
25
th

 Is
su

e 
 N

o
ve

m
be

r 
20

19

توقف عن البلطجة بال رجعة
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Canadian Diversity

Why Justin Trudeau is taking his time
picking a new cabinet
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بعد اأن تابعنا االإنتخابات الفيدرالية الكندية والحظنا قيمة �صوت الناخب 
ومدى تاأثريه يف املعادلة ال�صيا�صية ويف تقرير م�صري االأحزاب املتناف�صة، 
التفكري  العرب  الكنديون  الناخبون  يبداأ  اأن  مبكان  الواجب  من  اأ�صبح 
كندا.  يف  ال�صيا�صي  القرار  �صناعة  يف  وتاأثري  كيان  لهم  لي�صبح  جديًا 
اأعتقد اأنه قد اآن االأوان لن�صتثمر يف القوا�صم التي جتمعنا يف بلدنا الثاين 
فلنبني على  واحدة  وثقافتنا  واحدة  فلغتنا  اأمامنا  والطريق ممهد  كندا 
ذلك، اإذ لي�س من ال�صهل اأن يتحالف اأحدنا مع ال�صيني اأو الهندي اأو مع 
اأي جالية اأخرى. فلماذا ال ن�صكل كتلة اأو رابطة لتوحيد اأ�صواتنا كجالية 
وتوجيهها حزمة واحدة للحزب الذي نرى اأنه اأ�صلح لنا وللمجتمع الكندي 

عمومًا، ملاذا نرتك اأ�صواتنا تذهب يف مهب الريح دون اأثر اأو تاأثري. 

�صوتك هو حق لك وحق عليك، حق لك اأن تديل به واأن ت�صارك باالإنتخابات 
الذي  للحزب  �صوتك  متنح  اأن  عليك  وحق  اآخر،  مواطن  اأي  مثل  مثلك 

يحمي وجودك ويرعى م�صاحلك. 

ناخب  اأي  اأو  الباك�صتاين  اأو  العربي  الناخب  ينظر  اأن  من اخلطاأ مبكان 
ينتمي جلالية ما يف كندا اأن ينظر اإىل �صندوق االإنتخابات كنظرة الناخب 

الكندي �صليل االأباء املوؤ�ص�صون لكندا،

 Fathers of Confederation
نعم.. اأنت تت�صاوى مع هذا الناخب بحق املواطنة لكنه لي�س م�صتهدفًا من 

االأحزاب التي تناه�س املهاجرين واالأقليات. 

والواجبات  بنف�س احلقوق  وتتمتعان  واحد  بلد  تعي�صان يف  وهو  اأنت  نعم 
لكنك لن تكون مواطنًا كنديًا غربيًا مثله حتى لو ان�صلخت من جلدك. 

مالنا احلقيقي يف  راأ�س  اأ�صواتنا هي  باأن  ندرك  اأن  ينبغي  نحن كجالية 
هذه البالد ومن ال�صرورة مبكان اأن ال منار�س الرتف والبالهة ال�صيا�صية 
فنبعرث اأ�صواتنا هنا وهناك، ومن ي�صتند على التنوع الكندي، اأقول، التنوع 
هو قيمة جمتمعية ثمينة، ونعتز ونتم�صك بها ولكن يف عامل ال�صيا�صة االأمر 
خمتلف متامًا الأن االأحزاب تبني �صيا�صاتها على املبادئ وامل�صالح واأنت 
كناخب من حقك وواجبك اأن تختار ما يتالئم مع م�صلحة جاليتك واأنت 
من �صمنها، ويف هذا تر�صيخ لوجودنا كمواطنني كنديني عرب لنا حقوق 
اأن يكون �صوتنا �صوت واحد  وعلينا واجبات وم�صلحتنا كجالية تقت�صي 

م.  ع وُيحرترَ ليكون اأبلغ واأقوى.. ُي�صمرَ

كندا.. بلد ال يطلب منك اأن تن�صهر وتذوب يف املجتمع بل يدعوك ويحتفي 
معك بالتنوع الثقايف والعرقي على اأر�صه، فلما ال ن�صتثمر يف هذا املناخ 
بيد  يد  القادمة  واالأجيال  واأبنائنا  نحن  لن�صارك  ال�صحي  الدميقراطي 
مع كل مكونات املجتمع الكندي يف �صناعة امل�صتقبل الباهر لكندا البلد 

العظيم؟

على  جمموعة  باإن�صاء  �صنقوم  اأولئ  وكخطوة  �صخ�صية  ومببادرة  وعليه 
كندا  املقيمني يف  العرب  الكنديني  املهتمني من  وندعو جميع  الفي�صبوك 
ولالأجيال  لنا  بذرة خري  تكون  اأن  اإليها ع�صى  االإن�صمام  اإىل  اأو خارجها 

القادمة نزرعها ونرعاها معًا يف بلدنا الثاين كندا.

من املهام الرئي�سية لهذه املجموعة:

على  اأداءه  ومتابعة  مر�صح  حزب  كل  و�صيا�صة  مبادئ  على  االإطالع   .١
االأر�س.

٢. تبادل االآراء مع االأع�صاء حول اأداء احلكومة.
٣. اإجراء ا�صتطالع راأي من فرتة الأخرى لن�صتنتج معًا اإىل اأي حزب مييل 

غالبية االأع�صاء.
اإجماع على احلزب الذي  ٤. تداول وجهات النظر وال�صعي للو�صول اإىل 

نرى اأنه اأ�صلح لنا كجالية وللمجتمع الكندي عمومًا.
٥. عندما يحني موعد اأي انتخابات، )�صواءًا كانت على م�صتوى البلديات 
اأو الفيدرالية(، نتوا�صل مع احلزب الذي مت التوافق على  اأو املقاطعات 

برناجمه لنقدم اأنف�صنا ككتلة انتخابية موحدة لها وزنها و�صوتها واحد.

-- وهنا �صن�صنع الفرق معًا، و�صتتوقف االإ�صطوانة امل�صروخة التي نرددها 
جميعًا باأن الكنديون العرب لي�س لهم وزن اأو �صوت اأو ح�صور على ال�صاحة 
ال�صيا�صية وحينها �صتبداأ االأحزاب تنتبه لوجودنا وت�صعى لك�صب اأ�صواتنا، 
التجربة  هذه  اأثمرت  واإذا  ال�صيا�صية  امل�صاركة  يف  م�صوارنا  يبداأ  وهنا 
ميكن اأن نعمل معًا على تاأ�صي�س حزب �صيا�صي ) وفق ال�صروط واالأنظمة 
مثل  ال�صيا�صية  العملية  يف  وي�صارك  م�صتقل  برنامج  له  متكامل  املتبعة( 

بقية االأحزاب.

اإن اأخل�صنا النية وتظافرت جهودنا واأ�صواتنا حول هذا الهدف امل�صرتك، 
واملثابرة  وبالعزمية  املدرو�س  والتخطيط  وباالإرادة  وتوفيقه  اهلل  فبعون 

�صُنحدث فرق، وفرق كبري ويف زمن قيا�صي، واهلل ويل التوفيق. 

اأفراد  لكل  االأهم  االأمر  هذا  حيال  واقرتاحاتكم  اآرائكم  �صماع  نود 
اجلالية يف كندا. وندعوا جميع اجلاليات العربية يف جميع بلدان العامل 

الدميقراطي اأن يحذوا حذونا يف هذه التجربة الرائدة. واهلل املوفق. 

بقلم رئي�س التحرير 
معتز اأبوكالم 

قوتك...  من قوة �صوتك
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" للدكتور طه ح�صني ومن ثم دعاء  " االأيام  اأقراأ  اأن  ت�صنى يل  مذ 
وق�صر  الق�صرين  " بني  حمفوط  جنيب  االأ�صتاذ  فثالثية  الكروان 
بكل  بالن�صج  لتت�صم  تكن  مل  اأوىل  متابعة  ويف   " وال�صكرية  ال�صوق 
‘  وماكنت  مااأقراأ  يقني  عن  البحث  بهاج�س  م�صكون  واأنا   ، �صدق 
قادرًا اأ�صاًل على طرح �صوؤال اليقني يف عمر مبّكر جدًا بالكاد يتيح 
لك اأن تتلم�س ال�صوؤال دون اأن تدري ، " هل مااأقروؤه ينهل من الذاكرة 
احلقيقية اأم من الذاكرة امل�صتهاة " ، ومذ بداأ احلراك يف ال�صنوات 
ثورة  بنار  تون�س  احلبيبة  يف  البوعزيزي  ج�صد  اكتوى  وقد  الثمان  
اليا�صمني " وفق التعبري االأثري " واأنت ت�صائل ذاتك : نار البوعزيزي 
التي اكتوى احلراك بوهجها اأهي وحدها اليقني ؟ طيب وماذا بعد 
، هل عربة اخل�صار  تلك  بكل عذابات �صاحبها هي اليقني الوحيد 
املتفق عليه بكل ماتالها وقد مثلت ال�صفعة على وجهه املًا الحدود 
له فاق بالتاأكيد اأمل االإحرتاق .. اأريد اأن اأدخل مل�صهدي الثاين وقد 
اآذنت �صم�س العمر باملغيب ، فما بقي اقل وبكثري مما راح راجيًا ان 
الذاكرة مرة  اأنهل من في�س  اأن  واأريد   ، النور يف بلدي  اأنعم بروؤية 
اأخرى " اإمنا الذاكرة احلقيقية ولي�صت امل�صتهاة " مبعنى اأن اأروي 
امل�صهد كما جرى ولي�س كما اأمتنى لو اأنه جرى وهذا مااأمل�صه يف عدد 
غري قليل من املدونات يف من�صات التوا�صل االإجتماعي اأو غريها من 
 " رواياتهم  اقراأ  واالن  ظروفهم  وع�صت  اأعرفهم  والأنا�س  املن�صات 
امل�صتهاة "  ملا جرى . تعود هذه الواقعة التي ع�صت حلظاتها امل�صنية 
يف غرفة العناية امل�صددة الق�صوى اإثر جراحة �صارية اأوىل يف القلب 
اأذكر �صوت  – اأكتوبر  ٢0١١ ، مااأزال  املفتوح ،  ١٥ ت�صرين االأول 
طبيب من بلدي يهتف با�صمي وبحنو وهو يوقظني من غيبوبة دامت 
�صاعات �صت معّرفًا با�صمه "" اأنا الطبيب دميي �صما�س من �صورية 
اأن ت�صاعدين يف نزع التيوب  اأرجو  "  ت�صمعني ال�صك اأخي مروان ، 
من ج�صدك  واأن الحتاول اإم�صاكه اأو انتزاعه بيديك ، طبيب عربي 
و�صط طاقم اأجنبي ،  كان ذاك هو ال�صوت القدير الذي ا�صتقبلني 
امل�صابة  �صرايينه  وا�صتبدال  القلب   جراجة  بعد  اجلديدة  للحياة 
بالكامل ومل اأكن الأتبني مالحمه اىل اأن وقف يراقبني بعد �صاعات 
اأو متابعة ،  اأي ا�صتماع  اأن اأجتاهل االأحداث متامًا دون  راجيًا مني 
بحيث اأ�صاعدهم يف اإعادة التاأهيل مااأمكن ، فقررت االإمتثال ال�صك 
اإثر  ن�صبيًا  فيها  اإقامتي  التي طالت  امل�صددة  العناية  مااأزال يف  واأنا 

الإيقافه  ثانية  مرة  العمليات  لغرفة  اإرجاعي  ا�صتوجب  نزف  حدوث 
، ثم بداأ ح�صور االأحبة يزداد واأنا ماازال يف العناية : اأطباء �صباب 
عرفناك  " ما  بالنجاة  فرحني  لالإطمئنان  اأتوا  العربي  الوطن  من 
اىل  وجهك  تغطي  واالأنابيب  العمليات  غرفة  من  خروجك  حلظة 
اأن واحدًا جاء  اإال   ، " ،، احلمد هلل على �صالمتك  االإ�صم  اأن قراأنا 
بعدهم واقرتب هام�صًا : اأبوي ، اأحقًا اأنت مروان الذي عرفناه عن 
بعد فامتثلت با�صما ورحبت به ف�صّرفني بطبع قبلة على جبيني قائاًل 
" لك عندنا الكثري مروان – ا�صتحقاقك كبري – ومايزرعه االإن�صان 
يح�صده اأبوي ، واملفاجئ اأنه اأخذ يروي ق�صة تو�صح ق�صده ب�صكل 
مكثف بلهجته احلبيبة من بادية ال�صام قال " بالتاأكيد وبحكم جيلك 
ذاك  يف   ، عّمان  يف   ١970 عام  وجمازر  اأيلول  احداث  معنا  ع�صت 
واأ�صهم  ببط�صه  ُعِرفرَ  كبري  اأمني  �صابط  �صيت  ذاع  مروان  الوقت 
ال�صابط  وينقل  االأيام  ، مت�صي  وتعذيبهم  و�صجنهم  الكثريين  بقتل 
لعندنا يف امل�صت�صفى وهو بو�صع �صحي خطري جدًا ومعه تو�صية من 
اأعلى الرتب يف اململكة " من �صيدنا " واإذ باالأطباء املناوبني يرف�صون 
الدخول الإنقاذه وعالجه اأملًا وثاأرًا ، واحلق اأنني ورغم االإجهاد الذي 
 " " ؟ قال يل  يااأخ وليد  باهلل عليك  " ال  اأح�س  هم�صت كاجلريح 
ماذا - اأنت �صدهم فيما فعلوه ؟ ’ اأنا معهم ١00 باملاية اأخي مروان 
، فقلت طبعًا اأنا �صد هذا ـ متنعني اأخالقي ومهنتي ووازعي الديني 
وتربيتي والق�صم الذي اأديته كطبيب ؟ قال " اإن احل�صاب براأيي يكون 
اأحيانًا  يف الدنيا قبل ح�صاب رب العاملني يف ديار احلق ".. وامل�صكلة 
 " ذاتها  العبارة  كرروا  الواقعة  لهم  رويُت  من  معظم  اأن  احلقيقية 
نحن معهم فيما فعلوه وليذق ذاك الرجل طعم العذاب وهو ميوت " 
، بالبداهة  - تقول الرواية -  دخل اأكرث من طبيب بالنهاية بعد تردد 
" ولن  اإثرنهاية موؤملة  لعالج امل�صاب الذي ق�صى تاريخيًا فيما بعد 
اأذكر ا�صمه " . جاء  ذاك احلوار عن االإ�صتحقاق  متهيدًا  النتقايل 
بعد اأيام ثالثة اىل غرفتي لعناق اأهلي وقد اذهلهم ان نرى جميعًا 
على �صا�صات البث  م�صهدًا داميًا لزعيم عربي مت قتله ،  و�صورته يف 
اللحظات االأخرية دامي الوجه يتو�صل  من حوله االإبقاء على حياته 
 " االآن  قرائي  من  وهو  والغايل  ال�صديق  ال�صوري  لطبيبي  فقلت   ،
اىل اأين املفر " ؟؟ ، تهمني من الرواية م�صاألة االإ�صتحقاق ويهمني 
مثل  لو   : اليه  احلاجة  باأم�س  نحن  جوهري  �صوؤال  خا�صة   ب�صورة 

البوعزيزي ال�صهيد كرمز الألوف ال�صهداء يف كل ركن ، هل ميكن ان 
الذاكرة املدماة  اأوالغفران ي�صمل  ، هل ال�صفح  نطلب منه ال�صفح 
ملن دفن ابنه وابنته وزوجته و�صقيقه بيديه بني الدمار واحل�صار، هل 
اأ�صتطيع اأن اطالب اأمًا من االأمهات بالغفران ملقتل ابنها بعد اعتقاله 
اأنقذت  اأنني  اأي ركن ، هل تتم ت�صفيتي كطبيب ملجرد  وتعذيبه يف 
مثاًل  اأبي  قاتل  ، وجاء ايل  اأنني طبيب  لو   ، ثم  ؟  اأبرياء الاعرفهم 
يف حالة اإ�صعاف بني احلياة واملوت ، هل اأدعه ميوت اأمام عيوين اأم 
اأقوم بواجبي اأواًل  واأ�صعفه ؟، حقيقة نحن اأمام ق�صية كربى تتجاوز 
قيا�صًا  �صغرى  هام�صية  كق�صية  عندي  القلب  مترد  يوم  ماح�صبته 
للوجع العام ، لكن املفرح والباعث لالأمل بحق - واأنا م�ّصجى وقبل 
اثنتني رددهما طبيب  كلمتني  يتمثل يف    - امل�صددة  العناية  مغادرة 
اجلديد   بو�صعه  القلب  الم�س  كّلما  كان  احلبيب  العراق  من  ماهر 
يهم�س بالقرب مني و�صماعاته على اأذنيه " كّل�س زين  ، كّل�س زين  
اأي�صًا بخري" ،،كم  هنا  والو�صع   ، بخري  اجلانب  ذاك  " الو�صع يف 
كنت اأ�صعد بفح�س وكلمات الدكتور اأ�صعد " وهذا ا�صمه " وهو رئي�س 
ق�صم العناية امل�صددة ، وذات مّرة �صمت ومل يقلها ف�صاألته بحرية " 
ماذا يادكتور مل اأ�صمع منك عبارتك احللوة فهل يف االأمر جديد " ؟ 
ال اأبدًا – مل اأقل �صيئًا الأن " كل�س زين حقيقة " .. اىل عينّي ورفيقة 
دربي ، واىل قلبي ،  اإبنتي خلود وابني البكرحممود.." عندما حتني 
موجزة  بر�صالة  مرفقًا  بدعائكم  �صعيدًا  �صاأبدو  كم  الفراق  �صاعة 
االإجتاه  اأ�صبحت يف  البو�صلة   ، اطمئن   ، ديار احلق  وقد غدوت يف 

ال�صحيح دفاعًا عن الوطن ، بابا مروان "" كّل�س زين "" ،،،

لـ.. اأيام كندية، فجر الأول من نوفمرب- ت�سرين الثاين - 
2019 " - �سان لوران مونرتيال ، مروان �سواف ...  

الإعالمي القدير اأ. مروان �سواف

كلّ�ش زين.. »كّل �صيء بخري«

وزيــرة   ، فــريــالنــد  كري�ستيا  الأونـــرابـــل  مــعــايل  ــدر  اأ�ــس
اخلارجية، البيان التايل:

»يف هذا اليوم ، نتذكر جميع العاملني يف و�سائل الإعالم الذين 
و�سائل  حق  ب�سجاعة  ينا�سرون  الذين  وكل  اأوذوا  اأو  ُقتلوا 
الإعالم يف نقل املعلومة بحرية واإ�ستقاللية. يجب اأن يتوقف 

الإفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة �سد ال�سحفيني.
�سرورًيا  اأمرًا  وال�سفافة  ال�سادقة  التقارير  دعم  »يعد 
على  القائم  الدويل  والنظام  الدميقراطية  للمجتمعات 
اأو  امل�سايقة  حوادث  يف  التحقيق  ذلك  وي�سمل  القواعد.  
عن  امل�سوؤولني  حماكمة  و�سمان  ال�سحفيني  �سد  العنف 

اإ�سدار الأوامر والإعتداءات.
يف �سهر يوليو ، واإىل جانب اململكة املتحدة ، �ساركت كندا 
يف ا�ست�سافة املوؤمتر العاملي الأول حلرية الإعالم ، والذي 
املعنيني.   وكل  والنا�سطني  وال�سحفيني  احلكومات  جمع 

تظل كندا ملتزمة اإلتزاما را�سخا بالدفاع عن حرية و�سائل 
الإعالم يف الداخل واخلارج ، ونتطلع اإىل ا�ست�سافة املوؤمتر 

العاملي الثاين حلرية الإعالم يف كندا العام املقبل.«

ال�سوؤون العاملية كندا

الرتجمة العربية: معتز اأبوكالم/ اأيام كندية 

بيان يف اليوم الدويل لإنهاء الإفالت من العقاب 
على اجلرائم املرتكبة �صد ال�صحفيني
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ما ميكنك فعله اإذا تعر�س �سخ�س تعرفه للتخويف.
يتم م�صاركة ر�صالة قوية ملكافحة البلطجة بعد وفاة ديفان برا�صي- 
�صيلفي. ) الطفل الذي تويف اأمام عيني اأمه بعد تعر�صه للم�صايقة 

من بع�س املتنمرين(.

ما الذي يجب على ال�صخ�س فعله اإذا تعر�س للتخويف وامل�صايقة اأو 
راأى هذا الت�صرف يحدث ل�صخ�س اآخر؟

- ما الذي ميكن للطالب القيام به؟
عما  االأطفال  يتحدث  اأن  املهم  من  اإنه  فيالنكور  الربف�صور  قالت 

يحدث ويبلغوا عن ذلك اإىل �صخ�س بالغ موثوق به.

يف  يعانون  كثرية  ومرات  اإخبارنا  اإىل  الطالب  "يحتاج  واأ�صافت 
�صمت".  "ال ميكننا تغيري ما ال علم لنا به. عليهم اأن يخربونا ويثقوا 

باأننا �صنعالج امل�صكلة بطريقة �صحيحة".

بريزيوك  �صتيف  �صارك  االأربعاء.  االإعالم  و�صائل  حتديث  خالل 
يتعر�صن  طفل  الأي  الن�صائح  بع�س  ا  اأي�صً  .Det.-Sgt

للتخويف.

وقال: "بالطبع يجب اأن تخرب اأحدًا ، اأخرب موظفي املدر�صة ، اأخرب 
اأحدًا تثق به. اإذا تطلب االأمر ا�صتدعاء ال�صرطة ، فات�صل بال�صرطة".  

ذلك." تخفي  ال   ، ذلك  على  تتكتم  "ال 
-  ما الذي ميكن للوالدين القيام به؟

يحتاج االآباء اإىل اال�صتماع والعمل �صويًا مع املدر�صة واملحاولة دائًما 
احلفاظ على م�صتوى من التن�صيق، وفًقا ملا ذكرته فيالنكور.

"يف كثري من االأحيان يريدون القيام بذلك مبفردهم ويعتقدون اأن 
املدر�صة لن تفعل اأي �صيء ... وعادة احلالة ال تكون كذلك. "

اإن ن�صيحتها م�صابهة ل�صيا�صة HWDSB ، التي تقول اإن االآهايل 

مبدير  االإت�صال  عليهم  ويجب  بالوحدة  ي�صعروا  اأال  يجب  والطالب 
املدر�صة اأو نائب املدير على الفور يف حال حدوث البلطجة.

ي�صجع املجل�س اأولياء االأمور على للمبادرة واالإت�صال لالإ�صتف�صار عن 
اأي اأ�صئلة اأو خماوف ، بداًل من ردات الفعل بعد وقوع عدة حوادث. 
وتقول يجب على االآباء تقييم االختالفات وتعزيز الت�صرف برقة مع 

االآخرين، وكذلك مراقبة �صلوك االأطفال ومزاجهم املتغري.

هناك �صورة منطية مفادها اأن اللجوء اإىل اأحد الوالدين اأو املدر�س 
لالإبالغ عن البلطجة لن يوؤدي اإال اإىل تفاقم االأمور - بالتاأكيد ، قد 
و�صتكون  النهاية  يف  عهده  ل�صابق  �صيعود  لكنه  املتنمر،  معاقبة  تتم 

االأمور اأ�صواأ من اأي وقت م�صى.

لكن فيالنكورت قالت اإن االأبحاث تظهر اأن االأمر لي�س كذلك.  يف 
ا  الواقع ، ت�صري معظم االأبحاث اإىل اأنه يف حال اأخرب الطفل �صخ�صً
املعاناة  ، ف�صتنتهي  االإجراءات  اتخاذ بع�س  البلطجة ومت  بالًغا عن 

على الفور.

لعدم  بها ك�صبب  الت�صبث  ا�صتثناءات ميكن لالأطفال  بالطبع هناك 
اإخبار اأي �صخ�س مبا يجري.

واأو�صحت، "امل�صكلة هي اأن االأطفال ال يثقون بنا".  "اإنهم يعتقدون 
مثل  حدث  متى  عن   ... مثااًل  دائما  و�صيجدون  االأمر  �صنف�صد  اأننا 

ذلك."

- ما الذي ميكن اأن تفعله املدار�س؟
وقالت فيالنكورت  الرد.   �صرعة  يكمن يف  للمدار�س احلل  بالن�صبة 
ا�صتناًدا اإىل ما قراأته حول ما حدث مع ديفان ، اإنها تعتقد اأنه كان 

ينبغي اأن توؤخذ تقاريره حول التنمر على حممل اجلد.

يتعلق  فيما  وهناك  هنا  الهفوات  بع�س  هناك  اأن  "يبدو  واأ�صافت: 
بهذا ال�صاب الذي فقد حياته يف النهاية".

فيما  اخلا�صة  حتقيقاتها  �صتجري  اإنها   HWDSB وتقول 
فريق  يعمل  املراهق.   وفاة  بعد  ملمار�صاتها  ر�صمية  ومراجعة  حدث 
ا على طماأنة الطالب واملوظفني  اال�صتجابة للحوادث اخلطرية اأي�صً

يف املدر�صة.

مثل  تاأديبية  اأدوات  لديها  املدار�س  اأن  اإىل  فيالنكورت  واأ�صارت 
اأن ت�صتخدمها لردع املتنمرين. ال�صيء  االإيقاف والطرد التي ميكن 
املهم هو القيام ب�صيء ما ، ويف وقت مبكر ، حتى ال تتطور م�صكلة 

كهذه.

قدر  باأقل  تبداأ  فهي منحدر..   ... التنمر  مع  نت�صامح  ال  اأن  "ينبغي 
من الفظاظة ثم تنمو وتنمو وتنمو".

CBC
الرتجمة العربية 
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رجعة": بال  البلطجة  عن  "توقف 
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أول مباراة م�صارعة  ا
ن�صائية يف ال�صعودية

ن�صائية،  م�صارعة  مباراة  الريا�س  ال�صعودية  العا�صمة  احت�صنت 
ح�صبما اأعلنت منظمة امل�صارعة الرتفيهية WWE، وذلك الأول 

مرة يف تاريخ اململكة

�صتكون  اإيفانز  والي�صي  نتاليا  جنمتيها  مباراة  اأن  املنظمة  وقالت 
داخل ملعب امللك فهد

ويقود االأمري حممد بن �صلمان يف الفرتة االأخرية تغيريات اجتماعية 
كبرية، واأقيمت حفالت مو�صيقية، ورفعت احلظر على قيادة الن�صاء 

لل�صيارات، واأعادت فتح دور ال�صينما وامل�صارح

RT :امل�سدر
http://nabdapp.com/t/65884101

 �سكان حي برونك�ض يف مدينة 
نيويورك �لأمريكية عربو� 

جمدًد� عن غ�سبهم من تدفق 
�ل�سياح �إىل �ل�سالمل �ل�سهرية 
يف �حلي و�لتي ظهرت يف فيلم 

Joker

الربازيل.. حمكمة تلزم ال�صركة املنتجة للعبة ”فيفا“ 
بالتعوي�ش على نيمار

 "EA" الفيديو  الألعاب  امل�صنعة  ال�صركة  باإلزام  حكمًا،  الربازيلية  باولو  �صاو  بوالية  الـ١٤  املدنية  املحكمة  اأ�صدرت 
املنتجة للعبة "فيفا"، ب�صرف تعوي�صات لالعب الربازيلي نيمار دا �صيلفا و ١٥٣٥ العبًا اآخرين

و�صادقت القا�صية مار�صيا تي�صيتور على حكمها ب�صاأن دعوى احتاد الريا�صيني املحرتفني �صد ال�صركة، واإلزام 
االخرية بدفع ٥000 دوالر كتعوي�س لـ١٥٣٥ العبًا برازيليًا، ا�صتخدمت �صورهم يف األعابها

وكان االإحتاد تقّدم بدعوى بـ١١ اإ�صدارًا من لعبة "فيفا"، التي ت�صجل اأعلى ن�صبة مبيعات ل�صركة "EA" على 
م�صتوى العامل، من عام ٢00٥ اإىل ٢0١6، با�صتثناء ن�صخة ٢0١٥، و9 اإ�صدارات من لعبة "فيفا مانغر"، 

من ٢006 اإىل ٢0١٤
وحددت القا�صية تي�صيتور مبلغ ٥000 دوالر فقط كتعوي�س عن االأ�صرار االأخالقية لكل العب، بينما مل 

يتم البت يف االأ�صرار املادية التي تعر�س لها هوؤالء الالعبون حتى االآن. 
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فوائد التني ل�سحة القلب
التني مفيد ل�صحة القلب، ويقي من االأمرا�س ال�صرطانية، وي�صاعد 
ُيعترب  التني  اأّن  كما  اله�صمي.  اجلهاز  ا�صطرابات  من  الوقاية  يف 

عالًجا لالإم�صاك
فوائد التني ل�سحة القلب

التني ي�صاهم يف حت�صني �صحة القلب
ا مادة الفينول التي  يحتوي التني على م�صادات االأك�صدة، وخ�صو�صً

متلك دوًرا فّعااًل يف تعزيز �صحة القلب
فوائد التني يف الوقاية من الأمرا�س ال�سرطانية

وم�صادات  الغذائية  االألياف  من  مرتفعة  ن�صب  على  التني  يحتوي 
وجه  على  القولون  و�صرطان  الرئة  �صرطان  من  تقي  التي  االأك�صدة، 

اخل�صو�س
فوائد التني يف الوقاية من ا�سطرابات اجلهاز اله�سمي

التني يقي من ا�صطرابات اجلهاز اله�صمي
بتناول  نن�صحِك  اله�صمي،  اجلهاز  يف  ا�صطرابات  تعانني  كنِت  اإن 
التني باعتدال، حيث يلعب دوًرا اإيجابيًّا يف الوقاية من هذه امل�صاكل. 
وال ترتددي يف اإدخال هذه الفاكهة اجلّبارة اإىل نظامِك الغذائي على 

نحو منتظم
فوائد التني يف حماربة الإم�ساك

القابلة  وغري  للذوبان،  القابلة  الغذائية  االألياف  على  التني  يحتوي 
م�صكلة  وتكافح  االأمعاء  حركة  تليني  يف  ت�صاهم  التي  للذوبان 

االإم�صاك
فوائد التني يف ال�سيطرة على �سغط الدم

اأثبتت االأبحاث العلمية على اأهمية دور التني يف ال�صيطرة على �صغط 
الدم، وذلك ب�صبب احتوائه على معدن البوتا�صيوم الذي ي�صاعد يف 

احلفاظ على توازن �صوائل اجل�صم
كوجبة  منه  واملجفف  الطازج  التني  تناويل  اخت�صا�صية:  ن�صيحة 
ال�صحية.  فوائده  على  لتح�صلي  اليوم،  خالل  خفيفة)�صناك( 
بال�صعرات  الفاكهة غنية  تناول كميات كبرية الأّن هذه  واحذري من 

احلرارية
امل�سدر : جملة �سيدتي

�س دائمًا وقتًا كافيًا لتم�صية ليلة �صوّيًا .. خطوات ب�صيطة  • خ�صّ
قد ت�صاعدك وتعزز عالقتك مع زوجتك

لذلك،  �صعيدة.  �صريكتك  باإبقاء  الهنيئة،  احلياة  مفتاح  يكمن 
عليك العمل على مهارات التوا�صل واإبقاء �صعلة احلّب مّتقدة وفهم 
ُتبقي �صريكتك �صعيدة،  تعلم كيف  اأن  اأردت  اإن  املراأة.  احتياجات 
حظوظ  وتعزز  ت�صاعدك  قد  التي  الب�صيطة  اخلطوات  هذه  فاّتبع 

عالقتكما يف اال�صتدامة:
اأكنتما يف  �صواء  �صوّيًا،  ليلة  لتم�صية  كافيًا  وقتًا  دائمًا  �س  خ�صّ  •
تناول  اأو  ال�صينما  مل�صاهدة  اخلروج  اخرتمتا  اأو  مبفردكما  املنزل 

الع�صاء يف مطعم ذي اأجواء رومان�صّية
• حافظ على مظهرك وطّلتك الو�صيمة، واأظهر لها اأنك ما زلت 

تاأبه لهيئتك
• خّطط لتم�صية عطلة رومان�صّية مع ال�صريكة. ومع اأّن عطل كهذه 
تذّكركما  منا�صبة  اأنها  اإال  البعيد،  املدى  على  مثالّيًا  حاًل  لي�صت 

مبدى حّبكما لبع�صكما البع�س
اأبدًا  تعاملها  فال  لها،  وتقديرك  حّبك  مدى  دائمًا  لها  اأظهر   •

وكاأنها من امل�صّلمات
اأّي  عنها  تخفي  وال  معها،  املفتوح  الكتاب  ومثل  �صريحًا  ابقى   •
�صّر، اإذ اإّن ال�صراحة هي مفتاح العالقة الناجحة. �صاركها اأي�صًا 
م�صاعرك، وا�صتمع اإىل راأيها، لكي ت�صعر باأّنها قيمة يف حياتك، كما 

اأنها �صريكتك، وهي تريد م�صلحتك

• ال تتوقف عن امل�صاومة، اإذ اإنها طريقة توا�صل اأ�صا�صّية يف عالقة 
ناجحة. ال بّد من امل�صاومة والتو�صل اإىل اإجماع يف اتخاذ القرارات 

عو�صًا عن الدفاع عن نف�صك
ل باعتذار عند احلاجة • اعتِد امل�صاحمة والتف�صّ

اأنعم  اإن  الأطفالك.  جلي�س  جمّرد  تكن  وال  االأب،  دور  العب   •
عو�صًا  امل�صتطاع،  قدر  وقتًا  معهم  فام�صي  باأطفال،  الرّب  عليكما 
عن اننظار زوجتك حتى تتعب قبل تدّخلك. ا�صحبا االأطفال اإىل 
املتنزه اأو خططا لتم�صية وقت عائلي قّيم. يف عطلة نهاية االأ�صبوع، 
فيها  ُت�صرك  ال  مل�صاريع  خطط  اأو  املنزل  خارج  االأوالد  ا�صطحب 
زوجتك، وا�صمح لها باأن ترتاح لبع�س الوقت، الأّنه على الّرغم من 

اأّن االأمومة نعمة، اإال اأنها اأي�صًا مهّمة متعبة
• ا�صمح لها بخ�صو�صيتها. على الّرغم من اأنه �صبه م�صتحيل اإعطاء 
زوجتك وقتًا لنف�صها، الأّن حياتكما مت�صابكة اإىل حّد كبري، اإال اأّنه 
عرب ال�صماح لها بالقيام بن�صاط من دون ح�صورك اأو م�صاركتك، 

�صتتقّدران بع�صكما اأكرث فاأكرث
�س  خ�صّ املهنية.  م�صريتها  مل�صاعب  وا�صح  ب�صكل  متفّهمًا  كن   •
وقتًا للتكلم مع زوجتك عن م�صريتها املهنية، من اأجل اإ�صداء بع�س 
الن�صح لها عند احلاجة. تذّكر اأنه من ال�صعب جدًا اأن تكون املراأة 

زوجًة واأّمًا وامراأة عاملة، يف الوقت نف�صها
امل�سدر : جملة �سيدتي

كيف اأحمي نف�صي من االأمرا�س النف�صية ؟ �صوؤال قد يردده كثريون، 
ا بعد �صماع نباأ �صّيىء، حيث ي�صبحون عر�صة للتوتر والقلق،  خ�صو�صً

ورمبا ي�صل بال�صعيفني عاطفيًّا منهم اإىل حد االكتئاب

على نحو حمزن لقد اأ�صبحنا معتادين على �صماع اأخبار الهجمات 
اليومية  االأحداث  االإرهابية.  واالأعمال  الر�صا�س  واإطالق  املختلفة، 
االإنرتنت وال�صحف  التلفزة واالإذاعات ومواقع  تبثها حمطات  التي 
اليومية واملجالت، تذكر ب�صكل متكرر هذه املاآ�صي. ومما ال �صك فيه 
اأّن االأ�صخا�س املعنيني ب�صكل مبا�صر، هم االأكرث تاأثًرا بهذه االأحداث 
اأو  امل�صتمعني  على  العواقب  ولكّن   . اخلارجيني  االأ�صخا�س  من 

امل�صاهدين اأو مت�صفحي االإنرتنت اأو القراء، قد تكون كبرية كذلك

االإ�صابة  خماطر  وارتفاع  النف�صية  ال�صحة  �صعف  حالة  ففي 
باالكتئاب، واأعرا�س ما بعد ال�صدمة والقلق، قد يكون التاأثري اأكرب 
 .She Knows االأمريكي  املوقع  يذكر  كما  اأ�صعاف،  بع�صرة 

ولكن اخلرب اجليد هو اأنه يوجد طرق حلماية نف�صك

احلد من املعلومات
هو  ماأ�صوي  حادث  اأّي  عن  الكالم  ن�صمع  عندما  االأول  الفعل  رد 
حماولة معرفة املزيد. ولكن حاملا ت�صمع اخلرب املبدئي، فاإنَّ حماولة 

واالكتئاب  والقلق  التوتر  تزيد  �صوف  التفا�صيل  من  املزيد  معرفة 
اإغالق  اأو  ال�صا�صة  التوقف عن م�صاهدة  بناًء عليه  باإمكانِك  لديِك. 

ال�صحفة

اعتني بنف�سك
ل تهملي الريا�سة

االأخبار ال�صيئة التي تدور حولِك قد تبعدِك عن االهتمام بنف�ِصك. 
قد ميتنع ال�صخ�س عن اخلروج اأو ممار�صة الريا�صة اأو االأكل ب�صكل 
�صوًتا  ت�صمع  وقد  االآخرين.  مع  العالقات  اإىل  االنتباه  اأو  متوازن، 
اإنك ال ت�صتحق العي�س بينما يعاين االآخرون، غري  �صغرًيا يقول لك 

اأّن البقاء تعي�ًصا لن ي�صاعد ال�صحايا ولن ي�صاعدك اأنت

ِاعتني بالآخرين
ميكنك  حولك.  من  مع  للت�صامن  باحلزن  �صعورك  توظيف  ميكنك 
القيام مبا يلي على �صبيل املثال: �صاعد ال�صحايا اإذا كنت يف املكان 
بب�صاطة  �صاعد  اأو  املالية  بالتربعات  �صارك  بدمك،  تربع  نف�صه، 
يوم  تغيري  يف  اخلري  اأعمال  ت�صاهم  �صوف  حولك.  من  االأ�صخا�س 

ال�صخ�س

عدم ال�ست�سالم اإىل الكراهية

هذه  ولكّن  العنف.  مواجهة  يف  متاًما  طبيعي  فعل  رد  الكراهية 
اإليزابيث  وتوؤكد  فائدة.  دون  من  العقلية  املوارد  ت�صتنزف  امل�صاعر 
لومباردو، اخت�صا�صية علم النف�س: "اإنَّ اإ�صافة الطاقة ال�صلبية اإىل 
ال�صدمة لي�س لها فائدة على االإطالق". من �صاأن العمل على اأف�صل 
الطرق ملنع حدوث مثل تلك املاآ�صي يف امل�صتقبل، اأن يكون اأكرث فعالية 
للبقاء ب�صحة نف�صية وج�صدية جيدة، وامل�صاعدة على بناء عامل اأكرث 

�صعادة

امل�سدر : جملة �سيدتي

كيف �أحمي نف�سي من �لأمر��ض �لنف�سية ؟

فو�ئد �لتني
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مراحل  اأتابع  كنت  عندما  ووجدانّيًا  عاطفّيًا  به  تاأثرت  ما  "هناك 
املخرج   - والدي  اأخرجها  التي  ال�صينمائّية  االأفالم  ت�صوير 
كوالي�س  اخل�صو�س  وجه  على  واأذكر    - مل�س  حممد  ال�صينمائي 
على  احتوى  �صخم  عمل  وهو  املدينة"  "اأحالم  فيلم  يف  الت�صوير 
لوكي�صنات مهّمة وتاريخّية، حيث كان ي�صدد على االإخال�س يف ال�صغل 
واجلدّية يف العمل، وهذا اجلمال ما زال حمفور يف دواخلي وهو ما 
اأّثر علّي، باالإ�صافة مل�صاهداتي االأفالم ال�صينمائّية وخ�صو�صًا م�صهد 

االأنثى يف ال�صينما العاملّية كفيلم "كارمينا بورانا". 

ة درامّيًا على مدى خم�صة  حققت الفنانة اأمّية مل�س مكانتها اخلا�صّ
ح�صور  �صاحبة  فهي  التمثيل،  عامل  يف  العمل  من  عامًا  وع�صرين 
يف  املوؤّثرة  ال�صخ�صّيات  عديد  اأداء  من  ومتّكنت  ولطيف،  حمّبب 
وجدان املتلقي، ونالحظ ذلك منذ اأعمالها االأوىل بعد التخرج من 
م�صل�صل  �صّيما  ال   ،١99٢ دم�صق  يف  امل�صرحّية  للفنون  العايل  املعهد 
"يومّيات مدير عام" فغدت قريبة من النا�س يف اأداء �صخ�صّية مها 
ذات احل�صور اجلميل، وكذلك �صخ�صّية وردة يف م�صل�صل "اجلوارح"، 
لتتواىل اأدوارها يف م�صل�صالت الّدراما ال�صورّية، وحتفر لنف�صها فيها 
"مل�س" جند  �صخ�صّيات  متابعة  ولدى  لكن  ت�صتحّق،  التي  املكانة 
"زمن  مثل  ال�صامّية  البيئة  اأعمال  اقتن�صته  منها  االأكرب  الق�صم  اأن 

الربغوث"، و"الّدبور"، و"عطر ال�صام"، و"دام�صكو"، و"اخلوايل" 
وغريها، ولرمبا �صخ�صّية بوران يف م�صل�صل "باب احلارة" هي التي 
�صليم؛  اأم   - بوران  واأن  �صّيما  البيئة هذه، ال  اأعمال  اأفق  لها  فتحت 
نالت وقعها اخلا�ّس لدى ال�صارع العربي، وعن هذه ال�صخ�صّية تعّلق: 
"ال بّد اأن بوران اأخذت مني وقتًا وجهدًا لبنائها كما �صاهدها النا�س، 
لكن تعاون املخرج ب�صام املال كان اأ�صا�صّيًا يف والدتها تلك، وبالتايل 
هي �صخ�صّية نتاج تعاون م�صرتك بني الكاتب واملخرج واملمثل، واأنا 
دائمًا  وحاولت  فيها،  العربي  ال�صارع  تعّلق  بعد  ة  خا�صّ كثريًا  اأحّبها 
والوالء  لعائلتها  واالإخال�س  الطيبة  بني  �صفاتها  على  املحافظة 
يف  هو  ال�صخ�صّية  هذه  وبني  بيني  التحّدي  يبقى  لكن  لها،  الدائم 
اأجزاء  دومًا يف  كونها حا�صرة  لها ب�صورٍة متجددٍة،  كيفّية طرحي 

هذا العمل".

اأجنبت اأمّية مل�س ابنتيها "�صاهي، و�صريين" لتفتحا لنف�صيهما اأفقًا 
يزيدا من  م�صتكملتني طرقًا متجددة  فرن�صا،  الّدرا�صة يف  يف عامل 
والدتهما فخرًا كلما حتّدثت عنهما، وعن االأمومة وعالقتها بابنتيها 
اإجنازي  واأعتربها  حياتي،  يف  مرحلٍة  اأهّم  االأمومة  "اأعدُّ  ت�صيف: 
اخلا�ّس، وب�صببها بتُّ اأعمق يف امل�صوؤولّية، واأكرث دقة لالختيار، ولدى 
منهما  اأيٍّ  لراأي  اأ�صغي  عندما  بل  بالفخر  اأ�صعر  اليوم  لهما  روؤيتي 

اأُ�صّر كثريًا، وهما ي�صكال حافزًا جديدًا يل الأطرح نف�صي بتجدٍد عرب 
الّدراما التي اأقّدمها".

اأن  اإال  املو�صم  لهذا  االإنتاجّية  احلركة  �صعف  من  الرغم  على 
يف  دورها  اأجنزت  فقد  ح�صورها،  على  تبقى  مل�س  اأمّية  الفنانة 
الفيلم الق�صري "متاثيل الطني"، من اإخراج كمال ديركي، وقّدمت 
�صخ�صّية "ريوف" يف امل�صل�صل البدوي "�صّقار" من اإخراج �صعالن 
كما  البدوّية،  باللهجة  م�صريتها  يف  جديدة  جتربة  وهي  الدّبا�س، 
ت�صتعد الإجناز عدٍد من امل�صاريع ال�صينمائّية، وهي يف طور درا�صتها 
الّدرامّية  العرو�س  يف  جديٍد  دوٍر  لقراءة  باالإ�صافة  ومناق�صتها، 

للمو�صم الرم�صاين القادم. 

"يتقاطع  مل�س:  اأمية  تتحّدث  كندّية  "اأيام  ملجلة  ة  خا�صّ كلمة  ويف 
ا�صم جملة اأيام كندّية مع م�صل�صل اأيام �صامّية مبغزى جميل، لذلك 
اأمتنى لل�صوريني املوجودين يف كندا اأّيام دافئة وحميمة، كما كانوا يف 
ال�ّصام االأّم، وعليهم اأن يبّثوا هذا الّدفئ الّدم�صقي ال�صرقي االأ�صيل 
اأ�صياء  لهم  اأقّدم  اأن  اأمتنى  كممثلة  يل  وبالن�صبة  كندا،  اأنحاء  يف 
يحّبونها تعرّب عن جمتمعنا ب�صورٍة �صادقٍة وعميقٍة من خالل اأعمال 

الّدراما".

�ل�سينمائي  �مل�سهد  جمال  كندية":  مل�ض" لـ"�أيام  "�أمّية 
لو�لدي حمفوٌر يف دو�خلي

ريوف �لبدوّية �سخ�سّية لأّول مّرة يف م�سرية �أمّية مل�ض
عامر فوؤاد عامر
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قد يكون هذا االكت�صاف طريقة جديدة ملحاربة هذا املر�س

باالإيدز  �صخ�س م�صاًبا   ٥0 الأول  العالجي  الربنامج  نتائج  اأظهرت 
اآثار  من  دمه  خلو  املتحدة  باململكة  اجلديد  العالج  لتجربة  خ�صع 

الفايرو�س بعد ا�صتكماله للربنامج العالجي

اأنه  قول  العجلة  من  ولكن  واعدة،  العالج  لذلك  االأولية  املوؤ�صرات 
حذر  فقد  احلايل.   الوقت  يف  بفاعليته  اجلزم  ميكننا  وال  عالج، 
االأطباء من عودة الفايرو�س مرة اأخرى الأن العقاقري امل�صادة داخل 

عْب التنبوؤ بحتمية زوال ذلك الفايرو�س ج�صم املري�س ُت�صرَ

وكما قال الفريق املتبني للبحث   واملوؤلف من خم�س جامعات بريطانية 
و اخلدمات ال�صحية الوطنية باململكة املتحدة يف الواقع نحن على 
املحاولة  الب�صرية فهذه  املناعة  �صفا حفرة من قهر فايرو�س نق�س 

تعترب اأحد املحاوالت اجلادة للعالج الكامل من ذلك الفايرو�س

االأبحاث  ومكتب  الوطني  للمعهد  العام  املدير  �صامويلز  مارك 
�صحيفة  من  ليك  جلوناثان  �صرح  ال�صريرية  واالأبحاث  ال�صحية 
ال�صندي تاميز قائال: اإننا نعر�س االإمكانية احلقيقية لعالج مر�س 
اأوله،  االأمر يف  يزال  ال  يعترب حتٍد كبري، حيث  وهذا  املناعة  نق�س 

ولكن التقدم فيه ملحوظ

ولفرتات طويلة م�صت كان من ال�صعب فيها عالج ذلك الفايرو�س 
املناعي  النظام  ي�صتطيع  وال  نائمة  خاليا  داخل  يختبئ  املر�س  الأن 
املقام  تهدف يف  اجلديدة  العالجية  الطريقة  ولكن  اإليها.  الو�صول 
على  وتعمل  اجل�صم  مناطق  جميع  يف  الفايرو�س  تدمري  اىل  االأول 
اجلمع بني العقاقري التي تعيد تن�صيط اخلاليا النائمة وبني اللقاح 

والق�صاء  اخلاليا  تلك  الإيجاد  املناعي  النظام  مل�صاعدة  امل�صمم 
عليها

على  املناعي  النظام  قدرة  لتعزيز  اأواًل  للمري�س  اللقاح  اإعطاء  يتم 
ك�صف وحماربة اخلاليا امل�صابة بعدوى الفايرو�س ثم يتم ا�صتخدام 
عقار اأو دواء يدعى )فورينو�صتات( لتن�صيط خاليا الفايرو�س النائمة 
املتبقية ليتمكن النظام املناعي من حماربتها اأي�صا. تخرج اخلاليا 

امل�صابة من خمابئها ويقوم النظام املناعي املعزز بالق�صاء عليها

ب�صكل  االأيام  هذه  ت�صتخدم  للفريو�صات  امل�صادة  ال�صائعة  العقاقري 
موؤثر ووا�صح يف اإيقاف تكاثر الفايرو�س وحما�صرته ولكن ال ت�صتطيع 

الق�صاء عليه

ولكن العقاقري املركبة امل�صتخدمة يف هذه التجربة والتي مت جتربتها 
على خم�صني م�صاًبا بالفايرو�س تعني اأننا منلك بني اأيدينا العالج 

االأكرث جناحًا وفاعلية

الرجل البالغ من العمر ٤٤ �صنة )بدون ذكر اأ�صماء( والذي خ�صع 
عدة  وبعد  للفايرو�س  اأثر  اأي  دمه  يف  يوجد  ال  نهايتها  اإىل  للتجربة 
�صهور عندما يتم اإيقاف العقاقري عنه وعن غريه من امل�صاركني يف 
الدرا�صة �صنتمكن من معرفة ما اإذا كان الفايرو�س قد اختفى متاًما 
و  االأربع  ذو  الرجل  دم  يف  للفايرو�س  اآثار  اأيُة  تتبقى  مل  اإذا  ال.  اأم 
االأربعني �صنة فهذا يعني باأنه �صي�صبح الرجل الثاين على االإطالق 
الذي تعافى من املر�س والذي اأ�صيب به نحو ٣7 مليون �صخ�س حول 

العامل

تعافى من هذا املر�س  الذي  الوحيد  ال�صخ�س  التاريخ،  رحتى هذا 

هو االأمريكي تيموثي راي براون والذي متت له زراعة نخاع العظم 
فاخلاليا  الفايرو�س.  لهذا  للت�صدي  بحما�صته  معروف  متربع  من 
باإعادة بناء النظام املناعي  اأُعطيت للمري�س قامت  اجلذعية التي 
وق�صت على كل من فايرو�س نق�س املناعة و�صرطان الدم النخاعي 

يف نف�س الوقت

ولكن هذا النوع من العالج حمدود جًدا وحم�صور على من خ�صعوا 
وا�صع  نطاق  على  اال�صتعمال  وخطري  الثمن  باهظ  واأي�صاأ  لتجربته 

وهذا ما جعل هذه التجربة مثرية

التعايف  اأو  العالج  بخ�صو�س  االآن  حتى  ب�صيء  اأحد  ي�صلم  مل  ولكن 
والذي �صرح  امل�صاب  الرجل  نهائي مبا يف ذلك  ب�صكل  املر�س  من 
االآخرين  مل�صاعدة  جتربة  يف  نف�صي  و�صعت  قائال:  تاميز  لل�صندي 
وم�صاعدة نف�صي اأي�صا، قد يكون اإجناًزا عظيممًا اذا وجد �صي ي�صفي 
اأنا  النا�س من املر�س بعد كل تلك ال�صنني، فاإن ح�صل ذلك وكنت 

جزء منه فاإن ذلك �صيكون اأمًرا اإعجازًيا

http://www.sciencealert. : رابط امل�سدر
com/a-new-hiv-treatment-could-

have-cured-a-patient-in-britain
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اأحمد خالد الوحيمد

بدرية عمر

اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  الرنج�صية  اأن  اإىل  حديثة  درا�صة  تو�صلت 
اأقل  ال�صخ�صية  ال�صمة  هذه  حاملي  يجعل  ما  العقلية،  "املتانة" 

عر�صة لالإ�صابة بالتوتر واالكتئاب

حول  درا�صات  ثالث  بلفا�صت  كوينز  جامعة  يف  الباحثون  واأجرى 
الرنج�صية، �صملت اأكرث من 700 م�صارك، ال�صتك�صاف كيف يكون 

املرء حامال لهذه ال�صمة ال�صخ�صية ويوؤثر على �صحته العقلية

وتتميز ال�صخ�صية الرنج�صية باالإفراط يف حب الذات واالإعجاب 
اإن  احلديثة  الدرا�صة  وتقول  باالأهمية،  فيه  املبالغ  وال�صعور  بها، 
خالل  من  اإيجابية"،  نتائج  اإىل  توؤدي  "قد  الرنج�صية  ال�صمات 

تعري�صهم مل�صتويات اإجهاد اأقل

ويقول الدكتور كو�صتا�س باباجورجيو، املوؤلف امل�صارك يف الدرا�صة: 
والرنج�صية  العظمة  هو�س  للرنج�صية:  رئي�صيان  بعدان  "هناك 

احل�صا�صة )اأو غري املح�صنة("

عن  للدفاع  عر�صة  اأكرث  احل�صا�صة  الرنج�صية  ال�صخ�صية  وتكون 
النف�س وتنظر اإىل �صلوك االآخرين باأنه عدائي، يف حني اأن هو�س 
العظمة عادة ما يولد لدى االأ�صخا�س �صعورا مبالغا فيه باالأهمية 

وان�صغالهم باملكانة والقوة، بح�صب الدكتور باباجورجيو

واأ�صاف: "الرنج�صية هي جزء من الثالوث املظلم لل�صمات ال�صخ�صية 
الذي ي�صمل اأي�صا امليكيافيلية واالعتالل النف�صي وال�صادية"

هناك  باأن  باالعتقاد  الرنج�صية  ال�صخ�صية  ا�صطراب  ويتميز 
اأ�صبابا خا�صة جتعل ال�صخ�س خمتلفا اأو اأف�صل اأو اأكرث ا�صتحقاقا 
من  يدرك  مل  اإذا  بال�صيق  الرنج�صيون  ي�صعر  وقد  االآخرين،  من 
ي�صع  مل  اإذا  الغ�صب  وينتابهم  الوا�صحة،  اإجنازاتهم  حولهم 

االآخرون احتياجاتهم يف املرتبة االأوىل

والحظ الباحثون وجود عالقة بني �صمات هو�س العظمة والرفاهية 
العقلية، حيث اأن ال�صمات املوجودة يف هذا النوع من الرنج�صية، 

مبا يف ذلك الثقة بالنف�س وحتديد االأهداف وحتدي العقبات وجها 
لوجه، تقلل من احتمالية تعر�س الرنج�صيني الأعرا�س االكتئاب اأو 

التوتر واالإجهاد

واأ�صار الدكتور باباجورجيو اإىل اأن نتائج هذه الدرا�صة تدعو اإىل 
على  الرنج�صية،  مثل  املظلمة  ال�صخ�صية  ال�صفات  اعتبار  عدم 
نتاج تطورات وتعبريات عن الطبيعة  اأو �صيئة، ولكنها  اأنها جيدة 
الذي  ال�صياق  على  اعتمادا  �صارة،  اأو  مفيدة  تكون  قد  الب�صرية 

تندرج فيه

امل�سدر: ديلي ميل

�لرنج�سيون �أنا�ض فظيعون لكنهم �سعد�ء
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حمققًة   ٢000 عام  �صيف  يف  الكندية  ال�صورية  الرابطة  اإنطلقت 
رغبة وتطلعات اأبناء اجلالية  ال�صورية يف توثيق اأوا�صر العالقات 
بتعدد  ت�صمح  التي  الكندية  القوانني  مع  ين�صجم  مبا  االإجتماعية 
الثقافات، والتاأكيد على امل�صاركة اجلادة يف بناء املجتمع الكندي 
بوطننا  العميق  باإرتباطنا  االإحتفاظ  مع  اإيجابيًا،  فيه  واالإندماج 

االأم �صورية اأر�صًا و�صعبًا وح�صارًة وثقافًة. 

اإن  الرابطة ال�صورية الكندية �صخ�صية اإعتبارية اإجتماعية ثقافية 
لي�صت ذات نفع مادي م�صتقلة فكريًا وعمليًا عن اأي اإجتاه اأو تنظيم 

�صيا�صي اأوموؤ�ص�صات اأقت�صادية، دينية اأو طائفية.

وتفعيل  تن�صيط  اأجل  من  جاهدًا  يعمل  الرابطة  اإدارة  جمل�س  اإن 
اأهداف هذه الرابطة ومبادئها ال�صامية م�صتمرا بتقدمي ن�صاطات 
متنوعة يف �صتى  املجاالت الثقافية والفنية والريا�صية واالإجتماعية 

وغريها �صمن خطة عمل �صنوية. 

جمل�س  لبناء  التعاون  امل�صتقبلية  الرابطة  اأهداف  اأهم  اأحد 
ببلد  ال�صورية  فعاليات اجلالية  ي�صم نخبة مبدعة من  اإ�صت�صاري 
والعلمية  وال�صيا�صية  االأقت�صادية  املجاالت  خمتلف  يف  االأغرتاب 
�صريعمل  اإجناح  يف  والعمل  والتوجيه  االإ�صراف  بغية  والثقافية 

الرابطة.
ومن هنا والإجناح وحتقيق هذا الهدف يدعو جمل�س ادارة الرابطة 
بن�صاطها  واالإ�صرتاك  اليها  لالإن�صمام  ال�صورية  اجلالية  اأبناء 
ومقرتحات  معنوي  دعم  من  اليه  ي�صتطيعون  ما  كلَّ  تقدمي   و 
والثقافية  واالإجتماعية  الفنية  الن�صاطات  وتنويع  لتطوير  منا�صبة 
اأع�صاء  على  بالفائدة  يعود  مبا  وغريها  الكندية  واملعلوماتية 

الرابطة ب�صكل خا�س واجلالية ال�صورية ب�صكل عام. 
وبتعاونكم  اأقوياء  نحن  بقوتكم  واليكم،  منكم  الرابطة  هذه 
بكم  فمرحبا  العطاء،  على  قدرة  نزيد  حولنا  والتفافكم  معنا 

.Facebook  موقع التوا�صل االإجنماعي
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نا وننهيه بت�صفِح  اأنا واأنت… كُل م�صاء ولرمبا كل �صباح! نبداأ يومرَ
�صبكاِت التوا�صل االجتماعي

االإن�صتجرام،  ِلب يف ح�صابات  ُيقرَ واالآخر  في�صبوكيًا  اأحُدنا يجد هواه 
وكلنا نتفق على اأن اليوتيوب هو االأف�صل!!

ُهم اأي�صًا  ُنر�صل ما ي�صتهوينا لالأقارِب واالأ�صدقاء عرب الوات�س اآب، فرَ
ال بد واأن ي�صاركونا الهوى، يف ال�صباح ن�صاركهم ما ميدهم بطاقٍة 
اإيجابية فلرمبا فيديو لل�صحك اأو املزاح �صيكون منا�صبًا لنبداأ ويبدوؤون 
ِفيديو  به اليوم. ويف امل�صاء وبعد يوٍم طويل نريد اأن ن�صعررَ باالإجناز! فرَ
والتحدياِت  املقالِب  �صوى  �صيئًا  يفعلون  ال  الذين  اليوتيوبرز  الأحد 
املتابعني  امل�صاهدات وعداد  ّداد  ِبعرَ واإذ  بالغر�س!  �صيفي  ال�صخيفة.. 
املليون، ثم يتخطى  ِليرَطِرقرَ عتبة  االآالف  يف ت�صاعٍد م�صتمر، ي�صل 

املاليني!

دون اأن نعي اأو ندرك وفقط بنقرِة م�ساركة!! ن�سنع �سيئًا 
من الال�سئ!!

والقادمة  االأجيال احلا�صرة  ن�صارك على  ما  باأثر  تفكري  اأدنى  دون 
ن�صاهم يف ن�صر التفاهات وت�صدير �صانعيها كاأعالم.

مع اأنه على العك�ِس متامًا اإن وقعت ُعيوُننا على فيديو اأو حتى جمرد 
ُع عن م�صاركته  فرَ رَ من�صور اأو مقال يحمل ر�صالًة وهدفًا قيمًا فاإننا نرَرترَ
اأننا معظم االأحيان  اأو التعليِق عليه! ال وبل  اإبداء االإعجاب  اأو حتى 
من  )ثلٌة  تعاىل  قوِله  ببايل  يخطر  قراءته!!  اأو  م�صاهدته  نكمل  ال 
املفيد!  باملحتوى  تهتم  من  قليلة  فقلٌة  االآخرين(  من  وقليل  االأولني 
انظر مدونات اجلزيرة وا�صرب بعينك نحو اأكرب عدد م�صاهداٍت قد 
و�صله اأي مقال هناك!! تخيل معي موقعًا بحجم مدونات اجلزيرة!! 
موجه للعامل العربي باأكمِله!! ال يكاد يتخطى فيه اأي مقاٍل الع�صرين 

األف م�صاهدة اإال ما ندر!!

اأعي جيدًا اأين واأنك كمت�سفحني لالإنرتنت وملواقع التوا�سل 
الجتماعي نلجاأ لها للرتفيه عن النف�س!

نرى من�صورًا يحمل ر�صالة هادفة لرمبا نقراأه ون�صتفيد ولرمبا حتى 
ي�صتفيد  حتى  في�صارك  بامل�صاركة  يرغب  بع�صنا  القراءة!!  نكمل  ال 
�صاركت  اإن  ماذا  بالعمل!!  الدماغ  يبداأ  يفكر..  ومعظمنا  اأ�صدقاوؤه، 
املن�صور!! هل �صي�صاهده فالن!! هل �صيعتقد اأين اأق�صده!! هل �صيقراأه 
ع عن  فرَ رَ يرَرترَ فرَ االأفكار!!  النوع من  اأحمل هذا  اأين  يعتقد  فالن!! لرمبا 
امل�صاركة خوفًا واحت�صابًا!! ُموقفًا طريقرَ الر�صالة عنده ومانعًا اإياها 

من الو�صول الأكرب عدٍد ممكن!!

ثم نرى من�صورًا م�صحكًا، مقلب مثاًل اأو حتٍد �صخيف الأحدهم ياأكل 
النوتيال بال�صطة فتت�صارع اأيدينا لننقر اإعجابًا وم�صاركة!! يف حلظة.. 
نلغي عمل الدماغ وال نت�صاءل من الذي �صي�صاهد وما رد فعله!! نفكر 

فقط باأن كل من �صي�صاهد �صي�صحك وتنفرج اأ�صاريره!!

االأجيال  على  ُنوؤِثر  الت�صرف  بهذا  باأننا  للحظة  ولو  فكرنا  هل  لكن 
وي�صبح  لتنت�صر  للتفاهات  املجال  فتح  من  فنحن  نعم!!  القادمة!! 
اأعالمًا  الالحمتوى  اأ�صحاب  ا  بنرَ نرَ�صرَ من  ونحن  م�صاهريًا!!  اُدها  ُرورَ
له  ي�صتمع  منربًا  ليعتلي  ة  يِب�صرَ الُرورَ بيد  اأخذنا  من  نحن  وموؤثرين!! 

ال�صغرُي والكبري!! لقد ن�صينا اأن املوؤثر هو القدوة!! فهل تريد البنك 
ة ؟؟ يِب�صرَ اأن يقتِد بُرورَ

بالطبع ال!! اإذن باِدر بن�صر املحتوى املفيد ذي الر�صالة الهادفة، حتى 
�صاركها  االآراء!!  دعمًا الختالف  �صاركها  ِثلك!!  مُترَ ال  الر�صالة  اأن  لو 
ل للوعي!! �صاركها الأن  الأن االختالف يولد التفكر والذي بدوره ُيو�صِ
ه ي�صيُع �صدًى  �صاحب هذا املن�صور قد تعب يف اأدائه واإن وجد اأن تعبرَ
ال�صبب!!  اأنت  تكن  فال  املفيد!!  املحتوى  انتاج  عن  يتوقف  ف�صوف 

و�صاهم يف و�صع ال�صخ�س ال�صحيح يف املكان ال�صحيح.

بادر اأي�صًا بعدم م�صاركة التفاهات!! اإن اأردت امل�صاهدة فلن مينعك 
اأحد!! لكن ال ت�صغط زر امل�صاركة حتى ال تكن �صببًا يف ن�صرها وي�صبح 

�صاحبها موؤثرًا يوؤثر عليك وعلى اأطفالك!

لفيديو  وم�ساركتك  م�ساهدتك  �ستوؤثر  كيف  �ست�ساألني!! 
حتدي النوتيال بال�سطة على اأطفاِلك؟!

الفيديو  لهذا  وامل�صاركة  االإعجاب  زر  على  بالنقر  فاإنك  بب�صاطة 
اأعطيت ال�صخ�س الذي قام ب�صنعه فر�صة ذهبية تدر عليه اأموااًل، 
فبازدياد عدد م�صاهداته ومتابعيه �صتزداد عائداُته من االإعالنات 
التي يعر�صها عليك )حيث اأنك الفئة امل�صتهدفة واأنت ال تعلم( فلن 
والتي  التفاهات!!  واملزيد من  املزيد  انتاج  ال�صخ�س عن  يكف هذا 

�صت�صل اأعداُد م�صاهداتها للماليني.

فتتهافت عليه القنوات الف�صائية واملجالت املحلية لتجري معه حوار! 
تت�صدر �صوره وفيديوهاته وها�صتاجاته على االإنرتنت وي�صبح حديثرَ 
ال�صغار والكبار! وفجاأة ي�صبح �صخ�صية عامة ي�صمى بال�صو�صيلجي 

واملوؤثر.

من  يرتبح  وكبريًا،  �صغريًا  العامّة  على  بالتاأثري  فورًا  عمله  ويبداأ 
م�صائي  منتج  وذاك  للب�صرة  �صباحي  منتج  هذا  االإعالنات.. 
ترتاح  ال  حذاء  وهذا  عنها  ي�صتغني  ال  حقيبة  وهذه  لال�صرتخاء!! 
من�صاِت  اأ�صحاُب  يريد  �صامة  ر�صالٍة  اأي  عن  عدا  به!!  اإال  قدميه 

االإعالم اي�صالها لك والأبنائك، فاإنهم يو�صلونها عن طريق املوؤثر!!

الطامة الكربى اأن هذا املوؤثر مبحتواه ال�سخيف نال �سهرة 
واأموال!! نال حلم الأجيال ال�ساعدة!! بغم�سة عني ت�سبح 
غني وم�سهور!! ومن منا ل يريد ذلك!! لقد اأ�سبح منوذجًا 
ُيحتذى به، اأ�سبح قدوة!! فما اإن ت�ساأل طفاًل عن طموحه 

امل�ستقبلي، يُقل لك �ساأ�سبح يوتيوبر.
من  يغني  وال  ي�صمُن  ال  حمتوى  الت�صهيالت!!  كل  فلديه  ال؟!  وكيف 
العجيبة!  التوليفة  ولديه  ليبذله!!  عقلي  وال  بدين  جمهود  ال  جوع!! 
�صبكات التوا�صِل االجتماعي مبرتاديها املتعبني املرهقني املتعط�صني 
وقنوات  اأموااًل  عليه  �صتدر  التي  وجوجل  املزاج!  وتغيري  لل�صحك 

اإعالمية �صتجعل منه جنمرَ الع�صر!!

متعبني  وغري  جاهدين  غري  �سنعمل  من  واأنت!!  اأنا  لديه 
خالل  من  هذا  بكل  له  لناأتي  م�ستب�سرين  �ساحكني  واإمنا 
م�ساهدٍة ونقرة م�ساركة!! ثم بكل �سخافٍة نتذمر!! يا له 

ة!! من زمٍن ينطُق فيه الُرَويِب�سَ

قد  فطفلك  الحتجاج،  عن  يكفون  ل  الأطفال 
اأب�سط الأمور، و�سل�سلة الحتجاجات  يحتّج على 
ل تنتهي. رمبا ياأتي الحتجاج على وجبة طعام 
ل يحبها، على قطعة مالب�س ل يريد ارتداءها، 
على ت�سرف قام به اأحد اإخوته، اأو على تعاملك 

معه، فكيف تت�سرفني عندما يحتّج طفلك؟

الت�سرف ال�سحيح مع احتجاج الأطفال

املنخف�س  ال�سوت  بني  مييز  اأن  عّلميه  اأوًل 
العايل، فكلنا لدينا قدرة على التحدث  وال�سوت 
بدرجة اأ�سوات خمتلفة، لذا عليه اأن يدرك عند 
كي  املنخف�س،  �سوته  ي�ستخدم  اأن  الحتجاج 

تتقبلي �سماعه وتفهمي ما يريد

اأ�سغي اإليه، وانظري له وهو يتحدث ول تقاطعيه. 
تقّبلي ما يقول دون حما�سبة

غرّيي الكلمات التي ي�ستخدمها وحّوليها، كي يكون 
وقعها اأكرث اإيجابًا، كاأن يتبدل احتجاجه بقوله: 

ل اأمرًا اآخر« »اأنا ل اأريد هذا«.. اإىل »اأنا اأف�سّ

له  ت�سمحي  ول  الحتجاج،  وقت  حددي 
طوال  الحتجاج  كثري  طفلك  كان  اإن  بالتمادي. 
اأن  وهي  مرحة،  فكرة  تطبيق  باإمكانك  اليوم، 
اإن  احتجاجه.  ل�سماع  اليوم  يف  وقتًا  تخ�س�سي 
الوقت املخ�س�س،  اأتى باعرتا�س ما يف وقت غري 
اطلبي منه اأن يحتفظ به لليوم التايل يف الوقت 

املحدد، ويف اأغلب الأحيان �سين�سى!

على  احر�سي  الحتجاج،  نوبة  من  هدوئه  بعد 
عن  بعيدًا  ومبهجًا،  مرحًا  معه  اأ�سلوبك  يكون  اأن 

التاأنيب واحلديث املطّول عما يزعجه

�ساعدي طفلك على اأن يجد يف �سخ�سيته النقاط 
الإيجابية، وكافئي الت�سرفات اجليدة

واأخرى،  فرتة  بني  معه  جتل�سي  اأن  جدًا  املهم  من 
مّر  التي  ال�سغرية  التجارب  هذه  عن  لتتحدثا 
وكيف  منها؟  تعلم  ماذا  معها؟  تفاعل  وكيف  بها، 

�سيت�سرف يف املرة القادمة؟

امل�سدر جملة �سيدتي

ك�������ي�������ف ك����ن����ت
أن����������ت أن�������������ا وا ا
م�ي�دي�ا! وال��ص�و�ص�يال 
الت�صرف ال�صحيح مع من ج�ئ�نا بال�رويب�صة!!

احتجاج الأطفال

بقلم – عهود القي�ساوي 
https://logicalscribble.wordpress.com
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يف اإحدى زوايا القاعة لوحة معلقة على احلائط هي �صورة ل�صحراء 
رملية، وفيها اآثار اأقدام مغامر مقدام قرر اأن يقطعها وبا�صر امل�صي 
اإىل اأن و�صل بعيدًا فوق اإحدى الكثبان. كتب حتت هذا امل�صهد املعرب: 
طريق االألف ميل يبداأ بخطوة. لو تركوا يل عنونة ال�صورة الخرتت 
عنوان " احلياة رحلة ": من املهد اإىل اللحد، عرب �صحراء وغابة، 
عرب جبل و�صهل، حتت ال�صم�س وحتت املطر ويف الثلوج ونحن نن�صد 
بب�صاطة  اأتونا  هوؤالء  اأن  لو  اأت�صاءل  واملغزى.  واملعنى  اخلربة  فيها 
اأو نقدرهم؟  لهم  لننتبه  الكثرية هل كنا  التجارب  دون اخلو�س يف 
هل نقدر النعم الكثرية التي حتيط بنا دائمُا كاحلوا�س اأو االأمان اأو 
الكفاية املالية اأو االأ�صرة اأم اأننا قد تعودنا عليها لدرجة اأننا مل نعد 

نح�س بقيمتها؟  

�سيكون  كيف  اأت�ساءل  بالعرب.  مليئة  التالية  الق�س�س 
فهمكم لكل منها.  

العراقية منذ ب�صع �صنوات يف مدر�صة  تعرفت على �صديقتي �صعاد 
الفرن�صية. كانت رفيقتي يف ال�صف ويف الفر�س ويف طريق العودة.  
اأن  منها  طلبت  عقلها  ورجاحة  لطفها  من  اأ�صهر  خالل  راأيته  وملا 
اإكمال ال�صفوف. هي �صيدة يف االأربعينيات  نبقى على ات�صال بعد 
وجهها،  على  تبدو  وال�صباب  اجلمال  عالمات  التزال  عمرها  من 
على الرغم من كل ما خطه القهر على ق�صماتها. قبل الهجرة كانت 
تعمل ممر�صة يف اإحدى م�صايف بغداد اإىل اأن تزوجت والتفتت اإىل 
مهامها املنزلية واأطفالها الثالثة. حافظنا �صعاد واأنا على ات�صالنا 
يف  بها  ات�صلت  اأن  اإىل  الأخرى،  فرتة  من  تتزاوران  عائلتانا  وكانت 
" لقد ذهبت- راحت  اأحد االأيام، ورّد علّي زوجها خائبًا وحمطمًا 

من حياتي لالأبد"! 

- ماذا تعني؟ وكيف ومتى؟ 

- اإنها يف اأحد مالجئ املت�صردين، حيث تنتمي!

ملا وجدت اأن الغ�صب ي�صيطر عل الرجل ول�صانه يتلفظ بالعجائب عن 
زوجته، اآثرت اأن اأنهي املكاملة على وجه ال�صرعة، ثم كتبت لها اإميياًل 
اأختها يف الغربة واأنني جاهزة ملد يد العون ما  اأنا  خمت�صرًا باأنني 
ا�صتطعت، واأنني اأحرتمها كثريًا واأحبها ل�صخ�صها. ثم جاءين ردها 

يف اليوم التايل مقت�صبًا وممتنا، ختمته بقولها: اأمتنى اأن تزوريني 
رجاء!  ال�صرية-  على  وحافظي  ات�صاالتنا  على  تكتمي  – لكن 

يف  الن�صاء  اإغاثة  مالجئ  من  واحد  على  تعرفت  وهكذا  زرتها، 
مونرتيال. 

يكاد  وال  جتاوره،  التي  البيوت  بقية  مثل  اخلارج  من  يبدو  بيت  هو 
مييزه عنها �صوى كامريا مراقبة علقت اإىل جانب الباب. بيت كبري 
من ثالثة طوابق، خ�ص�س االأعلى منها لغرف النزيالت واحلمامات، 
يف كل غرفة منها اأ�صرة على عدد االأمهات واالأطفال الذين ينزلون 
فيها، وطاولة مكتب �صغرية مع �صاعة منبه وملبدير وخزانة، وقد تطل 
الغرفة نف�صها على �صرفة �صغرية. اأما الطابق االأر�صي فيحتوي املطبخ 
الوا�صع والف�صيح واملجهز بكل اأجهزة واأدوات املطبخ الع�صرية، ثم 
مكاتب املديرة وامل�صرفات االجتماعيات وخمزن �صغري. واأما الطابق 
ال�صفلي فيه في�صم غرفة اجللو�س وفيها �صا�صة تلفاز كبرية تكاد تكون 
�صينما منزلية، وغرفة لعب لالأطفال لهم فيها ما طاب من االألعاب 
واالألوان، ثم قاعة اجتماعات، وغرفة الغ�صيل واآخرًا م�صتودع كبري 
بحاجز  �صّورت  خ�صراء  وجيبة  البيت  لهذا  واملاأكوالت.  لالأغرا�س 

خ�صبي وجعلت كحديقة لالأطفال، و�صع لهم فيها بع�س االألعاب.
�صديقتي  الفندق؟" �صاألت  يكون  فكيف  امللجاأ  هو  هذا  كان  " اإذا 

بطرافة. 
- هذا مكان موؤقت، ريثما اأعود قادرة على اإم�صاك زمام االأمور من 

جديد واأاأمن مب�صاعدة امل�صرفات م�صكنًا خا�صًا يل والأطفايل. 
- لكن ملاذا يا �صعاد؟ ما الذي ح�صل؟ 

جل�صنا يف طرف احلديقة بينما كان اأوالدها يلعبون يف م�صبح مطاطي 
�صغري يف الطرف االآخر، و�صمعت منها ق�صة اأذهلتني.

ق�صم  يف  ممر�صة  كنت  جميلة.  حب  ق�صة  بعد  �صليم  تزوجت   "  
االأطفال الذي يعمل فيه كطبيب خمت�س. التجاذب بيننا كان وا�صح 
منذ الفرتة االأوىل. كنت اأجد فيه �صابًا جديًا وطموحًا وو�صيمًا وذو 
ح�صب ون�صب ومال يفوق ما عندي بكثري. كنت اأرى فيه �صم�صًا تنري 
حا�صري وم�صتقبلي. وملا تقدم لطلب يدي مل ت�صعنا الفرحة )اأ�صرتي 
واأنا( فزغردنا قبل قراءة الفاحتة. وانتقلت بعد العر�س الطنان اإىل 

العي�س معه واأ�صرته يف بيتهم الوا�صع يف اأرقى اأحياء بغداد.

اأ�صرة  بل  واحدًا فح�صب،  �صخ�صًا  اأتزوج  باأنني مل  اأ�صعر  بداأت  ثم   
بكاملها هي والداه واأخواته اخلم�س اثنتان منهن كانتا تعي�صان معنا 
العمل،  اأترك  اأن  كانت  واأهله  الزوج  متطلبات  اأول  الزواج.  حلني 
اأن تعمل زوجة ابنهم الدكتور كممر�صة، بل  اأبدًا  الأنهم ال ي�صرفهم 
اأمه  املخملية".   " طبقتهم  اأمام  عملي  اأذكر  اأال  مني  طلبوا  اإنهم 
واأخواته كّن يعتربنني باأنني خطفت ابنهم منهم واأحظى باهتمامه 
االأكرب، ولذلك كّن يكدن يل املكائد ويعايرنني دائمًا باأ�صلي املتوا�صع 
وكدرن حياتي كثريًا باأمور �صخيفة! اأردن حتويلي اإىل خادمة تقدم 
لكل  ال�صيافة  وتقدم  وتكوي  الغ�صيل  وتن�صر  وتنظف  وتطبخ  الفطور 
كانوا  اأطفايل  كذلك  بيتهم.  ال�صكن يف  مقابل  البيت،  اأهل  زار  من 
اأبناء بامل�صاركة يف الرتبية والتوجيه. وكان زوجي يرتفع عن التدخل 
دائمًا ما خرجت منها  التي  "�صوؤون احلرمي" حلل اخل�صومات  يف 
خا�صرة. غري اأن ما كان ي�صربين جدًا على اأذاهم هو معرفتي باأن 
اأف�صل  م�صتقباًل  لالأ�صرة  ليوؤمن  كندا  اإىل  بنا  الهجرة  ينوي  زوجي 
�صت  ومرت  الع�صر.  هذا  يف  بغداد  يف  لينتظرها  كان  مما  بكثري 
�صنوات و�صار احللم حقيقة. كادت حماتي وبناتها متنت من الغيظ 
الأنني اأنا من اختارين القدر لبداية جديدة وكانت حلظة االنت�صار 
يف املطار عندما اأدرت ظهري لكل �صنني املر وطار قلبي من الفرحة 

مع الطيارة املقلعة.

بقلم: هدى البني

قلوب مليئة بالأمل والأمل 
أكرث متا�سكاً  أنت ا أقدامك و�سقطت يف حفرة وا�سعة، ف�سوف تخرج منها وا إذا تعرثت ا )ال حتزن ا

أن نهاية االأ�سياء هي نهاية العامل، فلي�س الكون هو ما ترى عيناك.( وقوة. وال تعتقد ا

 الربوفي�صور
John GoodenouGh 

�صنة   6٥ بلغ  عندما  اأوك�صفورد  بجامعة  العمل  ترك  على  اأجربوه 
تك�صا�س  بجامعة  للعمل  الأمريكا  فهاجر  التقاعد  �صن  لو�صوله 
ومت  �صنة   97 عمره  اليوم   .. للتقاعد  ب�صن  العلماء  تلزم  ال  التي 
الليثيوم  بطاريات  بتطوير  لدوره  للكيمياء  نوبل  بجائزة  تتويجه 
عمر  وال  الغباء  من  االإجباري  التقاعد  اأن  ليثبت  عبقرية  بطريقة 
اأكرث. لي�س  رقم  جمرد  هو  العمر  واأن  والعطاء  لالإبداع   معني 
�سن  حتديد  �سد  اأم  مع  اأنت  هل  الق�سة،  هذه  �سوء  على 

التقاعد؟
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وقوفًا ببابها عند �لرحيل
�سعر الدكتور/ اأحمد البوريني

abourini@outlook.com

حياتي ـــِل  ـــي ـــرح وال ـــِك  ـــاب ب ـــني  ب ـــا  ــي وثــبــاتــيم ــت ــزمي ــوُن ع ــك ــس ــ� َكــ�ــســَر ال

ــــاًل ـــِك اآم ـــاب ــد ب ــن الـــُعـــتـــمـــاِتووقــــفــــُت دهــــــرًا ع يف  لَح  طـــيـــَفـــك  فـــلـــعـــّل 

ناديتني اإذا  احلـــــاين   ــك  ــوَت ــس � كــبــ�ــســائــٍر هــــّلــــت  مـــــن  الـــ�ـــســـمـــواِتاأو 

اأنــا) (اأنـــــي    اأحببتني   الــتــي   ـــت   ـــــزلِتاأن ـــ ـــرّب    وال ــيــِت  مـــــنــي   الــــ ور�ــســـ

ــى  اأبـــــــــــدًا ــغ ــت ــب ــــاِك عـــنـــدي امل وجنــاتيور�ــــس رحـــــلــتــي    �ســفينة   ــي   ـــ اأُمـــ

اأرى كــي    قلياًل    افتح   بــاَبها...   اآتــــييا  اأْن   وعــدتها   ... هنــاَك  اأمــي 

اأمــِه عــــــــن    غــــــــيــاُبــُه   وطــــــــال  ــاِتطـفٌل  ــاع ــس ــ� ــابــق ال يـــرجـــو الـــلـــقـــاَء يــ�ــس

موعدي اأُخـــِلـــف  �ــســوف  اأين  ــَت  ــي ؟اأر�ــس اجَلــْلــ�ــســاِت  حــــالوة  دون  ــس  ــ� ــي لأع

فرحتي ــالمل  ــس ــ� ال بـــني  مـــا  ــَت  ــع ــاأ�ــس الَعَتباِتف عـلى  ــًا  ــع وج  ... بلقائهــا 

مفــا�ســلي ي�ستبيُح   وراءَك    ــمــاِتبــــــــرٌد    ـــٌل مـــوحـــ�ـــُس الــَقــ�ــسَ ـــوي لـــيـــٌل ط

الـردى يالطمهــا   روحــي   ــاِةمهــزومٌة  جنـــ ـــوِق  طــــ دون  ــوٍق  ـــ ــس � بــحــر  يف 

لطفــولـتي نظــرًة     لــو   بـابهــا    يـــئـــنُّ يف اخلـــلـــواِتيــا  عـــمـــري هـــنـــاَك 

ــل   وجنــًة ـــ ــبِّ ـــــرى  اأَُق الــفـــــوز    باجلنــاِتلــو حلــظــًة  اأخـــ نــعـــــيــُم   فــيــهــــــــا   

ــردُّ   تلهفــي ـــ ـــ ــرى ت ـــ ــوًة   اأخ ـــ ـــ ــو دع ــًا مـــن الــكــلــمــاِتل ــًة...بــعــ�ــس لـــو هــمــ�ــس

رحيلها؟ دون  ــكــابــو�ــُس  ال ينتهي  ــو  ب�سكاِت؟ل جثت  واإن  حتى   .. بـــاُب  يــا 

مــرارٌة الُبعــاد    يف   الأحــبة   واأنــــاِةفــْقــُد   بت�ســرٍب       ... تنجــلي  ل 

غــربتي تزاحــم   اأخــرى   غـربٌة  الطـرقاِتهي  عــلــى  م�سكنها   ــروح  ـــ ـــ وال

ـــــُف بــــاٍب مــو�ــســٍد بحيــاتييـــا بــــاُب خــلــفــك األ ترب�سـت    الرحــيل...  بعد 

كندا – اأكتوبر 2019

أونتاريو ت�صهل عمل بنوك الغذاء  ا
مل�صاعدة املحتاجني

تدعو مقاطعة اونتاريو الإزالة العوائق غري ال�صرورية 
ملنظمات امل�صاركة باالأغذية

الإزالة  تغيريات  اأونتاريو  تقرتح   - تورونتو 
احلواجز غري ال�صرورية اأمام بنوك الغذاء 
واجلمعيات   ، ربحية  الغري  واملنظمات   ،
باالأغذية  التربع  يف  امل�صاركة  اخلريية 

املجتمعية لت�صهيل م�صاعدة املحتاجني.
اليوم ، كانت كري�صتني اإليوت ، نائبة رئي�س 

الوزراء ووزيرة ال�صحة ، وتود �صميث ، وزيرة 
واالجتماعية  املجتمعية  واخلدمات  االأطفال 

لالأعمال  امل�صاعد  الوزير   ، �صاركاريا  وبراميت   ،
 Our مدر�صة  يف   ، البريوقراطية  من  واحلد  ال�صغرية 

Lady of Lourdes School لالإعالن اأن اأونتاريو تقرتح ال�صماح للمنظمات التي تقدم 
االأطعمة منخف�صة املخاطر ، مثل الفواكه الطازجة واملواد املعباأة م�صبًقا ، بالعمل دون معدات التنظيف 

ال�صناعية املخ�ص�صة للمطاعم واملتعاملني باالأغذية املعتمدين يف املوقع.
يف الوقت احلايل ، ال متيز اأونتاريو بني مطاعم �صل�صلة الوجبات ال�صريعة وخمتلف مطاعم احل�صاء غري 
الهادفة للربح، برامج ما بعد املدر�صة واملنظمات اجلديدة واملبتكرة الإنقاذ وتو�صيل االأغذية، والتي تعمل 

يف املدار�س واملراكز املجتمعية والكنائ�س وامل�صاجد واملعابد والكن�س.
وقال اإليوت: "يوجد يف املقاطعة العديد من اللوائح املهمة لدعم �صحة و�صالمة جميع االأونتاريني ، وهو ما 
يظل اأولويتنا الرئي�صية".  "ومع ذلك ، فاإن بع�س القواعد ت�صكل عبًئا ال داعي له على املنظمات اخلريية 

التي ال تهدف للربح وت�صاعد االأ�صخا�س واالأ�صر يف جمتمعاتنا التي تعاين من انعدام االأمن الغذائي.
تغيرياتنا املقرتحة هي ا�صتجابة مبا�صرة الحتياجات هذه املنظمات.

يجب على بنوك الغذاء واملوؤ�ص�صات اخلريية اأن تنفق  وقتها ومواردها مل�صاعدة املحتاجني".
�صت�صمن التغيريات املقرتحة اأن هذه املنظمات تعد الطعام باأمان مع اإعفائها من ا�صرتاط:

- عدد حمدد من حمطات غ�صل اليدين؛
- حو�صني اأو ثالثة مق�صورات لتنظيف اأوعية اأو غ�صالة �صحون ميكانيكية جتارية ؛ 

- وعلى االأقل معالج طعام اأو م�صرف يف املوقع.
ت�صعى حكومة اأونتاريو اإىل احل�صول على تعقيبات من اجلمهور والقطاع ب�صاأن التغيريات املقرتحة يف 

الالئحة حتى ٢7 نوفمرب.
"من  للمحتاجني".   الغذاء  توفري  اأونتاريو  يف  املجتمعية  املنظمات  على  ت�صهل  "حكومتنا  �صميث  وقال 
خالل حت�صني اللوائح التي تقر باأن املنتجات الغذائية الب�صيطة واملعباأة اآمنة لتوزيعها، فاإننا بذلك نخفف 

العبء عن هذه املنظمات للقيام بدورها يف م�صاعدة مواطنينا االأكرث �صعًفا".
وقال �صاركاريا "يف كثري من االأحيان ، جتعل اللوائح االأمور اأكرث �صعوبة مما ينبغي".  "كجزء من عملنا 
 Better for People، Smarter for قانون  خالل  من  التنظيمية  االأعباء  لتقليل 
اللوائح  باإ�صالح  للنا�س، االأذكى لالأعمال" �صنقوم  " قانون االأ�صلح  بـ  Business Act ما يعرف 
الدينية  واجلمعيات اخلريية  الغذائية  البنوك  مثل عرقلة طريق   - عواقب غري مق�صودة  اإىل  اأدت  التي 

امللتزمة بخدمة االآخرين واإطعام النا�س االأقل حظًا بيننا ". 
يعد االإعفاء املقرتح جزًءا من نهج اأونتاريو املدرو�س وامل�صتهدف للحد من االأعباء التنظيمية يف العديد من 
القطاعات ، مبا يف ذلك الزراعة والنقل بال�صاحنات والبناء والرعاية ال�صحية واملطاعم.  �صتوفر فوائد 
ا القيام باالأعمال التجارية ، وخلق الوظائف ، وزيادة  مبا�صرة للنا�س يف حياتهم اليومية ، بينما ت�صهل اأي�صً
االأجور. وقال لوري نيكل ، الرئي�س التنفيذي ل�صركة "Second Harvest": "لقد كنا مدافعني 
يف  املوجودة  القدرات  تتفهم  التي  والرقابة  والتعليم،  االأغذية،  �صالمة  جمال  يف  التدريب  عن  �صريحني 
القطاع الغري ربحي وحتافظ على �صالمة النا�س".  "مع تزايد الفر�س الإنقاذ فائ�س الغذاء ، ن�صهد ثغرات 
قد متنع الربامج الغذائية من تقدمي اأغذية جيدة و�صحية لبع�س اأ�صد الفئات �صعفا من ال�صكان. وي�صرنا 
اأن احلكومة تت�صاور من اأجل فهم املوارد املوجودة يف القطاع ب�صكل اأف�صل  لتقدمي الطعام ، واحلاجة اإىل 
اإىل  الو�صول  اأونتاريو على  الفئات يف  اأ�صعف  قدرة  ل�صمان  ا  امل�صممة خ�صي�صً والرقابة  التدريب  توفري 

الغذاء الذي يحتاجونه للنجاح. "
وقال نيل هيذرجنتون ، الرئي�س التنفيذي لبنك ديلي بريد فود بنك: "تلعب برامج الوجبات املجتمعية 
وبنوك الغذاء دوًرا حيوًيا يف تلبية االحتياجات العاجلة ل�صكاننا االأكرث �صعًفا".  "ي�صعدنا اأن ن�صارك يف 

هذه امل�صاورة ل�صمان اأن هذه الربامج الهامة ميكن اأن تعمل باأمان يف جمتمعاتنا."
حكومة اأونتاريو- الرتجمة العربية: معتز اأبوكالم/ اأيام كندية 
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 )Parkinson's Disease( باركن�صون   اأو  الرعا�س  ال�صلل 
هو مر�س مزمن، مما يعني اأّنه ي�صتمر لفرتة زمنية طويلة، كما اأن 
املر�س  هذا  و�صف  الوقت.مت  مب�صي  اأ�صواأ  ب�صكل  تتفاقم   اأعرا�صه 
الول مرة من قبل الطبيب الربيطاين  ) جيم�س باركن�صون( يف عام 
بالرعا�س،  م�صحوب  خطري  مر�س  املر�س  هذا  اعترب  اذ   ،١8١7
وت�صلب الع�صالت، و�صعوبة يف امل�صي.  وياتي هذا املر�س يف املرتبة 
الثانية لالمرا�س االكرث �صيوعا بعد مر�س الزهامير مما دعا ايل 
تخ�صي�س يوم  احلادي ع�صر من  اأبريل يوما عامليا للتوعية بال�صلل 
يتزداد  باملر�س   االإ�صابة  خطر  فاإن  الدرا�صات  وبح�صب  الرعا�س 
الـ ٥0 يف  بعد �صن  بالظهور  تبداأ  اأعرا�صه  اأن  العمر، حيث  مب�صي  
يوؤكدون ان هذا االمر ال يعني  غالبية احلاالت. ولكن االخ�صائيني 
عدم احتمال اال�صابة يف �صن مبكرة، اإذ بيّنت الدرا�صات ان  ن�صبة 
١0 يف املئة من مر�صى الباركن�صون اأ�صيبوا باملر�س قبل �صن الـ ٤0 
اأكرث  الرجال  اأن  اال  ال�صواء  على  والن�صاء  الرجال  املر�س  وي�صيب 

عر�صة له من الن�صاء . 

علي  حممد  امل�صهور  املالكم  املر�س   بهذا  اأ�صيب  من  اأ�صهر  ومن 
اإذ  باركن�صون،  مر�س  حول  الوعي  ن�صر  يف  فعااًل  دورًا  اأدى  والذي  
ملر�س  علي  حممد  مركز  بتاأ�صي�س   ،١997 عام  يف  وزوجته  قام 
بهذا  للم�صابني  الرعاية  لتوفري  اأريزونا،  فينيك�س،  يف  باركن�صون 
بالوراثة  للباركن�صون عالقة  العلمية ان  الفر�صيات  املر�س. وترجح 
حيث متكن العلماء من عزل جينات مثل جني )باركني( الذي يلعب 
دوًرا يف االإ�صابة باملر�س. ويذكر ان مر�س باركن�صون ي�صبب �صمور 
 Substantia خاليا املخ يف املنطقة التي ت�صمى "املادة ال�صوداء
Dopamine(  وهي  الدوبامني)  منها  يفرز  والتي   "nigra
مادة كيميائية �صائلة ت�صتخدمها اخلاليا الع�صبية لالت�صال ببقية 
خاليا الدماغ االأخرى مما يترتجم عنه يف النهاية احلركة ال�صل�صه 
الطبيعية. لذلك فان مر�س باركن�صون قد يحدث ب�صبب انخفا�س يف 
افراز الدوبامني يف الدماغ. وهذا يوؤدي اىل حدوث م�صاكل حركية 
تبداأ  حيث  تدريجيًا  الظهور   يف  باركن�صون  مر�س  اأعرا�س  تاأخذ  و 
الرعا�س(  )ال�صلل  ا�صم  عليه  يطلق  ولهذا  اليدين  اإحدى  بارتعا�س 
وتبداأ عادة االأعرا�س يف جانب من اجل�صم ثم ال تلبث اأن تنت�صر اإىل 
امل�صي  يف  �صعوبة  عادة  امل�صاب  ويجد  اجل�صم،  من  االآخر  اجلانب 

املتحرك  الكر�صي  ا�صتخدام  ايل  ي�صطره  مما  مقعدا  ي�صبح   وقد 
، كما يجد �صعوبة كبرية يف م�صك القلم والكتابة بو�صوح ، وكذلك 
يفقد القدرة  حتى على زر اأزرار ثيابه باال�صافة ايل بع�س التغريات 
االدراكية التي قد حتدث مثل �صعف الذاكرة او �صعف يف الرتكيز 
النف�صية املرتبطة بتقلب املزاج، وال�صعور باالكتئاب وقد  والتغريات 
وا�صطرابات  بولية،  ا�صطرابات  اي�صا  املر�صى  بع�س  لدى  تظهر 

النوم ويتغري وجه املري�س حيث تبدو االأع�صاب يف الوجه مت�صلبة.

الكيميائية  للمادة  بديل  اإيجاد  يعتمد على  باركن�صون  وعالج مر�س 
)DOPAMINE(  ال�صابق ذكرها انفا وقد بداأت  جتربة العالج 
لهذا املر�س مع  م�صاهد قا�صية وم�صاعر يكتنفها احلزن  لـ )اأوليفر 
�صاك�س( طبيب االأمرا�س الع�صبية ال�صهري يف كتابه )ال�صحوات( 
)Awakenings(  ال�صادر عام ١97٣، والذي مت حتويله ايل  
التجارب  فيلم يحمل ذات اال�صم يف عام ١990 والذي  ر�صد  فيه 
لعقود  معاناتهم  و  عمله   خالل  الرعا�س  ال�صلل  ملر�صي   االن�صانية 
طويلة في�صبح املري�س حبي�س ج�صده وال ي�صتطيع اأن يتحّرك اأو اأن 
يتكّلم كما لو كان �صجينا بتابوت غري اأن هذا امل�صري املوؤمل قد غربت 
�صم�صه يف �صيف ١969، حينما  قام )اأوليفر �صاك�س( بتجربة دوائه 
L-DOPA على املر�صى، وفيما ي�صبه املعجزة عادت  احلياة مرة 
حالة  اأن  املوؤ�صف  من  اأنه  اإال   ، املر�صي  هوؤالء  لدي  للخفقان  اأخري 

ال�صحوات اجل�صدية كانت ق�صرية االأجل.

ميكن للعالج الدوائي ان ي�صهم يف التغلب على اأعرا�س املر�س  وذلك 
برفع م�صتوى الدوبامني يف الدماغ. ي�صار، هنا، اىل ان ال فائدة من 
تناول الدوبامني نف�صه حيث ال ي�صتطيع الدوبامني املتواجد يف الدم 
عبور احلاجز الدماغي. والدواء االكرث �صيوعا ملعاجلة الباركن�صون 
ما  وعادة  اجل�صم   يف  دوبامني  اإىل  يتحول  دواء  وهو  ليفودوبا   هو 
ر الكاربيدوبا حتويل  يعطى ليفودوبا مقرتنا  مع كاربيدوبا حيث يوؤرَِخّ

الليفودوبا اإىل الدوبامني حتى ي�صل الدماغ. 

الهّزة وال�صالبة.  ال�صيطرة على  الكولني قد ت�صاعد على  م�صادات 
عقاقري اأخرى، مثل الربوموكربتني و بريجوليد توؤدي  دور الدوبامني 
الدوبامني  كاأن  تت�صتجيب  الع�صبية  يجعل اخلاليا  الدماغ، مما  يف 
موجود. كما  اأن م�صاد الفريو�صات )االأمانتادين( ت�صهم  اأي�صا يف 

تقليل االأعرا�س.

االأع�صاب  هذه  اأهم  ومن  املر�س  هذا  لعالج  ع�صبية  اأدوية  هناك 
امل�صتخدمه والتي ثبتت فاعليتها:

 L-DOPA وهو من امل�صادر الطبيعية لـ : Fava bean الفول •
وهي املادة التي يتكون منها الدوبامني  ويف مر�س باركن�صون يحدث 
دوبامني    وهما  كيميائيتني  مادتني  بني  الدماغ  يف  التوازن  يف   خلل 
دوبامني،  مركب  تنتج  التي  اخلاليا  تلف  نتيجة  كولني  واالأ�صيتايل 
يحتوي  الذي  الفول  تناول  فاإن  دوبامني  ينتج  ال  الدماغ  كان  فاإذا 
وللح�صول علي اجلرعه  النق�س  يعو�س هذا   )L-DOPA( على
من  رطل  عن  يقل  ال  ما  تناول  يجب   )L-DOPA( من   الكافيه 
بذور الفول يوميًا اأو ربع هذه الكمية من الفول املنبت مع تناول دواء 

لعالج الغازات التي قد  ت�صاحب تناول هذه الكمية من الفول.

ملعقتان �صغريتان  تناول  اأن  امل�صائية:  حيث   الربيع  • زيت زهرة 
املر�س حيث  مع  م�صجعة   نتائج  ايل  يوؤدي  �صهرين  ملدة  الزيت  من 
)تربتوفان(  االأميني  احلم�س  من  قليلة  كمية  على  الزيت  يحتوي 
البذور  اأن  اال    )L-DOPA( مركب  فاعلية  من  يزيد  والذي 

املطحونة حتتوي علي كمية اأكرب.

GINKGO :  والذي  يح�صن الدورة الدموية يف الدماغ  • اجلنكة 
ناقاًل كمية اأكرب من مركب )L-DOPA( اإىل املناطق املحتاجة 
له. وميكن  ا�صتخدام  ثالثة كب�صوالت يوميا  من اجلنكة كل واحدة 

حتتوي على ما بني ٣00اإىل ٥00ملجم.

د.حممد فتحي عبد العال

�ل�سلل �لرعا�ض  و�خلروج من �لتابوت

 م�ساد�ت �لكتئاب قد تتلف �أو تقتل �خلاليا �لع�سبية �ملهمة يف �لدماغ
تناول م�ساد�ت �لكتئاب بعد �سن �خلم�سني يعر�سك ثالث مر�ت �أكرث لالإ�سابة باخلرف 

م�صادات  يتناولون  الذين  االأ�صخا�س  اأن  حديثة  درا�صة  ك�صفت 
االكتئاب يف منت�صف العمر اأو كبار ال�صن معر�صون ثالث مرات 

اأكرث لالإ�صابة باخلرف

اأن  �صخ�س   7١000 من  اأكرث  �صملت  درا�صة  يف  الباحثون  ادعى 
م�صادات االكتئاب قد تتلف اأو تقتل اخلاليا الع�صبية املهمة يف 

الدماغ

بني  مرات   ٣.٤ اأعلى  اخلرف  معدالت  اأن  الباحثون  اكت�صف 
االأ�صخا�س الذين تناولوا اأدوية االكتئاب بعد �صن ٥0

النا�س واالأطباء على  اأن ت�صجع  النتائج يجب  اإن  الباحثون  وقال 
تقييم خماطر وفوائد العالج امل�صاد لالكتئاب

ولكن اأحد اخلرباء حذر من اأن العلماء يلجاأون ب�صكل متزايد اإىل 
االعتقاد باأن االكتئاب قد يكون يف الواقع اأحد االأعرا�س املبكرة 

للخرف ونتيجة ل�صنوات من التغيريات يف الدماغ

وقال اآخرون اإنه ال يوجد دليل على اأن م�صادات االكتئاب ت�صبب 
مر�س الدماغ، ولكن هناك �صلة بني احلاالت، وعالج االكتئاب ال 

ينبغي جتنبه

التعر�س  اأن  اإىل  ت�صري  الدرا�صة  نتائج  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س 
االإ�صابة  خطر  من  يزيد  قد  ال�صيخوخة  يف  االكتئاب  مل�صادات 

باخلرف

اأكرث حتديدا حول  اأنهم ال ي�صتطيعون ا�صتخال�س نتائج  وذكروا 
اأنواع العقاقري، حيث اأن الدرا�صة �صملت فقط االأ�صخا�س الذين 

عوجلوا بنوع واحد من االأدوية

توقف  اأو  االأع�صاب  تلف  ت�صبب  قد  العقاقري  اأن  البحث  واأو�صح 
منو اخلاليا الع�صبية اأو تكون �صامة للخاليا الطبيعية يف املخ

امل�سدر: جملة النقطة العلمية 
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What you can do if someone you know is 
being bullied.

A powerful anti-bullying message is being 
shared after Devan Bracci-Selvey's death. 

What should a person do if they're being 
bullied or see it happening to someone else?

What can students do?

The professor said it's important that kids 
speak up about what's happening and report it 
to a trusted adult.

"Students need to tell us and a lot of times 
they suffer in silence," she added. "We cannot 
change what we are not privilege to knowing. 
They need to tell us and trust us that we'll do 
right by them."

During a media update Wednesday Det.-Sgt. 
Steve Bereziuk also shared some advice for 
any kids who are being bullied.

"You gotta tell somebody absolutely, tell 
school staff, tell someone you trust. If it 
warrants calling police, call police," he said. 
"Don't bottle that up, don't hide that."

What can parents do?

Parents need to listen, work with the school 
and always try to keep a level head, according 
to Vaillancourt.

"A lot of times they want to do it alone and 
they think the school isn't going to do anything 
… and that's not typically the case."

Her advice is similar to the HWDSB's policy, 
which say parents and students shouldn't 

feel alone and must contact a principal or 
vice-principal immediately if bullying has 
occurred.
The board encourages parents to be proactive 
and call with any questions or concerns, rather 
than reacting after several incidents have 
happened. It also says parents should value 
differences and promote sensitivity toward 
others, as well as monitor children's behaviour 
and moods for changes.
Students and staff grapple with grief at 
Hamilton high school after fatal stabbing
There is a stereotype that going to a parent 
or teacher to report bullying will only make 
things worse — sure, the bully might get 
punished, but eventually they'll be back and 
things will be worse than ever.
But Vaillancourt said research shows that's 
not the case. In fact, most research suggests 
if a kid tells an adult about bullying and 
some action is taken the torment tends to end 
immediately.
Of course there are exceptions that kids can 
cling to as a reason not to tell someone about 
what's going on.
"The problem is that kids don't trust us," she 
explained. "They think we're going to screw 
it up and they'll always find an example … of 
when it did get screwed up."
What can schools do?
The key for schools is to react quickly. 
Vaillancourt said based on what she's read 
about what happened with Devan, she believes 

it's possible his reports about bullying should 
have been taken more seriously.

"It sounds like there might have been a few 
lapses here and there with respect to this 
young man who eventually lost his life," the 
professor added.

The HWDSB says it will conduct its own 
investigation into what happened and a formal 
review of its practices following the teen's 
death. A critical incident response team is also 
working to reassure students and staff at the 
school.

Vaillancourt pointed out schools have 
disciplinary tools like suspensions and 
expulsions they can use to confront bullies. 
The main thing is to do something, early, so 
the abuse doesn't evolve.

"We don't need to tolerate this … bullying is a 
slippery slope. It starts off with little incivilities 
and then it grows and it grows and it grows."

CBC

«Stop bullying for good»:

→ "(This time) they will have to look 
at the degree to which they believe any 
prospective cabinet minister will be able 
to work with the centre, and work with 
colleagues and the vested interests they 
bring to the job," he said.

The prime minister was found guilty of 
breaking the ethics law by trying to convince 
Wilson-Raybould to overrule a decision to 
deny SNC-Lavalin a deferred prosecution 
agreement. A DPA would have allowed 
SNC to avoid criminal prosecution. Wilson-
Raybould had refused to overrule the 
prosecution service's decision to not grant 
the company a DPA.

In January 2019, Wilson-Raybould was 
moved to the veterans' ministry. Trudeau 
has denied the suggestion that the move was 
punishment for the SNC-Lavalin incident.

Alboim and Zussman both said another 

lesson the Trudeau Liberals should have 
learned by now is that new cabinet ministers 
need to be well-supported by experienced 
chiefs of staff, deputy ministers and policy 
advisers. That was not done consistently in 
2015, they said.

Inexperience is no longer a problem
But after four years in government, and after 
more than a handful of cabinet shuffles, 
inexperience should no longer be a big factor 
for Trudeau's people. The Liberals lost just 
two cabinet ministers to electoral defeat, so 
there is a decent pool of incumbent cabinet 
ministers and backbench MPs to choose 
from.
"At this point, you're either very attuned to 
what works and what doesn't work, or you're 
blind to what works and what doesn't work," 
said Powers.
And Trudeau should have a better 
understanding of the skills and vulnerabilities 

of his team members than he did four years 
ago, said one former deputy chief of staff to 
a prime minister.

"They can see who is stronger and weaker on 
different things and they have much more to 
evaluate in terms of what are the necessary 
skills and the really important skills as they 
put their new cabinet forward," said Michele 
Cadario, CEO of Vanguard Strategy. She 
worked for both Paul Martin and then-B.C. 
premier Christy Clark, helping with their 
transition teams.

Cadario said Trudeau's decision to make 
gender parity in cabinet a priority in 2015 
was a smart move, one that most observers 
expect to see repeated with his new cabinet.

The full article is at:

https://www.cbc.ca/news/politics/justin-
trudeau-cabinet-2019-election-minority-
1.5341552

Awareness



4 Magazine 

October 29, 2019

Province Removing Unnecessary Barriers for 
Food Sharing Organizations

TORONTO — Ontario is proposing changes 
to remove unnecessary barriers for food banks, 
not-for-profit organizations and charities 
involved in food donation and community 
feeding to make it easier to help people in 
need.

Today, Christine Elliott, Deputy Premier and 
Minister of Health, Todd Smith, Minister of 
Children, Community and Social Services, 
and Prabmeet Sarkaria, Associate Minister 
of Small Business and Red Tape Reduction, 
were at Our Lady of Lourdes School to 
announce that Ontario is proposing to allow 
organizations that serve low risk foods, like 
fresh fruit and pre-packaged items, to operate 
without industrialized cleaning equipment 
meant for restaurants and a certified food-
handler onsite.

Currently, Ontario doesn't distinguish between 
fast-food chain restaurants and the various 
not-for-profit soup kitchens, after school 
programs and new and innovative food rescue 
and delivery organizations which operate 
in schools, community centres, churches, 
mosques, temples and synagogues.

"The province has many important regulations 
to support the health and safety of all Ontarians, 
which remains our key priority," said Elliott. 
"However, some rules are unnecessarily 
burdensome on not-for-profit and charitable 
organizations that help support people and 
families in our communities with food 
insecurities. Our proposed changes are a direct 
response to the needs of these organizations. 
Food banks and charities should spend their 
time and resources helping those in need."
The proposed changes will ensure these 
organizations are preparing food safely while 
exempting them from requiring:
A set number of hand-washing stations;
A two or three compartment sink for 
cleaning utensils or a commercial mechanical 
dishwasher; and
At least one food handler or supervisor on 
site. 
The Ontario government is seeking public and 
sector feedback on the proposed regulation 
changes until November 27. 
"Our government is making it easier for 
community organizations in Ontario to 
provide food to people in need," said Smith. 
"By improving regulations that recognize 
when simple and prepackaged food products 

are safe to distribute, we are easing the burden 
on these organizations dedicated to helping 
our most vulnerable citizens operate." 

"All too often, regulations make things harder 
than they should be," said Sarkaria. "As part 
of our work to reduce regulatory burdens 
through the Better for People, Smarter for 
Business Act, we're fixing regulations that 
have led to unintentional consequences — like 
getting in the way of food banks and religious 
charities that are committed to serving others 
and feeding the less fortunate among us."

The proposed exemption is part of Ontario's 
thoughtful and targeted approach to reduce 
regulatory burdens across several sectors, 
including farming, trucking, construction, 
health care and restaurants. It will provide 
direct benefits to people in their everyday lives, 
while also making it easier to do business, 
create jobs and grow wages.

"We have been outspoken advocates for food 
safety training, education, and oversight that 
both understands the capacity that exists in the 
non-profit sector and keeps people safe," said 
Lori Nikkel, CEO of Second Harvest. "With 
growing opportunities to rescue surplus food, 
we are seeing gaps that may prevent food 
programs from providing good, healthy food 
to some of our most vulnerable populations. 
We are pleased the government is consulting 
to better understand the resources that exist in 
the sector to serve food, and the need to deliver 
training and oversight specifically designed to 
ensure Ontario's most vulnerable can access 
the food they need for success."

"Community meal programs and food banks 
play a vital role in meeting the immediate 
needs of our most vulnerable residents," 
said Neil Hetherington, CEO of Daily Bread 
Food Bank. "We are pleased to be taking 
part in this consultation to ensure that these 
important programs can operate safely in our 
communities."

Government of Ontario 

Ontario Making it Easier for 
Food Banks

to Help Those in Need

November 2, 2019 - Ottawa, Ontario - Global 
Affairs Canada

The Honourable Chrystia Freeland, Minister 
of Foreign Affairs, today issued the following 
statement:

“On this day, we remember all members of the 
media killed or harmed and all others who so 
courageously stand up for the media’s right to 
report freely and independently. Impunity for 
crimes against journalists must stop.

“Supporting honest and transparent reporting 

is essential for democratic societies and the 
rules-based international order. This includes 
investigating incidents of harassment or 
violence against journalists and ensuring that 
those responsible for ordering and committing 
attacks face justice.

“In July, alongside the United Kingdom, 
Canada co-hosted the first Global Conference 
for Media Freedom, which brought together 
governments, journalists, activists and 
other stakeholders. Canada remains firmly 
committed to defending media freedom at 

home and abroad, and we look forward to 
hosting the second Global Conference for 
Media Freedom in Canada next year.”

Statement on International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists

Food Banks
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Prime Minister Justin Trudeau and his 
inner circle are taking more time than 
they did in 2015 to choose a new cabinet 
— and are bringing in trusted advisers 

from the West and Quebec to avoid repeating 
past mistakes.

Trudeau's first cabinet, sworn in on Nov. 4, 2015 
— less than three weeks after the election — was 
filled with new faces and buoyed by optimism 
and an ambitious campaign platform. But that 
optimism belied a front bench that was woefully 
short on practical political knowledge.

"Some of them had remarkably diverse 
backgrounds, but many of them did not have 
much political experience," said David Zussman, 
an adjunct professor in the department of public 
administration at the University of Victoria. He 
headed up Jean Chrétien's transition team when 
he was prime minister.

This time, the Trudeau team is stretching out the 
cabinet selection process. The election was Oct. 
21; cabinet won't be sworn in until Nov. 20.

In 2015, the Liberals were coming out of a 
surprise electoral victory and ten years out of 
power — and were unprepared in many ways.

"That's one of the things we saw ... how difficult it 
is, really, to move from being an untested politician 
to an effective minister," said Zussman.

Trudeau's first mandate saw several high profile 
missteps and ethical lapses. His decision to 
vacation on the Aga Khan's private island and the 
pressure he put on his justice minister to intervene 
in the criminal prosecution of engineering giant 
SNC-Lavalin caused the office of the federal 
ethics commissioner to conclude that the prime 
minister had violated the Conflict of Interest Act 
twice.

The SNC Lavalin controversy, of course, led 
two cabinet ministers to resign in protest and 
may have come close to derailing Trudeau's re-
election bid.

Early cabinet problems 

But even before those scandals erupted, there were 
problems with some of Trudeau's first cabinet 
picks: ministers ill-suited to their portfolios, or 
unable to get things done, or simply unable to 
communicate what they were doing to the public. 
Those problems led to cabinet shuffles.

Six months into his first term in office, Nunavut 
MP Hunter Tootoo left the Liberal caucus and his 
position as fisheries minister, citing "addiction 

issues." He later acknowledged he'd had an 
inappropriate relationship with a female staffer.

In early 2017, Trudeau replaced his foreign affairs 
minister, Stéphane Dion, with Chrystia Freeland. 
Dion was seen as an awkward fit for the portfolio, 
especially after the arrival of President Donald 
Trump ramped up tensions in the diplomatic 
relationship with the U.S.

A year later, Trudeau's sports minister, Kent Hehr, 
resigned over accusations of sexual harassment 
and of making insensitive remarks toward 
thalidomide survivors.

"Cabinet-making is kind of a mix of trying to 
project a reality and ... [a] fantasy sport. I think 
Justin Trudeau hoped he had the perfect fantasy 
team in 2015 for his cabinet," said Tim Powers, 
a political strategist with Summa Strategies and 
managing director of Abacus Data.

"You don't know how people perform until they 
perform and they get the chance to do it. That's 
why it becomes a bit of an art."

It didn't help that Trudeau himself lacked high-
level political experience, said Zussman.

"The most experience he had in the cabinet 
room was when he was a four-year-old and his 
father was prime minister," he said. "A lot of 
the problems the government has had within the 
cabinet ... was that the prime minister created 
certain expectations among newly appointed 
cabinet ministers and those expectations didn't 
always match with [how] he, in the end, thought 
it was going to operate."

Some observers say those mismatched 
expectations led directly to the SNC Lavalin 
controversy and the departure of Jody Wilson-
Raybould from both cabinet and, eventually, the 
Liberal caucus.

"I think the Wilson-Raybould episode probably 
was a watershed," said Elly Alboim, a principal at 
Earnscliffe Strategy Group. Alboim was a close 
adviser to former prime minister Paul Martin and 
was involved 2004 cabinet-making discussions.

→ p5

Why Justin Trudeau is taking his 
time picking a new cabinet

Karina Roman · CBC News

News
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