. Practice, practice and practice till 
you are a boss at it. You will become stronger 
and capable of problem solving the more you 
do it .See you in another article soon.

Jana Tayfour

How to clear a misunderstanding like a BOSS!

OTTAWA (Reuters) - Canadian firms expect sales growth 
to stabilize over the next year and say labor pressures and 
various tariffs mean input and output prices will start to rise 
more quickly, a Bank of Canada survey said on Friday.

The quarterly report said business sentiment had fallen slightly but 
was still elevated, signaling that the overall outlook continued to be 
positive.
Plans to increase investment and employment were widespread, 
especially in the services sector, the central bank said, noting the 
indicator of capacity pressures was still elevated.
“Although sales prospects generally remain positive, firms expect 
sales growth to stabilize,” the bank said. Of the companies surveyed, 
36 percent expected sales growth to increase at a greater rate over the 
coming 12 months, and 37 percent predicted a lesser pace of sales 
growth.
“Firms expect input and output prices to rise at a somewhat greater 
pace than over the past 12 months ... Expectations of upward price 
pressures from tariffs and rising labor costs are partially offset by an 
anticipated moderation in commodity price growth,” said the survey.
Most firms anticipated positive U.S. growth over the next year and 
forecast sales would benefit directly or indirectly.
Some noted the effect would be muted from punitive measures 
Washington has imposed on exports of Canadian aluminum and steel 
in late May and Canadian counter-tariffs, as well as U.S. tariffs on 
some Chinese goods.
“Despite some softness, the survey suggests that the economy entered 
the recent financial volatility in decent shape,” Benjamin Reitzes, 
Canadian rates & macro strategist at BMO Capital Markets, said in a 

research note.
Sentiment remained depressed in the energy-rich western Prairies 
region, which has been hit by lower oil prices.
The indicator of investment spending on machinery has receded slightly 
but intentions are still solid, supported by sustained demand. Plans for 
higher spending and increased employment were concentrated in the 
services sector.
Compared to the autumn survey, fewer firms said labor shortages were 
more intense than they had been a year earlier. But the percentage of 
firms reporting they would have some or significant difficulty meeting 
an unexpected increase in demand stayed elevated, in part due to 
trouble finding staff.
But companies said they no longer expected capacity pressures to 
intensify, pointing to increases in investment and employment.
Reporting by David Ljunggren; editing by Jeffrey Benkoe and James 
Dalgleish

Bank of Canada survey shows firms expect sales growth to stabilize
David Ljunggren

 Bank of Canada Governor Stephen Poloz arrives at a news 
 conference in Ottawa, Ontario, Canada, October 24 2018.

REUTERS/Chris Wattie
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The Ontario government is slashing $25 million in funding for 
specialized programs in elementary and secondary schools 
across the province. 
The cut will mean the end of a number of initiatives for at-risk 

youth, including an after-school program run by teens in low-income 
areas that was established in the wake of the so-called "summer of the 
gun" in Toronto. 
According to the city's public school board, the move will also affect 
programs that encouraged physical activity among students and offered 
in-class tutors to children, as well as supports for racialized youth.
MPP Marit Stiles, the NDP education critic, said the cut will be "deeply 
felt" by students across the province. 
The Toronto District School Board said the cut affects 11 grants 
administered through a special fund known as the Education Programs 
— Other (EPO). It is separate from the general operating fund.
Programs that will lose funding addressed issues that were deemed to 
be priorities by previous provincial governments, as well as the federal 
government, according to the school board. 
Government says cut follows review of fund
On Friday, the government sent a memo to school boards about its 
decision.
"Despite only accounting for less than one per cent of school board 
funding, this fund has a long track record of wasteful spending, 
overspending and millions of dollars of unfunded commitments," 
Kayla Iafelice, press secretary for Education Minister Lisa Thompson, 
said in an email to CBC Toronto.
"We have performed a thorough review of the EPO fund to ensure 
that it better aligns with the needs and priorities of Ontario parents, 
teachers and students while respecting taxpayer dollars."
She did not specify how the programs were wasteful or what 
overspending was detected.
Iafelice said, for the 20182019- fiscal year, EPO transfer payments will 
total $400 million to third-party organizations and school boards. The 
amount represents a $25-million reduction over allocations made in 
the previous fiscal year, she said.
Board called in staff to make sense of the cut
Robin Pilkey, chair of the TDSB, said in an interview on Sunday that 
the board is trying to make financial sense of the impact of the cut and 
very little information has been provided. Pilkey is the school trustee 
for Ward 7, Parkdale-High Park.
"The information was not very clear. At this point, we do not know the 
financial implications."
Pilkey said she is concerned about the cut and was critical of how it 
was handled.
"I think it was disappointing that it was dropped so late in the day ... 
I think it was disappointing because they cut programs and they don't 
say whether boards will be kept whole on these programs because we 
were obviously running these programs," she said.
The timing of the memo was also surprising, given that the government 
had not yet completed its consultation on education, which ended on 
Saturday, Pilkey added.

The cuts apply for the 201819- school year, which is well under way. 
The board called staff in on Saturday to try to make sense of the 
memo. 
The email had a number of attachments about individual grants, she 
said. Some of the programs are continuing, some had their funding 
reduced and some had their funding cut completely. Others were not 
mentioned at all and the board doesn't know the status of those, she 
said.
Programs to be cut include Focus on Youth
The programs funded by EPO grants, considered "focused funding 
areas," are determined every March by the government and the board 
has already committed funds to cover staff for programs in this fiscal 
year, she said.
Not every school board has every program funded by the EPO, however, 
she added.
The programs to be cancelled immediately include:
• Focus on Youth after school (summer program will continue).
• Tutors in the Classrooms.
• Experiential Learning for Adults.
• Indigenous Focused Collaborative Inquiry.
• Daily Physical Activity – Elementary.
• Physical Activity for Secondary Students.
• Speak Up.
Focus on Youth, for example, was set up to provide activities for 
students in schools in areas that are considered under-served by other 
agencies. Students were hired as group leaders and peer mentors in the 
program. 
Originally, part of the idea behind the program was to steer students 
away from gangs. "It certainly is an unusual program to cut," Pilkey 
said. 
Liberal MPP Mitzie Hunter, a former education minister under Kathleen 
Wynne, questioned why the Progressive Conservatives would take aim 
at an initiative that could help at-risk youth.
"It has had a positive impact on the lives of youth. At a time when gun 
violence is on the rise, why target programs that are working to keep 
students in school?" she said. 

Source : CBC News

The Toronto District School Board said the cut affects 11 grants 
administered through a special fund. (CBC)

Ontario  government cuts $25M in funding for specialized school programs

Programs targeted toward at-risk
youth in Toronto on the chopping block

Muriel Draaisma,Dexter Brown·CBC News
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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 and non-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 
and non-profit organizations 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

Editor-in-Chief 

Voluntary work in Canada
between virtue and exploitation


