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اجلالية  اأفراد  بع�ض  مع  املبا�شر  التعامل  خالل  ومن  امل�ؤ�شف  من 
اأ�شاب�ا ق�شطا  البع�ض ممن  اإختالف جن�شياتهم جتد  العربية على 
الغرور  من  كبريا  ق�شطا  باملقابل  اأ�شابهم  قد  كندا  يف  النجاح  من 
وقلة اللباقة والذوق الإجتماعي. وا�شمح�ا يل اأن اأوجه ر�شالتي هذه 
ملن يتلم�ض هذه امل�شكلة عنده اأو رمبا ل يتلم�شها ويدعي عك�ض ذلك 
البالد  هذه  يف  ماديا  ترتق�ا  واأنتم  الأخ�ة  اأيها  بكم  حري  لأق�ل، 
املحرتمة التي �شخرت للمقيمني فيها كل ال�شبل حلياة رغيدة وعي�ض 
كرمي، حري بكم اأي�شا اأن ترتق�ا باأ�شل�بكم وتهذب�ا نف��شكم وتنق�ا 
قل�بكم من الكرب ورفع الأن�ف وتقطيب ال�ج�ه وغلظة الطبع. حري 
بكم اأن تقتب�ش�ا ال�شل�كيات احل�شنة من بع�ض اجلاليات الأخرى ) 
التي تف�قكم غنى وذكاء وخربة باأ�ش�اط كثرية( تعلم�ا منهم كيف 

يك�ن التعامل والإحرتام وح�شن الإ�شتقبال. 

اإرتفاع  الإجتماعية طردا مع  ولباقته  اأ�شل�به  الذي ل يزيد  الإن�شان 
ل  وقيمته  له،  الداخل ل ج�هر  فارغ من  اإن�شان  البنكي ه�  ر�شيده 
ت�شاوي اأكرث مما ميلك يف ر�شيده البنكي. بينما الإن�شان الذي اإذا ما 
زاد غناه املادي زاد باملقابل ت�ا�شعه وب�شا�شة وجهه وح�شن ا�شتقباله، 
بني  والأخالقية  الإجتماعية  وقيمته  الكلمة  مبعنى  رفيع  اإن�شان  ه� 

النا�ض ل تقدر بثمن.

كم من الأ�شخا�ض اإذا ما ات�شلت بهم اأو كنت يف زيارتهم جتد على 
خالل  ومن  �شيق(  ووقتي  فا�شي  ومايل  م�شغ�ل   ( عبارة  األ�شنتهم 
التدقيق جتد غالبية من ي�شتخدم هذه العبارة هم اأ�شخا�ض تافهني، 
فارغني ومعظمهم يدعي احلرفية رغم اإفتقارهم ال�ا�شح لها واإذا 
والهف�ات  الأخطاء  فيها  جتد  اإليهم  اأوكلتها  اأعمال  يف  دققت  ما 
فت�شيبك ال�شدمة واحلرية وتق�ل يف نف�شك كيف اأثق به�ؤلء وهم 
ل يتقن�ن اأعمال اأوكلت اإليهم، اذكر نف�شي واإياكم.. )اإن اهلل يحب 
اأن يتقنه..( فما ق�شتكم!! مق�شرون، وف�ق  اإن عمل عمال  اأحدكم 

ذلك مغرورون!! 

والأدهى من ذلك هناك فئة من �شما�شرة العقارات من �شدة ج�شعها 

اأ�شابها )َحَ�ل( يف فهم م�شلمات العمل فالبع�ض ل يكتفي  وفجعها 
في�شرتط  ال�شاري  على  اأي�شا  ي�شط�  بل  البائع  من  عم�لته  باأخذ 
ال�شاري  اأن  العم�لة اي�شا م�شتغال بذلك  عليه دون ادنى خجل دفع 
حديث العهد يف البلد ول يعرف تفا�شيل البيع وال�شراء. ) فعال �شيئ 

معيب!!!!!( 

الذين  اأولئك  والهجرة حدث ول حرج،  اللج�ء  وعن غالبية مكاتب 
العائالت  مئات  ح�شاب  على  واأغتن�ا  واأر�شدتهم  جي�بهم  مل�ؤوا 
النا�ض  باأحالم  فتاجروا  اخل�ش��ض،   وجه  على  وال�ش�رية  العربية 
تلك  مبلفات  وا�شتهرتوا  تهاون�ا  بل  واجبهم  ي�ؤدوا  ومل  واآمالهم 
العائالت امل�شطرة التي مل جتني بعد ط�ل انتظار وحتمل لعنجهية 
اأ�شحاب تلك املكاتب اإل ال�هم وخيبات الأمل وف�قها خ�شارة املال 

وامل�شتقبل الذي ل يع��ض بثمن.   

للعل�م  ال�شام  اإىل مركز فخر  اأع�د بالذاكرة  اأن  القارئ يل  ولياأذن 
واللغات الذي اأ�ش�شته يف دم�شق منذ 25 عام خلت، وما تزال امل�شرية 
التعليمية م�شتمرة فيه بف�شل اهلل اإىل الآن. تعداد العاملني فيه اأكرث 
ي�ما  اأذكر  ول  واإداريني،  ومدر�شات  مدر�شني  م�ظف،  خم�شني  من 
تعاليت على اأحد اأو مل انه�ض واقفا لإ�شتقبال كل من يدخل مكتبي، 
ناهيك عن الإتيكيت الرفيع الذي كنا وما زلنا نتعامل فيه مع رواد 
املركز واأولياء الأم�ر عم�ما. كان املركز يحفل باألف الطالب، كان 
جامعة �شغرية لأ�شرة تعليمية كبرية. مل يكن هناك ح�اجز ول نف��ض 

مري�شة متعجرفة اأبدًا.)�شقا اهلل تلك الأيام(

اإىل الأخ�ة يف كندا بل الأخ�ة يف كل مكان، ممن يعان�ا من  ع�دة 
نف��ض نرج�شية مري�شة ) �ش�اء كان ال�احد منهم يدري اأو ل يدري 
معها  ويتعاي�ض  الإن�شان  يحملها  والبكترييا  الفريو�شات  من  فالكثري 
ول يدري بها، اأن�شح نف�شي واإياكم اأن تتذكروا واأنتم يف �شركاتكم 
تتذكروا  اأن  عملكم.  كان  واأينما  ومدار�شكم  ومطاعمكم  ومكاتبكم 
وطيب  ونبله  بت�ا�شعه  الكبري  ال�شاب،  البالد  هذه  وزراء  رئي�ض 
الرائع(  اجلنتلمان   ( هذا  ترودو،  ج��شنت  جيدًا  تذكروا  معدنه، 

اأكرب بلد  الذي مل مينعه من�شبه وه� يحكم بلد بحجم كندا، ثاين 
يف العامل، والبلد الأول يف احرتام حق�ق الإن�شان، واقت�شاد بالده 
من اأغنى اإقت�شاديات العامل، مل مينعه كل ذلك من اأن يك�ن ملك 
اأق�ل هذا الكالم  الرفيع بال منازع. ل  الت�ا�شع والإن�شانية واخللق 
املدح  بلد  يف  ونحن  خا�شًة  لذلك.  م�شطرًا  فل�شت  تزلفًا  ول  متلقًا 
فاأين  اأحد.  ينكرها  ل  ولكن هذه حقيقة  �ش�اء  فيه  للحاكم  والقدح 

اأنتم من هذا اخللق ال�شامي الرفيع الأكابر املت�ا�شع.

�شتان، �شتان بني من ي�شم� بت�ا�شعه وطيبة �شريرته ورفعة اأخالقه، 
من  ويزيد  قدره  من  يرفع  النا�ض  على  تكربه  باأن  يظن  من  وبني 

قيمته.

فلنت�ا�شع اأكرث، لرنتقي اأكرث..

بقلم رئي�س �لتحرير: معتز �أبوكالم

الدكتور فاروق القا�سم

العامل اجليولوجي العراقي اال�سل 

الرنويجي اجلن�سية 

كتب بعنوان ا�ستثمار العقول فقال :
ل حتدثني عن ثروة اأي بلد واأهله م�شح�نني باحلقد والعن�شرية 

واملناطقية واجلهل واحلروب

اأكرب  ومن  واملعادن  بالرثوات  غنى  الدول  اأكرث  من  نيجرييا 
وو�شعها  حالها  اإىل  اأنظر  ولكن  للبرتول  امل�شدرة  العامل  دول 

الي�م..!!؟

وحممل  العرقية  بالأحقاد  م�شبع  فيها  الإن�شان  اأن  وال�شبب 
بال�شراعات!!!!

فيما ...!!!؟؟

�شنغاف�رة البلد الذي بكى رئي�شه ذات ي�م لأنه رئي�ض بلد ل ت�جد 
م�شت�ى  يف  اليابان  على  بلده  يتقدم  الي�م   !!.. لل�شرب  مياه  فيه 

دخل الفرد ...!!؟؟

يف ع�شرنا احلايل ال�شع�ب املتخلفة فقط هي التي مازالت تنظر 
لباطن الأر�ض  ما الذي �شتخرجه كي تعي�ض ...!!؟؟؟

الناجح  الإن�شان بحد ذاته ه� ال�شتثمار  اأ�شبح  الذي  ال�قت  يف 
والأكرث ربحًا

اأيف�ن كم يحتاج هذا  اأو  واأنت ت�شرتي ج�ال جلك�شي  هل فكرت 
التلف�ن من الرثوات الطبيعية ؟

�شتجده ل يكلف دولرًا واحدًا من الرثوات الطبيعية !!

من  وقليل  �شغرية  زجاج  وقطعة  احلديد  من  ب�شيطة  جرامات 
قيمته  تتجاوز  الدولرات  مبئات  ت�شرتيه  ولكنك  البال�شتيك 
ثروة  على  يحت�ي  اأنه  وال�شبب  والغاز  النفط  براميل  ع�شرات 

فكرية تقنية من اإنتاج عق�ل ب�شرية...!!!؟؟؟

�شركة  م�ؤ�ش�ض  غيت�ض  بل  مثل  واحدا  اإن�شانا  اأن  تعلم  هل 
مايكرو�ش�فت يربح يف الثانية ال�احد 226 دولرا يعني ما ميلكه 

اليمن ودول اخلليج من اإحتياطي للرثوات 

لن ت�شتطيع جماراة �شركة واحدة لتقنية حا�ش�ب !!

هل تعلم اأن اأثرياء العامل مل يع�دوا اأ�شحاب حق�ل النفط والرثوات 
الطبيعية واإمنا اأ�شحاب تطبيقات ب�شيطة على ج�الك؟

هل تعلم اأن اأرباح �شركة مثل �شام�ش�جن  يف عام واحد 327 مليار 
دولر

نحتاج ملئة �شنة لنجمع مثل هذا املبلغ من الناجت املحلي ...!!؟؟؟

اأخي يف ال�شمال اأو اجلن�ب

يف ال�شرق اأو الغرب من ال�طن العربي

اأيها ال�اهم باأن لديك ثروة �شتجعلك يف غنى دون احلاجة اإىل 
عقلك دع عنك اأوهامك فال ثروة مع عقلية الث�ر

اأقل من خم�شني  الثانية  ويف  العاملية  اليابان يف احلرب  ُهزمت 
عامًا انتقمت من العامل بالعلم والتقنية وبقي الأغبياء ي�شاأل�نك 

عن مذهبك اأو من اأي قبيلة اأنت...؟

نف�ضيات مري�ضة يف كندا..!!!

الثورة الفكرية هي اأثمن ما متتلكه ال�سعوب..
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ال�شا�شة  اأخال  كنت  متامًا،  الطفل  ذاك  حالة  اأذكر  �أول:  م�شهٌد 
ال�شينمائية - واأنا اأنتظر وبلهفة و�ش�ق بداية الفيلم يف دار لل�شينما - 
جمرد �شتار يخفي وراءه املمثلني »كامل�شرح متامًا« واأن اأبطال العر�ض 
واأحداٍث  تباعًا ومعهم عامٌل بحاله بكل مافيه من تفا�شيَل  �شيظهرون 
الظلمة  �ش�ى  وبينها  بيني  ليح�ل  واأنغام  واأ�ش�اٍت  وم�شاهَد  و�ش�ر 
وعتمة ال�شالة، ومبجرد رنني اجلر�ض الذي يعلن بداية مان�شميه بال 
»املناظر« التي ت�شبق العر�ض الكامل للفيلم الأ�شا�شي �شيبداأ كل �شيء، 
وما اأ�شعدنا كاأطفال ل� كانت الفر�شة تتيح لنا روؤية فيلمني ب�قت واحد 

وباملبلغ الزهيد نف�شه...
بعد  املهنية  حياته  بداأ  الذي  ال�شاب  ذاك  �ش�رة  م�شهد ثان:اأ�شتعيد 
اأخذ  – وقد  ال�شحافة  – ق�شم  الآداب  العامة يف  الإجازة  نيله درجة 
يتابع فيلمًا مثريًا للده�شة بعن�ان »بطل الفعل الأخري«.. والفيلم يروي 
حكاية طفل »قد مياثل يف العمر واحلالة ذاك الطفل يف امل�شهد الأول« 
 – ح�شل  الثاين  امل�شهد  يف  الطفل  اأن  »وه�  اأ�شا�شي  فارق  مع  اإمنا 
ت�ؤهله  لل�شينما  اأن يدري - على بطاقة �شحرية للدخ�ل اىل دار  ودون 
لالإندماج وامل�شاركة يف اأحداث العر�ض، حيث تبلغ اأحداث الفيلم قمة 
ا�شتباك  اأثناء  اأ�شا�شي  ممثل  رماها  يدوية  قنبلة  تدحرج  مع  الإثارة 
ال�شالة  اأر�ض  اىل  ال�شا�شة  من   - تنفجر  اأن  ودون   - وخروجها  ناري 
ومكان جمه�ر امل�شاهدين، وكان ذاك اإيذانًا باندماج الطفل يف اأحداث 
اأرن�لد �ش�ارزينغر لي�شبحا معًا البطلني  الفيلم وان�شمامه اىل املمثل 
الأ�شا�شيني يف جمرى الإحداث، هل كان ذاك امل�شهد املبا�شر اإيذانًا ببدء 
الطغيان  اأن ع�شر  ال�شينما  ال�ش�رة«؟.. يخال ع�شاق  ع�شر »جربوت 
واجلربوت هذا بداأ قبل ذلك بكثري تاريخيًا، فقد جتلى على الأقل مع 
العر�ض ال�شينمائي الأول الذي قّدمه الإخ�ة ل�ميري يف مقهى فرن�شي 
اإيذانًا ببزوغ فجر الفن ال�شينمائي عام 1895 ومت عر�شه يف ال�شاد�ض 
من يناير 1896 عندما اأ�شيب اجلمه�ر بالهلع وه� يرى قطارًا يندفع 
وعدوى  ال�شينمائية  اجلماهريية  امل�شاهدة  ق�اعد  »ووفق  اجتاهه  يف 
فعاًل،  الداهم«،  اخلطر  من  بالفرار  يل�ذون  امل�شاهدون  اأحذ  الرعب، 
كانت تلك هي الإ�شارة الأوىل جلربوت وطغيان ال�ش�رة ال�شينمائية يف 
ع�شر اختلط فيه وهم الروؤيا ب�شحره مع ال�اقع بجالئه، واىل درجة اأن 
العمق  الغرقى يف فيلم كارثي لغ��ض �شفينة يف  النا�ض كان�ا يح�شب�ن 
اأو �شق�ط طائرة وحتطمها مثاًل �شحايا حقيقيني، وي�شاب�ن باحلزن 
مت�شائلني  بحرية  الكارثية  الأفالم  يف  الأرواح  يح�ش�ن  وهم  العميق 
»ماطبيعة هذا الفن الذي ي�شهد م�شرع اأبطاله تباعًا وباجلملة«؟.. ل 
اأعرف متامًا كيف امتثلت الذاكرة للم�شهدين وا�شتعادتهما معًا واأنا اأقراأ 
�ش�ؤالأ ذا �شلة ل�شك حتت عن�ان :: املجاز املت�ح�ض ويف كتاب للدكت�ر 
عبد اهلل الغذامي حمل ا�شم »الثقافة التلفزي�نية، �شق�ط النخبة وبروز 
ال�شعبي«.. يق�ل ال�ش�ؤال : ماذا ل� اأن م�شاهدًا يتابع التلفزي�ن ثم فجاأة 
خرجت ال�ش�رة اإليه عرب ال�شا�شة وراحت ت�شربه على وجهه وتفتك به، 

هل هذا قابل للحدوث فعاًل؟.. نعم حدث هذا مرارًا :
 - حدث مثاًل يف ال�شاد�ض والع�شرين من دي�شمرب عام 2004 يف واحدة 
كارثة  احلديث«  الإن�شانية  تاريخ  »يف  الطبيعية  الك�ارث  اأق�شى  من 
ت�ش�نامي، حيث ارتفع من�ش�ب البحر اىل خم�شة ع�شر مرتًا يف زلزال 
�شرب اأندوني�شا، �شريلنكا، الهند، تايالند، واأدى اىل مقتل 300 األف 
لهما، ومنذ ذلك  اإن�شاين لمثيل  وت�شرد و�شياع  بيئي  ن�شمة وفق دمار 
احلني اأ�شبحت كلمة ت�ش�نامي �شائعة وم�شتخدمة يف اأدبياتنا وثقافتنا 
كثريًا باملعنيني ال�اقعي واملجازي وكلما اأراد كاتب اأو متحدث اأو باحث 
اأن يطلق و�شفًا وت�شبيهًا لإجتياح ما »طبيًا و�شيا�شيًا وبيئيًا وع�شكريًا بل 
فنيًا واأدبيًا واإعالميًا اأي�شًا«، لقد بدت كارثة ت�ش�نامي وهي ُتنقل على 
اله�اء مبا�شرة ويف بث داهم و�شريح مثاًل مذهاًل على خروج ال�ش�رة 
الفيلمية ك�ثيقة من املجاز املت�ح�ض كما ورد يف املثال اىل �شراوة وواقعية 
اخل�شائرويعاين�ن  يح�ش�ن  وهم  النا�ض  تلقاها  عرب�شفعة  احلياة 
امل�شيبة، لي�ض على طريقة م�شاهدي اأفالم الأخ�ين ل�ميري يف املقهى 
الباري�شي ال�شهريي�م بزع فجر الفن ال�شينمائي لأول مرة، واإمنا مبنطق 

احلقيقة وال�اقع املّر هذه املرة وح�شاباتهما يف احلياة..  
اأي�شًا مع م�شهد انهيار الربجني يف �شحى ي�م احلادي  - وحدث هذا 
 - ال�ش�رة  وجربوت  �شلطان  جتلى  عندما  �شبتمرب،  اأيل�ل  من  ع�شر 

وبامل�شهد املعد �شلفًا – يف عر�ض بالغ الده�شة والأثر ومبا فاق وبكثري 
اإخراج �شينمائي لحق مت ت�ش�يره كفيلم »ي�نايتد 93« مثاًل الذي  اأي 
روى حكاية الطائرة التي مل ت�شل اىل هدفها لتدمري »البيت الأبي�ض« 
بن�شلفانيا  يف  ه�ت  اأن  اىل  وفريقه  قبطانها  مع  ركابها  ا�شتبك  والتي 

اأنذاك..
- وحدث هذا قبالً ي�م ذاع و�شاع تعبري »ال�شدمة والرتويع« وه� تعبري 
اأريد به اإحداث �شرخ مادي معن�ي يف �شف�ف  اأمريكي ع�شكري �شرف 
الق�ات العراقية غداة اأحداث »عا�شفة ال�شحراء« وبالذات فجر ال�شابع 
من  والع�شرين  الثامن  ولغاية   1991 عام  الثاين  كان�ن  يناير  من  ع�شر 
اآب  الأول من  تتالت منذ  العام نف�شه ووفق تداعيات  فرباير �شباط من 
ومع  احلزين  الدامي  الالهب  ال�شباح  ذاك  يف   1990 عام  اأغ�شط�ض 
اجتياح الق�ات العراقية للك�يت وماتاله من نتائج مريرة، كانت معارك 
ما ا�شطلح على ت�شميته اأمرييكيًا بعا�شفة ال�شحراء اأ�شبه بحرب كاملة 
منق�لة على اله�اء ويف بث مبا�شر ولأول مرة، ومامن �شك اأن ال�ش�رة 
– لعبت دورًا لفتًا يف ترجمة �شعار ال�شدمة  – بكل ما عنته وج�شدته 
والرتويع، وه� �شعار امتد لي�شمل يف مظلته وبعد اثني ع�شر عامًا »ني�شان 
عا�شمة  يف  الفردو�ض  �شاحة  من  املنق�ل  املبا�شر  البث   »2003 اإبريل 

الر�شيد مع �شق�ط التمثال بعد حماولة تغطية وجهه بالعلم الأمرييكي. 
- حدث هذا اأي�شًا »ا�شتخدام عن�شر ال�ش�رة يف ترجمة مبداأ ال�شدمة 
الأخرية اىل بث م�شاهد  ال�شن�ات  تنطيم معني يف  ي�م جلاأ  والرتويع« 
اأفظع  ويف  املالأ  وعلى  وذبحا«  واإغراقًا  »حرقًا  ال��شائل  وباأفظع  للقتل 
ت�ظيف للم�شهدية يت�ش�ره عقل »: م�شاهد معدة بعناية وبدم بارد من 
والرعب  العنف  اأفالم  يف  خمت�شني  وم�ش�رين  وفنيني  خمرجني  قبل 

فيما يبدو ولكن بتنفيذ واقعي حقيقي لخيال ول متثيل فيه؟.. 
- وحدث هذا فعاًل اأثناء النقل احلي ملنا�شبة ح�شارية ريا�شية حّ�لها 
و�شالح  التلفزي�ين  البث  وكان  حقيقية  ماأ�شاة  اىل  الدامي  العنف 
بروك�شل  يف  الريا�شي  هي�ش�شيل  ا�شتاد  يف  هناك  حا�شرين  ال�ش�رة 
وليفرب�ل  الإيطايل  ج�فانت��ض  فريقي  م�شجعي  بني  ا�شتباك  واأثناء 
بني  فا�شل  انهار جدار  عندما   1995 عام  اأيار  ماي�   29 الإنكليزي يف 
من  اأراديًا  ل  التلفزي�نية  ال�ش�رة  خلروج  مثاًل  ذاك  وكان  الطرفني، 
م�قعها وعرب ال�شا�شة لت�شفع امل�شاهدين وتفتك بهم دون ق�شد وهي 
تر�شد وقائع جمزرة لتن�شى، وقد ت�شّنى يل ولكل من �شاهد يف ذاك 

ال�قت اأن يتابع تلك الف�ش�ل الدامية ،،
اأما من حالت م�شرقة كانت فيها ال�ش�رة ال�شديق والن�ر  - ولكن.. 
الإن�شانية  والفت�ح  الأحداث  يف  �شيما  اأكرثه،  وما  اأكيد  هذا  امل�شرق؟، 
الكربى كهب�ط الإن�شان على �شطح القمرلأول مرة ويف التغطية الآنية 
ال�شنني،  مر  على  مثاًل  وجمالها  الريا�شي  الأوملبياد  دورات  لفعاليات 
وكاملتابعة الف�رية ملباريات كاأ�ض العامل لكرة القدم »امل�نديال« ب�شحرها 
مع التحفظ على مظاهر وتقاليد الإ�شتغالل والت�شفري يف نقلها بالطبع 
كمهرجانات  و  ال��شف«،  �شح  اإن  الفقراء  خبز  القدم  كرة  اأن  »�شيما 
العلمية  وامل�ؤمترات  الأحداث  وكنقل  عامليًا،  اختالفها  على  ال�شينما 
 ،، بلحظة  اكت�شاف علمي حلظة  اأي  ر�شد  والإقرتاب من  وال�شيا�شية، 
اأوًل  امل�ش�ؤول  ه�  وامل�شتخدم  اأيدينا  بني  اأداة  ال�ش�رة  اإن  الق�ل  ميكن 
اأو  النّقال  الهاتف  اأراد �شاحب  اإذا  الت�ش�ير  لزر  واآخرًا، ومامن ذنب 
الكامريا املعدة احرتافًا اأن ياأخذ »�شيلفي ك�ثيقة �شخ�شية« بني اأ�شالء 
ال�شحايا اإثر انفجار وقع للت� مثال قبل اأن يهّب لإنقاذ امل�شابني حتت 
�شعار �شط�ة ال�ش�رة وحتقيق ال�شبق اأو املجد املهني، اأواأن يلتقط رمبا 
»�شيلفي« كذكرى يف معر�ض للزه�ر، وكال الأمرين واقٌع كمثال كجزء 
من ولع واإ�شراف عامة النا�ض يف التقاط ال�ش�ر ول� لنقل حدث عابر 

جدًا قد ليتجاوز ت�ش�ير مائدة يف وجبة ما؟.
- ومن وحي ال�ش�رة و�شلطانها وجربوتها اأرى ذاتي متاأثرًا بحدثني اثنني 
ي�شغالن الراأي العام يف كندا حيث اأقيم واأثناء كتابتي لهذه ال�شط�ر :: 
احلدث الأول ميثل اعتذارًا تقّدم به ال�شيد جا�شنت ترودو رئي�ض جمل�ض 
ق�ش�ض  من  م�شت�حاة  عن�شري  بعد  ذات  �ش�رة  عن  الكندي  ال�زراء 
األف ليلة وليلة، بل متّثل حماكاة ل�شخ�شية عالء الدين يف حفل تنكري، 
واإمنا  ال�شحري  الدين  فان��ض عالء  ا�شتح�شره  فيما  امل�شكلة  تكن  ومل 
يف ل�ن وجهه الذي اختار له ترودو املتنكر يف احلفل ل�نًا اأ�ش�َد غّطى 

وجهه متامًا، وقد اأوقظت ال�ش�رة من �شباتها ومت ا�شتدعاوؤها من حفل 
تنكري قدمي ومن ثم ت�ظيفها من قبل خ�ش�مه يف الإ�شتحقاق واملعركة 
الإنتخابية الدائرة حاليًا واأين؟ يف بلد قائم على اجلمع بني الأطياف 
والأجنا�ض كاًل، مما حدا بالرجل لل�ق�ف بكل �شجاعة و�شدق والق�ل 
اأن ي�شاحم�ين، نعم، كانت  باأطيافهم كافة  الكنديني  اأطلب من  »اإنني 
جمرد حفلة تنكرية، ولكني – وبكل �شدق – اأخطاأت يف اختياري خطاأ 
والتقدير«  الإحرتام  لهما  اأكن  وا�شع  وطيف  فئة  قدر  من  يحط  فادحًا 
اإّن تاريخي وحا�شري ال�شيا�شي ي�شهدان يل باأن ت�شرفًا غري ر�شني   :
كهذا ليعك�ض م�قفًا اأو منهجًا، وبالبداهة �شي�شاأله خ�ش�مه »ل� مل تكن 
هناك انتخابات مقدٌم اأنت على خ��شها، هل كنت راغبًا يف الإعتذار 
�شيجيب عنه  اأن من  املرء  يت�قع   ،، اأ�شاًل«؟  بال�اقعة  الإعرتاف  بل يف 
الرجل،  هذا  وان�شانية  نقاَء  مل�ش�ا  بحالها  واأجنا�ٍض  اأطياٍف  اأبناُء  هم 
�شيما القادم�ن »جل�ًء وهجرة« من مناطق راأت امل�ت وعا�شت ال�شياع 
وعرفت معنى فقدان الأمن والأمان »و�ش�رية مثاًل«.. رمبا بدا ال�ش�ؤال 
بامل�شتقبل  اأن تطيح  العن�شرية  بتهمة  الأهم »هل ميكن ل�ش�رة ت�حي 
ل  ككندا  بلد  يف  �شيما  بالتاأكيد،  نعم  اجل�اب  ما،  ل�شخ�ض  ال�شيا�شي 
يعامل اأحٌد الآخر – مب�جب القان�ن على الأقل – على اأ�شا�ض جن�شه 
اأو عرقه اأو ل�ن ب�شرته اأو ديانته، وبالتايل، فاإن من اختار بعث ال�ش�رة 

من �شباتها بهذا الت�قيت كان يعرف متامًا ما ذا يفعل ،، 
- واأما امل�شهد الثاين الذي ي�شتاأثر باهتمامي واأنا اأراقب الأحداث والتي 
ال�ش�ت  عرب  باإطاللة  فيتمثل  وعنها  م�شر  املحرو�شة  من  عامليًا  تبث 
وال�ش�رة لفنان من م�شر يقيم يف ا�شبانيا وي�شتميل اأويحاول ا�شتقطاب 
الراأي العام يف ر�شائل ي�جهها تباعًا عرب و�شائل الإت�شال الإجتماعي 
مبا يّذكر بالتعبئة التي �شبقت اندلع ث�رة اخلام�ض والع�شرين من يناير 
�ش�تًا   - علي  حممد  ال�شاب  الفنان  اإطاللت  قادت  فقد   ،2011 عام 
و�ش�رة - اجلم�َع اىل ميدان التحرير مبا�شرة للمطالبة برحيل نظام 
الرئي�ض امل�شري احلايل عبد الفتاح ال�شي�شي«، وا�شمه »بالبداهة« يذّكر 
باأ�شرة حممد علي التي حكمت م�شر عق�دًا ط�يلة وانتهى وج�دها مع 
ي�لي�  والع�شرين من مت�ز  ال�شاد�ض  فاروق عن احلكم يف  امللك  رحيل 

عام 1952 ،، 
 - حمال اأن تط�ي اأوراقك وتغلق ملفك دون اأن تاأتي على ذكر اجلانب 
الأخالقي الذي يجب اأن يحكمك واأنت مت�شك – وبقب�شة اليد – بهذه 
اجل�هرة امل�شماة بال�ش�رة والتي اتفق الكل على اعتبارها قمة البالغة 
يف التعبري وذروة الإيجاز، اإنه جانب يبدو اأقرب لتحذير يق�ل »ال�ش�رة 
لي�شت لعبة، وحمال اأن يق�دنا الهيام لتحقيق �شبق ما اىل العبث بها، 
اإنقاذ  �شبيل  الأحيان يف  املهني يف كثري من  باملجد  ل��شحينا  اإذ حتى 
اإن�شان بريء وعدم الت�شهري به« ومهما كان ت�ش�يره مغريًا فاإن كرامة 
الإن�شان اأهم بكثري من اأي ن�شر مهني وفق قاعدة »الإعالمي اأو الفنان 
الإن�شان اأوًل، وهذا حديث يط�ل متامًا كما اأن الت�قف عند مبداأ الأمانة 
وعدم العبث بال�ش�رة ب�ا�شطة و�شائل الت�ش�يه الع�شرية املتقنة م�شاألة 
بحثها مديد اأي�شًا.. رمبا بدا ال�ش�ؤال �شارخًا عمن يحمي هذه ال�ش�رة 
اأن من  اإل  ما«،  قان�ين  ميثاق  »بحثًا عن  اأوالت�ش�يه  العبث  تلك من  اأو 
ي�شغل وجداين وروحي مايزال، ه� ذاك الطفل الذي كنته والقابع يف 
اأبطال الفيلم  ال�شتارة الف�شية عن  اأن ترفع  ال�شينما ينتظر  ظلمة دار 
الفن  وكاأن  الفيلم،  يف  اأدوارهم  ليج�شدوا  اخل�شبة  على  ا�شطف�ا  وقد 
ال�شابع »ال�شينما« قد التحم مع اأبي الفن�ن »امل�شرح« لتغذية روح وعقل 

ذاك الطفل ولتحقيق اأكرب قدر من اإمتاع الفرجة والت�شلية ال�اعية.. 
مرو�ن �شو�ف ملجلة �أيام كندية – �شان لور�ن - مونرتيال – 

فجر �لثالث و�لع�شرين من �أيلول �شبتمرب 2019

ال�سورة..  ذاك ال�سديق اللدود ..

�لإعالمي �لقدير �أ. مرو�ن �شو�ف
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جمل�ض  اأن  بيل��شي  نان�شي  الأمريكي  الن�اب  جمل�ض  رئي�شة  اأعلنت 
على  ترامب  دونالد  الرئي�ض  م�شاألة عزل  بالنظر يف  �شيبداأ  الن�اب 

خلفية املعل�مات ح�ل �شغطه على اأوكرانيا مل�شلحته ال�شيا�شية.

الن�اب  جمل�ض  اإن  الثالثاء،  الي�م  لها،  كلمة  يف  بيل��شي  وقالت 
�شيدر�ض ما اإذا طلب ترامب م�شاعدة اأوكرانيا لت�ش�يه �شمعة املر�شح 

الدميقراطي املحتمل لالنتخابات الرئا�شية عام 2020، ج� بايدن.

واأكدت اأنه "يجب حما�شبة الرئي�ض، ول ي�جد اأحد ف�ق القان�ن".

وال��شائل  للطرق  الن�اب  جمل�ض  جلنة  رئي�ض  قال  �شابق  وقت  ويف 
رئي�شة جمل�ض  لقائه  اأعقاب  نيل، يف  ريت�شارد  بال�شرائب،  اخلا�شة 
الن�اب، اإنه مت اتخاذ القرار بامل�شي قدما باإجراءات عزل الرئي�ض، 

م�شريا اإىل اأن هذا امل�قف حظي بتاأييد روؤ�شاء اللجان الأخرى.

قرار  على  الأمريكي،  ال�شي�خ  جمل�ض  �شادق  مت�شل،  �شياق  ويف 
عن  ك�شف  الذي  ال�شتخبارات  يف  امل�ظف  �شك�ى  باإحالة  يطالب 
م��ش�ع �شغط ترامب على اأوكرانيا، اإىل جلنتي �ش�ؤون ال�شتخبارات 

مبجل�شي الن�اب وال�شي�خ.

ويف وقت �شابق اأو�شحت رئي�شة جمل�ض الن�اب نان�شي بيل��شي وزعيم 
القرار  اأن  الأغلبية يف املجل�ض �شتيني ه�ير يف بيان م�شرتك لهما، 

ين�ض اأي�شا على حماية كا�شف املعل�مات.

وقالت بيل��شي تعليقا على املعل�مات ح�ل �شغط ترامب على اأوكرانيا 
من اأجل فتح حتقيق مع جنل املر�شح املحتمل للرئا�شة عن احلزب 
اأن يطلب من حك�مة  اإنه مل يحق لرتامب  الدميقراطي ج� بايدن، 
اأجنبية فتح حتقيق يخ�ض مناف�شه ال�شيا�شي، حتى اإن مل يربط فتح 

التحقيق مع تقدمي امل�شاعدات.

م�شاعدات  حزمة  تقدمي  بتاأجيل  اتهامات  ي�اجه  ترامب  اأن  يذكر 
الرئي�ض  على  لل�شغط  دولر  ملي�ن   400 نح�  بحجم  لأوكرانيا 
الأوكراين، فالدميري زيلين�شكي، لتفتح ال�شلطات الأوكرانية حتقيقا 

مع جنل ج� بايدن.

اأي �شغط  نفى ممار�شة  لكنه  امل�شاعدات،  بتاأجيل  ترامب  واعرتف 
على اأوكرانيا مل�شلحته ال�شيا�شية.

�مل�شدر: رويرتز

اأخبار منوعة

الدولية" طالل  اأب� غزالة  "طالل  والرئي�ض ملجم�عة  امل�ؤ�ش�ض  حّذر 
بحل�ل  العامل  �شت�شرب  "طاحنة"  اقت�شادية  اأزمة  من  اأب�غزالة 
واأ�شد  اأق�ى  و�شتك�ن  الأمريكية،  املتحدة  ال�ليات  مركزها   ،2020

بكثري من تلك التي حدثت يف 2008.
اقت�شادية،  اأزمة  ه�  �شيحدث  ما  اأن  حديث،  يف  غزالة  اأب�  واأكد 
ولي�شت مالية ك�شابقتها، �شتاأكل "الأخ�شر والياب�ض"، بح�شب و�شفه، 

و�شت�ؤدي اإىل ك�شاد كبري، وغالء وبطالة وارتفاع فاح�ض لالأ�شعار.
على  وامل�ؤ�ش�شات  وال�شركات  واحلك�مات  الدول  غزالة  اأب�  ودعا 
الأزمة  لهذه  ال�شتعداد  ل�شرورة  وقطاعاتها  اأحجامها  خمتلف 

والت�شدي لها، كل ح�شب ما ينا�شبه.
لكننا  الأمر،  قلقا جتاه  وبات  ا�شتعداده  بالفعل  بداأ  الغرب  اأن  وبنّي 
"نائمني" على امل��ش�ع، حيث ل  لالأ�شف يف الدول العربية ما زلنا 

حتركات جدية ول جتهيزات ذات قيمة.
واأو�شح اأن الأزمة �شتبداأ باأمريكا وتق�شي على كل اقت�شادات العامل، 

فكما يقال "عندما تعط�ض اأمريكا ي�شاب العامل بالإنفل�نزا".
وت�قع اأب�غزالة اأن ي�شل �شعر برميل النفط جراء الأزمة لأكرث من 
العربي  )اخلليج  املنتجة  للدول  ميزة  اعتربها  وهذه  دولرًا،   150

مثال( والعك�ض يف الدول التي تعتمد على ال�شترياد.
يكمن  الرئي�شي  ال�شبب  اإن  غزالة،  اأب�  قال  الأزمة،  اأ�شباب  وعن 
معظم  ا�شتهالك  بعد  للنفط  م�شت�ردة  دولة  اإىل  اأمريكا  حت�ل  يف 
بحكم  الأ�ش�اق  على  �شروطها  �شتفر�ض  فاإنها  وبالتايل  اإمكاناتها، 
ق�تها الع�شكرية للهب�ط بالأ�شعار، كذلك ارتفاع الف�ائد يف ال�ش�ق 

املالية هناك ما �شي�ؤثر على الأ�ش�اق العاملية.
التي تق�دها وا�شنطن  التجارية  اإىل احلرب  بالإ�شافة  "ذلك  وتابع 
خ�ش�مها  اأ�شد  تعتربها  التي  ال�شني  مقدمته  يف  العامل،  �شد 

عن  وعرف  قراأ  واجلميع  ينتهي،  لن  كبري  �شراع  وه�  احلقيقيني، 
تبادل ال�شرائب والر�ش�م والعق�بات بني البلدين".

البح�ث  مراكز  فبع�ض  هنا،  يت�قف  ل  "الأمر  اأب�غزالة  وزاد 
والدرا�شات يف اأمريكا، تت�قع اأن تعلن وا�شنطن حربا حقيقة ع�شكرية 

على ال�شني عندما تقع الأزمة".
�لتعليم �لرقمي.. �شرورة

دول  جميع  يف  التعليمي  النظام  اأب�غزالة  اتهم  اأخرى،  ناحية  ومن 
العامل دون ا�شتثناء، باأنه غبي وخاطئ؛ ك�نه ل يتما�شى، )مع الفرق 
اأنه يدر�ض رفع دع�ى ق�شائية على  التقنية، م�ؤكدا  الدول( مع  بني 
جميع م�ؤ�ش�شات التعليم العايل ح�ل العامل بهذا اخل�ش��ض ل�شيما 

بالدول العربية.
وا�شتند بفكرته اإىل اأن جميع اأنظمة التعليم تخّرج اأ�شخا�شا يحمل�ن 
عن  عاطلني  هم  وبالتايل  وظيفة،  عن  باحثني  لكنهم  �شهادات، 
العمل، م�ؤكدا اأن م�ؤ�ش�شات التعليم مل تتكيف مع احتياجات ال�ش�ق 

امل�شتقبلية، وهي الخرتاع والإبداع.
وت�شاءل لدعم فكرته "ما هي ج�جل، اإنها برنامج، فكرة، لي�ض فيها 
م�اد اأولية ول منتجات ول راأ�ض مال، لكنها الآن اأكرب �شركة بالدنيا، 

فحجمها و�شل تريلي�ن دولر، وهذا ما نحتاجه".
الأقل  على  فالغرب  اأكرب،  العربية  بالبلدان  "م�شيبتنا  واأ�شاف 
يّدر�ش�ن باللغة الإجنليزية، وبالتايل ي�شتطيع اخلّريج العمل يف اأي 
وبالتايل  بالعربية،  الطالب  يدر�ض  حيث  نحن  عك�شنا  على  مكان، 

نق�شي على م�شتقبله".
�إ�شالح �لتعليم قبل �لقت�شاد

وعاد اأب�غزالة لي�ؤكد اأن الدول العربية تعاين م�شكلة �شيطرة وزارات 
ويعطل  التاأخري  يزيد  ما  وه�  التعليم،  على  )احلك�مات(  التعليم 

ال�شري  ا�شتطاعت  متقدمة  دول  اأن  م��شحا  امل�شتقبل،  نح�  التقدم 
بخط�ات كبرية بهذا الجتاه، فثمال باأمريكا وفنلندا ل ت�جد وزارة 

تعليم اأ�شا�شا، فيما األغت ال�ش�يد التعليم احلك�مي نهائيا.
وي�ؤكد اأب�غزالة اأن اإ�شالح التعليم يجب اأن ي�شبق اإ�شالح القت�شاد، 
بل يجب اأن ي�شبق اإ�شالح كل مناحي احلياة، م��شحا اأنه ل ميكن 
لأنه  الرقمي؛  بالتح�ل  اإل  مثال  نهائي  ب�شكل  الف�شاد  على  الق�شاء 
وخدمات  اإلكرتوين  وم�اطن  اإلكرتونية  حك�مة  هناك  يك�ن  عندما 
الأ�شماء  يعرف  ل  اجلهاز  ك�ن  التمييز؛  �شيلغي  ذلك  فاإن  رقمية، 
و”ال�ا�شطات واملح�ش�بيات”، مبينا هناك �شرورة ملحة لنقفز اإىل 
التعلم الرقمي، فتقدم الدول الآن يقا�ض بعدد امل�اطنني الرقميني، 

)بالدول الإ�شكندنافية ي�شل اإىل 90 %(.
واأ�شاف اأب�غزالة اأن الفر�ض املتاحة لل�شباب الي�م ل حت�شى، كما 
بع�شر  ذلك  رابطا  �شابقا،  مت�افرة  كانت  التي  بتلك  تقارن  ل  اأنها 
ال�شرعة والتقنية وبالإنرتنت الذي اأتاح كل �شيء وفتح الأب�اب على 

م�شراعيها.
وتابع "الإنرتنت ه� املكان ال�حيد بالدنيا )بالطبع مكان افرتا�شي( 

الذي يحقق الدميقراطية الكاملة".

اأزمة اقت�سادية عاملية �ست�سرب يف 2020 
ونظام التعليم العاملي غبي

جمل�س النواب االأمريكي يعلن اإطالق درا�سة م�ساألة عزل ترامب
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على  ال�ش�ء  لت�شليط  كندية  اأيام  وجملة  م�قع  خ�ش�شها  والتي 
ق�ش�ض ملهمة يف بالد املهجر، ي�شعدنا اأن ن�شت�شيف الدكت�ر جمال 
ال�شريف، ون�د ل� ن�شتهل اللقاء بتعريف القراء الأعزاء عن �شيفنا 
الكرمي. ثم ن�شاأل متى حط بكم الرحال يف كندا وما مدى اندماجكم 

حينها يف املجتمع اجلديد؟ 

يف البداية اأ�شكر هذه املن�شة امل�قرة جملة وم�قع اأيام كندية لإتاحة 
الفر�شة يل للتحدث عن خربتي املت�ا�شعة. 

الكامل  واأ�شمي  اأي منذ 10 �شن�ات  و�شلت كندا كمهاجر يف 2009 
اأردين كندي، ع�شت يف عدد  ال�شريف فل�شطيني  حممد جمال فهد 
كبري من الدول ومنها ليبيا والأردن ورو�شيا واكرانيا وال�شني وكندا، 
وكل من هذه الدول وهذه الثقافات ترك الأثر الكبري يف نف�شي مما 
جعلني متقبال لالآخر بغ�ض النظر عن ثقافته ول�نه وعرقه ودينه، 
يف  اأي  حذائي"،  يف  نف�شك  �شع   " مبنظار  لالأخرين  اأنظر  وبداأت 
حال اأين ع�شت حتت هذه الثقافة هل �شاأت�شرف كما يت�شرف هذا 
�شاأت�شرف  هل  الديانة  تلك  من  اأب�ين  من  ولد  حال  يف  ال�شخ�ض، 
مثل هذا ال�شخ�ض، وهلم جره.. من بعد و�ش�يل اإىل كندا، وخا�شة 
الآخرين  مع   Netwroking اىل  يحتاج  قادم جديد،  كاأي 
م�شه�ر  الكندي  املجتمع  التط�ع.  هي  و�شيلة  اأف�شل  وجدت  وبالفعل 
بثقافة التط�ع والتي اأبهرتني، ف�جدت ا�شخا�ض كنديني يبلغ�ن من 
احتياجات  ذوي  وجدت  للخري،  يتط�ع�ن  عاما   70 من  اأكرث  العمر 
خا�شة يتط�ع�ن، وجدت اأنه لن تتخرج من املدر�شة اأو اجلامعة اإل 
بعد النتهاء من عدد من �شاعات التط�ع الجبارية، فاأوقفتني هذه 
من  حقيقية  �شعادة  اىل  العمل  هذا  وجذبني  والت�شريعات  الثقافة 

خالل م�شاعدة الآخرين. 

ل اأخفيك يف البداية كان الهدف ه� التعرف على الآخرين مل�شلحة 
قد تك�ن �شخ�شية، ولكن ما اأن بداأت بالعمل التط�عي حتى اأحببت 
كل  يف  ت��شف  ل  ب�شعادة  ولكن  ج�شدي  بتعب  لأ�شعر  به  اأق�م  ما 
من  قدمت  مما  اأكرث  ا�شتفدت  لقد  التط�عي.  عملي  فيه  اأنهى  ي�م 
العمال التط�عية اأول ح�شنات عند اهلل �شبحانه لأين بكل عمل اأق�م 
به اأحت�شبه عند اهلل وبرًا ب�الدي ع�شى اأن يك�ن �شدقة جارية لهم 
الخرين،  ثقافات  على  التعرف  ثانيًا  له(.  يدع�ا  ال�شالح  )الأبن 
اجلاليات  خمتلف  من  الأ�شدقاء  من  كبري  عدد  تك�ين  عن  عداك 
والهندية  والباك�شتانية  وال�شينية  العربية  مع اجلالية  تط�عت  فقد 
والرو�شية  والالتينية  والفليبينية  والتايلندية  والك�رية  واليابانية 

والوكرانية وغريها. 

•• بعد �شنو�ت من �لعي�س يف كند�، كيف ُتقيمون م�شتوى 
�ملتنوع  �لكندي  �ملجتمع  يف  �لعربية  �جلالية  �إندماج 
�لثقافات، وهل هناك من ن�شائح تقدمونها للجالية لتلعب 

دورً� موؤثرً� يف هذ� �لبلد �لعظيم. 
لأحد،  ن�شائح  اأي  بتقدمي  ال�شحيح  ال�شخ�ض  كنت  اإذا  اأعرف  ل 
ولكن اأت�قع اأن اجلالية العربية ب�شكل عام يف تط�ر م�شتمر بالندماج 
اأجل  التط�ع من  �ش�اء  �شن�ات  اآخر  الكندي وخا�شة يف  املجتمع  يف 
الفل�شطينية  الكندية  اجلمعية  مع  تط�عت  فقد  اخلريية،  الأم�ر 
"�شيبريك ج�د  للفقراء يف  حديثًا لتقدمي وحت�شري وجبات الطعام 
ه�ب"، ومع اجلمعية امل�شرية الكندية يف اوتاوا لتقدمي الطعام يف 
اأوتاوا مي�شن يف عيد ال�شكر لعدد من ال�شن�ات، و كذلك مع اجلالية 
املغاربية يف تقدمي الدعم لالجئني ال�ش�رين القادمني اجلدد، وهذا 
ان دل على �شيء امنا يبني اأن هذه امل�ؤ�ش�شات تعمل على ر�شم �ش�ر 
رائعة للم�اطن العربي يف املجتمع الكندي. قد نحتاج اىل عمل اأكرث 
منظم وخا�شة خالل النتخابات والندماج يف الأحزاب ال�شيا�شية. 

ولكن   ' يحرتم  وهذا   ' النتخابي  الت�ش�يت  يف  نظره  وجهة  له  كل 
يبداأ  النتخابات  وبعد  اأ�شال،  ي�ش�ت  ل  فيمن  الكربى  امل�شكلة 
ي�شرخ باأن ال��شع ل يعجبه واعتقد ان هذه امل�شكلة لي�شت فقط يف 
اجلالية العربية بل بكثري من الأقليات الأخرى. وهنا ل بد من ت�حيد 
اأننا  وخا�شة  لالنتخابات،  اهتماما  اأكرث  جاليتنا  وجعل  ال�شف�ف 
ل�شنا فقط مهتمني لل�شيا�شة الداخلية بل اإن ال�شيا�شة اخلارجية جزء 
اأو  بالتط�ع  �ش�اء  يبداأ  اأن  ميكن  ال�شيا�شي  العمل  حياتنا..  يف  مهم 
بدعم احلزب الذي ت�ؤمن به اأو حتى اأ�شعف الإميان ه� الت�ش�يت... 
نتمنى جلاليتنا العربية كل اخلري والربكة ولكن اهلل قال "قل اعمل�ا 
يحثنا  وتعاىل  ف�شبحانه  وامل�ؤمن�ن"..  ور�ش�له  عملكم  اهلل  ف�شريى 
اأكمل  على  العمل  ثمار  جنني  حتى  اجليد  والإعداد  التخطيط  على 

وجه. 

يف النتخابات املا�شية عملت APAC مع باقي اجلالية م�شك�ره 
بع�ض  بح�ش�ر  ت�شرفت  وقد  م�شرتكة  ا�شرتاتيجية  خلق  على  وبجد 
الجتماعات مع قامات من اأبناء املجتمع العربي وقد ح�شل حت�شن 
يجب  النتخابات  هذه  ان  اعتقد  ولكن  امل�شاركة  ن�شبة  يف  ملح�ظ 
 CAF ان  واعتقد  النتخابية  امل�شاركة  لتفعيل  اأكرب  بجدية  العمل 
ال�شباب  خرية  من  فيهم  ان  وخا�شة  بذلك  للقيام  ا�شتطاعة  على 

والقادة ونحن �شن�شاعدهم باإذن اهلل قدر الإمكان. 

�مللكي يف كند�، هو  �لإ�شتحقاق  و�شام  نيلكم  �أن  �شك  •• ل 
حتدثونا  �أن  لكم  هل  �جلالية،  �أبناء  كل  به  يفخر  و�شام 
حتى  قدمتموها  �لتي  �لأعمال  عن  �لتف�شيل  من  مبزيد 

نلتم هذ� �لإ�شتحقاق �لكبري؟ 
هذا ال��شام مل ولن يك�ن يل وحدي، فكل من دعمني و�شدق بر�شالتي، 
فه�  الغيب  بظهر  يل  ودعى  اخلري  يل  متنى  وحتى  بجنبي،  ووقف 
م�شتحق لهذا ال��شام. وخا�شة عائلتي يف م�ؤ�ش�شة الب�شرية من اأجل 

 Humans for Peace Institution ال�شالم

ح�ل العامل، حيث اأن لهم الف�شل علي يف كثري من الأم�ر فقد اأمن�ا 
اجلهل  وحماربة  الب�شرية  خري  اىل  تدع�ا  التي  امل�ؤ�ش�شة  بر�شالة 
واحلروب بن�شر العلم وال�شالم، نحن ل�شنا م�ؤ�ش�شة دينية اأو �شيا�شية 
بح�ار  ون�ؤمن   %100 املتط�عني  على  مبنية  اجتماعية  م�ؤ�ش�شة  بل 
اأف�شل طريق لفهم  �شابقًا  لأنه كما قلت  الأديان  احل�شارات وح�ار 
ثقافة الأخرين. هذه اجلائزة فخر لنا و�شتدفعنا للعمل اجلدّي واأن 
نق�م باأعمال اأكرث واأكرب خلدمة الآخرين. من اأهم الن�شاطات التي 
قمنا بها ه� العمل مع اأطفال القادمني ال�ش�ريني اجلدد بالتعاون مع 
اجلمعية ال�شينية يف اأوتاوا والفنان ال�ش�ري العاملي حممد علي بعمل 
من  عالجهم  وملحاولة  اأنف�شهم  عن  للتعبري  لالأطفال  عمل  ور�شات 
ال�شدمة بعد احلرب PTSD، وقد قمنا ببيع هذه الل�حات مبزاد 
علني و مت التربع بجميع املبلغ من الأطفال ال�ش�ريني اجلدد لالأطفال 
املر�شى يف م�شت�شفى الأطفال يف �شرق اأونتاري�، ثم قمنا بعمل عدد 
كبري من حمالت التربع بالدم للقادمني اجلدد لن�شر ثقافة التربع 
بالدم، ثم قمنا بعمل حفل ثقايف ومت جمع تربعات لأطفال ال�شكان 
يف  مدغ�شقر  يف  مدار�ض   3 بدعم  قمنا  كما  اأوتاوا.  يف  الأ�شليني 
خالل  من  عليها  الطالع  ميكن  التي  العمال  من  والكثري  اأفريقيا 
 http://www.humanspeace.org م�قعنا 
الت�تري، كل هذا  او  الفي�ض ب�ك  او من خالل متابعة �شفحتنا على 
الأعمال  اأ�شحاب  وبع�ض  امل�ؤ�ش�شة  اأبناء  من  وبدعم  التكاليف  باأقل 
املحليني. لدينا الكثري من امل�شاريع التي ناأمل باإجنازها قريبًا ولكن 
الطريق  �شنجد  اهلل  �شاء  واأن  لالأ�شف  اأمامنا  حائل  املايل  الدعم 

خلدمة العامل لأننا ن�ؤمن اأن اجلميع �ش�ا�شية. 

كما اأننا ناأمل بنقل هذه اخلربة والأعمال والر�شالة ل�طننا العربي، 
ونحن م�شتعدون لذلك دون مقابل. 

باأنها بلد �لأحالم، هل يتفق د. جمال  •• ُيقال عن كند� 
حققت  قد  �جلالية  باأن  تعتقد  وهل  �ملقولة؟  هذه  مع 
حلمكم  عن  ن�شاألكم  �أن  لنا  وهل  كند�؟  يف  بارزة  جناحات 

�لذي ت�شعون لتحقيقه يف كند�؟ 
ل ي�جد اأي مكان يف العامل لي�ض له ح�شنات و�شيئات، واأنت من تق�م 
بتح�يل الأحالم اإىل حقيقة بالتخطيط والعمل واجلد، اأما اإذا كنت 
مت�قعا اأن ت�شل اإىل كندا واأن تقطف النق�د من ال�شجر فهذا خاطئ، 
ولكن كندا ت�ؤمن بالعدل وامل�شاواة واجلميع اأمام القان�ن مت�شاويني 
ل�ش�ؤالك فنعم اجلالية  الثاين  ال�شق  للرد على  اأما  وهذا مهم جدًا. 
الثقافة  ن�شر  يف  وممتازة  رائعة  باأعمال  تق�م  احلمد  وهلل  العربية 
العربية  الحتفالت  يزورون  الآلف  فرتى  الكنديني،  بني  العربية 
للتعرف على الفن وامل��شيقى والثقافة العربية ومثال ذلك املهرجان 
الفل�شطيني يف اأوتاوا، الرك�ض من اأجل فل�شطني يف اأوتاوا وت�رنت�، 
مهرجان ال�شرق يف م�نرتيال واملهرجان العربي يف كاجلري وغريها 

الكثري. 

ولكن كل هذا النجاح ميكن اأن يك�ن اأق�ى واأف�شل واأكرب اإذا جتمعت 
اجلالية على قلب رجل واحد. احلقيقة م�ؤ�شفة لأن كثري من اجلاليات 
متفرقة ومعظم هذه امل�شاكل لأ�شباب �شيا�شية عائدة ملا تركناه خلف 
ظه�رنا، اأعرف امل��ش�ع �شعب و�شائب ولكن كم متنيت اأن نك�ن يدًا 

واحدة على الأقل يف بالد املهجر. 

كند�؟  يف  �لعربية  للجالية  ر�شالتكم  هي  •• ما 

الندماج يف املجتمع الكندي ل يعني ترك ثقافتك ولكن على العك�ض 
اإظهارها للكندين واجلاليات الأخرى، وعلينا اأن ن�شعر ب�اجبنا جتاه 
وطننا  جتاه  وواجبنا  اأف�شل  ه�  ما  كل  بتقدمي  كندا  الغايل  وطننا 
العربي باإظهار ال�ش�رة احل�شنة للم�اطن العربي والثقافة العربية. 
اأهم �شروط الندماج ه� تعلم اللغة وك�شر حاجز اخل�ف من العمل 

او التط�ع مع من هم من غري ثقافتك ودينك. 

�أخرى  كلمة  من  هل  �لطيب،  �للقاء  هذ�  نهاية  يف   ••
تودون �إ�شافتها ومل ترد يف �أ�شئلتنا؟ 

اأ�شكر لأيام كندية روح املبادرة وهذا اللقاء واأرج�ا دائما اأن ندعم 
اخلري  بكل  متنياتي  مع  العامة.  امل�شلحة  فيه  مبا  البع�ض  بع�شنا 
واحلب ومتام ال�شحة والعافية جلميع اأبناء اجلالية يف كندا وح�ل 
العامل واأن يعم الأمن وال�شلم وال�شالم واحلب على وطننا العربي اإن 

�شاء اهلل. 

�أوتاو�-كند� 
12 �أيلول �شبتمرب 2019 

�سمن زاوية "ق�س�س جناح عربية"
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��شتثمار�ت كبرية ملعاجلة �حلالت �حلرجة و�إنهاء 
�لرعاية �ل�شحية يف �أروقة �مل�شايف.

تورنتو
تق�م اأونتاري� با�شتثمارات كبرية لت��شيع الرعاية املنزلية واملجتمعية 
من  املزيد  وبناء  الأروقة  يف  ال�شحية  الرعاية  اإنهاء  يف  للم�شاعدة 

القدرات يف املجتمعات يف جميع اأنحاء املقاطعة.

الي�م، كري�شتني اإلي�ت، نائبة رئي�ض ال�زراء ووزيرة ال�شحة، كانت يف 
مركز اإعادة تن�شيط هيل كري�شت لالإعالن عن اأن احلك�مة ت�شتثمر 
155 ملي�ن دولر اإ�شافية هذا العام لت��شيع خدمات الرعاية املنزلية 

واملجتمعية.

حا�شمًا  دورًا  والإجتماعية  املنزلية  الرعاية  "تلعب  اإلي�ت:  وقالت 
هذه  اإجراء  خالل  "من  الأروقة".   يف  ال�شحية  الرعاية  اإنهاء  يف 
ال�شتثمارات الكبرية ودعم ال�شراكات بني مقدمي الرعاية املنزلية 
اأ�شرع  حت�لت  املر�شى  �شي�شهد  املزدحمة،  وامل�شت�شفيات  واملجتمع 
بني تلقي الرعاية يف امل�شت�شفى والع�دة اإىل املنزل مع الدعم املنا�شب 
ا  اأي�شً التاأكد  الذي يحتاج�نه ل�شتعادة عافيتهم ب�شكل �شحيح، مع 

من ت�فر اأ�شرة امل�شت�شفى لأولئك الذين يحتاج�نها ".

لنماذج  تقدم احلك�مة 45 ملي�ن دولر  ال�شتثمار،  كجزء من هذا 
احلاجة  ذات  املناطق  ت�شتهدف  والتي  املبتكرة  املتكاملة  الرعاية 

املا�شة لهذه الرعاية.

اأعلى  اأونتاري� من معدلت  املناطق يف  بع�ض  "تعاين  اإلي�ت:  واأ�شافت 
غري  اأماكن  يف  الرعاية  يتلق�ن  الذين  املر�شى  تعداد  يف  املت��شط  من 
تقليدية".  "من خالل ال�شتثمار يف �شراكات م�شتهدفة بني امل�شت�شفيات 

ومقدمي الرعاية املنزلية والجتماعية يف هذه املناطق، ميكننا م�اجهة 
التحدي املتمثل يف الرعاية ال�شحية يف الأروقة مبا�شرة ل�شمان ح�ش�ل 

املر�شى على رعاية عالية اجل�دة يت�قع�نها وي�شتحق�نها".

اخلط�ط  يف  املر�شى  رعاية  من  مزيد  يف  ال�شتثمار  خالل  من 
الأمامية، ميكن للمقاطعة اأن ت�فر:

ال�شخ�شي الدعم  خدمات  من  اإ�شافية  �شاعة  ملي�ن   1.8 ••
زيارة عالجية  و 100،000  اإ�شافية  زيارة متري�شية   490،000 ••

اأخرى

والنقل،  وال�جبات،  املنزيل،  الدعم  مثل  اإجتماعية  خدمات    ••
ومقدمي الرعاية

•• خدمات اإجتماعية مبا�شرة اإ�شافية للمر�شى الذين يعان�ن من 
م�شاكن  يف  يعي�ش�ن  الذين  والأ�شخا�ض  املكت�شبة  الدماغ  اإ�شابات 

الإعالة.

وقال �ش� فاندر بينت، الرئي�ض التنفيذي ل�شركة "ه�م كري اأونتاري�": 
ت�شيد �شركة "الرعاية املنزلية يف اأونتاري�" باإعالن الي�م عن مت�يل 
الأم�ال  هذه  "�شت�شاعد  واملجتمعية".   املنزلية  للرعاية  جديد 
اأ�شرع  وهي  املنازل،  يف  الرعاية  من  املزيد  ت�فري  على  اجلديدة 
واأكفاأ طريقة فعالة لإنهاء الكتظاظ بامل�شايف. و�شت�شاعد الأ�شخا�ض 
النا�ض  م�شاعدة  اإىل  بالإ�شافة  امل�شت�شفى   اإىل  الدخ�ل  على جتنب 
على   نثني  اإننا  اأ�شرع.  ب�شكل  امل�شت�شفى  من  املنزل  اإىل  الع�دة  على 

احلك�مة مل�ا�شلة جعل الرعاية املنزلية اأول�ية رئي�شية ".

"هذه ا�شتثمارات مهمة للمر�شى يف الرعاية املنزلية واملجتمعية"، 
 VON ل�شركة  التنفيذية  واملديرة  الرئي�شة  ب�يرير،  اآن  ج�  قالت 

Canada.  "اإن نهج احلك�مة املتمثل يف مت�يل الأ�شاليب املبتكرة 
واملثبتة �شي�شرع قدرة النظام على تزويد املر�شى باخلدمات املنا�شبة 
يف ال�قت املنا�شب واملكان املنا�شب. هذا الرتكيز احلا�شم �شيزيد من 
دعم املر�شى يف تلقي الرعاية عند ا�شتداد احلاجة اإليها مع ت�فري 

مزيد من الراحة وراحة البال للبقاء يف منازلهم وجمتمعاتهم ".

حقائق �شريعة

الرعاية  يف  دولر  ملي�ن   124 مبلغ   2019 ميزانية  •• خ�ش�شت 
احلك�مة  تقدم  املجتمعية.   الرعاية  يف  دولر  ملي�ن   20 و  املنزلية 
اإ�شافية للرعاية املنزلية واملجتمعية، وبذلك ي�شل  11 ملي�ن دولر 

اإجمايل ال�شتثمارات اجلديدة اإىل 155 ملي�ن دولر.

•• بالإ�شافة اإىل مبلغ 45 ملي�ن دولر يف التم�يل اجلديد لنماذج 
ملي�ن   63 احلك�مة  ت�شتثمر  امل�شتهدفة،  املبتكرة  املتكاملة  الرعاية 

دولر يف مناذج الرعاية املتكاملة احلالية.
حكومة �أونتاريو

�لرتجمة �لعربية 
معتز �أبوكالم/ �أيام كندية 

اأونتاريو تو�سع خدمات الرعاية املنزلية واملجتمعية

قد يبدو العن�ان �شادمًا للبعيد عن عامل التكن�ل�جيا، لكن نظرة 
حققته  الذي  الن�شان  لرفاهية  امل�جه  الهائل  للتف�ق  �شريعة 
ال�شني جتعلنا ندرك اأن مركز اللكرتونيات يف العامل اأ�شبح له 

عن�انًا واحدًا ه� مدينة �شينزين ال�شينية.

ا�شتيقظت اأمريكا على كاب��ض مزعج حني اأعلنت �شركة ه�اوي 
اأمريكا  اأن  ذلك  اخلام�ض  اجليل  تقنية  لت�ريد  جاهزيتها  عن 
خالل تركيزها على تط�ير ا�شلحتها ملمار�شة الدور الذي اختارته 
اأهملت تط�ير تقنياتها املدنية واأنها  لنف�شها ك�شرطّي للعامل قد 
خ�شارتها  فداحة  اأمريكا  واأدركت  ال�شني  عن  متاأخرة  اأ�شبحت 
حني تاأكدت من �شدق ت�شريح ه�اوي باأن العامل �شيحتاج ل�شنتني 

على الأقل ليتمكن من اإنتاج تقنية اجليل اخلام�ض!!!.

لي�ض اأدل على ما نق�ل اإل زيارة الرئي�ض ترامب لأملانيا التي كان 
عن�انها العري�ض وال�شريح ال�شغط على اأملانيا للتخلي عن اإبرام 
للجيل  الأملانية  الت�شال  �شبكات  لتحديث  و�شيكة  كانت  �شفقة 

اخلام�ض.

ول  الدولر  مليارات  من  مئات  ب�شعة  خ�شارة  يكن  مل  ال�اقع  يف 
�شع�ر اأمريكا اأنها اأ�شبحت كنمر جريح هما الدافع وراء احلرب 
ال�شني  ا�شتح�اذ  لكن  اأمريكا،  بداأتها  التي  ال�شر�شة  التجارية 
على �ش�ق الت�شالت اأمر غري مقب�ل لأمريكا التي طاملا تن�شتت 
وراقبت العامل من خالل اأجهزة الت�شالت التي تبيعها ل�شركات 
منه  جلزء  اأو  ال�ش�ق  لهذا  خ�شارتها  فاإن  وبالتايل  الت�شالت 
تقنية  اأن من ميلك  والأنكى  عليها،  اأدمنت  ميزة  من  �شيحرمها 

مل  اأفاقًا  �شتفتح  التقنية  هذه  لأن  الغد  �شيملك  اخلام�ض  اجليل 
تكن ممكنة قبل الآن.

ب�اقع الأمر اإن احلرب التجارية التي بداأتها اأمريكا ل ت�شتهدف 
فرتة  والعامل  ال�شني  من�  عرقلة  ت�شتهدف  ما  بقدر  القت�شاد 
مكانتها  ا�شتعادة  و  به�اوي  باللحاق  الأمريكية  لل�شركات  ت�شمح 

حتى ل� اأدى هذا لنك�شة اقت�شادية عاملية اأو تط�ر ملا ه� اأدهى.

في�شل �لعطري

ال�سني مقابل اأمريكا رهان على امل�ستقبل
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حمققًة   2000 عام  �شيف  يف  الكندية  ال�ش�رية  الرابطة  اإنطلقت 
رغبة وتطلعات اأبناء اجلالية  ال�ش�رية يف ت�ثيق اأوا�شر العالقات 
بتعدد  ت�شمح  التي  الكندية  الق�انني  مع  ين�شجم  مبا  الإجتماعية 
الثقافات، والتاأكيد على امل�شاركة اجلادة يف بناء املجتمع الكندي 
ب�طننا  العميق  باإرتباطنا  الإحتفاظ  مع  اإيجابيًا،  فيه  والإندماج 

الأم �ش�رية اأر�شًا و�شعبًا وح�شارًة وثقافًة. 

اإن  الرابطة ال�ش�رية الكندية �شخ�شية اإعتبارية اإجتماعية ثقافية 
لي�شت ذات نفع مادي م�شتقلة فكريًا وعمليًا عن اأي اإجتاه اأو تنظيم 

�شيا�شي اأوم�ؤ�ش�شات اأقت�شادية، دينية اأو طائفية.

وتفعيل  تن�شيط  اأجل  من  جاهدًا  يعمل  الرابطة  اإدارة  جمل�ض  اإن 
اأهداف هذه الرابطة ومبادئها ال�شامية م�شتمرا بتقدمي ن�شاطات 
متن�عة يف �شتى  املجالت الثقافية والفنية والريا�شية والإجتماعية 

وغريها �شمن خطة عمل �شن�ية. 

جمل�ض  لبناء  التعاون  امل�شتقبلية  الرابطة  اأهداف  اأهم  اأحد 
ببلد  ال�ش�رية  فعاليات اجلالية  ي�شم نخبة مبدعة من  اإ�شت�شاري 
والعلمية  وال�شيا�شية  الأقت�شادية  املجالت  خمتلف  يف  الأغرتاب 
�شريعمل  اإجناح  يف  والعمل  والت�جيه  الإ�شراف  بغية  والثقافية 

الرابطة.
ومن هنا ولإجناح وحتقيق هذا الهدف يدع� جمل�ض ادارة الرابطة 
بن�شاطها  والإ�شرتاك  اليها  لالإن�شمام  ال�ش�رية  اجلالية  اأبناء 
ومقرتحات  معن�ي  دعم  من  اليه  ي�شتطيع�ن  ما  كلَّ  تقدمي   و 
والثقافية  والإجتماعية  الفنية  الن�شاطات  وتن�يع  لتط�ير  منا�شبة 
اأع�شاء  على  بالفائدة  يع�د  مبا  وغريها  الكندية  واملعل�ماتية 

الرابطة ب�شكل خا�ض واجلالية ال�ش�رية ب�شكل عام. 
وبتعاونكم  اأق�ياء  نحن  بق�تكم  واليكم،  منكم  الرابطة  هذه 
بكم  فمرحبا  العطاء،  على  قدرة  نزيد  ح�لنا  والتفافكم  معنا 

.Facebook  م�قع الت�ا�شل الإجنماعي

ASSOCIATION SYRO- الكندية  الرابطةال�ش�رية 
CANADIENNE

 SOLIDARITE SYRIENS كندا  يف  ال�ش�ريني  ت�شامن 
AU CANADA

وتف�شلو� بقبول و�فر �لتحية ، ودمتم 
رئي�س جمل�س �إد�رة �لر�بطة �ل�شورية �لكندية

�شمري طو�شان

Le Club Canado Syrien

النـادي الكـــنــدي ال�ســـــــوري
دعوة مفتوحة لكل اأبناء اجلالية ال�سورية لالإنظمام للرابطة ال�سورية الكندية
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عامر فوؤ�د عامر

اأزور  كنت  بينما  القدمية،  ال�شام  فنادق  اأحد  يف  ال�شدفة  جمعتنا 
باب �شرقي واأ�شدقائي الذين جاوؤوا من لبنان، اأعّرفهم على املكان 
واأتاأمل نّدرة جماله معهم، فاإذا به يقف يف مدخل الباب الّداخلي، 
ومل اأ�شدق ما راأيت، واأنا على علٍم باأّنه يف اأمريكا؛ فما الذي جاء به 

تلك اللحظة اإىل ال�شام القدمية وحتديدًا هذا املكان؟!

كان املخرج ال�ش�ري اله�لي�دي زياد حمزة �شيفي يف لقاٍء �شحفيٍّ 
عرب  اإليه  اأر�شلتها  اأ�شئلٍة  خالل  من   2016 العام  يف  ن�شرته  �شابٍق، 
على  بدّقة،  حدده  وقٍت  �شمن  عليها  فاأجابني  الإلكرتوين،  الربيد 
الرغم من م�شاغله املتزايدة دومًا، لكن هذه املّرة ياأتي اللقاُء عرب 
الأ�ش�ل  ذو  املخرج  وه�  م�شّبق.  اإنذاٍر  دون  من  به  جمعتني  �شدفٍة 
اجلن�بّية، فقد هاجر بلده بحثًا عن طم�حه الفّني، فكانت ب��شطن 
وجهته، وه� يف �شن ال�شابعة ع�شرة، واجتهد على �شن�ات عمره اإىل 

اأن كّ�ن لنف�شه القاعدة وال�شتقرار الذي ي�شتحق يف ه�لي�د.

والعمل  والكتابة،  والإخراج،  الإنتاج،  بني  ما  اأعماله  ح�شدت 
بني  ال�شينما  مهرجانات  يف  جائزة  واأربعني  خم�شة  ال�شينمائي، 
اأمريكا، واأوربا، واآ�شيا، ونال ال�ّشعفة الّذهبّية يف مهرجان "بيفريل 
"الّدليل الّدامغ" و"املراأة"، ويبقى حلمه  هيلز" مّرتنّي، عن فيلمي 
ه،  تخ�شّ �شينمائّيٍة  ملحمٍة  "اأ�شمهان" يف  املطربة  يقّدم  اأن  الأكرب 

يعّرف فيها عن اأهمّية هذه الإن�شانة للعامل اأجمع، وعن هذا احللم 
يق�ل: "ت�شكل اأ�شمهان اأ�شط�رة، بال حرج وبال حياء، جتاهلت كافة 

احلدود، وحتّدت كّل التفاقيات، وطالبت بكافة حق�قها. 

اإن اأ�شمهان املفت�نة واملليئة بال�شغف وامل�ه�بة، وامل�شيئة، قد رف�شت 
الن�شاء يف ذاك ال�قت. كانت  العي�ض داخل احلدود املفرو�شة على 
كّل جتربة يف حياتها ا�شتثنائية، من حلظة ولدتها و�شط العا�شفة 
امل�شطربة يف البحر الأبي�ض املت��شط وحتى اللحظات الأخرية من 

حياتها، والتي انتهت بغرقها املاأ�شاوي يف نهر النيل.

كانت دائمًا ت�شعى للت�فيق بني روؤيتها ملا ميكن اأن يك�ن وبني الت�قعات 
لقد  ي�ش�د،  دائمًا  كان  احلقيقي  ج�هرها  الي�م،  لذاك  الثقافّية 
اختارت مرارًا وتكرارًا تكرمي غريزتها، ف�شاًل عن ت�ّجهها لأن تك�ن 
تتذوق طعم احلياة،  اأن  ت�ش�ية ملجرد  اأي  رف�شت  وقد  واأملع.  اأف�شل 
لقد اختارت بدًل من ذلك النطالق نح� الالحمدود، ولذلك فقد 

كانت مع�ش�قة، وحم�ش�دة، ومكروهة".

الفنانة  هذه  �شخ�شّية  و�شف  يف  "حمزة" كثريًا  املخرج  ي�شتطرد 
اأمرية  وكانت  نبيلة،  ُولدت  "لقد  اأي�شًا:  اخرتناه  ومما  ال�شاحرة 
يحمل  الذي  الربق  �ش�ء  مبثابة  اأ�شمهان  اأ�شبحت  زواجها،  عند 
اخلري وال�شر. اإن جمالها واأن�ثتها وعبقريتها امل��شيقّية قد اأثارت 
غري  والفرح  والزدراء،  والع�شق،  والغرية،  الإخال�ض،  م�شاعر 
العادي واخل�ف الكبري. وب�شبب �شغفها والذي كان ل يرحم، ف�شاًل 

والتي  الآخرين،  لها من قبل   تتعر�ض  التي كانت  ال�شغ�طات  عن 
كانت تهدف خلنق اأو تقييد اأن�شطتها، الأمر الذي اأثار املزيد من 

اجلدل.

اأن  اإل  طم�حاتها،  جماح  كبح  حاولت  الزواج،  على  اأُجربت  عندما 
�شخ�شّيتها قد وا�شلت ال�شع�د، وعلى الرغم من حماولتها لالمتثال 
للمعايري الثقافّية يف ذاك ال�قت، اإل اأنها مل تكن قادرًة على اإطفاء 
النريان املُّتقدة يف داخلها، واإن عدم قدرتها على الن�شجام، قد مّت 
، وقد ترّدد تاأثري �شدى ذلك يف  فهمه من قبل الآخرين على اأّنه حتدِّ
جميع اأنحاء، الّدول العربّية" ويف النهاية يق�ل املخرج العاملي زياد 
حمزة باأنه ل� بقي ي�م واحد فقط يف حياته فاإنه �شيبذله لإنتاج هذا 

الفيلم.

املخرج زياد حمزة يزور �ش�ريا هذا ال�شيف لعّدة اأ�شباب من بينها 
م�شاريع �شينمائّية جديدة �شيتّم العمل عليها بني لبنان و�ش�ريا وعن 
ذلك �شّرح لنا يف هذا اللقاء: "نعم لدي م�شاريع جديدة، وهذا من 
لأمهد  ذلك،  قبل  لبنان  يف  وكنت  الي�م،  �ش�ريا  يف  وج�دي  اأ�شباب 
بداية العمل على تنفيذ فيلمني من ن�ش��ض �ش�رّية مّت التعديل عليها 
باأقالم اأمريكّية، و�شيك�ن التمثيل اأي�شًا يف مزٍج بني املمثل ال�ش�ري 
واملمثل الأمريكي، و�شيك�ن هناك تفا�شيل كثرية يف املرحلة القادمة 
و�شيك�ن  �ش�ريا  اإىل  ه�لي�د  تاأتي  اأن  اأريد  فاأنا  امل�شروع،  هذا  عن 

مزيجًا جديدًا وجمياًل".

اأ�سمهان وحمزة
حكاية ال بّد لها اأن تتّم
املخرج "زياد حمزة"

لـ"اأيام كندّية":
هوليود يف �سوريا قريبًا
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متكني مقدمي �ل�شكن )�ملوؤجرين( من �إبعاد 
�ملجرمني عن نظام �لتاأجري �ل�شكني 

م�شاكن  يف  يعي�ش�ن  الذين  الأ�شخا�ض  اأونتاري�  حتمي   - ت�رنت� 
من   ، والأطفال  للخطر  املعر�شني  ال�شن  كبار  وخا�شة   ، جمتمعية 
امل�شتاأجرين  باإبعاد  )امل�ؤجرين(  الإ�شكان  ملقدمي  ال�شماح  خالل 
ارتكابهم  ب�شبب  املجتمعي  الإ�شكان  من  اإخالوؤهم  ومت  �شبق  الذين 

جرائم خطرية.
"تر�شل  والإ�شكان:  البلدية  ال�ش�ؤون  وزير   ، كالرك  �شتيف  وقال 
حك�متنا ر�شالة وا�شحة مفادها اأن الن�شاط الإجرامي اخلطري غري 
ب�شاأن  النا�ض  يقلق  األ  "يجب  املجتمعي".   الإ�شكان  يف  به  مرحب 

�شالمة اأطفالهم عندما يلعب�ن خارج الباب الأمامي ملنزلهم."
ب�شبب  امل�شتاأجرين  اإخالء  املجتمعي  الإ�شكان  ملقدمي  ميكن  وبينما 
جرائم خطرية مثل الجتار باملخدرات اأو اإحلاق الأذى بالأفراد اأو 
ليتقدم  يع�د  اأن  ميكن  بب�شاطة  بع�شهم  فاإن   ، باملمتلكات  الإ�شرار 

بطلب لل�شكن يف نف�ض املبنى من جديد. 
لذا بدًءا من الي�م ، �شيتمتع مقدم� الإ�شكان ب�شلطة تقديرية لإبعاد 
املجتمعي  الإ�شكان  من  اإخالوؤهم  مت  الذين  املحتملني  امل�شتاأجرين 
ب�شبب هذه الأن�شطة غري القان�نية والذين ي�شكل�ن تهديًدا للمجتمع.

وقال ج�ن ت�ري ، عمدة مدينة ت�رنت�: "اأود اأن اأ�شكر حك�مة املقاطعة 
على امل�شي قدمًا يف هذا التغيري املهم يف الت�شريع الذي طلبته مدينة 
الغالبية  �شالمة  ن�شع   ، اجلديد  التغيري  هذا  خالل  "من  ت�رنت�".  
بذلك  ونر�شل  اأوًل  املجتمعي  الإ�شكان  يف  امل�شتاأجرين  من  العظمى 
ر�شالة ق�ية للمجرمني الذين يختارون تهديد العائالت وكبار ال�شن 

يف منازلهم".

حك�مة  تتخذها  التي  الإجراءات  من  العديد  من  واحد  جمرد  هذا 
باملخدرات  املرتبط  العنف  من  الربيئة  العائالت  حلماية  اأونتاري� 
الأونتاريني  جميع  اأن  من  التاأكد  مع   ، الع�شابات  ون�شاط  والبنادق 

لديهم مكان اآمن وباأ�شعار معق�لة للعي�ض فيه.

حقائق �شريعة

تعد ال�شالمة املجتمعية جزًءا مهًما من ا�شرتاتيجية اأونتاري� لتجديد 
الإ�شكان املجتمعي ، وهي خطة املقاطعة للحفاظ على نظام الإ�شكان 

املجتمعي واإ�شالحه وتنميته.

اأكرث من 250.000 عائلة تعي�ض يف م�شاكن جمتمعية يف اأونتاري�.

 ، املجتمعي  الإ�شكان  اأكرث من 1000 من مقدمي  اأونتاري�  ي�جد يف 
مبا يف ذلك امل�ؤ�ش�شات غري الربحية وتعاونيات الإ�شكان والبلديات.  

جميعها �شرورية يف تط�ير وتاأمني ودمي�مة الإ�شكان املجتمعي.
حكومة �أونتاريو

�لرتجمة �لعربية: معتز �أبوكالم �أيام كندية

اأونتاريو جتعل االأماكن ال�سكنية اأكرث اأمانا

عقد   - اأوهاي�  ك�ل�مب��ض، 
دوغ  اونتاري�  حاكم  الي�م 
مايك  اأوهاي�  وحاكم  ف�رد 
حيث  ناجًحا  اجتماًعا  دي�ين 
لتعزيز  مًعا  بالعمل  اإلتزما 
وتعزيز  التجارية،  العالقات 
لالأعمال،  التناف�شية  القدرة 
امل�اطنني  حياة  وحت�شني 

الذين يخدم�نهم.
واأوهاي�  اأونتاري�  تتخذ 

اإجراءات لت�شهيل قيام ال�شركات التابعة ل�ليتهما الق�شائية مبمار�شة الأعمال التجارية.  ووافقت 
احلك�متني على ا�شتك�شاف خط�ات ملم��شة لتح�شني ال��ش�ل اإىل الأ�ش�اق وق�شايا امل�شرتيات لكل 

من �شركات اأونتاري� واأوهاي�.
وقال ف�رد: "احلاكم دي�ين واأنا ملتزمان 100% بت�حيد اجله�د لإزالة الع�ائق التي حت�ل دون جناح 
ال�شركات".  "�شي�شاعدنا هذا اللتزام يف تعزيز املزيد من التجارة املفت�حة وحماية ال�ظائف ذات 
الأجر اجليد ملاليني العمال وال�شركات التي تعتمد على التجارة املتبادلة عرب حدودنا امل�شرتكة كل 

ي�م."
وقال احلاكم دي�ين "الي�م كانت فر�شة عظيمة للحديث عن احتياجات اأوهاي� واحتياجات اأونتاري� 
وال�ظائف  القت�شادي  النم�  لدفع  احل�ار  م�ا�شلة  اإىل  "اأتطلع  معًا".   نت�شاركها  التي  والأهداف 

ل�شعب اأوهاي� و�شعب اأونتاري�."
القادم  ال�شت�ي  الجتماع  يف  امل�شرتكة  واأول�ياتهم  الهامة  املناق�شات  هذه  دفع  على  القادة  واتفق 

للجمعية ال�طنية للحكام.
واتفق الزعماء كذلك على دعم الت�شغيل الآمن وامل�ش�ؤول امل�شتمر خلط اإنربيدج 5، وه� خط اأنابيب 
رئي�شي ينقل النفط من غرب كندا اإىل اأونتاري� و�شرق كندا واأوهاي� ومي�شيغان، مما �شي�شاعد يف 
حماية ال�ظائف ذات الأج�ر اجليدة لالأ�شخا�ض الذين يعمل�ن بجد.  تدعم هذه البنية الأ�شا�شية 

املهمة ال�شركات واملجتمعات املحلية يف جميع اأنحاء املنطقة على جانبي احلدود.
اخل�شراء-الزرقاء  الطحالب  اأزهار  مع  التعامل  كيفية  ح�ل  مثمرة  مناق�شة  الزعماء  اأجرى  كما 
والتخفيف من اآثارها على بحرية Erie.  �شت�ا�شل اأونتاري� واأوهاي� العمل مًعا للم�شاعدة يف تقليل 

.Erie دخ�ل الف�شف�ر اإىل بحرية
حكومة �أونتاريو / �لرتجمة �لعربية: معتز �أبوكالم �أيام كندية  

اأكرب  ثاين  مت طرد مدر�شتني م�شلمتني يف م�نرتيال 
خلع  رف�شهما  بعد  وظيفتهما  من  كندا  يف  مدينة 
احلجاب اأثناء العمل ب�شبب قان�ن مثري للجدل �شدر 
م�ؤخرًا ملنع امل�ظفني احلك�ميني من ارتداء مالب�ض 
الإعالم  و�شائل  اأفادت  ح�شبما  دينية،  رم�ز  ذات 
املحلية الي�م الثنني. كان قد مت تقدمي اقرتاح بحظر 
مثل هذه الرم�ز يف مقاطعة كيبيك الكندية يف ي�ني� 
واملعلمني  املدنيني  امل�ظفني  على  وحظر  املا�شي 
وغريهم  واملحامني  احلافالت  و�شائقي  واملمر�شني 
ارتداء  يتفاعل�ن مع اجلمه�ر  الذين  الأ�شخا�ض  من 

رم�ز دينية اأثناء العمل، مبا يف ذلك عمائم ال�شيخ ورم�ز دينية يرتديها امل�شيحي�ن واليه�د، لكن حم�ر 
اخلالف كان على احلجاب الذي ترتديه العديد من الن�شاء امل�شلمات الالئي يع�شن يف املقاطعة.

مهنية  نقابة  وهي  املهنية،  والنقابات  املهنيني  احتاد  رئي�شة  بيري،  �شانت  ب�في�ض  كاترين  اأخربت  وقد 
متثل املعلمني يف املدينة، اأخربت ال�شحفيني اأن املعلمتني امل�شلمتني، اللتني مت حجب اأ�شمائهما، قد مت 

اإخبارهما من قبل جمال�ض املدار�ض ب�شرورة " اإزالة احلجاب اأو م�اجهة الطرد ".
"ن�شمع عن بع�ض معلمينا الذين يعمل�ن يف ظروف مت�ترة، وُتطرح عليهم  وقالت ب�في�ض �شانت بيري: 
الأ�شئلة  من  الأن�اع  هذه  اأمام  الباب  القان�ن  فتح  "لقد  واأ�شافت  معتقداتهم"،  ح�ل  �شخ�شية  اأ�شئلة 
وال�شل�كيات". ويف حديثه عن ح�ادث اإطالق النار الأخرية، قال جان فران�ش�ا روبري، وزير التعليم يف 

كيبيك، اإنها لي�شت مفاجاأة لأن احلظر اأ�شبح الآن قان�ًنا واإنهم �شيطبق�نه.
للقان�ن  ميتثل�ن  ل  الذين  الأ�شخا�ض  ي�اجه  قد  القان�ن.  اإنفاذ  مدر�شي  جمل�ض  كل  على  "يت�جب 
العق�بة. بالن�شبة لأولئك الذين ل يريدون م�اجهة العق�بات، لديهم خيار اإزالة اأغطية الراأ�ض والقيام 

بعملهم".  ح�شب ق�له.
اأثار القان�ن املثري للجدل واملعروف بالقان�ن رقم 21 نقا�شا ناريًا وخرج م�ؤخرًا الآلف من املتظاهرين 
يف م�شرية يف م�نرتيال لالحتجاج على هذا الإجراء وقد حمل�ا لفتات تق�ل: "ل اأحد يخرب الن�شاء مبا 

ميكن اأن يرتدينه" "واملهم ه� ما يف راأ�شي ولي�ض ما على راأ�شي"،
قال نيل�ش�ن وايزمان، اأ�شتاذ العل�م ال�شيا�شية بجامعة ت�رنت� �شابًقا، اإن "الت�شريع املقرتح �شي�ؤثر على 
امل�شلمني اأكرث من اجلماعات الأخرى لأنهم املجم�عة الدينية الأ�شرع منً�ا".  ميثل امل�شلم�ن ح�ايل %3 
كندا  للم�شلمني يف  ال�طني  املجل�ض  وا�شتاأنف  كما  ن�شمة.  ملي�ن  البالغ عددهم 8.3  كيبيك  �شكان  من 
)NCCM(، الذي رد على م�شروع القان�ن منذ البداية، اأمام املحكمة العليا يف كيبيك لإلغاء القان�ن 

وما زالت اإجراءات الق�شاء م�شتمرة.

م�شادر حملية/ �لرتجمة �لعربية: معتز �أبوكالم/ �أيام كندية 

احلاكم فورد واحلاكم ديوين
يبداأان مناق�سات الإزالة احلواجز التجارية

ف�سل معلمتني م�سلمتني
من املدار�س الكندية لرف�سهما اإزالة احلجاب
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احلالة  لتح�شني  البع�ض  يتبعها  التي  الغذائية  العادات  هي  كثرية 
التاأثري  يتح�ل  قد  ال�قت،  مبرور  اأنه  اإل  اجل�شم،  و�شكل  ال�شحية 
الإيجابي لبع�ض الأكالت وامل�شروبات اإىل �شلبي، بل اإنها قد تنقلب 

اإىل ماأك�لت �شارة عند تناولها يف الت�قيت اخلاطئ

�لأرز
ال�شمنة  خطر  مع  م�اجهة  يف  اجل�شم  امل�شاء  يف  الأرز  تناول  ي�شع 
لحت�ائه على �شعرات حرارية مرتفعة، لذا يف�شل ال�شتفادة به يف 

وجبة الغداء فقط

�للحم
لكن  وفيتامني ب،  للربوتينات  املثالية  بامل�شادر  بغناه  اللحم  يتميز 
�شغطا  ي�شكل  الن�م  قبل  اأو  الباكر  ال�شباح  يف  اأو  امل�شاء  يف  تناوله 
لذا  اله�شمي.  اجلهاز  على  جهد  من  يحمله  ملا  املعدة؛  على  كبريا 

يف�شل تناوله يف الغداء

�حلليب
اعتاد البع�ض �شرب احلليب يف ال�شباح الباكر، لكن ذلك ي�ؤدي اإىل 
زيادة الإح�شا�ض باحلرقة واأوجاع املعدة، على عك�ض الفائدة املكت�شبة 
من تناوله قبل الن�م، حيث يعمل على تهدئة اجل�شم وت�شهيل مهمة 

الن�م

�لقهوة
قبل  �شربها  لكن  ال�شباح  يف  املف�شلة  امل�شروبات  من  القه�ة  تعترب 
تناول اأي �شيء ي�ؤدي اإىل الإخالل باإحدى مهام اجل�شم يف ال�شباح، 

وهي اإفراز هرم�ن الك�رتيزول

�لفو�كه
يت�شبب تناول الفاكهة مع ال�جبات اأو بعد النتهاء منها مبا�شرة يف 
اأزمات عدة باملعدة، من بينها الإح�شا�ض املزعج باحلرقة وال�شع�ر 

بالتخمة، لذا يف�شل تناولها بعد تناول الطعام ب�قت كاف لله�شم

�لزبادي

من  يقلل  الذي  اللبنيك  حم�ض  من  كميات  على  الزبادي  يحت�ي 
حم�شية املعدة، لذا ين�شح بتجنب تناوله قبل ال�جبات اأو على املعدة 
ال�جبات  تناول  عند  الطعام  امت�شا�ض  من  يقلل  ل  حتى  الفارغة، 

الأخرى، ويف�شل تناوله بعد ال�جبات

�مل�شدر موقع �شيدتي

قد يتحول نفعها ل�سرر.. احذر تناول تلك االأكالت يف هذا الوقت

يعاين الكثريون من احلرمان من الن�م، وه� اأمر ل ي�ؤثر على املزاج فقط، لكنه قد يرتبط بال�شمنة اأي�شا 
وباأمرا�ض مثل القلب وال�شكري

وحل�شن احلظ، قد ت�شاعد بع�ض التعديالت الغذائية الب�شيطة يف دعم الن�م، حيث ت�شري دلئل علمية 
اإىل اأن جمم�عة معينة من امل�شروبات قد ت�ؤثر ب�شكل كبري على الن�م وت�شاعد يف احل�ش�ل على ليلة ن�م 

عميق
وت�شري الدلئل العلمية اإىل اأن �شرب احلليب املمزوج بالكركم قد ي�شاعد يف التغلب على حالة احلرمان 
من الن�م، حيث وجدت نتائج درا�شة اأجريت على الفئران اأن الكركم يكافح اللتهابات وي�فر اإمدادات 

م�شادات الأك�شدة ما ي�شاعد على حت�شني ج�دة الن�م
كما ت��شح الدرا�شات اأن احلليب اأي�شا ي�شاعد يف احل�ش�ل على ن�م جيد، حيث اأنه يحت�ي على معدل 
على  امل�شاعدة  وبالتايل  الع�شالت  ا�شرتخاء  على  خا�ض  ب�شكل  ي�شاعد  الذي  املغني�شي�م،  من  مت��شط 

الن�م، وفقا لعاملة التغذية را�شيل كالرك�ش�ن
وتق�ل را�شيل اإن احلليب يحت�ي اأي�شا على احلم�ض الأميني "الرتيبت�فان"، امل�شبب للن�م، حيث يحتاج 
اجل�شم للرتيبت�فان لإنتاج مادة ال�شريوت�نني، وهي ناقل ع�شبي ي�شتخدم يف �شنع امليالت�نني، الهرم�ن 

الذي ي�شاعد على التحكم يف الن�م وال�شتيقاظ
وين�شح الباحث�ن ب�شرب احلليب الدافئ مع الكركم قبل الذهاب اإىل الفرا�ض للح�ش�ل على ليلة ن�م 
عميق، كما اأن هناك بع�ض امل�اد الأخرى التي ت�شاعد يف الق�شاء على حالة احلرمان من الن�م، من بينها 
ال�شاي ال�شاخن املمزوج بالباب�جن، والذي ي�شاعد بالفعل على احل�ش�ل على ن�م جيد بف�شل م�شادات 

الأك�شدة apigenin، التي يحت�ي عليها كل من ال�شاي والباب�جن
من  تقلل  قد  املخب�زة  وال�شلع  واملعكرونة  الأبي�ض  اخلبز  مثل  الأطعمة  بع�ض  اأن  اإىل  الباحث�ن  واأ�شار 

م�شت�يات مادة ال�شريوت�نني، ما ي�شعف القدرة على الن�م
�مل�شدر: �إك�شرب�س

اأف�سل م�سروب للح�سول
على ليلة نوم عميق

ت��شلت درا�شة جديدة اإىل اأن اأربع ليال فقط من الن�م ال�شيئ ميكن اأن تغري الطريقة التي يخزن بها 
اجل�شم الده�ن وتزيد خطر ال�شمنة

وي�شري الباحث�ن اإىل اأن احلرمان من الن�م، يجعلنا ن�شعر باأننا اأقل �شبعا حتى بعد تناول وجبة ع�شاء 
غنية بالده�ن

ويق�ل الفريق من جامعة ولية بن�شلفانيا اإن تناول وجبات ذات �شعرات حرارية عالية بعد احلرمان 
من الن�م، اأدى اإىل ارتفاع م�شت�يات الإن�ش�لني يف اجل�شم، ما ي�شاعد على تخزين الده�ن، وبالتايل 

زيادة ال�زن
وجندت الدرا�شة اجلديدة 15 رجال من الأ�شحاء يف الع�شرينات من العمر، حيث اأم�شى امل�شارك�ن 
اأ�شب�عا واحدا يح�شل�ن خالله على 10 �شاعات من الن�م مبنازلهم، ثم اأم�ش�ا 10 ليال يف مركز 

الأبحاث ال�شريرية يف ولية بن�شلفانيا
ويف الليايل التي اأم�شاها امل�شارك�ن يف املخترب، ح�شل�ا على ع�شاء غني بال�شعرات احلرارية يحت�ي 

على الفلفل احلار واملعكرونة
وبعد ذلك، ُطلب منهم األ ينام�ا اأكرث من 5 �شاعات كل ليلة، ملدة 4 ليال متتالية. واأخذ الباحث�ن 
الإن�ش�لني، وه�  ارتفاع م�شت�يات  اإىل  اأدى  الن�م  اأن احلرمان من  الرجال، ووجدوا  عينات دم من 

الهرم�ن الالزم لنقل اجلل�ك�ز من جمرى الدم اإىل اخلاليا
وهذا ي�ؤدي اإىل التخل�ض من الده�ن من اجل�شم ب�شرعة اأكرب، وبالتايل فاإن نق�ض الطاقة ي�شتدعي 
تناول املزيد من الطعام الزائد عن احلاجة، ما يرتتب عنه تخزين الده�ن كطاقة زائدة، وه� ما 

ي�ؤدي اإىل زيادة ال�زن
بن�شلفانيا:  ولية  جامعة  يف  �شابقة  عليا  درا�شات  طالبة  ني�ض،  كيلي  الرئي�شية  امل�ؤلفة  وقالت 
"التعر�ض للن�م الق�شري، قد يزيد من خطر الإ�شابة بال�شمنة اأو ال�شكري اأو غريها من الأمرا�ض 

ال�شتقالبية"
خماطر  ب�شاأن  الأ�شباء  قبل  من  الت�عية  من  املزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  اإىل  البحث  فريق  وي�شري 

عادات الن�م ال�شيئة
�مل�شدر: ديلي ميل

كيف ميكن الأربع ليال فقط من النوم 
ال�سيء اأن تك�سبك وزنا زائدا؟
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�إليك �أهم �لن�شائح للقيام بها باأف�شل �لطرق
ل�شك يف اأن امل�شي اأحد اأهم واأ�شهل اأن�اع الريا�شات التي ميار�شها الإن�شان يف جميع مراحل عمره ويف 

اأّي وقت واأي زمن، اإ�شافًة اإىل ك�نها ن�ًعا من اأن�اع الريا�شة واحلركات التمرينية

عالج  اأنها  كما  ال�شلبية،  الطاقة  من  والتخل�ض  اجل�شم،  وتن�شيط  للرتفيه،  و�شيلة  امل�شي  ريا�شة  وتعد 
للعديد من الأمرا�ض وامل�شاكل ال�شحية

اأهمية ريا�شة امل�شي تربز يف ك�نها حُتّرك جميع ع�شالت ج�شم الإن�شان، فعند مُمار�شتها تعمل ع�شالت 
اجل�شم كاّفة؛ حيُث ي�شتخدم الإن�شان قدميه ب�شكٍل رئي�شٍيّ اأثناء ال�ّشري

والأكتاف،  الّذراعني  وع�شالت  والُعل�ّية،  فلية  ال�ُشّ الّظهر  كع�شالت  الأخرى،  الع�شالت  تلقائّيًا  وتعمل 
وذلك لت�فري الّدعامة والّت�ازن للج�شم

وتتميز ريا�شة امل�شي باأنها من التمارين ال�شهلة التي ل متّثل اأّي خط�رة على ج�شم الإن�شان، كما اأن امل�شي 
ريا�شة اقت�شادّية ل ُتكِلّف الإن�شان اأّية م�شاريف، حيُث اإّنها ل حتتاج اإىل اأّية ُمعّدات اأو اأدوات ملُمار�شتها 

على عك�ض التمارين الريا�شّية الأخرى

فو�ئد �مل�شي �ل�شحية
القلب  باأمرا�ض  لالإ�شابة  عر�شًة  اأقل  وجتعله  اجل�شم  �شحة  على  يحافظ  فه�  عديدة  ف�ائد  وللم�شي 

وال�شكتات الدماغية وينظم م�شت�ى الدم يف اجل�شم، مما يقي من ارتفاع �شغط الدم

كما اأنه يعالج ال�شمنة وزيادة ال�زن، وي�شد ع�شالت اجل�شم، خ�ش��شًا ع�شالت املعدة

ا �شرطان الثدي والق�ل�ن،  كما تعد ريا�شة امل�شي حائط ال�شد ملنع الإ�شابة بال�شرطان باأن�اعه، خ�ش��شً
وتقي من الإ�شابة مبر�ض ال�شكري

فعند امل�شي تتن�شط الدورة الدم�ية، وتنتظم �شكريات اجل�شم، كما تقي من الإ�شابة باأمرا�ض القلب، 
فامل�شي يخل�ض اجل�شم من الده�ن والك�ل�شرتول ال�شار الذي ي�شبب ت�شلب ال�شرايني

كذلك ين�شط امل�شي وظائف الدماغ ب�شكل عام، ويق�ي الذاكرة ب�شكل خا�ض، ويح�شن القدرات الذهنية 
لالإن�شان ويقلل من ال�شع�ر بالقلق والت�تر

كما يح�شن القدرة اجلن�شية لدى الرجال ويخل�ض اجل�شم من الطاقة والأفكار ال�شلبية، ويجعلها اأكرث 
اإيجابية وتفاوؤل

ا يعاِلج امل�شي ُم�شكلة ع�شر اله�شم، وحالت الإم�شاك املُزمن، وت�شُنّجات الق�ل�ن؛ ك�نه ُي�شاعد على  اأي�شً
حتريك الأمعاء، وُيخّفف الغازات، واأمل الق�ل�ن، واإفراغه

كيفية �مل�شي �ل�شحيح
وللح�ش�ل على اأف�شل النتائج لبد من ممار�شة امل�شي ب�شكل �شحيح 3 مّرات اأ�شب�عًيا، وملدة ل تقل عن 

�شاعة، مع ُمراعاة عدم الت�ّقف، اإل عند ال�شرورة لذلك

الدم�ية  الدورة  لأن  وذلك  مبا�شرة؛  الطعام  تناول  بعد  امل�شي  يجب  ول  ي�مه  بداية  يف  امل�شي  وميار�ض 
تن�شط بعد تناول الطعام، وال�شرر يك�ن اأكرث من الفائدة

اأو بعد تناول الطعام بثالث �شاعات، كما  الباكر،  اأن ميار�ض امل�شي قبل الإفطار يف ال�شباح  والأف�شل 
يجب البدء بالتدريج، اأي ع�شر دقائق يف الي�م ثّم ع�شرين دقيقة وهكذا حتى ال��ش�ل اإىل الفرتة الزمنية 

املطل�بة

�مل�شدر : جملة �شيدتي

املهم يف ريا�سة امل�سي حتريك جميع ع�سالت ج�سم االإن�سان" لتحقق الفائدة املرجوة ! 

 Diet of اخت�سا�سية التغذية عبري اأبو رجيلي، من عيادة
فوائد  من  املزيد  على  االآتي  يف  تطلعِك   ،  the Town

احللبة يف ال�سطور االآتية:
فو�ئد �حللبة يف حت�شني �أد�ء �جلهاز �له�شمي

احللبة ت�شاعد يف عالج التهابات الأمعاء

ميكن لنبتة احللبة اأن تلعب دوًرا فّعاًل يف حماربة م�شاكل اله�شم، 
التهابات  م�شكلة  يف  اإيجابيًّا  وت�شاهم  الإم�شاك،  لعالج  جيدة  فهي 

الأمعاء بف�شل دورها امل�شاّد لاللتهاب

فو�ئد �حللبة يف �لتخفيف من م�شتوى �لكول�شرتول �ل�شاّر 
يف �لدم

ا�شتناًدا اإىل اأبحاث علمية، متَّ ذكر الدور املهّم الذي من املمكن اأن 
الدم،  يف  ال�شاّر  الك�ل�شرتول  م�شت�ى  لتخفي�ض  احللبة،  نبتة  تلعبه 

بطريقة طبيعية. ولكن عليِك ا�شت�شارة طبيِبك

فو�ئد �حللبة يف �إدر�ر �حلليب
اإدرار احلليب عند  اأخرى ومنها حتفيز  لنبتة احللبة منافع �شحية 
املراأة املر�شعة، ولكننا بحاجة اإىل درا�شات علمية اأخرى ح�ل هذا 

امل��ش�ع

فو�ئد �حللبة يف �إ�شفاء �لنكهة �إىل �لغذ�ء
لتنكيه الأطعمة، ُت�شتعمل احللبة يف اأطباق غذائية متعددة، واأهمها 
ال�شلطات  يف  احللبة  اأوراق  ا�شتعمال  وميكن  الهندية،  الأطباق 

الي�مية

فو�ئد �حللبة يف تخفي�س �آلم �لدورة �ل�شهرية
تخل�شي من اآلم الدورة ال�شهرية باحللبة

اآلم  تخفيف  يف  ت�شاهم  التي  الطبيعية  املك�نات  من  احللبة  ُتعترب 
الدورة ال�شهرية. لكن عليِك با�شت�شارة طبيبِك اإن كنِت تعانني اآلًما 

حاّدة م�شاحبة لفرتة الدورة ال�شهرية، قبل معاجلة نف�شِك باحللبة

�مل�شدر : جملة �شيدتي

اأهمها التخفيف من م�ستوى الكول�سرتول ال�ساّر يف الدم .. اكت�سفي املزيد من فوائد احللبة يف هذا املقال
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نهاية  عطلة  ب�شبب  مت�ا�شلة  اأيام  ثالثة  العمل  عن  انقطاع  بعد 
الأ�شب�ع تلتها عطلة ر�شمية، اأتيته هرولة �شباح هذا الي�م. ا�شتقت 
اإىل مكاين واإىل النافذة واإىل خل�تي مع الأفكار! و�شلته قبل ع�شر 

دقائق، وبدل اأن اأعد القه�ة اأخرجت م�ش�دتي من حتت الأوراق. 
هل  املحرتمة:  القارئة  اإىل  بالكالم  اأت�جه  املقطع  هذا  بداية  يف 
حت�شني حني اأوجه اخلطاب للمفرد اأو اجلمع املذكر باأنني اأنتق�ض 
من قدرك؟ يف لغتنا العربية ويف املخاطبة تغلب �شفة الذك�رة على 
الأن�ثة وت�شملها. ولعل ذلك يع�د حلقيقة اأن ح�اء خلقت من اآدم اإذًا 
اأجد حرجًا  اآدم عنينا كالهما. ول  فهي جزء منه فاإذا ما خاطبنا 
اأوؤكد  الن�شائية )اإىل حد ما(.  اأن�شار احلركة  اأين من  يف ذلك مع 
لك اأنني ل اأق�شد جتاهل اأن�ثتك فاأنا اأي�شَا ح�اء بنت ح�اء واأختها 
قالبًا جمهزة مبا  و  قلبًا  باأنها خلقت  اأي�شًا  واأعلم  واأحبها.   واأمها، 
اإذا  فليفرح  الربوز،  و  لل�شدارة  ع�شقه  و  اآدم  ل�شتيعاب  حتتاجه 

باملنادى املذكر و لنفرح نحن بـ ) ---  (! 
�شـاأع�د اإىل املكان الذي بداأت منه. لي�شت الأم�ر كما تبدو.  مل اأتخيل 
قط باأن كل هذه احل�شرة يف العمل �شتطلقني اإىل ف�شاء بال حدود 
وعرب الأزمان، ومل اأتخيل باأن كل هذا الإحباط �شي�لد فرحًا غامرًا 
مبلقاكم.  مل اأعد اأ�شميها ب�شركة التحنيط! اإنها املكان ال�حيد الذي 
�شرت  لحقًا.  اإليكم  لي�شل  واأفكاري  ذكرياتي  �شدى  فيها  ينطلق 
الذي يحررين  املكان  واأغادرها وقلبي معلق فيها، هي  اآتيها هرولة 
ويطلق �شراح اأفكاري املنا�شلة يف �شبيل احلرية.  يف كل ي�م اأع�دها 

اأت�شاءل ما الذي �شتخطه مييني هذا الي�م. 
والآن اأطري عائدة اإىل مقاعد اجلامعة حيث �شمعت لأول مرة ق�شيدة 
من روائع ال�شعر التي قراأتها بعن�ان "اإىل األثيا من ال�شجن" للكاتب 
اأثناء احلرب  ل�فال�ض. كتبها حلبيبته عندما كان �شجينًا  ريت�شارد 
 .)1649( واألف  و�شتمئة  واأربعني  ت�شعة  عام  يف  الإنكليزية  الأهلية 
احلرية  مفه�م  عن  ظاهريًا  متناق�شة  فكرة  الق�شيدة  هذه  تعك�ض 

بالرغم من ال�شجن، يق�ل فيها: 

ل ت�شنع اجلدران ال�شخرية �شجنًا 
وكذلك الق�شبان املعدنية ل ت�شكل قف�شًا

لأن النف��ض الهادئة والربيئة ت�ؤمن بذلك وهي يف �ش�معتها 
عندما اأك�ن حرًا يف حبي 

وتك�ن روحي حرة 
 املالئكة املتاأملة يف ال�شماء فقط  

تتمتع بحرية كهذه..
اأم�شي ال�قت بالتخمني كيف �شتك�ن ردة فعلكم  اأتخيلكم يا رفاق، 
بالكتابة،  حماولة  اأول  لي�شت  قطعًا  هي  اخل�اطر.  هذه  قراءة  عند 
اإزاء  ينتابني  الذي  القلق  كل  مع  اأن�شره.   اأن  اأن�ي  عمل  اأول  لكنها 
ول� يف  اللقاء  بهذا  من طريف  غامرة  فرحة  هناك  اأن  اإّل  م�اقفكم 
باأن  واأدرك  ومتبادلة،  �شادقة  القل�ب  ر�شائل  باأن  واأعلم  �شفحات. 
النا�ض �شيك�ن ذلك  ل� ن�شرت ولقت ا�شتح�شانًا بني  مذكراتي هذه 
بف�شلكم: ال�قت الذي �شتكر�ش�نه لقراءتها وتزكيتها لع�شاق القراءة 
من معارفكم ولذلك اأ�شعر باأنني اأدين لكم م�شبقًا واأ�شكركم �شلفًا.. 
اأثناء فرتة الغداء اجتمع زمالء العمل �ش�يًا على نف�ض الطاولة وكانت 
ال�شركة.  يف  ق�ش�ها  التي  ال�شن�ات  عدد  ح�ل  الكربى  الدرد�شة 
ا�شرتجعت اأقدم امل�ظفات - وهي تعمل اأي�شًا يف ق�شم تدقيق العق�د 
فيها  تكمل  اأن  تت�قع  اأنها  ثم كيف  ال�شركة  القدمية يف  - ذكرياتها 
اأكرث من ع�شر �شن�ات اإىل حني التقاعد. زاغ نظري فيها واأنا اأ�شمع 
العق�د(.  )تدقيق  امل�شتحيلة  املهمة  يف  ع�شر  اخلم�شة  �شن�اتها  عن 
العمر  مقتبل  امراأة يف  من  ال�شنني  تتح�ل عرب  وهي  فجاأة  تخيلتها 
اإىل عج�ز يف الغابرين، ب�شعر اأبي�ض وجلد متجعد. تخيلت اأ�شنانها 
تقع واحدًا بعد اآخر من الهرم وهي منكبة على العق�د التي ل تنتهي 
ثم تبت�شم قائلة " املحافظة على العمل اأ�شعب من اإيجاده".  ثم قفز 
اإىل ذهني مق�لة لأحد احلكماء قراأتها قبل اأيام واأعجبتني كثريًا " 
اإذا مر اأ�شب�ع واأنت ت�ؤدي نف�ض العمل بدون جتديد، فافح�ض �شالمة 

ما  اأكتب  م�ش�دتي  اإىل  وهرعت  اجلمع  بني  من  ان�شحبت  قلبك". 
ت�شارب يف ذهني من اأفكار!   

مليئة  احلياة  ال�شتقرار.  من  اأكرب  نعمة  التغري  ال�شخ�شي  براأيي 
باملحطات واأنا اأحب اأن اأتنقل فيها كما تتنقل الع�شافري بني الأ�شجار 
والفرا�شات بني ال�رود. ل� ح�شرت كل علمي وف�ش�يل يف جمال واحد 
لرمبا اأجنزت فيه الكثري، لكني مفط�رة على حب التن�ع. ل�شت ممن 
يف  ف�شتنتهي  ذاهب  اأنت  اأين  تعرف  مل  " اإذا  الق�ل  عليهم  ينطبق 
املكان اخلطاأ " لكنني اأترك دفة القيادة حلد�شي من فرتة لأخرى، 
واأحب اأن اأعي�ض جتربة الي�م بكل تفا�شيلها واكت�شافاتها. وحد�شي 
ما  �شيئًا  اأجد  اأن  يف  اأخفقت  )حيث  ال�شركة  هذه  يف  اأنني  يخربين 
لأخترب جتربة جديدة. يخربين حد�شي  اأو  ما  اأمرًا  اأتعلمه( لأجنز 
دعم  خري  ال�شنديدة.  زميلتي  جتربة  فيها  اأعي�ض  لن  باأنني  اأي�شًا 
تعتقد  " اإن كنت  ك�يلي�  باول�  العاملي  الروائي  للكاتب  لراأيي مق�لة 

باأن املغامرة خطرة فجرب الروتني فه� قاتل". 
اأيقظنني من عامل  الق�شم،  اإىل  بع�دة زميالتي  الغداء  انتهت فرتة 
اأودعكم  وعليه  العق�د.  اأكدا�ض  يف  العمل  واقع  اإىل  اجلميل  اخليال 

م�ؤقتًا ب�عد الع�دة قريبًا.

بقلم: هدى البني

مت�شوقة للقائكم 
»احلياة مليئة بالتناق�سات، ما تريده ال حت�سل عليه، ما حت�سل عليه ال ت�ستمع 

به، املتعة ال تدوم، وما يدوم فهو ممل« 
قائل جمهول

ي�شتخدم الأطباء، منذ عدة �شن�ات، حقن الب�ت�ك�ض واحل�ش� اجللدي 
)الفيلر( لعالج جتاعيد ال�جه، لكن اإذا ثُبت جناح العالج الطبيعي 

اجلديد فقد ت�شبح هذه الإجراءات طي املا�شي
وقام العلماء باختبار الطريقة اجلديدة للعالج، على الفئران، التي 
يتم اخرتاق اجللد خاللها عن طريق نفاثات اله�اء، والتي عاجلت 

جتاعيد احلي�انات يف غ�ش�ن ثالثة اأ�شابيع
الطريقة  اأن  اإىل  احلك�مية،  كارولني  ن�رث  جامعة  فريق  واأ�شار 
املتقدمة  بالطرق  مقارنة   %30 بن�شبة  فعالية  اأكرث  كانت  اجلديدة 
اخلاليا  تعتمد  والتي  ال�شيخ�خة  مكافحة  يف  حاليا  امل�شتخدمة 
اجلذعية، وياأمل العلماء اأن تعمل هذه التقنية، التي تعمل على تعزيز 
اإنتاج الك�لجني، على الب�شر اأي�شا، ما ميهد الطريق ل��شيلة خالية 

من الإبر لعالج التجاعيد
تقدم  مع  مرونة  اأكرث  ي�شبح  اجللد  لك�ن  نتيجة  التجاعيد  وتتك�ن 

العمر، لأن اخلاليا تفقد قدرتها على التكاثر واإنتاج الك�لجني
وال�شعر  اجللد  هياكل  ي�شكل  اجل�شم  يف  بروتني  ه�  والك�لجني 
ب�شبب  تقريبا  عاما   25 �شن  يف  النخفا�ض  يف  ويبداأ  والأظافر، 
التعر�ض لل�شم�ض والتدخني،  ول ت�جد و�شيلة لإيقاف هذا النخفا�ض، 

حقن  طريق  عن  التجاعيد  لإخفاء  طرق  لإيجاد  �شع�ا  العلماء  لكن 
الب�ت�ك�ض واحل�ش� اجللدي

الإك�ش�زومات  اإىل  انتباههم  العلماء  ح�ل  فقد  الآن،  اأما 
تفرزها  التي  اخلل�ية،  خارج  احل�ي�شالت  اأو   )exosomes(
معل�مات  نقل  ميكنها  والتي  للت�ا�شل،  ك��شيلة  اجل�شم  يف  اخلاليا 
مثل احلم�ض الن�وي واحلم�ض الن�وي الريب�زي، اأو الربوتينات بني 

اخلاليا، ما قد ي�ؤثر على وظيفة اخللية املتلقية
جرعة  كانت  اإذا  ما  معرفة  وزمالوؤه،  ت�شينغ  كي  الربوفي�ش�ر  واأراد 
من  تقلل  اأن  ميكن  الب�شرية،  اجللد  خاليا  من  الإك�ش�زومات  من 
اإن الإك�ش�زومات تعمل مبثابة  التجاعيد لدى الفئران، وقال ت�شينغ 
ر�شالة تت�شمن معل�مات بداخلها، "مثل بعث خلية ما بر�شالة خللية 

اأخرى واإخبارها ما يجب القيام به"
واأ�شاف: "يف هذه احلالة، حتت�ي الر�شالة على حم�ض ريب�زي ن�وي 
تعليمات  تعطي  والتي  م�شفر،  غري  ريب�زي  ن�وي  وحم�ض  ميكروي، 

اإىل اخللية املتلقية باإنتاج مزيد من الك�لجني"
البنف�شجية  ف�ق  الأ�شعة  ل�ش�ء  الفئران  بتعري�ض  الفريق  وقام 
)بي(، ما ي�شرع ال�شيخ�خة وي�شبب التجاعيد، وبعد ثمانية اأ�شابيع، 

من  جرعة  الق�ار�ض  باإعطاء  العلماء  قام  لالأ�شعة،  التعر�ض  من 
الإك�ش�زومات من خاليا اجللد الب�شرية

يعتمد  الفريق جهازا  ا�شتخدم  بالإبر،  الإك�ش�زومات  ولتجنب حقن 
نفاثة من اله�اء لت��شيل الأدوية اإىل عمق اجللد

وبعد ثالثة اأ�شابيع، اأظهرت الفئران املعاجلة جتاعيد اأقل بكثري من 
تلك التي مل تخ�شع للعالج، وذلك بف�شل زيادة اإنتاج الك�لجني

و�شجل العلماء زيادة بن�شبة 30% يف اإنتاج الك�لجني يف اجللد املعالج 
بالإك�ش�زومات، مقارنة باجللد املعالج باخلاليا اجلذعية

نح�  مهمة  "خط�ة  تعد  النتائج  اأن  اإىل  ت�شينغ  الربوفي�ش�ر  واأ�شار 
تعزيز التجارب ال�شريرية الب�شرية م�شتقبال، لل�قاية من �شيخ�خة 

اجللد وعالجها"
�مل�شدر: ديلي ميل

اكت�ساف جديد قد يق�سي على اإبر "البوتوك�س" و"الفيلر" لالأبد
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حديث الذكريات:
يف حياة كل منا ذكريات تبقي حمف�رة داخلنا و�ش�ر حتفظها عي�ننا 
وحنني اآخاذ داخل �شدورنا واأ�ش�اق واإن اأخفتها كلماتنا ن�شحت بها 
وال�شداقة  الربيء  احلب  حيث  اجلميل  املا�شي  اأرث  اإنه   ماآقينا  
واأماكن  العائلة  واجتماع  والدرا�شة  الطف�لة  وذكريات  احلميمة 
نقف  حينما  اأحيانا  ال�حيد  عزاءنا  ...انها  عنها   وارحتلنا  اتيناها 
عاجزين اأمام حتديات  واقعنا فياأخذنا احلنني اإيل خزينة ذكرياتنا  
اأنف�شنا  فاأننا جند  واإن مل جند  اأنف�شنا  به عن  ن�شري  ما  بحثا عن 
ف�شيئا  �شيئا  خي�طها  ونغزل  الق�ش�ض  هذه  نن�شج  منا  �شع�ر  بال 
لتع��شنا عن ق�ش�ة احلياة اأننا  ل نغري التاريخ ولكن فقط ندفع عن 
اأنف�شنا ق�ش�ة احلياة ..كلنا مررنا بهذا ولكننا رمبا مل نت�قف عندها 
فاأننا  ذكرياتنا  من  واحدة  ا�شرتجعنا  فكلما  التاأمل  من  للحظات 
يف حقيقة الأمر نعيد ت�شكيلها علي نح� قد يك�ن مغايرا حلقيقتها 

اأحيانا وهذا ه� �شراب الذاكرة اأو ت�ش�هات الذاكرة ..

�سراب الذاكرة:
كانت اأول اأ�شارة لهذا امل�شطلح يف كتاب علم النف�ض لإدوارد في�شرن 
عام 1928 وكذلك لدي  �شيجم�ند فرويد واإن  مل ي�شتخدم م�شطلح 
بالقمع  املليئة  الطف�لة  ذكريات  اأن  اأعترب  حيث  الذاكرة   �شراب 
اأخري  لتطف� علي احلياة مرة  تع�د  ثم  الالوعي   تختبيء يف حالة 
العمر.  من  متاأخرة  مرحلة  يف  الأوهام   عن  متييزه  ي�شعب  ب�شكل 
كما اأ�شار اإىل وج�د ن�عني من ت�ش�هات الذاكرة :الأول ه� اعتالل 
احلقيقية  الذكريات  بني  التفرقة  من  ميكنها  ل  نح�  على  الذاكرة 
وال�همية والن�ع الثاين ه� الذكريات احلاجبة وفيها يحدث اأحالل 

ذكرى حمل اأخرى مبا ي�اريها عن ال�عي...

اأنواع الذاكرة :
تنق�شم ذاكرة الن�شان ايل ن�عني :الذاكرة ق�شرية املدي )الف�رية ( 
immediate memory والتي حتمل كمية قليلة وم�ؤقتة 
من املعل�مات  وهي ذاكرة عملية كاأن يري املرء م�شهدا جميال ومتر 

به رائحة ذكية اأو اأن يتذكر نتيجة اأهداف مباراة حتي تتغري ..

والذاكرة طويلة املدي
 long term memory 

وتنق�سم ايل ق�سمني هما : 
الذاكرة ا لالواعية واملتعلقة باملهارات احلركية مثل قيادة ال�شيارة 

وتعلم بع�ض الفن�ن كالعزف علي البيان� . 

والذاكرة ال�اعية حيث حفظ املعل�مات ال�شخ�شية والي�ميات التي 
والحداث   بال�قائع  )خا�شة  ال�قائعية  الذاكرة  تت�شمن  و  نعي�شها  
كاحل�ش�ل علي اأول �شهادة درا�شية ( والذاكرة الدللية )احلقائق 

واملعل�مات العامة مثل اجلزائر عا�شمة اجلزائر (.

بداية الأكت�ساف :

وقد كان اكت�شاف هذه الن�اع من الذاكرة عام 1953 حينما اأزيلت 
اأجزاء من املخ م�ش�ؤولة عن الذاكرة  ملري�ض م�شاب بال�شرع  يدعي 
هرني م�ل�ش�ن .ومن بعدها اأ�شبح م�ل�ش�ن مادة خ�شبة لدرا�شة 
الذاكرة فقد كان باأ�شتطاعته تذكر ما مر به منذ اإحدي ع�شر عاما 
ال اأنه ل ميكنه ا�شرتجاع ما حدث له خالل عامني قبل العملية !!! 
وعلي الرغم من احتفاظه بالذاكرة ط�يلة الأمد ال اأنه ي�شتطيع لعب 

ال�شطرجن مبهارة لكن ل ميكنه تذكر متي تعلمها ؟!!..

ال�ش�ؤال الذي يتبادر ايل اذهاننا  :متي يحدث التغيري يف ذكرياتنا  ؟ 
بالطبع الجابة خالل ن�منا  فذاكرة الأحداث ق�شرية الأمد تخزن 
يف منطقة من الدماغ ت�شمي hippocampus ) احل�شني ( 
بينما تخزن الذاكرة ط�يلة الأمد يف neocortex  )الق�شرة 

الدماغية ( 

 وخالل الن�م يحدث تر�شيخ ودمج الذكريات والأفكار عرب انتقالها 
بت�طيد  العملية  الدماغية   وتعرف هذه  الق�شرة  اإىل  من احل�شني 
يف   memory consolidation الذاكرة  ت�شلد   اأو 
 sleep spindles املغزلية  الن�م  خي�ط  اأن  اإذ  الدماغ 
حتدث  الدماغ  م�جات  من  ن�ع  وهي  الذاكرة  بت�طيد  واملرتبطة 
ب�شكل مغزيل اأثناء مراحل الن�م الأوىل املعروفة بعدم وج�د اأحالم 

اأو عدم وج�د حركة �شريعة للعينني  وكلما زادت هذه امل�جات زادت 
قدرة املرء علي التذكر يف الي�م التايل ..ولإن التمثيل الذهني للحدث 
اأعادة بناءه و�شياغته  عادة ما يت�شكل يف الي�م التايل حلدوثه بعد 

اأثناء الن�م  فهذا  يف�شر ما ي�شيبنا  اأحيانا من �شراب الذاكرة .

روؤيتني حلادث واحد ..وهم اأم حقيقة ؟!:

لذلك فال تتعجب من روؤيتني خمتلفتني ل�شخ�شني ح�ل حدث واحد 
تذكر  كيفية  يف  ق�ية  فردية  اختالفات  فهناك  حق  علي  وكالهما 
ي�شلط  �شخ�ض  فكل  التفا�شيل  نقل  يف  املتفاوتة  وقدرتهم  النا�ض 
ال�ش�ء علي الأ�شياء التي تهمه وفق ميزان خا�ض للتقييم يختلف من 

�شخ�ض لإخر ح�ل اأهمية الأحداث وفق فائدتها .

لقد �شدمنا العلم يف اأعز ما منلكه من ذكريات كانت مبثابة اجل�هر 
الذي نرتكن عليه دوما ..

د.حممد فتحي عبد �لعال

املراجع :

1-مقال �شر�ب �لذ�كرة..ماذ� �لذي ينتقيه �لدماغ 
لالحتفاظ به وكيف ؟ للباحثة فالنتينا �شرين�شيفا 

2- كتاب �شر�ب �لذ�كرة للباحثة جوليا �شاو

�سراب الذكريات 

تداول رواد الت�ا�شل الجتماعي يف العراق مقطع فيدي� يظهر عج�زا 
و�شفه متفاعل�ن باأنه "عامل عراقي لقي نهاية م�ؤ�شفة"، وه� يطلب 

احل�ش�ل على بنطال من اأحد مراكز الإعانة

من  العديد  در�ض  وقد  اإيليا،  حميد  جميل  ا�شمه  اإن  العج�ز  وقال 
ال�شهادات،  من  عددا  ونال  والهند�شة  والريا�شيات  كالطب  العل�م 
كما �شاهم يف تط�ير جهاز خا�ض ا�شتفادت منه طائرات اخلط�ط 

اجل�ية العراقية

اأحد  مع  بها  حديثه  اأثناء  الإجنليزية  اللغة  من  متمكنا  اإيليا  وبدا 
الأ�شخا�ض يف الفيدي� املتداول

وجيز  ريا�شية يف ظرف  م�شائل  يحل  وه�  اآخر  فيدي�  كما ظهر يف 
ودون اللج�ء اإىل الآلة احلا�شبة، ما اأثار ده�شة الكثري من املعلقني، 

الذين اأ�شف�ا ملا اآل اإليه �شخ�ض بقدراته الذهنية
على  من�ش�را  اخلالدي  علي  العراقي  الإعالمي  كتب  جهته،  من 
"اإن�شتغرام" قال فيه اإن اإيليا البالغ 85 �شنة، يقيم يف دار "الر�شاد" 

للم�شنني و مل يتزوج لأنه نذر نف�شه لرتبية اإخ�ته
واأ�شاف اأن جميع اإخ�ته "ترك�ا العراق و�شافروا اإىل اخلارج )...( 
ول ي�جد لديه اأحد هنا يف العراق حاليا، وه� الآن ل يجد من يعينه 

اأو يتفقد و�شعه"
RT + "مل�شدر: "تويرت�

مل يتزوج الأنه نذر نف�سه لرتبية اإخوته
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Major Investments in Frontline Care Critical 
to Ending Hallway Health Care

TORONTO — Ontario is making major 
investments to expand home and community 
care to help end hallway health care and build 
more capacity in communities across the 
province. 

Today, Christine Elliott, Deputy Premier 
and Minister of Health, was at Hillcrest 
Reactivation Centre to announce that the 
government is investing an additional 
$155 million this year to expand home and 
community care services.  

"Home and community care play a critical role 
in ending hallway health care," said Elliott. 
"By making these significant investments and 
supporting partnerships between home and 
community care providers and busy hospitals, 
patients will experience quicker transitions 
between receiving hospital care and returning 
home with the appropriate support they need 
to properly recover, while also making sure 
hospital beds are available for those who need 
them."

As a part of this investment, the government is 
providing $45 million for targeted innovative 
integrated care models in high-need areas.

"Certain areas in Ontario are experiencing 
higher-than-average rates of patients receiving 

care in unconventional spaces," added Elliott. 
"By investing in targeted partnerships between 
hospitals and home and community care 
providers in these regions, we can tackle the 
challenge of hallway health care head on to 
ensure patients are receiving the high-quality 
care they expect and deserve."

By investing in more frontline patient care, 
the province can provide:

1.8 million more hours of personal support 
services

490,000 more nursing visits and 100,000 more 
therapy visits

Services in the community like homemaking, 
meals, transportation and caregiver supports

Additional direct community services for 
patients with acquired brain injury and people 
living in supportive housing.

"Home Care Ontario applauds today's 
announcement of new funding for home and 
community care," said Sue VanderBent, CEO 
of Home Care Ontario. "This new money will 
help deliver more care at home, which is the 
quickest and most cost-effective way to end 
hospital overcrowding. It will help people 
avoid hospital admissions altogether as well as 
help people get home from hospital even faster. 
We commend the government for continuing 
to make home care a key priority."

"These are important investments for patients 
in home and community care," said Jo-Anne 
Poirier, President and CEO of VON Canada. 
"The government's approach of funding 
proven, innovative practices will accelerate 
the system's ability to provide patients the right 
services, at the right time and in the right place. 
This critical focus will further support patients 
in receiving much-needed care with the added 
comfort and peace of mind of remaining in 
their own homes and communities."

 QUICK FACTS

The 2019 budget committed $124 million in 
home care and $20 million in community care. 
The government is providing an additional 
$11 million for home and community care, 
bringing the total new investment to $155 
million.

In addition to the $45 million in new funding 
for targeted innovative integrated care models, 
the government is investing $63 million in 
existing integrated care models.

Government of Ontario 

Ontario Expanding Home and 

Community Care Services

DAILY SABAH WITH WIRES
Two Muslim teachers in Canada's second-
largest city Montreal were fired from their jobs 
after refusing to remove their headscarves at 
work over a recent controversial law to ban 
public employees from wearing religious 
symbols, local media reported Monday.

The proposal to ban such symbols was 
introduced in the Canadian province of 
Quebec last June and prohibited civil servants, 
teachers, nurses, bus drivers, lawyers and 
other people who interact with the public from 
wearing religious symbols while at work, 
including Sikh turbans, Christian jewelry 
and Jewish kippahs, but the focus of the 
controversy has been on headscarves worn by 
many Muslim women living in the province.

Catherine Beauvais-St-Pierre, chairman of 
the Alliance des professeures et professeurs 
de Montréal, a professional trade union that 
represents teachers in the city, told reporters 
that the two Muslim teachers,whose names 

were withheld, were told by the school boards to 
"remove their headscarves or face dismissal."

"We're hearing about some of our teachers 
working in tense conditions, being asked very 
personal questions about their faith," Beauvais-
St-Pierre said, adding that "The law has opened 
the door to these kinds of questions and behavior."

Speaking of the recent firing incidents, Jean-
François Roberge, Minister of Education in 
Quebec, said that it is not a surprise since the 
ban is now a law and they are going to enforce it.

"Every school board has an obligation to enforce 
the law. Those who do not comply with the law 
may face a penalty. For those who do not want 
to face penalties, there is the option of removing 
their headscarves and doing their job," he said.

The controversial law known as Bill 21 
stirred a fiery debate and thousands of 
demonstrators attended a recent march in 
Montreal to protest the measure, with some 
holding signs saying, "No one tells women 
what they can wear" and "It's what's in 

my head, not on my head, that matters."

Nelson Wiseman, a political science professor 
at the University of Toronto previously said that 
"The proposed legislation will affect Muslims 
more than other groups as they are the fastest-
growing religious group." Muslims represent 
about 3% of Quebec's 8.3 million people.

The National Council of Muslims of Canada 
(NCCM), which has reacted to the bill since 
the beginning, has appealed to the Quebec 
Supreme Court for the annulment of the 
law and the court process is still ongoing.

2 Muslim teachers fired from Canadian schools
for refusing to remove headscarves
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COLUMBUS, OHIO — Today, Premier Doug Ford and Ohio Governor 
Mike DeWine had a successful meeting where they committed to work 
together to strengthen trade ties, enhance business competitiveness, 
and improve the lives of the people they serve.
Ontario and Ohio are taking action to make it easier for companies 
in their respective jurisdictions to do business. The governments 
have agreed to explore concrete steps to improve market access and 
procurement issues for both Ontario and Ohio businesses.   
"Governor DeWine and I are 100% committed to joining forces to 
remove barriers to success for businesses," said Premier Ford. "This 
commitment will help us foster more open trade and protect good-

paying jobs for the millions of workers and businesses that depend on 
the two-way trade over our shared border every day."
"Today was a great opportunity to talk about the needs of Ohio, the 
needs of Ontario and the goals we share," said Governor DeWine. "I 
look forward to continuing the dialogue to drive economic growth and 
jobs for the people of Ohio and the people of Ontario."
The leaders agreed to advance these critical discussions and their shared 
priorities at the upcoming Winter Meeting of the National Governors 
Association.
The leaders further agreed to support the continued safe and responsible 
operation of Enbridge Line 5, a major pipeline that carries petroleum 
from Western Canada to Ontario, Eastern Canada, Ohio and Michigan, 
which will help protect good-paying jobs for hardworking people. 
This critical piece of infrastructure supports businesses and local 
communities throughout the region on both sides of the border.
The leaders also had a productive discussion on how to address and 
mitigate blue-green algal blooms and their impact on Lake Erie. Ontario 
and Ohio will continue to work together to help reduce phosphorus 
entering Lake Erie. 

Government of Ontario 

NEWS

Helping housing providers keep 
evicted criminals out of the system

TORONTO ― Ontario is protecting 
people who live in community 
housing, especially vulnerable 
seniors and children, by allowing 

housing providers to turn away tenants who 
have been evicted from community housing 
for serious crimes.
"Our government is sending a clear message 
that dangerous criminal activity is not welcome 
in community housing," said Steve Clark, 
Minister of Municipal Affairs and Housing. 
"People shouldn't have to worry about their 
children's safety when they're playing right 
outside their front door."
While community housing providers can evict 
tenants for serious crimes like drug trafficking, 

harming individuals or damaging property, 
some simply re-apply to live in the same 
building. Starting today, housing providers 
have the discretion to turn away prospective 
tenants who have been evicted from 
community housing for these illegal activities 
and who pose a threat to the community.

"I want to thank the provincial government for 
moving forward on this important change in 
legislation requested by the City of Toronto," 
said John Tory, Mayor of the City of Toronto. 
"Through this new change, we are putting 
the safety of the vast majority of tenants in 
community housing first and sending a strong 
message to criminals who choose to threaten 
families and seniors in their homes."

This is just one of many measures the Ontario 
government is taking to protect innocent 

families from violence related to drugs, guns 
and gang activity, while making sure that all 
Ontarians have a safe and affordable place to 
live.

 QUICK FACTS

Community safety is an important part of 
Ontario’s Community Housing Renewal 
Strategy, the province’s plan to sustain, repair 
and grow our community housing system.

More than 250,000 families live in community 
housing in Ontario.

Ontario has over 1,000 community housing 
providers, including non-profits, housing co-
operatives and municipalities. All are essential 
in the development, delivery and ongoing 
sustainability of community housing.

Government of Ontario

Ontario Making 
Community 

Housing Safer

Premier Ford and Governor DeWine
Begin Discussions to Remove Trade Barriers
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Guns
 Liberal

Liberals already introduced Bill C-71, 
expanding firearm background checks. But 
they’ve rolled out more gun policy mid-
campaign, promising to ban semi-automatic 
assault-style rifles and buy back any that were 
legally purchased. Like the NDP, they want 
to give cities more power to restrict or ban 
handguns. The party has reiterated it will not 
bring back the long-gun registry.

 Conservative

Leader Andrew Scheer is strongly against a 
handgun ban, arguing it punishes lawful gun 
owners. He’s proposing lifetime bans for those 

convicted of violent crimes or gang activity, 
and for those who buy firearms in bulk and 
resell them on the black market. Conservatives 
have also promised more money for police to 
combat gun and gang violence.

 New Democrat
The party has not endorsed a national handgun 
ban but has called for cities to be given the 
power to ban handguns in their jurisdictions. It 
also wants to crack down on illegal handguns 
and assault weapons and target gun smuggling. 
Following gun violence in 2018, Leader 
Jagmeet Singh called on Liberals to spend 
$100 million a year to tackle gang violence.

 Bloc Québécois 
The party has not released a policy on this issue. 

But guns have been a big talking point in Quebec 
since the 2017 mosque shooting that claimed 
six lives. The province instituted its own gun 
registry a year after the shooting, though most 
guns still have not been registered.

 Green 

Greens are in favour of both a handgun and 
an assault rifle ban. To make it happen, they 
would run a confidential buy-back program. 
The party wants to make sure they are “kept 
out of our cities.” It would permit handguns if 
“restricted to secure shooting ranges.”

 People,s Party 

The party has criticized any moves to make 
gun ownership more complex and supports 
lifetime firearm certifications after proper 
vetting and training. It promises anyone who 
legally bought a gun and had to relinquish it 
to the government due to new rules would 
be reimbursed. It wants future regulation of 
firearms to be handled by Parliament, not 
police or cabinet.

Health Care
 Liberal
Liberals have promised to take the "critical 
next steps" toward a national pharmacare 
program but are giving few details beyond 
that. The Liberal government signed a health 
care funding agreement with the provinces and 
territories, promising a three per cent annual 
health transfer increase with more funding 
for mental health, addictions and home care 
programs.

 Conservative
Conservatives also have pledged to increase 
health transfer payments by at least three per 
cent every year and uphold other parts of the 
health accord. They’ve dismissed pharmacare 
and would instead focus on those not covered 
provincially or at work. To tackle wait times, 

the party has promised $1.5 billion to buy 
more MRI and CT machines.

 New Democrat

New Democrats say they want to expand 
the current model to include mental health, 
dental, eye and hearing coverage. They are 
also proposing a “pharmacare for all” plan, 
covering Health Canada-approved drugs, 
by late 2020. It would cost an estimated $10 
billion annually — cheaper than the plan 
being looked at by Liberals. They oppose any 
privatization.

 Bloc Québécois 

The party has warned Ottawa that Quebec 
needs more money if a national pharmacare 
program is to be implemented. The Bloc also 
argues Quebec should be compensated for the 
cost of drugs, which, according to the party, 

will go up significantly if and when the new 
North American free trade deal is enacted.

 Green 

Greens promise to boost funding to train 
doctors and nurses and expand midwifery 
programs. They want to extend health care 
coverage to include universal pharmacare 
plus dental care for low-income Canadians. 
The party also says every Canadian should 
have the right to a “living will” to limit or 
deny medical treatment. To address the opioid 
crisis, the party would decriminalize all drug 
possession.

 People,s Party 

The party claims there’s too much federal 
meddling in health care. It’s proposing making 
provinces and territories fully responsible for 
funding and managing health services. To 
do that, it would replace the federal health 
transfer with tax points, allowing provinces 
to raise their own money. Leader Maxime 
Bernier also wants more options for private 
healthcare.

Housing
 Liberal
The Liberals’ $55-billion plan would build 
100,000 affordable homes over a decade and 
includes first-time home-buyer subsidies of 
10 per cent on a new home purchase and 5 
per cent on resale homes — with restrictions. 
Liberals would loosen restrictions in expensive 
markets and impose a surtax on absentee 
foreign owners. They would offer interest-free 
loans up to $40,000 to make homes resilient 
to extreme weather.

 Conservative
Andrew Scheer says he would ease regulations 
to get new homes built. He would raise 
amortization limits to 30 years for CMHC-
backed mortgages and review the mortgage 

“stress test” for first-time buyers. The party 
would implement a 20 per cent green homes 
tax credit for up to $20,000 spent over two 
years to pay for energy-saving renovations.

 New Democrat

New Democrats want to build 500,000 affordable 
housing units over 10 years; until then, they 
propose a rental subsidy. They want to scrap the 
federal GST/HST for those constructing new 
affordable units. The party would reintroduce 
30-year terms for mortgages insured by the 
CMHC for first-time buyers and give low-
interest loans to retrofit houses. It proposes a 15 
per cent surtax on foreign buyers.

 Bloc Québécois

The Bloc proposes allowing natural disaster 
victims be able to take money out of their 

RRSP without penalty or tax to renovate 
their home post-disaster. They would have to 
prove damage was caused by a climate change 
related event. It also wants more money for 
Quebec social housing but hasn’t provided a 
detailed plan for spending it.

 Green 

The party wants a rethink of the CMHC and 
more resources available for housing co-ops. 
It would like to build 25,000 new affordable 
units and renovate 15,000 others every year 
for the next 10 years. Greens want to legislate 
housing as a “legally protected fundamental 
human right for all Canadians” and appoint 
a minister of housing to oversee the National 
Housing Strategy.

 People,s Party 

The party has not released specific policy on 
this issue— but Leader Maxime Bernier has 
blamed high housing costs in Toronto and 
Vancouver on zoning regulations and high 
immigration levels.

Immigration
 Liberal

Immigration has increased under the Liberals; 
321,045 immigrants came in 2018 — the 
largest number since the First World War. The 
party hopes to bump that number to 350,000 
by 2021. Liberal Immigration Minister Ahmed 
Hussen said he wants to accept more refugees, 
while the Liberal government has imposed 
measures to crack down on “asylum-shopping” 
and regulate immigration consultants.

 Conservative

Conservatives haven’t said how many 
immigrants they would accept each year. 
But leader Andrew Scheer has stressed the 
importance of “economic immigration” and 
prioritizing those facing “true persecution.” 
Conservatives also want to crack down on 

illegal border crossings. They would instead 
promote the private sponsorship of refugees 
and increase refugee screening.

 New Democrat

The NDP don’t cite a specific number when 
asked how many immigrants they would 
accept. The party has stressed the need to 
tackle applicant backlogs and prioritize family 
reunification. It promises to regulate the 
immigration consultant industry and get rid 
of the Safe Third Country agreement, which 
prevents migrants who made claims in the 
U.S. from making claims in Canada.

 Bloc Québécois 

The party says the Quebec National Assembly 
should decide how many immigrants and 
refugees the province accepts— not the federal 
government. It wants Quebec exempted from 

the Multiculturalism Act. Like the NDP, the 
party wants to scrap the Safe Third Country 
agreement and give Quebec veto powers over 
federal decisions to expel refugees.

 Green 

Greens want to increase immigration to 
places that can’t fill job vacancies, but don’t 
cite targets for the number they would accept. 
The party also wants to start a discussion 
about climate refugees. Greens want them 
included as an official refugee category. They 
too want to get rid of the Safe Third Country 
agreement.

 People,s Party 

The party says it believes current immigration 
levels are “unsustainable.” It suggests a 
substantial drop in immigration, from 321,045 
(the 2018 number) to between 100,000 and 
150,000. It wants fewer refugees, too, and 
would rely instead on private sponsors. It 
promises to designate the entire border an 
official port of entry, fence off problem areas 
and send back those crossing illegally.
Check out the rest at https://newsinteractives.cbc.

ca/elections/federal/2019/party-platforms/

rates on student loans and put more money 
into Canada Student Grants. It also wants to 
expand the education benefit from veterans 
and implement a national school nutrition 
program.

 Bloc Québécois 

The Bloc want larger transfer payments 
to provinces and territories to help pay 
for education and finance more university 
research. It is also in favour of building a 

Francophone university in Ontario, a project 
the province cancelled late last year but is 
now pursuing again.

 Green

Greens want to get rid of university and 
college tuition — and forgive any existing 
federal student debt. The party wants to make 
sure all Indigenous students have access to 
post-secondary education while expanding 
curriculum on Indigenous education overall. 

It would boost funding for training new 
immigrants in English and French and supports 
a national school lunch program.

 People,s Party 

Leader Maxime Bernier feels the federal 
government intervenes too much in education 
and calls it “provincial jurisdiction.” But he 
has yet to outline exactly what he would do to 
change the current system.

Parties, Concerns
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Canada Votes 2019
How do the main parties compare on these issues?
Read the policies and promises of the six main parties on this election's pressing issues. These will be 
updated as parties add to their platforms ahead of the Oct. 21 election.

Carbon Tax
 Liberal
The Liberals set a minimum carbon price of $20 
per tonne this year, increasing $10 a year to $50 
by 2022, and imposed a carbon tax on businesses 
and individuals in provinces with no federally 
approved carbon price plan. In those provinces, 
Ottawa is handing back carbon tax rebates to 
most residents. The tax has faced unsuccessful 
court challenges from several provinces.

 Conservative
Conservatives have called the Liberals’ carbon 
tax ineffective and have vowed to repeal it. The 
party would leave it to the provinces to decide if 
they want to put a price on carbon. It promises 
to reduce carbon emissions by investing in green 
technology funded in part by polluters who fail to 
meet new standards, but haven’t explained how 
this would be more effective than a carbon tax.

 New Democrat
New Democrats are in favour of continuing with 
a carbon tax and the rebate program. However, 
Leader Jagmeet Singh wants to crack down more 
on heavy emitters. He said he wants those who 

produce the most emissions to “have the most 
burden” and vows to change the requirements 
slightly for industrial emitters.

 Bloc Québécois 
The Bloc is in favour of a carbon tax but argues 
the Liberal plan doesn’t go far enough. It wants 
a tax of $30 per tonne on greenhouse gases in 
provinces where emissions per capita are higher 
than average. This would increase to $200 per 
tonne by 2030. The charge wouldn’t apply in 
“greener” provinces like Quebec.

 Green 
Leader Elizabeth May supports the carbon tax, 
saying putting a price on carbon has been “one of 
the cornerstones of Green Party climate policy for 
many years.” But she said it alone is not sufficient 
to meet the emissions targets of the Paris Accord, 
a target she hopes to double.

 People,s Party 
The People’s Party plans to get rid of the carbon 
tax, citing an increased cost for business and the 
threat of job losses. Instead, it plans to allow 
provinces to reduce emissions through their own 
programs “if they want to.”

Child Care
 Liberal
The Liberals’ have increased the amount families 
will receive under their Canada Child Benefit 
and propose a further 15 per cent increase for 
families with kids under one. The party wants 
to make parental benefits tax-free and promise 
up to 250,000 new child care spaces for before 
and after school. They’ve also proposed 15-week 
leave for adoptive parents.

 Conservative
The party has pledged to maintain Liberal 
initiatives — it would continue with the Canada 
Child Benefit and increase social transfer payments 
by at least three per cent every year, which helps 
provinces and territories finance childcare and 
early learning. Leader Andrew Scheer made a 
new promise to make Employment Insurance 
benefits for new parents tax-free.
 New Democrat
New Democrats would commit $1 billion to 

affordable, not-for-profit child care in 2020 and 
increase it yearly. They plan to build on child-
care programs already in place in some provinces, 
including Quebec, British Columbia and Alberta. 
The party also would like to implement a national 
school nutrition program — something the 
Liberals are also considering.

 Bloc Québécois 
The party has not released a policy on this issue. 
That’s likely because it’s not really an issue 
in Quebec; the province already has its own 
extensive subsidized child-care program.
 Green 
The party wants a universal child-care program, 
with an emphasis on creating child-care spaces 
in workplaces. It also plans to create a children’s 
commissioner, an advocacy role to ensure children 
are considered in government policy.
 People,s Party 

The party has not released a policy on this issue.

Climate Change
 Liberal

Liberals plan to phase out coal power by 2030 
to help meet the Paris agreement’s carbon 
emission reduction targets. They pledge net-
zero emissions by 2050. The party wants to 
end “inefficient” fossil fuel subsidies and 
protect a quarter of Canada's natural land and 
ocean habitats by 2025. It plans to ban some 
single-use plastics and plant 2 billion trees 
over 10 years.

 Conservative

Conservatives say they are committed to 
meeting the Paris agreement target but would 
axe the carbon tax. They propose replacing a 
policy taxing heavy emitters with requirements 
they invest in clean technology or research. 

The party wants to sign agreements allowing 
Canada to get credit for helping achieve 
emissions reductions internationally and launch 
a green-tech patent tax credit for businesses.

 New Democrat

The NDP says it wants to reduce emissions by 
38 per cent below 2005 levels by 2030. To get 
there, it would spend $15 billion retrofitting 
buildings and create a “climate bank” to invest 
in renewable energy and clean technology. It 
wants to introduce a single-use plastics ban 
by 2022 and to boost the support fund for 
communities hit by natural disasters.

 Bloc Québécois 

The Bloc is committed to meeting the Paris 
agreement targets — and examine exceeding 
them. It opposes building pipelines or 

investing in fossil fuel projects, promising to 
cut subsidies within 100 days post-election. 
The party proposes using money saved on 
subsidies to promote clean energy. It wants 
Quebec to have a veto over any pipeline that 
would run through the province.

 Green 

The Greens aim to reduce emissions to 60 per 
cent below 2005 levels by 2030— doubling 
Canada’s current Paris agreement targets— 
and hit net-zero emissions by 2050. The party 
would ban fracking, end imports of foreign 
oil and oppose fossil fuel projects. It says it 
would end fossil fuel subsidies within a year.

 People,s Party 

Leader Maxime Bernier acknowledges climate 
change is happening, but isn't convinced 
humans play a role. He has said he would do 
"nothing" to address climate change and leave 
it to the private sector to find solutions. The 
party would withdraw from the Paris accord, 
get rid of green subsidies and ditch “unrealistic 
greenhouse gas emission reduction targets.”

Deficits
 Liberal
The party had pledged to keep deficits 
under $10 billion and said its government 
would balance the books by 2019. It hasn’t. 
The Liberals’ spring budget included extra 
spending and projected a deficit of $19.8 
billion for 201920-. Given current trends, the 
finance department doesn’t predict a return to 
balanced budgets until at least 2040.

 Conservative
Leader Andrew Scheer has criticized the 
Liberals> spending and promised his party 
would erase the deficit while cutting taxes. He 

hasn’t announced much on how he’ll do that 
just yet, but has said he’d cancel at least $1.5 
billion in corporate handouts and subsidies. He 
has revised a promise to balance the books in 
two years and is now aiming to do it over five.

 New Democrat

The party plans to balance the budget “when 
prudent” but has no target date. That’s a stark 
contrast to the 2015 campaign, when the 
party promised to run four years of balanced 
budgets.

 Bloc Québécois 

The party has not released a policy on this 
issue but has criticized the Liberals over how 

they are reducing the deficit, claiming it’s 
being done “artificially” through “accounting 
maneuvers” and accusing the government of 
placing the burden on the provinces.

 Green 

Leader Elizabeth May has committed to 
balancing the budget in five years. Among 
the ways she says her party would do it is by 
increasing the corporate tax rate to 21 per cent, 
raising $2 billion from a “wealth tax,” imposing 
a new tax on sugary drinks, and imposing a 
financial transactions tax of 0.5 per cent.

 People,s Party 

Leader Maxime Bernier has promised to 
eliminate the deficit within two years and 
maintain a balanced budget after that. He has 
yet to provide any concrete details on how his 
party would do this.

Education
 Liberal

Liberals want to attract more foreign students 
to Canadian universities from a broader 
range of countries. Before the campaign, they 
pledged almost $30 million over the next five 
years towards recruitment. The party has also 

committed to working with Ontario to fund a 
French- language university in the province 
and pledged budget money to a national school 
lunch program.

 Conservative

Conservatives have promised a boost to 
the Registered Education Savings Plans, 

raising contributions from 20 to 30 per cent 
for every dollar invested up to $2,500 a 
year, to a maximum of $750 a year. Leader 
Andrew Scheer backed away from a tax 
credit for parents who send kids to private 
and independent schools after critics said it 
benefited the wealthy.

 New Democrat

The NDP’s goal is to work towards free 
university and college tuition. To get there, 
they say they’ll work with provinces and 
territories to put a cap on and reduce tuitions. 
The party says it will eliminate federal interest 
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