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الإعالمي القدير مروان �صواف

لطاملا �أ�سرتني عبارة رددها �شاع ٌر راحل� " :إن �أكرث ماي�شقيني �أن �أ�ضطرللدفاع عن قيثارتي �أكرث مما �أعزف عليها "..
رمبا �أخذتك اجلملة اىل واقعك ومعاناتك يف م�سارك املهني واحلياتي على مدار عقود  ،ولكني �أراها ماثلة يف حالتني اثنتني
وانك�سار قلمني ووداع قامتني يف ال�سنوات الأخرية " رحيل الأ�ستاذ حمدي قنديل خالل عامنا الذي م�ضى  ، 2018وغياب
لدي �أن �أتلقى نب�أ وفاة الأ�ستاذ قنديل فيما كنت
الكاتب الدرامي القدير�أ�سامة �أنور عكا�شة من قبل..وقد يبدو التزامن مثري ًا ّ
�أتابع حلقة من حلقات امل�سل�سل اجلميل " �أرابي�سك " ويف �إعادة للعر�ض جديدة � ،إمنا يف زمن الف�ضائيات وبث ال�ستاليت
هذه املرة - ..كالهما انك�سر قلمه دون �إرادة منه ..كالهما خا�ض معارك ومداخالت يف �إجازة العر�ض �أو الن�شر ..كالهما
هام حب ًا ب�شخ�صية الفار�س يف زمن الالفرو�سية ..وكالهما �أدىل �صراح ًة ب�شهاداته وهو يروي حكايته مع الرقابة ال�صارمة..
ثان و�أ�سقيها يف عمل ثالث لأقطفها ثمرة عذبة املذاق نا�ضجة يف عمل رابع "..
" كنت �أزرع بذر ًة يف عمل و�أمنيها يف عمل ٍ
لطاملا ردد �أ�سامة هذا القول " ماال ُيدرك ك ّله اليرتك ج ّله " ..و�أما ملاذا اختار الأ�ستاذ الراحل حمدي قنديل عنوانه قلم
بدهي وجميل ومفاده �أن الن�سخة الأوىل ملقاله املكتوب التي كان يدخل بها مكتب رئي�س
ر�صا�ص  ،فالتف�سري الذي ق ّدمه ٌ
التحرير �أو مدير التحرير امل�س�ؤول لإجازتها وال�سماح �أو عدم ال�سماح بن�شرها كان يحر�ص �أن تكون مكتوبة بقلم ر�صا�ص
ل�سهولة ال�شطب والتعديل ..ومن هنا جاء اختياره لعنوان قلم ر�صا�ص ليت ّوج برناجمه القدير الذي مت �إيقافه دون �أن يحني
�صاح ُبه هامتَه ..بالت�أكيد ماعرف الإثنان �أن الزمن تطور جدا �إال فيما بعد  ،فالرقيب و�صاحب القرارماعاد يكتفي بك�سر
القلم وال بقطع �أوتار القيثارة ..رحم اهلل القديرين وهما يخطان الآن � َ
أجمل �شهادة جريئة يف دنيا احلق...
مروان �صواف ..فجر الأول من يناير كانون الثاين � – 2019سان لوران – مونرتيال ..
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لكل من فقد عزيز ًا� ،أو فقد وطن ًا �أو بيت ًا ،ولكل من ُ�سلب حري ًة ،عز ًا �أو جمد ًا ومل ينظر يف ق�ضيته �أحدا ،ولكل من يعاين �أمل ًا �أو
مر�ض ًا ومل ي�شعر به �أخا �أو ولدا ،ولكل مع�سر �ضاقت به ال�سبال ومل يجد معينا وال �سندا ،ولكل من خانته الظروف وخانه ال�صديق
الهم والكد والتعب ،ولكل من �أبى �إال �أن ُيفكر ويتحرى
بعد �أن ظن منه الود والوفا ،ولكل من �سعى واجتهد ومل ينل من �سعيه �إال َ
احلقيقية و�أبى �أن ُيغلق العقل والتفكري ويقبل باخلرافة والهوى ،ولكل تائه مل ي�صادف هدى ،ولكل �سائل حريان ينتظر الرجا،
حمت�سب مل يجرب بخاطره
�صابر
ِ
ولكل من اعطى ومل يوفى �أجرا ومل يذكر له ف�ضال ،ولكل وحيد مل ي�ؤن�س وح�شته �أحدا ،ولكل ٍ
إخال�ص وما ناله منهم �إال النكرانَ واجلفا ،ولكل من جاع ومل يجد ما ي�سد اجلوعا
احدا ،ولكل من �أح�سن وعامل النا�س ٍ
بود و� ٍ
والرمقا ،ولكل من وافته الأحزان مغرتبا ،ومل يوا�سيه �أه ٌل وال ُ�ص ُحبا ،ولكل من �ضاعت حقوق له ومل يجد لها راد ًا وال من�صفا،
ولكل من جار عليه الزمان والنا�س وخيبته الأيام واملال ،ولكل مظلوم مل يقا�ضي ظامله �أحدا ،ولكل م�شرد مات �شوقا للدفا،
...ولكل ...ولكل ...ولكل� ...أقول ال حتزن.
كل عام و�أنتم والنا�س جميع ًا والأنعام والأنهار والزرع وال�ضرع والن�سل ب�ألف خري..
بقلم رئي�س التحرير :معتز �أبوكالم
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الإم����ارات تطلق ب��دي�لا ذكيا
لعقوبة ال�سجن!
تبد�أ الإمارات قريبا ا�ستخدام "العالمة الإلكرتونية"
على املجرمني كبديل لعقوبة ال�سجن ،وذلك فيما
يخ�ص مرتكبي املخالفات اجلنائية ال�صغرى.
ومن املقرر �أن تبد�أ الإمارات با�ستخدام قوانني
احلب�س املنزيل ،مب�ساعدة "العالمة الإلكرتونية" ،على
كل من يحكم عليه بال�سجن ملدة تقل عن �سنتني� ،شريطة
�أال ي�شمل احلكم الق�ضائي �أمرا برتحيل املتهم خارج �أرا�ضي
البالد.
ومبعنى �آخر� ،أ�صبح من املمكن �أن ي�سجن املجرم داخل منزله مع لب�س "عالمة �إلكرتونية" ،عو�ضا
عن حتويله ليقبع يف ال�سجن ،يف حني ينطبق ذلك مثال على ال�سارقني ومزوري ال�شيكات البنكية.
كما قد ت�ستخدم "�إ�سوارة  "GPSلتخفيف الغرامة املالية على مرتكبي اجلنايات ال�صغرية.
وتعرف "العالمة الإلكرتونية " با�سم "�إ�سوارة  ،"GPSذلك �أنها قادرة على حتديد ور�صد موقع
ال�شخ�ص الذي يلب�سها �أينما وجد ،يف حني ميكن ا�ستخدامها �أي�ضا على الأ�شخا�ص الذين مل تنته
حماكمتهم بعد� ،أي قبل �إثبات الق�ضاء تورطهم يف اجلرم ب�شكل نهائي.
وي�ستثنى مما �سبق كل من يكرر اجلرمية نف�سها ،وكل من يتعاطى �أو يتاجر باملخدرات ،ومرتكبو
اجلرائم اجلن�سية �أي�ضا.
كما يقوم عنا�صر ال�شرطة بزيارة املجرم يف منزله ب�شكل دوري ،بغية فح�ص "العالمة الإلكرتونية"
وكتابة التقارير املتعلقة بالق�ضية ،يف حني يتوجب على املجرم �إبالغ ال�شرطة عند تغيري مكان �إقامته
�أو عمله.
امل�صدرThe National :
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الأب ..حب ال ين�ضب
عندما يح�ضر الأوالد من املدر�سة
ينحنون نحو الي�سار �إىل املطبخ بحث ًا
عن �أمهم ،وال ينحنون �إىل اليمني حيث مكتبي
بحث ًا ع ّني ،رغم �أن مكتبي مقابل للمطبخ متام ًا،
ال �أتو ّقف كثري ًا حول هذا «التطني�ش»� ،أحيان ًا �أ�سمع �أمهم
تقول لهم�« :سلمتوا على �أبوكم؟ ..روحوا �سلموا» ..بني هذا الطلب
وتنفيذه ي�ستغرق الأمر من ربع �إىل ن�صف �ساعة ،وال �أتوقف كثري ًا
حول هذا «التطني�ش» �أي�ض ًا ..
فالدنيا زحمة ،والطرق امل�ؤدية من املطبخ �إىل غرفتي ت�شهد ازدحام ًا
مروري ًا كبري ًا ،وقد ي�ستغرق منهم الو�صول �إ ّ
يل وقت ًا �أطول..
يف نهاية املطاف ي�صلون نحوي فرادى و �سالم وحتية باردة
اال�سبوع املا�ضي ،وفور و�صول �أكرب الأبناء ،خرجت بال�صدفة من
يهم مبناولة «ال�ست الوالدة» �شيئ ًا
مكتبي فوجدته يقف يف املطبخ ّ
ما ،وعندما ر�آين تراجع و�أخفاه خلف ظهره ،ف�أكملت طريقي دون
انتباه..
وعند العودة �ضبطته وهو ي�ضع بفمها «�إ�صبع �شوكوالتة» فاخر ًا قد ا�شرتاه لها من م�صروفه ،وعندما
ر�آين خجل مني ومل يعرف كيف يتدارك املوقف،
ثم بعد ثوانٍ حاول �أن يخرج من جيب بنطاله «اجلينز» حلوة «كرملة» كانت ملت�صقة يف قعر اجليب
بالكاد �أخرجها ،وعليها بع�ض قطع مناديل الورق حماو ًال �إهدائي �إياها ف�شكرته
�أنا ال �أتوقف كثري ًا حول هذا «التمييز العن�صري»� ،صحيح �أن ال�شوكوالتة التي ا�شرتاها لأمه لذيذة جد ًا،
ونف�سي فيها �إىل هذه اللحظة ،لكنني ال �أنزعج من ميلهم كل امليل نحو �أمهم ،فقد كنا مثلهم و�أكرث،
رغم ك ّد الأب و�سفر الأب وتعب الأب وحنان الأب� ،إال �أن اجلنوح يكون نحو الأم ،وهذه طبيعة فطرية ال
نتح ّكم فيها!
الغريب �أن الأوالد ال يكت�شفون ح ّبهم اجلارف لآبائهم �إال مت�أخر ًا� ،إما بعد الرحيل ،و�إما بعد املر�ض
وفقدان ال�شهية للحياة !!..
وهذا حب مت�أخر كثري ًا ح�سب توقيت الأبوة..
علي احلياة� ،أو ترددت يف ح�سم م�س�ألة  ..تن ّهدت وقلت� « :أين �أنت
الآن كلما تهت يف قرار� ،أو �ضاقت ّ
يا بابا»..
لو �أعرف �أن العمر ق�صري �إىل هذا احلد ،لكنت �أكرث قرب ًا من ابي.
نحن نعرف قيمة امللح عندما نفقده يف الطعام  ،وقيمة الأب عندما ميوت وي�شغر مكان جلو�سه يف
البيت.
�إذ عندما ميوت يفتقد الأبناء وجود ذلك البطل يف حياتهم الذي كان يقودهم بثبات �إىل بر الأمان.
فالأ�سرة كلها مع الأب يف رحلة احلياة كراكبي قطار يف �سفر طويل اليعرفون قيمة قائد القطار �إال
عندما يتعطل بهم  ،ويبد�أ قائده يف التفاين لإ�صالحه و�إعادة ت�شغيله رغم �ضخامته.
الأب وحده هو الذي ال يح�سد ابنه على موهبته وتفوقه ،بل بتفوقه يتباهى ويفرح ويفاخر والأب وحده
هو الذي يخفي �أخطاء �إبنه  ،ويغفرها وين�ساها.
والأب وحده هو الذي يتمنى �أن يكون ابنه �أف�ضل منه يف حياته.
ت�أنيب الأب البنه م�ؤمل يف حينه ،لكنه دواء ناجع حلو املذاق بعد التعلم منه والتماثل لل�شفاء
واال�ستقامة.
ت�أنيب الأب ي�صدر من جوار قلبه ال من جدار قلبه� ،،،،،إذ يت�أمل وهو ي�ؤنب ابنه.
قلب الأب هبة اهلل الرائعة لأبنائه.
�أخري ًا �أقول:
الأم حتب من كل قلبها
والأب يحب بكل قوته
(رب ارحمهما كما ربياين �صغريا).
وا�صلح لنا ذرياتنا ونياتنا.
�أيام كندية تتمنى لو تتعرف على كاتب هذه املقالة لت�شكره.

منوعات

عاملتان �سوريتان
ت�ستحقان كل الفخر واالحرتام

على اليمني الربوف�سور ال�سورية الأمريكية دينا قتابي� ,صاحبة تقنية ر�ؤية ماوراء اجلدران
ورئي�سة مركز الـ MITلل�شبكات الال�سلكية ..
عاملة �سورية رفيعة مت تكرميها من قبل الرئي�س االمريكي ال�سابق باراك �أوباما ب�إقامة حفل تكرمي
خا�ص لها وانتخبت م�ؤخر ًا كع�ضو يف الأكادميية القومية الأمريكية للهند�سة  NAEتخرجت عام
 ١٩٩٥من جامعة دم�شق ببكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية والكهربائية  .وهاجرت لأمريكا
عام  ١٩٩٩لتبد�أ م�شوارها.
وعلى الي�سار الدكتور املهند�سة ال�سورية الفرن�سية �سريين حم�شو (اخرتاعها يف جمال الطاقة
املتجددة) وحا�صلة على براءة اخرتاع دولية لت�صميمها نظام عنفات هوائية جديد عام ٢٠١٥
و�صنفتها �شبكة الـ � BBCضمن �أف�ضل  ١٠٠امر�أة حول العامل .تخرجت من جامعة القلمون
كلية الهند�سة الكهربائية وتابعت درا�ستها العليا يف فرن�سا جامعة فر�ساي .ف�ضال عن درا�ستها
القانون الإ�سالمي يف جامعة دم�شق� .أكملت قبل فرتة عامها الثالثني فقط.

�أناقة و�صحة
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اطالالت انيقة
بف�ستان ال�سهرة املخملي
التزال ف�ساتني املخمل رائجة وبقوة هذا فقما�ش املخمل تقريب ًا اليغيب عن عامل الأناقة مون املمكن
اعتباره من الت�صاميم التي ميكن ارتدائها ل�سنوات طويلة.
ولطاملا �ش ّكلت ف�ساتني املخمل خيار قوي للنجمات العامل ّيات والعربيات واللواتي ت�ألقن بت�صاميم �سهرة
بق�صات من ّوعة و�ألوان غن ّية منهن ب�أ�سلوب الب�ساطة الراقية والأنيقة كخيارات كل من مونيكا
من املخمل ّ
بيلوت�شي  ،Monica Bellucciو�أجنلينا جويل  Angelina Jolieو يا�سمني �صربي واملغنية يارا
وكارول �سماحة ،بينما تقريب ًا طغى الأ�سلوب املثري واجلذاب على خيارات كل من هيفاء وهبي و بيال
حديد  Bella Hadidوكارال حداد ونادين الرا�سي و غريها من اطالالت النجمات بف�ساتني �سهرة من
املخمل والتي اخرتنا لك جمموعة مم ّيزة منها لت�ص ّوتي معنا للإطاللة ّ
املف�ضلة لديكي؟
امل�صدر  :هي

ن�صائح هامة لتنعمي ب�صحة نف�سية �سليمة
ب�صحة نف�سية
على املر�أة �أن تق ّدر قيمة نف�سها وتويل �أهم ّية ملا ي�سعدها لتنعم ّ
�سليمة ،وهذه الن�صائح التي ندعو الن�ساء �إىل اتّباعها
�شيوعا ،ال�سيما يف العامل العربي.
القلق والتوتر واالكتئاب ،من الأمرا�ض النف�سية الأكرث ً
"�سيدتي .نت" ّ
ال�صحة النف�سية يف ّ
"منظمة �أطباء بال حدود" يف
يطلع من امل�شرفة على برنامج
ّ
اللحام ،على �سبل احلفاظ على ال�صحة النف�سية للمر�أة:
بريوت ،دانا ّ
 -1ماذا نعني بال�صحة النف�س ّية ؟
تع ّرف ّ
منظمة ال�صحة العاملية ال�صحة النف�سية" ،كحالة من العافية ي�ستطيع فيها كل فرد �إدراك �إمكاناته
اخلا�صة ،والتك ّيف مع حاالت التوتّر العادية والعمل ب�شكل منتج ومفيد ،والإ�سهام يف جمتمعه املحلي".
�صحة الإن�سان ،حيث �إ ّنه كما تظهر �أعرا�ض التعب على
وتُعترب
ال�صحة النف�س ّية جز ًءا ال يتج ّز�أ من ّ
ّ
�أج�سامنا ،قد ت�صاب �أذهاننا بالتعب.
عندما ي�شكو �شخ�ص ما من تعب نف�سي ،يت�أثر كل من تفكريه وم�شاعره و�سلوكه ،ما ي�ؤ ّدي يف �أغلب
الأحيان �إىل ت ّغريات جذرية يف حياته اليومية ،و�صعوبة يف �أداء املهام احلياتية.
وتتفاوت هذه امل�شاكل النف�س ّية بد ًءا من م�شاكل طفيفة كال�شعور بالقلق ال�شديد ،و�صولاً �إىل م�شاكل �أكرث
خطور ًة مثل االكتئاب احلا ّد ُ
والذهان.
 -2هل هناك اختالف بني الذكور والإناث؟
أي�ضا ،ولهذا تقوم ّ
� ً
"منظمة �أطباء بال حدود" ،بتنفيذ برامج توعية يف املدار�س من خالل تدريبات تزيد من
لاً
املخت�صة.
�إجما  ،تُعترب مع ّدالت الإ�صابة بالإ�ضرابات النف�س ّية مت�ساوية بني الرجال والن�ساء ،ولكنّ االختالف قد قدرة اجل�سم الرتبوي على التن ّبه �إىل امل�شاكل النف�س ّية لدى التالميذ ،وحتويلهم �إىل اجلهات
ّ
يكون يف نوع اال�ضطرابات النف�س ّية واال�ستعدادية لطلب العالج.
�صحة الطفل النف�س ّية.
على
للحفاظ
واملدر�سة
أهل
ال
بني
التكاملي
الدور
على
أكيد
�
الت
هنا
ومن
ّ
ال ميكننا �أن ننكر �أنّ الظروف االجتماعية التي حتوط بالن�ساء يف بع�ض املجتمعات ،قد جتعلهم �أكرث
عر�ض ًة للإ�صابة مب�شاكل نف�س ّية من الرجال� .إال �أنّ ا�ستعداد الن�ساء للتحدث عن م�شاعرهنّ  ،بالإ�ضافة  -5ما هي اخلطوات التي يجب اعتمادها للحفاظ على ال�صحة النف�س ّية لدى املر�أة؟
ب�صحة نف�سية �سليمة.
على املر�أة �أن تق ّدر قيمة نف�سها وتويل �أهم ّية ملا ي�سعدها لتنعم ّ
�إىل ال�شبكات االجتماعية التي يبنونها حولهنّ  ،ميكن �أن ت�ساعدهنّ على ّ
تخطي بع�ض هذه امل�شاكل.
من الن�صائح التي ندعو الن�ساء �إىل اتّباعها هي :
�شيوعا بني الن�ساء ،فقد حتتاج امر�أة من بني كل 4
و ُيعترب االكتئاب من اال�ضطرابات النف�س ّية الأكرث ً
�صحي  ،ومتارين ريا�ضية.
�صحي� ،أكل ّ
االهتمام بج�سدها ،من خالل اعتماد منط حياة ّ
ن�ساء �إىل العالج من االكتئاب ،كما تخترب الن�ساء ا�ضطرابات كالقلق والو�سوا�س القهري مبعدّل �أكرب من
جت ّنب مالمة الذات �أو ال�شعور بالذنب والتق�صري حيال واجباتها.
الرجال ،بينما تتفاقم عند الرجال م�شاكل الإدمان على املخدرات والكحول ،كما ُتظهر بع�ض الدرا�سات.
بناء عالقات اجتماعية �سليمة.
 -3متى يجب �أن يبد�أ االهتمام بال�صحة النف�س ّية؟
تطوير مهارات التعامل مع ال�ضغوط.
بال�صحة النف�سية �ضروري بقدر االهتمام
�إنّ االهتمام
ّ
ّ
بال�صحة اجل�سدية .وبالتايل ف�إنَّ االهتمام و�ضع �أهداف �شخ�ص ّية قابلة للتحقيق.
بال�صحة النف�سية ،يجب �أن يبد�أ منذ الطفولة ويبقى مه ًّما حتى ال�سنوات املتق ّدمة من عمر الإن�سان.
ّ
طلب امل�ساعدة من اخت�صا�صي نف�سي عند احلاجة.
 -4ما دور الأهل بداية يف احلفاظ وتنمية ال�صحة النف�س ّية لدى �أوالدهم قبل �أن
 -6هل ت�صبح املر�أة بعد �سن الي�أ�س �أكرث حاجة لالعتناء ب�صحتها النف�س ّية؟
ثم ب�أوالدهم؟
ي�صبحوا يف �سن الر�شد ويعتنوا بها ب�أنف�سهم ،ومن َّ
�إنّ التغيرّات البيولوج ّية التي تطر�أ على املر�أة يف مراحل متعددة من حياتها ،ت�ؤ ّثر بالطبع على �صحتها
مهم يف احلفاظ على �صحة �أطفالهم النف�سية كما اجل�سدية ،وذلك من خالل:
للأهل دور ّالنف�س ّية ،فكما هي احلال يف مرحلة البلوغ ،وخالل احلمل وما بعد الوالدة ،تُعترب مرحلة انقطاع الطمث
 ت�أمني بيئة �سليمة وحا�ضنة ينمو فيها الطفل.ح�سا�سة ،حيث يزيد �شعور املر�أة بالقلق من التق ّدم بالعمر ،وهذا تعبرّ عنه من خالل م�شاعر
مرحلة ّ
 احل�ضور الأبوي ال�سليم من خالل لعب �أدوار الأب ّوة والأمومة ب�شكل �صحيح.وخ�صو�صا عندما ال حتظى املر�أة بالدعم والتف ّهم من حميطها.
الإحباط واللجوء �إىل العزلة،
ً
 التن ّبه ل ّأي م�ؤ�شرات قد تدل على معاناة الطفل.ولذلك ،ف�إنَّ حت�ضري املر�أة للتغيرّات البيولوج ّية والنف�س ّية التي قد تتعر�ض لها يف هذه املرحلة مهم جدًّا،
 عدم الرتدد �أو ت�أجيل طلب امل�ساعدة من اخت�صا�صي عند احلاجة.قد ي�ساهم يف جت ّنب وقوعها يف د ّوامة الك�آبة.
وذلك لتج ّنب تطور �أعرا�ض نف�سية حا ّدة قد ت�ؤ ّثر على حياة الأطفال امل�ستقبل ّية.
وال تقع امل�س�ؤولية على كاهل الأهل فقط� ،إمنا للمدر�سة دور �أ�سا�سي
امل�صدر �سيدتي
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التعليم ثروة

التعليم هو الرثوة احلقيقية يف امل�ستقبل
الهائلة يف جمال الأبحاث والتطوير �إىل �أن ت�صبح الدولة من �أكرث
باتري�س كاين
ر�أ�س املال الب�شري هو موردنا الأكرث قيم ًة  -مور ٌد ال ينفد �إذا االقت�صادات ابتكار ًا يف العامل ،حيث عزّزت الدولة ت�صنيفها
بواقع خم�سة مراكز وفق م�ؤ�شر االبتكار العاملي لعام  .2018وحتتل
امتلكنا القدرة على االرتقاء به نحو �إمكاناته الكاملة.
ال�صني اليوم مرتبة متقدمة قيا�س ًا بدول مثل كندا والرنويج ،على
�أدت عوملة التجارة منذ �أواخر ثمانينيات القرن الع�شرين �إىل
�سبيل املثال ال احل�صر.
عوملة �سوق العمل لتلبية االحتياجات الهائلة لالقت�صادات
النا�شئة؛ وهو ما نطلق عليه اليوم ا�سم "ال�صراع على الكفاءات" .يرتبط الرتكيز على تطوير التعليم طرد ًا مع االبتكار  ...وبالتايل
ويف الوقت نف�سه ،ن�ش�أت ال�سوق العاملية للتعليم العايل مدفوع ًة ي�ؤدي لتحقيق مزيد من االزدهار .وكان جاري بيكر ،احلائز على
باملعايري اجلديدة وامل�شرتكة لل�شهادات ،والتي تتطلب من جائزة نوبل عام � ،1992أول خبري اقت�صادي ي�شري �إىل وجود
املدار�س واجلامعات بذل ٍ
مزيد من اجلهد� ،أكرث من �أي وقت �صلة بني اال�ستثمار يف التعليم ومنو الدخل على امل�ستوى الفردي
م�ضى ،ال�ستقطاب خرية ونخبة الطالب.
والوطني على حد �سواء .ويو�ضح مفهومه املتميز "ر�أ�س املال
املوجه لل�شركات� ،أ�سباب النجاح الذي حتققه ال�شركات
ازدادت ح ّدة املناف�سة على خلفية الثورة الرقمية وانطالق الثورة الب�شري" ّ
ال�صناعية الرابعة .وتدرك الدول وال�شركات حول العامل حاجتها التي تعزز ا�ستثماراتها يف جمال التدريب.
ال�ستقطاب املواهب ذوي امل�ستويات العالية من القدرات الكامنة ،وتزداد �أهمية حتليل جاري بيكر مع التقدم امل�ستمر يف م�سرية
خا�صة يف جماالت الذكاء اال�صطناعي والبيانات ال�ضخمة التحول الرقمي .وعلى غرار ال�شركات واملجتمعات احلديثة،
واالت�صاالت والأمن الإلكرتوين وغريها ،وتدريبهم و�إعدادهم ينبغي �أن يتقن الأفراد يف الع�صر احلايل العديد من املهارات
لي�صبحوا رواد ًا وقادة يف جمال االبتكار.
املتنوعة ودائمة التطور.
ولطاملا ركزت الدول النا�شئة على بناء اقت�صاداتها ،لكنها بد�أت
�أعتقد �أكرث من �أي وقت م�ضى �أن ا�ستثماراتنا يف ر�أ�س املال الب�شري
التوجه نحو التعليم باعتباره �أولوية هامة ،وحققت نتائج
الآن يف ّ
بحاجة ملزيد من التطور والكثافة خلدمة م�صلحة اجلميع.
مذهلة يف كثري من الأحيان .فاجتهت ال�صني ،على �سبيل املثال،
نحو بناء واحد من �أكرث النظم اجلامعية جناح ًا يف العامل (حوايل ميكن لل�شركة �أن تتحلى بالإبداع ،ومتتلك قدرة احلفاظ على هذه
 7.5مليون خ ّريج يف عام  ،2017وهو �ضعف �أعداد اخل ّريجني يف ال�سمة املتميزة ،ب�شرط �أن تلعب دورها يف جمال التعليم بج ّدية،
عام  .)2007وقد �أدى هذا الرتكيز على اجلامعات واال�ستثمارات وهناك عدة �أ�ساليب خمتلفة للقيام بذلك.

م�صدر ال�صورةShutterstock:

نحن نعلم نقاط قوة النموذج الأملاين ،مع مبادرات التدريب
املهني للمراهقني اعتبار ًا من �سن  14عام ًا .فقبل ب�ضع �سنوات،
بد�أ الرئي�س التنفيذي لواحدة من �أكرب �شركات ت�صنيع ال�سيارات
الأملانية م�سريته املهنية كمتدرب ،الأمر الذي ي�ؤكد حاجة
ال�شركات �إىل تدريب وتعزيز الكفاءات دون �أي حدود لطموحاتهم
بخالف التزامهم ورغبتهم يف التعلم.
�سيتطلب التحول الرقمي الذي ن�شهده يف ع�صرنا احلايل ،من
الأجيال املقبلة امتالك مهارات علمية وتكنولوجية �أكرث �شمولية
من �أي وقت م�ضى؛ ونظر ًا ملا متتلكه �شركات التقنية من كفاءات
ومواهب مد ّربة ومتميزة بف�ضولها للمعرفة واالبتكار ،ينبغي عليها
تعزيز دورها يف �إن�شاء ع�صر جديد للتنوير من خالل التعليم
والأبحاث اجلماعية ،ومبا ي�صب يف م�صلحة اجلميع.
باتري�س كاين ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة تالي�س
امل�صدر  :فوري�س ال�شرق االو�سط

Silvia Nakhla

جنوم
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كندية»:
جيانا عيد لـ «� ّأيام ّ

الهدف هو الإن�سان ...

الرثية وعي ًا و�أدائ ًا
واملثقف يعول عليه كثري ًا يف هذه اللحظة الفنانة ّ

عامر ف�ؤاد عامر
جندها خالل م�سريتها الفن ّية كثرية احل�سابات ،وانتقائ ّية
�ستج�سد ،وتق ّد�س املهن ّية احل ّقة التي تتالزم
للأدوار التي
ّ
وم�س�ؤول ّية الفنان ،ويبقى �إح�سا�سها حا�ضر ًا على ال ّدوام ،وهي من
ال�شخ�ص ّيات احلري�صة يف ا�ستزادة الوعي و�صو ًال �إىل احللول،
وعر�ض امل�شاكل امل�ستع�صية بهدف �إلغائها ،وك ّل هذه الرتاكيب
جتعلها �أكرث غنى من غريها ،وكما تقول القاعدة الأر�سطو ّية:
«اال�ستمتاع بالعمل ي�ضفي عليه املثال ّية».
َت ُع ُّد الفنانة جيانا عيد هاج�سها الأ�سا�سي الإن�سان ،و�سالحه يف
احلياة الكلمة ،واملفهوم اجلميل ،وك ّل ذلك لالرتقاء باملجتمع
وبذلك �سيكون الفنان قد حقق قيمة �سامية ،وق ّوة م�ؤثرة� ،سواء
كان ممث ًال �أو كاتب ًا �أو خمرج ًا �أو ر�سام ًا �أو مو�سيق ّي ًا �أو راق�ص ًا،
وت�ضيف�« :إذا كان هناك من �شيء خاطئ �أو غري �سوي ،علينا
�أن ن�شري �إليه وبطريق ٍة متوازن ٍة ،وجميل ٍة ،وهذا ما يحثّ ال�شخ�ص
موقع اخلط�أ للتفكري بها مت�أ ّم ًال ومعيد ًا ح�ساباته من جديد».
يع ّول يف مثل هذا الوقت على �شخ�ص ّي ٍات واعي ٍة �صادق ٍة وحم ّب ٍة مثل
هذه الفنانة التي جتعل من �ضمريها قائد ًا يف ك ّل �شيء ،بعيد ًا عن
الغرور والبهرجة واال�ستعرا�ض ،ومن هنا يبدو حال االنتقاء لديها
�صف ًة �ضرور ّية ال ميكن التخ ّلي عنها ،ومرور ًا بال�شخ�ص ّيات التي
ق ّدمتها ميكن مالحظة النوع ّية التي ت�ستقطبها ،وجتعلها �أكرث
�شجاعة خلو�ض غمار التجربة ،وهذا ما يذكرنا ب�شخ�ص ّية «عنود»
ج�سدتها فور تخرجها من
يف فيلم «امليالد» ال�شخ�ص ّية الأوىل التي ّ
املعهد العايل للفنون امل�سرح ّية يف دم�شق ،والتي تعاطف النا�س
ت�ضج ت�صرفاتها بالكلمات
معها كثري ًا ،فهي الفتاة اخلر�ساء التي ّ

�سنوات طويلة.
ب�شغف
ٍ
والأحاديث ،وبقيت �أيقونة يتابعها املتلقي ٍ
جندها مق ّل ًة يف الظهور التلفزيوين وغري مهت ّمة بكثافة الر�صيد،
لكن على الرغم من ذلك �أدوارها �أو�صلتها �أو ًال �إىل ال�صف الأ ّول
على م�ستوى الوطن العربي ،فباتزانها وهدوءها ا�ستطاعت �أن
تكون حقيق ّية وال يجادل على موهبتها اثنني ،وال على تفوقها
وخ�صو�ص ّيتها ،وتقول الفنانة جيانا« :كان فيلم »حادثة الن�صف
مرت« للمخرج �سمري ذكرى هو العتبة الوا�ضحة بق ّوة التي ُعرفت
من خاللها عرب ّي ًا على �صعيد ال�سينما» ،لكن «عيد» رف�ضت العديد
من العرو�ض التي تدفقت باجتاها ،ومنها عرو�ض �سينمائ ّية من
دول غرب ّية بعد عر�ض هذا الفيلم ،فلم تغيرّ املعايري التي اعتمدتها
وحافظت على �أ�صالتها ومل يهزّها بريق العامل ّية ،ف�إ ّما �أن ي�أتي
ال ّدور الذي يليق �أو �أن يكون م�س�أل ًة ال ميكن الوقوف عندها �أبد ًا.
وباحلديث عن �أدوارها ال�سينمائ ّية نع ّرج �أي�ض ًا على ،لطيفة الذي
ال ميكن �أن نن�ساه يف «املتبقي» للمخرج الإيراين �سيف اهلل داد،
و�أدائها ل�شخ�ص ّية فل�سطين ّية م�ؤثرة يف احل�ضور واملعنى ،و�أي�ض ًا
�شخ�ص ّيتها يف فيلم «ح�سيبة» للمخرج رميون بطر�س ،ويف «ر�سائل
الكرز» ،و«القلب» ،و«الفخ».
الهم امل�سرحي �أكرث ،فهي من ناحية
لكن يف دواخلها ي�شغلها ّ
خريجة الدفعة الثانية من �أكادمي ّية امل�سرح  1983والأوىل
يف حت�صيلها على �أبناء دفعتها ،وق ّدمت العديد من الأعمال
امل�سرح ّية التي و�صلت من خاللها لتكون �سيدة �أوىل من �سيدات
امل�سرح القومي يف دم�شق ،ونذكر من �أعمالها« :عزيزي مارات
امل�سكني» ،و«جي�سون وميديا»« ،التنكة»« ،حالق بغداد»« ،بحر»،
«حكاية فا�سكو»« ،البيت ذو ال�شرفات ال�سبع» ،و«�شوبا�ش»،

خا�ص و�أكرث
و«منزل بال �شرفات» ،وغريها ،وعنه تذكر« :امل�سرح ّ
و�سيلة فن ّية ح ّية يتح ّدث عن �شخو�ص مبا�شرة ،وعوامل تت�صارع مع
نا�س ،وطبقات يف جرع ٍة مك ّثفة
بع�ضها على اخل�شبة ،فهو �صراع ٍ
ق�صة
من الآالم والهموم ،وامل�شاعر ،والطموحات الب�شر ّية ،عرب ّ
تو ّلد ر�سائل متبادلة بني امل�ؤثر واملت�أثر ،فاحلوار هنا يو ّلد تالقي
ويفجر
وحميمية غري مبا�شرين ،لت�صعد مع الإح�سا�س �إىل املتلقي ّ
اخلا�ص
حلظات فكر ّي ٍة ،ويدخل املتلقي يف الرواية ويتحد العام مع
ٍ
ّ
 ،»...كما �أن مرحل ًة مم ّيز ًة يف رحلتها امل�سرح ّية كانت من خالل
العمل الإداري يف املعهد العايل للفنون امل�سرح ّية ،الأكادمي ّية الأ ّم
التي ولدت منها جيانا ب�ألقها ،فقد عادت �إليها لتكون رئي�س ق�سم
التمثيل فيها ،ثم عميد ًة للمعهد العايل للفنون امل�سرح ّية مع نهاية
 2016و�إىل نهاية  ،2018وميكن اعتبارها مرحلة دقيقة �س ّيما
و�أن احلرب تراجعت بامل�ستلزمات املُمكنة واملُتاحة ل�صالح ّيات
الإدارة ،لكنها ا�ستطاعت �أن تكون القدوة امل�ش ّرفة للجميع
احلي ،ومقدرتها على الإحاطة بالأمور ،و�سعيها لإيجاد
ب�ضمريها ّ
احللول ل ّأي م�شكلة واردة ،فكانت ُ�شجاعة ،وعلى دراية ب�ش�ؤون
الإدارة املُرهقة ،يف �أ�صعب مرحلة مير بها املعهد العايل للفنون
امل�سرح ّية.
املزيد من التفا�صيل ميكن ذكرها عن �شخ�صية جيانا عيد،
ف�أدوارها يف ال ّدراما التلفزيون ّية كانت مم ّيزة وثر ّية ،وبحاجة
بحث مط ّول ،وهناك عالمات فارقة ال ميكن ن�سيانها يف
�إىل ٍ
م�سل�سالت مثل« :الدغري»« ،الطبيبة»�« ،أمانة يف �أعناقكم»« ،ليل
امل�سافرين»« ،هوالكو»« ،بانتظار اليا�سمني»« ،البيوت �أ�سرار»،
«حائرات» و�آخرها «روزنا» ،و�سيكون لنا حديث مف�صل عنها يف
مرحل ٍة قادمة.
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خال�صة كتاب
اجلزء الثاين

الت�شنجات �أثناء النوم
تن�شط الدماغ
درا�سة جديدة جلامعة �أيوا ،تثبت �أن الت�شنجات �أثناء النوم تن�شط
�أدمغة الثدييات ب�شكل خمتلف عما تت�سبب به احلركة العادية التي
يقومون بها خالل �أوقات اليقظة.
حيث قال الباحثون القائمون على العمل �أن االكت�شاف يظهر �أن
الت�شنجات التي حتدث للج�سم يف مرحلة حركة العني ال�سريعة من
النوم  ،Rapid Eye Movementت�ضم �شكال خمتلفا من
احلركة ،وتقدم مزيدا من الأدلة على �أن ت�شنجات النوم تفعل �أو
تن�شط دوائر الدماغ وخا�صة تلك الدوائر النامية.
وبهذه الطريقة -كما يعتقد الباحثون-يتعلم الأطفال حديثو الوالدة
مزيدا من املعلومات حول �أطرافهم وكيفية التعامل معها وحتريكها.
ففي كل مرة نتحرك خالل ا�ستيقاظنا ،تكون هناك �آلية ما يف الدماغ
والتي تو�ضح لنا �أننا من نقوم باحلركة يقول �ألك�سندر تريياك ،طالب
الدرا�سات العليا يف املرحلة اخلام�سة يف جمال علم النف�س وامل�ؤلف
الأ�سا�سي للدرا�سة ،والتي ن�شرت م�ؤخرا ال�شهر ال�سابق يف جملة
.Current Biology
ولكن تلك الت�شنجات تكون خمتلفة ،حيث �أن املخ ال يدرك �أو مييز
�أن تلك احلركات ،هي حركات مولدة ذاتيا� .أي �أنه ال يدرك �أننا
من نقوم باحلركة .وذلك الفرق بني احلركة يف حالة اال�ستيقاظ
والت�شنجات �أثناء النوم ،قد يكون حا�سما يف فهم كيف ت�ؤثر تلك
الت�شنجات والتي تكون �أكرث �شيوعا يف مرحلة الطفولة املبكرة ،كيف
ت�ؤثر على منو الدماغ .يقول تريياك.
مارك بلومربغ� ،أ�ستاذ علم النف�س و�أحد كبار م�ؤلفي الدرا�سة،
يقول �إن هذا االكت�شاف الأخري هو دليل وا�ضح على �أن ت�شنجات
�أو اختالجات النوم �سواء كانت يف الب�شر �أو الثدييات الأخرى مثل
الكالب �أو القطط �أو غريهما دليل على �أنها مرتبطة بنمو الدماغ
ولي�س كما كنا نعتقد �سابقا� ،أنها ترتبط بالأحالم ،فعلى حد قوله:
لقد و�ضع ذلك االكت�شاف امل�سمار الأخري يف نع�ش النظرية التي
تفرت�ض ارتباط تلك االختالجات بالأحالم ،واي�ضا �أعطتنا �أفقا
جديدا لفهم كيف يطور ال�شخ�ص من قدراته احلركية وكيف يفهم
العقل ذلك .
امل�صدر  :جملة نقطة العلمية

حممود اجل�سري

�أحتدث �إىل ابنتي عن االقت�صاد
يف كتاب "�أحتدث �إىل ابنتي عن االقت�صاد" ي�ؤكد الكاتب
�أن االقت�صاد احلديث  -مثله مثل اي نظام بيئي  -يحتاج
لإعادة تدوير م�ستمر ولكن عند توقف هذه الدورة ميكن
للمراقب �أن يالحظ دور البنوك واالبنكيني يف هذا التوقف.
للتو�ضيح ي�سرد املقارنات التالية :البنكيني كانوا �سابقا
ي�ستثمرون نقود املدخرين ب�إقرا�ضها مل�ستثمرين بفائدة �أما
البنكيني احلاليني فهم �،إ�ضافة ملا �سبق ،ي�ستثمروا نقود غري
موجودة �أ�صال عرب �إدخالها يف النظام البنكي ب�شكل �شبه
افرتا�ضي وت�ستمر هذه العملية (الدين والإقرا�ض) بالتكرار.
�سابقا كان البنكيني يت�أكدون بدقة من قدرة املدين على رد
الدين ولكن بعد الثورة ال�صناعية قل ذلك حلاجة ال�شركات
وامل�صانع للديون ب�شكل كبري وب�سبب تق�سيم القرو�ض وبيعها
على اجزاء مل�ستثمرين �أخرين وهذا ي�ؤدي لت�ضخم القرو�ض
والإهمال يف منحها مما ي�ؤدي �أي�ضا لتهرب بع�ض املقرت�ضني
و�إذا زاد ذلك ب�شكل كبري تبد�أ البنوك باخل�سارة وينت�شر ذلك
بني النا�س فيقوموا ب�سحب النقود منها فتخ�سر البنوك �أكرث
وتتوقف القرو�ض وتغلق بع�ض امل�صانع ويت�سرح العمال وقد
يتكرر هذا الأمر حتى يح�صل انهيار �شامل وفو�ضى وت�ضطر
احلكومة للتدخل ب�إ�صدار ديون للبنوك اخلا�سرة من البنك
املركزي اخلا�ص بالدولة وبعد دخولها ال�سوق مرة �أخرى
تعود تلك البنوك ل�سريتها ال�سابقة يف جدلية م�ستمرة .ثم
ينتقل الكتاب لعالقة ال�سيا�سيني ال�سيئة �أو الفا�سدة بالبنكيني
فمعظم البنكيني ينتقدون الدولة جللب م�صالح �أكرث لهم يف
الأوقات اجليدة ومن ثم ي�صرخون طلبا مل�ساعدتها يف الأوقات
ال�صعبة و ملداراة �أخطائهم .مما يلفت النظر يف الكتاب
النظرة للفرتة احلالية يف ع�صر الأمتتة والذكاء اال�صطناعي
والتقنية فنحن نعي�ش يف ع�صر انعكا�س  Reversalم�شابه
لفرتة االنعكا�س التي ح�صلت بني ع�صر الزراعة والثورة
ال�صناعية وهذا قد يجعل االن�سان �ضحية �أوقد يخل�صه
�أي�ضا و�شبه الأمتتة مبثل ايكارو�س ،الذي طار ب�أجنحة
واقرتب من ال�شم�س ثم ذاب ال�شمع و�سقط  ،فالأمتتة تزداد
تدريجيا وتت�سارع ب�شكل خطري مع الزمن وهذا �سي�ؤدي لـ:

كلها .وهذه هي حلظة �سقوط ايكارو�س التي ق�صدها� .إحدى
احللول التي يقرتحها الكاتب ،حلل املع�ضلة ال�سابقة ،هو توزيع
جزء من ملكية ال�شركات للماكينات و عوائدها على النا�س
لي�ستفيد اجلميع وتبقى دورة االقت�صاد فاعلة .ينتقل الكتاب
لتب�سيط بع�ض الأفكاراالقت�صادية ب�ضرب مثال حقيقي عن
حتول ال�سجائر لعملة يف جمتمع اقت�صادي م�صغر يف �أحد
معتقالت احلرب العاملية الثانية ،وكيف �أن زيادة ح�ص�ص
ال�سجائر يف بع�ض الأ�شهر �سببت ت�ضخم �أوح�صل انكما�ش
ب�سبب ندرتها ومن الطريف �أن كل �شيء كان يتغري �سواء
بزيادة �أونق�صان القيمة �أوحتى انعدامها يف حالة و�صول
�أخبارعن انتهاء احلرب �أو�أنها م�ستمرة لفرتة �أطول.
يعود الكتاب لعالقة االقت�صاد بال�سيا�سة وي�ؤكد �أنه عندما
ي�ستقل البنك املركزي فقراراته تبقى �سيا�سية كما هي قبل
ا�ستقالله ولكنها الأن تكون لأ�شخا�ص غري منتخبني �أغنياء
و بنكيني ولي�س للربملان وال�شعب كما كان قبل ا�ستقالله
والأحرى �أن احلكومة وال�شعب يجب �أن يتحكموا مب�صادر
النقد وبطريقة دميقراطية .احلل احلقيقي مل�شاكل االقت�صاد
الرئي�سية هوالدميقراطية احلقيقية ومن وجهة نظر امل�ؤلف
�أن نظام الت�سليع والت�شييء واملجتمع ال�سوقي  -الذي تكلمنا
عنه يف اجلزء الأول� -سيف�شل لأن النظام احلايل هونظام
ا�شباع رغبات وطلبات فقط مع �صنع ما يطيل هذه الرغبات
ويجعلها م�ستمرة( .الت�سوق  -امليديا – االقت�صاد ودائرة
كاملة ل�صنع و�إطالة الرغبات).
مما يذكره الكتاب �أي�ضا �أن الذين يكتبون ب�شكل ممتاز عن
االقت�صاد عادة ي�ستعريون �أفكارهم من الفنانني والكتاب
والعلماء و�أن دورة االقت�صاد كدورة التاريخ بعد كل كارثة
ي�ستمرالإن�سان بالعمل وال�صعود من جديد.
ويختم دكتوراالقت�صاد كتابه �أنه كلما فكر �أكرث مبا يفعله
االقت�صاديني احلاليني ي�ستنتج �أنهم منجمني وكهنة الع�صر
احلديث (مقارنة مبنجمني وكهنة الع�صور القدمية التي
تكلمنا عنها يف اجلزء الأول).

� -1إنخفا�ض التكلفة
ن�صائح �أخرية يوجهها لإبنته وهي� :ضرورة االن�سحاب من
 -2قلة �أوعدم ربح امل�صن ّعني �أكرث ب�سبب التناف�س
م�ؤكدات املجتمع وعاداته واالبتعاد والت�أمل كل فرتة .كما
� -3إنخفا�ض الطلب لأن الروبوتات ،امل�ؤمتتة ،ال تنفق نقودا ي�ؤكد على التم�سك باحلرية التي ت�أتي من فهم كيفية عمل
ل�شراء ما تنتجه مثلما يفعل الب�شر .جميع هذه العوامل ال�سوق واالقت�صاد ملعرفة من يعمل مع �أو�ضد من ومعرفة ما
�ستخف�ض الأ�سعار لدرجة قد ت�سبب توقف ال�سل�سلة �أوالعملية يجري حولك وحول العامل.
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47 TH UAE NATIONAL DAY

n 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
Editor-in-Chief : Moutaz Abu Kalam
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الأحجار الكرمية
ترتبط حياتك بالكثري من العوامل ،منها يوم والدتك و�شهرها وبرجك ...لكنها تت�أ ّثر �أي� ًضا باحلجر الثمني ّ
املف�ضل لديك .فهو يك�شف مالمح �شخ�صيتك
والأحرف الأوىل من ا�سم �شريك احلياة املنا�سبة لك و�صفاته� .إذ ًا اختاري �أحد هذه الأحجار وخو�ضي هذا االختبار.
العقيق Garnet

الل�ؤل�ؤ Pearl

التوباز Topaz

تعرفني كيف جتعلني الآخرين �سعداء .لك ّنك ّ
تف�ضلني ال�صمت
والهدوء �أثناء وجودك برفقة جمموعة كبرية من الأ�شخا�ص .كما
�أ ّنك تتّ�سمني بالوفاء واحل�سا�سية ،رغم �أ ّنك جتدين �أحيان ًا �صعوبة
يف التعبري عن م�شاعرك الرومان�سية� .أما �شريك حياتك املنا�سب
وعاطفي و�شجاع.
فيبد�أ ا�سمه بحرف �ألف �أو هاء .وهو �صادق
ّ

يحب الآخرون مت�ضية الوقت برفقتك .ف�أنت ت�ضفني على �أجوائهم
ّ
الكثري من احليو ّية واملرح .وهكذا ميكنهم ن�سيان ما يزعجهم� .أما
�أكرث ما يجعلك ت�شعرين باال�ستياء فهو ر�ؤيتك �شخ�ص ًا ما يظلم
�شخ�ص ًا �آخر� .أما ال�شريك املنا�سب لك فيبد�أ ا�سمه بحرف باء �أو
قاف .وهو :مرح وودود ولطيف.

تتّ�سمني بعمق التفكري وبالقدرة على ح ّل امل�شكالت بنف�سك .كما �أ ّنك
تثقني بذاتك وبقدراتك .وهذا ما يجعلك ملج�أً للآخرين يف حال
واجهوا بع�ض امل�شكالت .لك ّنك �سريعة االنفعال �أحيان ًا وتتعاملني
مع خمتلف املواقف ببع�ض الت�س ّرع� .أما �شريك احلياة املنا�سب لك
فيحمل ا�سم ًا يبد�أ بحرف �ضاد �أو عني .وهو خمل�ص لك وجدير
يثقتك.

اجلم�شت Amethyst

ال�صفري Saphir

يتح ّدث الكثري من الأ�شخا�ص عن جاذبيتك و�أنوثتك .كما �أ ّنهم
ّ
تف�ضلني البقاء مبفردك يف الكثري من الأحيان .ف�أنت ترف�ضني
يثنون على ذكائك وحكمتك وواقعيتك .وهكذا يبد�أ ا�سم �شريك العي�ش يف �أماكن �صاخبة .ويف حال �شعرت باالنزعاج حت ّبني اللجوء
اخلا�صة وعدم اال�ستعانة بالآخرين ،فال ثقة لديك بهم.
حياتك املرتقب بحرف باء �أو دال .وهو يحمل هذه ال�صفات :الهدوء �إىل �أفكارك
ّ
واحل�سا�س ّية واللطف.
وهكذا يحمل �شريك حياتك املنا�سب ا�سم ًا يبد�أ بحرف حاء �أو راء.
وهو عطوف وودود.
الزبرجد الأزرق Aquamarine

الفريوز Turquoise

تتف ّوقني يف الكثري من املجاالت التي تخو�ضينها .لك ّنك تخافني
من خو�ض التجارب اجلديدة ّ
وتف�ضلني �أن تعي�شي يف الروتني .لذا
ال حت ّبني امل�شاركة يف املنا�سبات العائلية والعامة ،وحتافظني على
ترتيب مكتبك ومنزلك ب�شكل �صارم .وهكذا يبد�أ ا�سم �شريك
حياتك بحرف ميم �أو نون .وهو حا�سم يف مواقفه و�صارم وج ّدي.
الزبرجد Peridot

الياقوت Rubis

تعي�شني يف عامل من احللم وال تتّ�سمني بالواقعية يف ما يتع ّلق
اخلا�صة واملهن ّية .وهذا ما يجعلك تقعني يف اخلط�أ يف
حت ّبني االهتمام مبظهرك و�أناقتك .ويعتقد بع�ض الأ�شخا�ص �أ ّنك ال بقراراتك
ّ
تتم ّيزين بال�صدق والكرم واللطف .وتبذلني ك ّل ما يف و�سعك لكي
الكثري من الأحيان� .إلأ �أ ّنك حت ّبني الإم�ساك بزمام املبادرة يف
ي�شعر ال�شخ�ص الذي حت ّبني بال�سعادة وال�سالم والهدوء .وهكذا تتمتّعني بعمق التفكري .لذا عليك �أن تثبتي لهم �أ ّنك تتمتّعني ب�صفات
الكثري من املجاالت .كما �أ ّنك ّ
تف�ضلني �أن حتت ّلي موقع القيادة دائم ًا.
يحمل الرجل الذي قد ي�صبح �شريك حياتك �إ�سم ًا يبد�أ بحرف �سني �أخرى مثل الذكاء واحلكمة .وهكذا يبد�أ ا�سم الزوج املنا�سب لك
�أما ال�شريك املنا�سب لك فيحمل ا�سم ًا يبد�أ بحرف تاء �أو الم .وهو:
�أو دال .وهو رومان�سي وحامل وذو �شخ�ص ّية م�ستق ّلة.
بحرف �شني �أو عني .وهو عفوي و�أنيق وم�ستقيم.
طموح وجريء ومغامر.
الزمرد Emerald
املا�س Diamond

الأوبال Opal

ت�شعرين بال�شوق يف حال ابتعدت عن الأ�شخا�ص الذين اعتدت العي�ش
�إىل جانبهم والتوا�صل معهم .كما �أ ّنك ال تت�أقلمني مع التغيريات
التي تطر�أ على حياتك ب�سهولة� .إال �أنّ هذا ال يحول دون متتّعك
باجلاذبية .وهكذا يبد�أ ا�سم زوجك املقبل بحرف ياء �أو جيم .وهو:
�شجاع وكرمي.

من �أبرز �صفاتك الوفاء لعملك و�صديقاتك و�أفراد عائلتك .ف�أنت ال
تن�سني االهتمام ب�أي تف�صيل يرتبط بحياة الأ�شخا�ص املحيطني بك.
كما �أ ّنك حت ّبني القيام بالأعمال التي ت�ساعدك على حتقيق التط ّور
يف ك ّل املجاالت .ويحمل �شريك حياتك ا�سم ًا يبد�أ بحرف �صاد �أو
يحب تكوين ال�صداقات وبناء عائلة.
طاء .وهو ّ

تتمتّعني بجاذبية ال ميكن الكثري من الأ�شخا�ص مقاومتها .كما �أ ّنك
تتّ�سمني بالكرم وحت ّبني تقدمي امل�ساعدة للآخرين كلما احتاجوا
�إىل ذلك� .أنت اي�ض ًا �شديدة احل�سا�سية و�سريعة الت�أثر مب�شاعر
الأ�شخا�ص املحيطني بك� .أما �شريك احلياة املنا�سب لك ،فيبد�أ
ويحب اال�ستقامة يف ك ّل �أمر.
ا�سمه بحرف فاء �أو زين .وهو :كرمي ّ
امل�صدر اجلميلة
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متجر بحري عائم
يف و�سط مياه البحر يف دبي
دبي ،الإمارات العربية املتحدة ( -- )CNNقد تكون متار�س ريا�ضتك املف�ضلة و�سط مياه دبي ،ولكنك
�سرعان ما �ستالحظ �أنك ن�سيت جلب بع�ض احتياجاتك اخلا�صة قبل دخول البحر ..ال تقلق ،لأنه بات
ب�إمكانك طلب ما حتتاجه من هذا املتجر البحري.
و ُي ّلبي املتجر العائم ،"Carrefour Bites and More by the Shore" ،حاجات ر ّواد اليخوت،
وال�شواطئ ،وحمبي ريا�ضة الدراجة املائية .لي�س ذلك فح�سب ،و�إمنا يعمل �أي�ض ًا على �إي�صال الطلبات
�إىل رواد �شاطئ كايت بيت�ش واجلمريا وال�صفوح يف دبي.
و ُيعد هذا املتجر العائم الأول من نوعه يف العامل ،كونه يقدم منتجات غذائية وغري غذائية مع ًا ،مثل
واقي ال�شم�س ،والأدوية التي ال تتطلب ا�ست�شارة طبية.
وبعيد ًا عن املنتجات التي يقدمها املتجر ،فهو يتخل�ص من النفايات العائمة يف مياه البحر ،ومن ثم
تُ�سحب هذه النفايات �إىل �صندوق خا�ص ،حتى يتم التخل�ص منها مبجرد الو�صول �إىل ال�شاطئ.
ومتا�شي ًا مع فكرة اال�ستدامة التي تتبعها من�صة "�أكوا بود" ،يعمل املتجر على تزويد العمالء بالأكيا�س،
وذلك حتى يتخل�ص الأ�شخا�ص من نفايات م�شرتياتهم بطريقة �صديقة للبيئة.
و ُي�شار� ،إىل �أن �شركة "�أكواتيك �أركيتيكت�س ديزاين �ستوديو" قد �أ�شرفت على بناء وت�صميم من�صة "�أكوا بود"
العائمة يف مدينة دبي .ويتبع هذا امل�شروع معايري اال�ستدامة ،بحيث يعتمد على الكهرباء بد ًال من الوقود.
امل�صدر � :سي ان ان بالعربية
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�أول دولة �أوروبية تتيح ا�ستخدام
املوا�صالت العامة جمانا

�أفادت �صحيفة " "The Guardianالربيطانية اليوم اخلمي�س ،ب�أن لوك�سمبورغ �أ�صبحت الدولة
الأوىل يف �أوروبا التي تُ�سري املوا�صالت العامة يف ربوع البالد جمانا.
ومبوجب قانون �أقره برملان لوك�سمبورغ بهذا ال�ش�أن� ،سي�صبح التحرك يف املوا�صالت �سواء يف
القطارات واحلافالت جمانا ابتداء من �صيف  ،2019ويف بداية � 2020سيلغى نظام الدخول بوا�سطة
البطاقات املخ�ص�صة ،يف الوقت ذاته مل تتخذ اجلهات املخت�صة قرارا بعد ب�ش�أن الدرجة الأوىل
والثانية يف القطارات.
ويف الوقت الراهن ي�ستخدم امل�سافرون يف لوك�سمبورغ من الفئة العمرية دون �سن الع�شرين عاما
جميع �أنواع املوا�صالت جمانا ،وذلك وفقا لقرار اتخذ بهذا اخل�صو�ص يف ال�صيف املا�ضي.
و�أ�شارت ال�صحيفة الربيطانية �إىل �أن لوك�سمبورغ (� 600ألف ن�سمة) تعاين من �أزمة خانقة
باملوا�صالت ،وهذا الأمر يعود �إىل دخول � 200ألف �شخ�ص �صباح كل يوم �إىل البالد من فرن�سا
وبلجيكا و�أملانيا للعمل والعودة م�ساء من حيث �أتوا.
ووفقا للإح�صاءات املحلية ،يقطن العا�صمة لوك�سمبورغ � 110آالف مواطن بالإ�ضافة لـ � 400ألف من
العمالة الوافدة ،ويف عام  2016ق�ضى ال�سائقون يف �أزمة املرور يف العا�صمة يف املتو�سط � 33ساعة.
امل�صدر :لينتا .رو
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كرثة الن�سيان
تعني اخلرف دائما

الباحثون يعتربون اجلفاف من م�سببات ا�ضطرابات الذاكرة ،فكبار الأملانية يف الأ�سا�س ال نتذكر ال�شيء نف�سه بالتحديد مرتني.
ال�سن غالبا ما ي�شربون كميات قليلة من املاء.
فقد مييل الإن�سان �إىل تذكر ا�سم �شريك الأعمال يف �إطار حياتنا
ماينت�س (�أملانيا)  -يرى الباحثون �أن الن�سيان ال يعني دائما الإ�صابة املحلية ،لكنه قد يغيب ع ّنا عندما نلتقيه بال�صدفة يف مطعم �أو
باخلرف ،و�إمنا قد يرجع لأ�سباب �أخرى ،مثل التوتر النف�سي حمام ال�سباحة .ورغم ذلك ميكن �أن ي�ستخدم الطالب هذه امليزة
من الذاكرة �إيجابيا يف م�سريتهم الدرا�سية� ،إذ ميكنهم تذكر
والإجهاد اجل�سدي والذهني ونق�ص ال�سوائل.
املعلومات ب�شكل �أف�ضل حني ي�ؤدون االمتحان يف القاعة نف�سها التي
ويقول الربوفي�سور �أندريا�س فيلجيبل ،املدير العلمي لعيادة الذاكرة
�سبق لهم ح�ضور املحا�ضرات فيها.
التابعة جلامعة الطب مبدينة ماينت�س الأملانية� ،إن كل هذه الأ�سباب
ت�ؤدي �إىل الن�سيان من وقت �إىل �آخر ،وهو �أمر طبيعي ال ي�ستدعي وي�ؤكد الربوفي�سور الأملاين فور�ستل �أن التعب ميكن �أن ي�ؤدي �إىل
انخفا�ض م�ستوى الذاكرة .وينطبق هذا الأمر على الإرهاق بنوعيه
القلق.
الذهني والبدين� ،إذ ي�ؤثر على القدرات املعرفية لفرتة حمدودة
ويف تقرير نقله املوقع الأملاين دويت�شه فيله عن جملة �أبوتيكه �أوم�شاو ،فقط� ،أما �إذا اختفى التعب ،فالذاكرة تعود �أي�ضا �إىل العمل بكفاءة
قال العلماء �إن الذاكرة لي�ست جهازا ميكنه العمل وقتما ن�شاء ،كما �أكرب مرة �أخرى.
�أن العالقات بني الوحدات املخزونة يف الذاكرة تتغري با�ستمرار
ويعد اجلفاف هو الآخر من الأ�سباب املحتملة مل�شاكل الذاكرة،
وحني تُ�ضاف �إليها معلومات جديدة ،تُعدل املعلومات القدمية �أو
فكبار ال�سن غالبا ما ي�شربون كميات قليلة من املاء ،وبالتايل
تو�ضع جانبا.
تت�أثر ذاكرتهم ب�شكل خا�ص .ومن ال�سهل جتاوز هذا الأمر بو�صفة
و�أ�ضافوا �أن ارتباطات جديدة تن�ش�أ داخل الدماغ ،فقط حني ب�سيطة :ا�شرب من لرت ون�صف اللرت �إىل لرتين يوميا ،ما مل تكن
حماولتنا ا�سرتجاع ذكرى قدمية .عن ذلك يقول الربوفي�سور هان�س هناك �أ�سباب طبية �ضد هذه القاعدة .كما ت�ؤثر بع�ض الأمرا�ض
فور�ستل ،مدير م�ست�شفى الطب والعالج النف�سي يف مدينة ميونيخ مثل االكتئاب وال�سكري واحلمى وااللتهابات و�أمرا�ض اخلرف مثل

�ساعات النوم قد
تهددك باملوت
املبكر!

ويو�ضح العلماء �أن ا�ضطرابات الذاكرة قد ت�شري ،يف بع�ض الأحيان،
�إىل اخلرف كعار�ض ،ولكن قد يكون �سببها �أي�ضا �أحد م�صادر
التداخل والأمرا�ض الأخرى .وعلينا �أال جنزع ملجرد ن�سيان �شيء
ما بني احلني والآخر .ومع ذلك يف�سر الربوفي�سور فور�ستل يجب
�أن يعرتيك ال�شك حني تتزايد حاالت الن�سيان �أو عدم قدرتك على
مالحظة �أ�شياء مل تكن �صعبة عليك يف املا�ضي.
وميكن الوقاية من ا�ضطرابات الذاكرة باتباع �أ�سلوب حياة �صحي
يقوم على التغذية ال�صحية واملتوازنة واملواظبة على ممار�سة
الريا�ضة والأن�شطة احلركية يف الهواء الطلق� ،إىل جانب ممار�سة
الهوايات والعالقات االجتماعية.
امل�صدر � :صحيفة العرب

في�سبوك ت�ستعد
لإطالق عملة رقمية
م�شفرة على وات�س �آب

تو�صلت درا�سة حديثة �إىل �أن �صحة القلب قد تت�أثر �سلبا عند النوم واملوت املبكر� .أما الذين ينامون �أكرث من � 10ساعات يوميا ،فيزيد
�أكرث من الالزم �أو �أقل من الوقت الذي يحتاجه اجل�سم للراحة .لديهم خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب �أو الوفاة بن�سبة .%41
وبحثت الدرا�سة التي ن�شرت يف جملة " ،"European Heartووجد الباحثون �أي�ضا زيادة يف خطر الإ�صابة بن�سبة  %9للأ�شخا�ص
يف بيانات نحو � 116ألف �شخ�ص ترتاوح �أعمارهم بني  35و 70الذين ينامون ما جمموعه �ست �ساعات �أو �أقل ،ولكن هذه النتيجة
�سنة من  21دولة خمتلفة.
مل تكن ذات دالالت �إح�صائية.
وبعد فرتة متابعة متو�سطة لنحو � 8سنوات� ،سجل الباحثون  4381وقال الباحث الرئي�س ،ت�شوانغ�شي وانغ ،وهو طالب دكتوراه يف
حالة وفاة و�" 4365إ�صابة بالأمرا�ض القلبية الوعائية".
كلية "McMaster and Peking Union Medical
وكان الأ�شخا�ص الذين ينامون �أكرث من ثماين �ساعات عر�ضة  "Collegeبالأكادميية ال�صينية للعلوم الطبية يف ال�صني:
خلطر املوت �أو الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب �أو الأوعية الدموية يف "تبني درا�ستنا �أن املدة املثلى للنوم ،ترتاوح بني  6و� 8ساعات يف
الدماغ ،مقارنة مع �أولئك الذين ينامون ملدة ترتاوح بني  6و 8اليوم للبالغني".
�ساعات.
و�أ�ضاف املعد امل�شارك ،الأ�ستاذ �سليم يو�سف ،من جامعة
ويعد النوم �أمرا �ضروريا ل�صحة الإن�سان ،حيث يق�ضي النا�س ماكما�سرت� ،أونتاريو يف كندا" :ينبغي على العامة �ضمان احل�صول
زهاء ثلث �ساعاتهم اليومية يف النوم ،وكتب فريق الباحثني على ما بني �ست �إىل ثماين �ساعات من النوم يوميا".
الدويل" :ينظر �إىل النوم ب�شكل متزايد على �أنه �سلوك هام يف
منط احلياة حيث �أنه ميكن �أن ي�ؤثر على �أمرا�ض القلب والأوعية وتابع" :من ناحية �أخرى� ،إذا كنت تنام ب�شكل منتظم �أكرث من
الالزم ،بنحو يزيد عن ت�سع �ساعات يف اليوم ،فمن ال�ضروري
الدموية واملوت".
زيارة الطبيب للتحقق من �صحتك العامة".
ومقارنة ب�أولئك الذين ينامون ما بني �ست �إىل ثماين �ساعات ،ف�إن
�أولئك الذين ينامون ما جمموعه ثماين �إىل ت�سع �ساعات يوميا و�أو�ضح �أن معرفة مقدار نوم املري�ض قد يكون مفيدا للأطباء،
مل�ساعدتهم على التعرف على الأ�شخا�ص املعر�ضني ب�شكل �أكرب
لديهم خطر متزايد بن�سبة .%5
وكان الأ�شخا�ص الذين ينامون ما بني ت�سع وع�شر �ساعات يف اليوم خلطر الإ�صابة مب�شاكل القلب والأوعية الدموية �أو الوفاة املبكرة.
�أكرث عر�ضة خلطر الإ�صابة ب�أمرا�ض القلب والأوعية الدموية

مر�ض الزهامير وكذلك ا�ضطرابات الدورة الدموية يف الدماغ على
الذاكرة .وهذا الأمر ين�سحب على الأدوية ،حيث تت�سبب العديد منها
يف احلد من القدرات الذهنية واملعرفية وقد تنطوي على خماطر
غري متوقعة.

امل�صدر :ديلي ميل

ك�شف تقرير �أن "في�سبوك" تخطط لدخول عامل العمالت الرقمية
من خالل تطوير ن�سختها اخلا�صة من "بيتكوين".
و�سي�سمح النظام النقدي الرقمي الذي ال ميلك ا�سما حتى الآن،
بتبادل العمالت مع �أ�صدقائك من خالل تطبيق "وات�س �آب".
ويقول التقرير �إن "في�سبوك" تعمل على تطوير "،"stablecoin
وهو عملة رقمية م�شفرة م�صممة للتقليل من �آثار تقلب الأ�سعار
عرب ربطها بالدوالر الأمريكي.
وبالإ�ضافة �إىل الدفعات الإلكرتونية والتحويالت املالية عرب "وات�س
�آب" ،ميكن �أن ت�صبح العملة النقدية يف يوم من الأيام مفيدة يف
�سوق "في�سبوك" ب�شكل �شبيه ملوقع " "Gumtreeال�شهري.
وذكرت م�صادر مطلعة لوكالة بلومربغ �أن "في�سبوك" �سرتكز
عملتها لأول مرة على الأ�سواق يف الهند قبل ن�شرها يف مناطق �أبعد
من ذلك.
وقال متحدث با�سم ال�شركة �إن في�سبوك ت�ستك�شف طرق اال�ستفادة
من قوة تكنولوجيا "�سل�سلة الكتل" �أو حرفيا "بلوك ت�شني" ،وهي
قاعدة بيانات موزعة متتاز بقدرتها على �إدارة قائمة متزايدة
با�ستمرار من ال�سجالت امل�سماة "كتل" �أو "بلوك".
و�سيتعني على امل�ستثمرين االنتظار لبع�ض الوقت للح�صول على
العملة اخلا�صة بفي�سبوك التي ما تزال يف مراحل التطوير الأوىل.
و�أملحت �شركة في�سبوك �إىل رغبتها يف دخول عامل العمالت الرقمية
منذ مايو املا�ضي.
امل�صدر :ذي �صن

الراحل ح�سن كامي
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اخر ما كتب ح�سن كامي..وم�أ�ساة رحيل ابنه وزوجته

مل تكن حياة الفنان امل�صري ح�سن كامي ،الذي غيبه املوت �صباح
اجلمعة عن عمر ناهز الـ � 82سوى فيلم �سينمائي مليء باملواقف
الرتاجيدية وامل�شاهد الإن�سانية احلزينة والباكية ،حتملها الفنان
الراحل ب�صرب وثبات وعزمية وقوة و�إميان.

�شركة طريان كان يعمل مديرا بها ،ليفاج�أ �أن حبيبته هي تلك الفتاة وعقب رحيل زوجته عام  ،2012كان يزور قربها وقرب ابنه �شريف
وينرث الورود �أي�ضا ،وكان يقول ملن يراه هناك يف املقابر� ،إذا
التي ترغب يف العمل.
وارتبط كامي بق�صة حب مع جنوى ،ولكن كانت هناك عقبات كثرية وجدمتوين �أرقد هنا ذات يوم فال حترموين من دعائكم.
تعرت�ض �إمتام عالقتهما ،فقد كان م�سلما وهي قبطية ،وعندما تقدم وخالل لقاءات تلفزيونية له بكى الفنان الراحل لكونه �أهان زوجته
لها رف�ضت �أ�سرتها هذا الزواج وهددوه باحلب�س والإيذاء لو ا�ستمر الراحلة ذات يوم ،كانت �إهانته -كما قال � -أنه جرح م�شاعرها
يف مطاردته لها ،فقد كانت عائلتها �صعيدية حمافظة ،وكان �أحد بنظرته ل�سيدة �أخرى وبكى" :زوجتي كانت مبت�سمة ،وطيبة مل جترح
�أحدا ،و�أنا جرحتها عندما نظرت ل�سيدة �أخرى وت�سببت يف بكائها"،
�أقارب حبيبته يتوىل من�صبا مهما.
ومل ي�ست�سلم كامي لذلك ،حارب من �أجل االرتباط بحبيبته ،وك�شف م�ضيفا �أنه �صاحلها وارمتى الأر�ض ليقبل قدميها بعد بكائها.

ولد الفنان الراحل لأ�سرة ثرية ،وتعر�ض لأول انتكا�سة و�صدمة يف
حياته عقب ثورة يوليو من عام  ،1952حيث �صودرت ثروة �أ�سرته
و�أمالكها وفقا لقوانني الت�أميم التي �أ�صدرها الرئي�س الراحل جمال
عبد النا�صر ،لكنه مل يهتم �أو يحزن ،كان يقول �إن املال ال يهم ،املهم
هو �أن يبقى الإن�سان �سعيدا ورا�ضيا وقنوعا ال ي�ست�سلم لأحزان �أو �أنه ذهب لق�ساو�سة يف الكني�سة ليتو�سطوا له عند �أ�سرة فتاته ،وظل
م�صائب �أو نك�سات.
يداوم وي�صر على طرق الأبواب ليكمل ق�صة حبه ،و�ساعدته حبيبته
وكان كامي حمبا وعا�شقا للفن الأوبرايل ،و�صارت الأوبرا  ،وفق يف �إقناع �أهلها ،ووافقوا بعد �سنوات من الإحلاح والإ�صرار منهما.
و�صفه ،بداخل كرات دمه احلمراء ،كانت ع�شقا له ،وكان عا�شقا ولإثبات حبه لفتاته ،كتب لها كل �أمالكه ،لكن �أ�سرتها رف�ضت ذلك
للغناء الأوبرايل ،لذا ح�صد جوائز عاملية كبرية ،وبد�أ يعرف طريقه و�أعادت �إليه �أمالكه ،وا�شرتى لها مكتبة ،وعقب زواجهما بـ  19عاما
لل�شهرة والأ�ضواء ويجني الكثري من املال.
تعر�ض ل�صدمة �أخرى ،وهي وفاة ابنهما الوحيد �شريف الذي كان
وتفا�صيل ق�صة حب كامي لزوجته الراحلة جنوى كانت م�ضربا يبلغ من العمر  18عاما.

للأمثال على الإخال�ص والوفاء واحلب احلقيقي ،تعرف عليها
عندما كان عمره 18عاما خالل لقاء عابر بنادي اجلزيرة ،وكانت
فتاة جميلة ومرحة «هكذا قال» وبد�أ يتابعها ويرتقبها ،وذات يوم
طالبته �صديقة له يف النادي �أن يبحث عن وظيفة لفتاة �صديقتها يف

جدار اللطف..
ملاذا �سمي بهذا اال�سم

يقع هذا اجلدار يف مدينة �أوب�ساال ال�سويدية  ،واكت�سب �شهرته بكونه
"جدار اللطف" ،لأنه ي�ستخدم لتعليق املعاطف التي يتربع بها
ال�سكان ملن ال ميتلك املال ل�شراء معطف.
ترى كم جدار نحتاج من هذا النوع يف الوطن العربي؟

و�أ�ضاف �أنه بعد وفاة زوجته �شعر بالفراغ والوحدة ،وت�أثر نف�سيا
وزهد يف احلياة ،وكان يكتب يف �صفحته يوميا ر�سائل لها ملدة عامني
متوا�صلني.

وكانت �أمنية كامي �أن يذهب جلوار ربه وبجوار زوجته وابنه ،وكان
يردد� :أمتنى �أن �أجدهما يف ا�ستقبايل عندما �أذهب للدار الأخرى،
هذه �ستكون قمة �سعادتي .ويف �آخر تدوينة له على موقع التوا�صل
االجتماعي في�سبوك كتب الفنان الراحل" :يف املنزل �أ�ستعد لالحتفال
مل ي�ست�سلم الفنان الراحل لتلك ال�صدمة ،وبد�أ رويدا رويدا نهاية  ." 2018ويف ال�ساعات الأوىل من �صباح اجلمعة ،فا�ضت روح
يتجاوزها لكنه كان كل يوم جمعة يزور قرب ابنه وينرث الورود حوله ،كامي لبارئها و�صعدت ليحتفل بالذهاب جلوار ربه وبجوار زوجته
ويوزع ما تبقى من ورورد على املتواجدين يف املقابر ،وظل على هذا وابنه كما متنى.
امل�صدر  :العربية
املنوال حتى وفاته.

الن�صف ال يكفي
ال جتال�س �أن�صاف الع�شاق ،وال ت�صادق �أن�صاف الأ�صدقاء ،ال تقر�أ لأن�صاف املوهوبني،ال تع�ش
ن�صف حياة ،وال متت ن�صف موت،ال تخرت ن�صف حل ،وال تقف يف منت�صف احلقيقة ،ال حتلم
�صمت ..فا�صمت حتى النهاية ،و�إذا تكلمت ..فتك ّلم حتى
ن�صف حلم ،وال تتعلق بن�صف �أمل� ،إذا ّ
النهاية ،ال ت�صمت كي تتكلم ،وال تتكلم كي ت�صمت.
�إذا ر�ضيت فعبرّ عن ر�ضاك ،ال ت�صطنع ن�صف ر�ضا ،و�إذا رف�ضت ..فعبرّ عن رف�ضك،
لأن ن�صف الرف�ض قبول ..الن�صف هو حياة مل تع�شها ،وهو كلمة مل تقلها،وهو ابت�سامة � ّأجلتها ،وهو حب مل ت�صل
�إليه ،وهو �صداقة مل تعرفها ..الن�صف هو ما يجعلك غريب ًا عن �أقرب النا�س �إليك ،وهو ما يجعل �أقرب النا�س �إليك غرباء عنك.
الن�صف هو �أن ت�صل و�أن الت�صل� ،أن تعمل و�أن ال تعمل�،أن تغيب و�أن حت�ضر ..الن�صف هو �أنت ،عندما ال تكون �أنت ..لأنك مل تعرف
من �أنت ،الن�صف هو �أن ال تعرف من �أنت ..ومن حتب لي�س ن�صفك الآخر ..هو �أنت يف مكان �آخر يف الوقت نف�سه.
ن�صف �شربة لن تروي ظم�أك ،ون�صف وجبة لن ت�شبع جوعك،ن�صف طريق لن يو�صلك �إىل �أي مكان ،ون�صف فكرة لن تعطي لك
نتيجة الن�صف هو حلظة عجزك و�أنت ل�ست بعاجز ..لأنك ل�ست ن�صف �إن�سان.
�أنت �إن�سان وجدت كي تعي�ش احلياة ،ولي�س كي تعي�ش ن�صف حياة لي�ست حقيقة الإن�سان مبا يظهره لك ..بل مبا ال ي�ستطيع �أن يظهره،
لذلك� ..إذا �أردت �أن تعرفه فال ت�صغي �إىل ما يقوله  ..بل �إىل ما ال يقوله
�صحيفة �أيام كندية تتمنى لو تتعرف على كاتب املقالة لت�شكره
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مقاالت

احلكواتي ..وحكايات ال�شام العتيقة
القا�ص ،عادة �شعبية تقليدية،
الق�صا�ص �أو
ّ
احلكواتي �أو الراوي �أو ّ
وهو �شخ�ص امتهن �سرد الق�ص�ص ،يف الأماكن العامة وخا�صة
املقاهي ،كان يحت�شد حوله النا�س قدمي ًا ،كان ال يكتفي ب�سرد �أحداث
الق�صة بتفاعل دائم مع جمهوره ،بل يدفعه احلما�س لأن يج�سد
دور ال�شخ�صية التي يحكي عنها باحلركة وال�صوت؛ واحلكواتي
يف دم�شق كان يحفظ احلكايات ،ويلقيها عن ظهر قلبه� ،أو من
الكتاب ،كق�صة عنرتة وامللك الظاهر وغريها .وله يف كل قهوة مكان
خم�ص�ص لإلقاء احلكايات يف �صدر املقهى يجل�س على �سدة عالية
جمللة بال�سجاد ومزينة ب�أ�ص�ص نبات وغالب �أوقاته بعد املغرب،
فيجتمع النا�س يف القهوة وت�صغي لقوله مع ال�سرور واالنب�ساط.
وقبل �شروعه يف احلكاية يحكي لهم مقدمة ت�سمى "الدهليز" ،فيها
�أمور م�ضحكة .ثم بعد �إمتامها ،ي�شرع لهم يف �إمتام ما كان ق ّدمه يف
الليلة املا�ضية .ال يقت�صر احلكواتي على املقاهي ،بل يذهب لبع�ض
البيوت ب�أجرة خم�ص�صة تزيد عن الأجرة التي يتقا�ضاها عاد ًة،
و�أما �أجرته يف القهوة فهي ن�صف �أجرة �صاحب القهوة ،لأن كل
�شخ�ص يدفع ل�صاحب القهوة ع�شر بارات ،وي�شرب قهوة ودخان ًا،
في�أخذ احلكواتي ن�صف احلا�صل.
ويذكر لنا البديري احلالق يف �أحداث �سنة 1155ه1742/م �أنه تويف
�سليمان بن احل�شي�ش احلكواتي الذي " تويف �أبونا ووالدنا و�أ�ستاذنا
ومربينا �سليمان بن احل�شي�ش احلكواتي رحمه اهلل تعاىل .وكان فريد
ع�صره وزمانه ،ووحيد ًا يف فنه يف �أوانه .وكان يحكي �سرية الظاهر،
و�سرية �سيف وعنرت ،ويف العربي والرتكي ،وله حمفوظة قادحة،
ومعرفة �صاحلة يف كل فن ،ومع ذلك �أنه كان �أمي ،ال يكتب وال يقر�أ،
وكان ا�شقر �أبر�ص� ،شديد البيا�ض� ،إال �أنه بحر خ�ضم ال يخا�ض،
رحمة اهلل ".وتعد �شخ�صية احلكواتي من الناحية الفنية والثقافية،
من �أهم ال�شخ�صيات العاملة يف املقاهي ،ولها دور رئي�سي يف �إدارة
املقهى ،و�إذا كانت بع�ض املقاهي ال�صغرية تخلو من احلكواتي،
ف�إن بع�ض املقاهي كان �سبب ًا جلذب الزبائن ،كمقهى النوفرة الذي

ما يزال للحكواتي دور فيه حتى الآن .وكان الدم�شقيون يختارون
احلكواتي الذي تتوافق براعته و�سرعة بديهته و�أ�سلوبه يف الإلقاء
والعبري ،وت�صعيد حبكة الأحداث وحلها مع تطلعاتهم ومزاجهم.
و�أثناء جلو�سهم يف املقهى لال�ستماع �إىل احلكواتي ينق�سمون بني
م�ؤيد للبطل ومنا�صر له ،وخمالف لذلك املوقف ،وقد يبلغ بهم
احلما�س �إىل املال�سنة والعراك .وكان احلكواتي بدوره ي�ستغل هذه
الظاهرة ،في�ص ّعد الأحداث يف ال�سرية� ،إىل �أن يتوقف عند عقدة
يكون فيه البطل يف موقف حرج.
ومن �أهم ال�سري واملالحم التي كان يقدمها احلكواتي:
• �سرية عنرتة :حتكي �سرية عنرتة �أحداث ًا تقع يف �شبه اجلزيرة
العربية وحميطها حتى بداية ع�صر النبوة ،وهي ت�صور ثارات
القبائل العربية قبل الإ�سالم .وتعد �سج ًال حاف ًال لأحداث ي�ستطيع
املرء من خاللها تع ّرف القبائل العربية التي ورد ذكرها يف ال�سرية،
وعاداتها وتقاليدها يف احلرب ،وتق�سيم الغنائم وحظ العبد وحظ
احلر منها .ف�ض ًال عما تقدمه ال�سرية من بطوالت عنرتة و�أخالقه
وعالقاته مع قبيلته واعتباره مث ًال للإقدام والفرو�سية والت�ضحية.

بقلم الباحثة املهند�سة :هال ق�صق�ص

• �سرية الظاهر بيرب�س :طانت �سرية الظاهر بيرب�س حمببة �إىل
الدم�شقيني ،وهي تتق�صى �أخبار امللك الظاهر وجتعل منه حمور ًا
للأحداث املتعلقة بالدولة اململوكية ،وعملها على توحيد ال�صفوف
للوقوف يف وجه ال�صليبيني ،كما تتو�سع يف ق�ص �أخبار امللك ال�صالح
�أيوب ،الذي ا�ستقدم الظاهر بيرب�س ،وتكرث يف هذه ال�سرية الوقائع
والأحداث التي تزدحم بالرجال والن�ساء.
• �سرية امللك �سيف� :أما �سرية امللك �سيف بن ذي يزن ،فهي
تر�سم الوحدة العربية ممثلة بالبطل العربي اليمني امللك �سيف
الذي حارب الأحبا�ش لتحرير اليمن .ويرجع ن�شوء هذه ال�سرية �إىل
القرن اخلام�س ع�شر للميالد رغم �أن �أحداثها قبل الإ�سالم.

كاتب و�صحفي م�صري
عندما رف�ضت فريوز الغناء �أمام الرئي�س
التون�سي ..بينما ترتدي نيكول �سابا
مر�صع ًا بالأملا�س!
ف�ستان ًا ّ

يف عز ت�ألقه ُ�سئل املو�سيقار حممد عبدالوهاب عن ر�أيه يف كثري من
الفنانني والفنانات امل�شهورين على ال�ساحة ،فكان ي�صف كل واحد
منهم مبا يراه ،غري �أن �أحدهم باغته ب�س�ؤال ملغم :ولكنك �إىل الآن
مل تعطنا ر�أيك يف ال�سيدة فريوز؟
فكانت �إجابته :كل الأ�سئلة التي وجهتموها �إ َّ
يل م�شروعة لأنها متعلقة
ب�أهل الأر�ض� ،أما و�إنكم �س�ألتم عن فريوز ف�إنا ال �أق ّيم الأ�صوات التي
ت�أتي من ال�سماء!
فريوز� ..صوت خمملي �شق طريقه و�سط وجدان املاليني ،يحمل يف
طياته �أم ًال لأولئك الذين قتلهم ال�شوق �أو �أو�شك ،ودفئ ًا لأ�صحاب
القلوب املعذبة والنفو�س امل�ؤرقة ،و�شباك ًا خلفي ًا لتنا�سي الوجع ،وبابا
وا�سع ًا ال�ستقبال الب�شر والتفا�ؤل.
جتولت بروحي يف زوايا مدينة القد�س و�أنا �أ�ستمع �إليها يف رائعة
«زهرة املدائن» ،و�أر�سلت وال زلت �أر�سل قبلة �إىل م�صر من هنا حيث
�أقبع بعيد ًا عن م�صر كلما ا�ستمعت �إىل رائعة «م�صر عادت �شم�سك
الذهب» ،وجتولت يف �شوارع الأردن العتيقة كلما ا�ستمعت �إىل رائعة
«�أنا وامل�سا والأردن» ،وهربت مني روحي بعيد ًا �إىل ذلك الذي تهفو
�إليه النف�س دوم ًا كلما ا�ستمعت �إىل «يا زمان الو�صل بالأندل�س».
ت�صح ال�سيدة فريوز بب�ساطتها ،وتوا�ضعها ،يف الكلم وامللب�س

وال�سكون واحلركات �أن تكون مثا ًال وقدو ًة لأولئك الذين يحاولون
�أن يقنعونا ب�أن اجلمال ال ينفك عن التع ّري والإباحية ،والإطاللة
املميزة يلزمها ثياب فخيمة مر�صعة بالذهب والأملا�س ،كما فعلت
فنانة لبنانية م�ؤخر ًا وخرجت علينا بف�ستان مر�صع بالأملا�س بلغت
تكلفته  10ماليني جنيه ،وت�صح �أن تكون منوذج ًا لأولئك الذين
يت�صورن �أن الو�صول �إىل �أكرب �شريحة من اجلمهور مرهون بالتطبيل
والنفاق� ،إذ كانت كلما دعاها ملك �أو �أمري �أو رئي�س �أو وزير لتغني
يف ق�صره كانت �إجابة رحباين :ال تغني القيثارة يف الق�صور بل يف
�أماكن فنية حمرتمة.
لدرجة �أن �أزمة كبرية حدثت بني لبنان وتون�س �إثر امتناع فريوز
عن الغناء �أمام الرئي�س التون�سي احلبيب بورقيبة على ما �أعتقد،
الأمر الذي ا�ضطر رئي�س الوزراء اللبناين ح�سني العويني �أن مينع
بث �أغانيها يف الإذاعة ،وب�سببها دخلت فريوز يف �أزمة نف�سية كادت
�أن تق�ضي عليها.
فارقني قلمي ووىل هارب ًا يكتب عن قيثارة ال�سماء ،جارة القمر ،يف

وقت يطل علينا القبح من كل مكان ،يف حماولة بائ�سة لإقناع فاقدي
الذوق ،ومعدومي الإح�سا�س ب�أن ال�شكل الظاهري لي�س له عالقة
ب�شهرة الفنان وكفاءته ،ال�سيما �أننا ن�شاهد ق�ص�ص ًا �سخيفة بطالتها
�أدمن الغناء ب�صدورهن ،والطرب ب�سيقانهن ،وانتفاخ م�ؤخرتهن.
ومما توقفت معه طوي ًال� ،أثناء قراءتي عن املدر�سة الرحبانية التي
متثل فيها فريوز الركن الركني ،الحظت �أن م�شكلة كبرية ن�شبت بني
عا�صي زوج فريوز وعائلته ،ذلك �أن عائلته كانت حتاول دوم ًا �أن
تثنيه عن اختياره لفريوز ب�سبب �شكلها ،وعيوب ًا �آخر يف ج�سدها،
عالو ًة على �أنها غري متعلمة وغري مثقفة.
امل�ؤ�سف �أن كثري ًا من �أ�صحاب الأ�صوات اجلميلة ف�شلوا يف االختبار،
وركبوا املوجة حب ًا للمال ،وا�ستعجا ًال لل�شهرة املتوهمة ،ف�شاركوا يف
ور�سخوا قيم ًا �سلبية ،ف�ضاع اجلمال يف دهاليز
�إف�ساد الذوق العامَّ ،
القبح ،وغاب البهاء يف غياهب العري ،وبني هذا وذلك يئن العفاف،
وتتوارى الف�ضيلة!
امل�صدر  :عربي بو�ست
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ال��ب��ل��د ب���أه��ل��ه
"ال يوجد حدود للم�ستقبل العظيم
الذي ينتظر كندا ب�شعبها املتعايف
والطموح واملثقف و�سخي القلب"
بقلم :هدى البني
�أ�سرتق النظرات عرب زجاج النافذة .مل تنقطع العا�صفة الثلجية منذ
ليلة �أم�س .تبدو الدنيا ب�أكملها خارج هذه النوافذ كرقعة بي�ضاء،
وم�شهد ال�سيارات يف الطريق ال�سريع يذكرين بالنا�س العديدة التي
نتقاطع معها يف فرتة �أو حدث من احلياة ثم يذهب كل يف طريقه.
نحن هنا غارقون �أمام �شا�شاتنا كل منا منهمك مبهامه .تبث على
الهواء مبا�شرة �أغنية " هالولويا" التي تهلل لأفكاري لتخرج جمدد ًا
�إىل الف�ضاء النقي.
لي�س هديف فيما �س�أقول �إال �شهادة حق عن الوطن الدافئ الذي
يحت�ضن وافديه بهدوء و�سالم .منذ اكت�شافها �أطلق على كندا لقب
وجهة القا�صدين� .سكانها الأ�صليون هم الهنود احلمر� .أتاها يف عهد
النه�ضة الفرن�سيون والإنكليز حتت ا�سم حمالت تب�شريية وتن�صريية
للهنود احلمر " املتوح�شني" ف�أبادوا �أكرثهم ومتلكوا الأر�ض ،ثم
تنازعوا عليها فيما بينهم .وكانت الدولتان تر�سل اجليو�ش واملنفيني
واملحكومني و�أوالد املالجئ �إليها ليعمروها ويتكاثروا فيها .ثم �شاء
اهلل �أن ي�أتي من �أ�صالب ه�ؤالء جي ًال متوا�ضع ًا وواعي ًا وجمتهد ًا قرر �أن
ي�صنع دولة جميدة ويخدم البلد وينه�ض بها .ثم ما لبث �أن ق�صدها
الالجئون والهاربون واحلاملون من �أنحاء العامل ليبد�ؤوا فيها من
جديد وخا�صة منذ فرتة احلرب العاملية الأوىل .بالإرادة امل�شرتكة
ويد ًا بيد �صنع كل ه�ؤالء جمد كندا وحولوها �إىل واحدة من خرية
بلدان وجمتمعات العامل .ثروتها الأ�سا�سية -بر�أيي -هي جمتمعها
املتح�ضر والواعي واملتعدد الثقافات ثم ي�أتي بعدها املاء واملوارد
الطبيعية والتكنولوجيا .تاريخ كندا ق�صري ن�سبي ًا بني �أمم الأر�ض،
لكن �أهلها يعتزون به ويحافظون على تراثهم .قيمهم �إن�سانية �سامية
ينقلونها ب�أمانة عرب الأجيال ،يقد�سون العمل ويح�ضرون له جيد ًا.
وي�سيرّ القانون الكندي جمتمعه املتعدد الثقافات ب�سيا�سة واحدة
يقبلها اجلميع �أال وهي العدل.
باحلديث عن �أهل كيبك ،هم �أكرث ون�س ًا وحرارة من غريهم
من �سكان املقاطعات الأخرى وكذلك �أكرث انفتاح ًا على ثقافات
ال�شعوب .يحدث التاريخ ب�أنهم كانوا �أقلية فقرية من �أ�صول فرن�سية
وم�ضطهدة يف كندا االنكليزية ،بعد �أن تخلت عنهم حكومة فرن�سا يف
منت�صف القرن الثامن ع�شر .بعد �أن مر دهر على ن�ضالهم ال�ستمرار
وجودهم كقلة فرن�سية يف القارة الأمريكية �صنعوا قرار ًا حا�سم ًا يف
�أواخر اخلم�سينيات من القرن املا�ضي وخا�ضوا "الثورة الهادئة".
نعم هي ثورة هادئة ،جزء ال يتجز�أ من تاريخ كيبك �أجنزت خاللها
�أعظم الإجنازات بدون هدر نقطة دم .يحتاج �شرح الثورة الهادئة
و�إجنازاتها ونتائجها على كيبك كتاب ًا كام ًال .لكني هنا �س�أوجزها
ب�أنها نه�ضة علمية وثقافية واجتماعية ،تطور الكيبيكيون ب�سببها
من �أقلية جاهلة م�ست�ضعفة �إىل نخبة كندية تبنت احلداثة واالنفتاح
على العامل وف�صل الدين عن الدولة ودعم الفرنكوفونية .تبنت هذه

ال�سري ون�ستون ت�شر�شل

�إعداد فاطمة خوجة

خطوات ت�ساعدنا على
بدء عام جديد

احلركة ن�شيد ًا وطني ًا خا�ص ًا بكيبك ين�شد كور�سها :يا �شباب الوطن،
قد �أتى دوركم ،لتتحدثوا عن احلب! يحدث التاريخ ب�أن الكيبيكيني
منذ عهدهم �أكرث انفتاح ًا على العامل من غريهم من ال�شعوب
التي قطنت كندا ،فقد تخالطوا مع الهنود احلمر واملهاجرين
ومل يعتزلوهم ف�أخذوا منهم الكثري و�أعطوهم .وب�سبب انفتاحهم
ورغبتهم ال�صادقة يف التطور �أ�صبحوا الآن �شعب ًا راقي ًا وواعي ًا تربى
وتعلم على التوا�ضع واحرتام الآخر والب�شا�شة و�سيا�سة احلوار ،مع بداية كل عام نودع عام ًا رمبا حمل معه جناحات �أو ف�شل ،رمبا
فقدنا عزيز ًا �أو ك�سبنا �أ�شخا�ص ًا كان لهم الأثر اجلميل والإيجابي يف
وحرية التعبري والت�صويت ثم االلتزام بر�أي الأكرثية.
يف كل كندا يت�شرب املواطن الرقي منذ الطفولة .ين�ش�أ الأطفال حياتنا لن�ستقبل العام بكل �أمل وثقة ،و �أن القادم �أجمل ال حمال،
منذ احل�ضانة يف جو منظم ومن�ضبط .فيتعلمون الوقوف يف الدور لنتخل�ص من الأفكار والأ�شخا�ص ال�سلبيني الذين يجلبون لنا
وعدم �إثارة ال�شغب وعدم �أذية الآخرين .ثم �أثناء التعليم االبتدائي التعا�سة وميت�صون طاقتنا الإيجابية و�شغفنا.

بـكـل �إيـجـابـيـة

يتدربون على قبول االختالف والتعاي�ش مع الآخرين واحرتام جميع
الآراء والأفكار والأديان .يف الإعدادية يتعلمون معنى تقييم الذات
وتقديرها ويدر�سون مادة الأخالق االجتماعية :كيفية التعبري عن
�أفكارهم وم�شاعرهم و�شرح وجهات نظرهم ،وفن الت�صويت و�صنع
القرار .يتوجه اليافعون درا�سي ًا ح�سب ميولهم الفطرية ،ثم يف
الثانوية يتح�ضر الواحد فيهم نف�سي ًا لفكرة اال�ستقالل و�أنه �سي�صبح
قريب ًا يف عداد املواطنني امل�س�ؤولني ك�شخ�ص بالغ وعاقل� .شعب
كيبك خا�صة والكنديون عامة يت�شربون ثقافة الفرح منذ الطفولة.
ينعك�س ذلك يف كرنفاالتهم واحتفاالتهم واهتمامهم ال�شديد بقطاع
ال�سياحة وولعهم بالفن واملو�سيقى وكل ما فيه ت�سليه ومرح لل�صغري
والكبري.
�أما مونرتيال ،ال�صدر احلنون الذي ي�ضم كل الباحثني عن وطن
بحرارة ال مثيل لها� ،أكرث ما ا�شتهر �أهلها به هو الت�سامح ال�شديد
والطيبة وح�سن املع�شر .وكغريهم من الكنديني ،هم �أميل �إىل
التوا�ضع واحرتام �أفكار الآخرين ،ف�أغلبهم تربوا على �أن يت�صوروا
الأر�ض مبا حتتويه من �أمم وح�ضارات وثقافات مبثابة لوحة
ف�سيف�ساء �شا�سعة ،كل فيها له مكانه ودوره ،وال تكتمل اللوحة �إال
بكل تفا�صيلها .هم �أي�ض َا �سلميون وودودون ويقدرون ب�شدة م�شاعر
الآخرين .من طرفهم علموين الكثري ...اللغة والنظام وقيم ًا عليا
و�أدخلوا �إىل قلبي الكثري من الفرح .من طريف ،قررت منذ �أمد بعيد
�أن �أنظر دائم ًا �إىل اجلانب امل�شرق ،و�أن �أبحث حتى يف حلكة �سواد
الليل على النجوم املنرية .ولذلك �أنا يف مذكراتي هذه لن �أحاول
اخلو�ض يف م�شاكل املجتمع الكندي العديدة ك�سائره من املجتمعات،
بل �أن �أ�صور ما ا�ستح�سنته و�أنقله كر�سالة �إىل �شعبي العربي احلبيب،
�أ�صلي وجذري ع�سى �أن ي�ستفيد من جتارب غريه الإيجابية.
يتبع يف العدد القادم...
هدى البني

رتب �أهدافك� ،أحالمك� ،أولوياتك ،و اكتب على ورقة تراها ب�شكل
متكرر ما الذي تريد �أن تنجزه هذا العام ،ق�سم �أهدافك �إىل
ق�سمني� :أهداف ق�صرية املدى و�أهداف بعيدة املدى ،دعك من
الندم والتخبط والوقوف على الأطالل� ،إبد�أ من جديد رغم كل
اخليبات واالنك�سارات ،فاهلل وهبنا نعمة الن�سيان� .إن الإن�سان
احلكيم وامل�ؤمن بق�ضاء اهلل وقدره قادر على �أن يتخطى وين�سى
ويتنا�سى كل ما م ّر به من م�آ�سي وخيبات يف حياته ،والقوي هو الذي
بعد مدة من الزمن يتذكرها ويبت�سم وي�سخر منها �أي�ض ًا ،كثري من
النا�س ي�ستلذون بالندب وا�سرتجاع الذكريات ال�سلبية والوقوف
عندها ،ويتغنى ويرتمن بها �أنا الإن�سان املظلوم املنحو�س املح�سود.
�إحرت�س �أن تكون �أحدهم �أو حتى خمالطتهم� ،إنهم يجلبون الهم
والغم والطاقة ال�سلبية .

�إن الإميان واالعرتاف �أن هذه احلياة الدنيا ماهي اال جمرد ممر
حلياة �أجمل و�أنقى هي احلياة الآخرة ،هذا االعرتاف مع نف�سك
وجوفك كفيل ب�أن يجعلك ت�شعر ب�سالم داخلي ور�ضا ،ومن الأمور
التي ت�شعرنا �أي�ضا بال�سالم والر�ضا الداخلي هي الغفران� ،إن
�أكرث ما يتعب الروح وي�ضني القلب احلقد وال�ضغينة ،لن�ستبدلهما
بالت�سامح والتغا�ضي واحلب ،و�إن مل نقدر بالتجاهل كلي ًا عن املوقف
�أو ال�شخ�ص .
توقف عن حماولة �إر�ضاء الآخرين و�إقناعهم مبواقفك �أو �أفكارك بالقوة،
فهم ال يرون بالعني التي ترى بها ،وظروفهم خمالفة لظروفك.
اهتم بج�سدك وبروحك ،فاالهتمام بالنف�س وال�صحة البدنية
واجل�سدية ي�ساعد على ال�شعور بالر�ضا والثقة بالنف�س� .أخري ًا
عزيزي القارئ جتنب قدر امل�ستطاع من �سماع وم�شاهدة حمطات
الأخبار العربية ،فهي كفيلة �أن تهبط من عزميتك وت�سد الدنيا يف
وجهك وجتعلها مظلمة.
فاطمة خوجة
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Most Canadian employees are ready
to quit their jobs, survey finds
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Low unemployment rate means employers must step up
their game to keep staff happy

C

Brandie Weikle · CBC News·

anadian 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 socalled 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

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 Torontobased health marketing company that has won
dozens of best employer awards. (Klick Inc.)
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 picklemaking 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
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Indonesian
rescuers
use drones as
tsunami death
toll tops 400

L

Fergus Jensen
ABUAN, 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 (60mile) 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
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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
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
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How to clear a misunderstanding like a BOSS!

H

i 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 coworker 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:

Jana Tayfour
No, No and NO! Lots of misunderstandings
happen when you attempt to cover a coworker’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.

Bank of Canada survey shows firms expect sales growth to stabilize

O

TTAWA (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

David Ljunggren

Bank of Canada Governor Stephen Poloz arrives at a news
conference in Ottawa, Ontario, Canada, October 24 2018.
REUTERS/Chris Wattie
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
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government cuts $25M in funding for specialized school programs

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

T

Muriel Draaisma,Dexter Brown·CBC News

he 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 Toronto District School Board said the cut affects 11 grants
administered through a special fund. (CBC)
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
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Voluntary work in Canada
between virtue and exploitation

ccording 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
appreciation.

my

sincere

thanks

By: Moutaz Abu kalam
Editor-in-Chief
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