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Trudeau participated in the NATO Leaders Meeting, marking the
70th anniversary of the NATO Alliance.
Leaders talked about shared priorities and how to work together to strengthen the
Alliance and keep citizens safe.
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اليوم �أق�سم النواب الذين فازوا بالإنتخابات يف الربملان الكندي الفيدرايل اليمني الد�ستورية
و�إ�ستلموا مهامهم الر�سمية كنواب ميثلون ال�شعب الكندي
�أفرزت �إنتخابات  ٢٠١٩حكومة �أقلية داخل الربملان الكندي وهذا واملر�أة يف املجتمع الكندي .
معناه �أن القرارات الإقت�صادية وال�سيا�سية وامل�شاريع املطروحة مت تغيري يف توزيع احلقائب الوزارية حيث احتفظ حزب الليربال
للت�صويت داخل الربملان لن متر ب�سهولة �إال اذا ح�صل حتالف بوزارة الهجرة ولكن بوزير جديد هو ال�سيد ماركو ميندي�سينو وانتقل
مع �أحزاب �أخرى و�ستكون مهمة رئي�س الوزراء �صعبة يف املرحلة وزير الهجرة ال�سابق ال�سيد �أحمد ح�سني لي�ستلم وزارة الأ�سرة
املقبلة.
والأطفال والتطوير الإجتماعي� ،أما وزارة اخلارجية فت�سلمها

�ساجان.

من �أ�صل �ستة وثالثون وزير ًا يوجد وزيرين م�سلمني ال�سيد �أحمد
ح�سني وال�سيدة مرمي من�صف التي عينت وزيرة املر�أة وامل�ساواة بني
الأجنا�س.
نهنئ الوزارة اجلديدة وجميع النواب ا�ستالم مهامهم ر�سمي ًا ون�أمل
اليوم �أق�سم الوزراء ورئي�س الوزراء ال�سيد ج�سنت ترودو �أي�ض ًا اليمني ال�سيد فران�سوا �شامبيج و�أ�صبحت وزيرة اخلارجية ال�سابقة ال�سيدة منهم �أدا ًء جيد ًا للنهو�ض بكندا �أكرث و�أكرث.
الد�ستورية ،وقد لوحظ يف الوزارة اجلديدة تعيني ثمانية ع�شر وزيرة كري�ستينا فريالند نائبة رئي�س جمل�س الوزراء ووزيرة ال�ش�ؤون من داخل الربملان الكندي يف �أوتاوا وخا�ص ملجلة �أيام
وهو ن�صف عدد الوزراء لي�ؤكد ترودو بذلك امل�ساواة بني الرجل احلكومية الداخلية� ،أما وزارة الدفاع فقد بقيت مع الوزير هارجيت
كندية � -ضياء الأتا�سي

Omar AlGhabra
Diya Atassi
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48th UAE National Day
On the occasion of the 48th National Day of the UAE, were diplomats from the UAE Embassy in Ottawa,
many Canadian ministers, diplomats, and officials
businessmen and media figures.
attended the event. Also, among the attendees
The guests were received by His Excellency Sultan Al

Harbi, Consul General of the United Arab Emirates
in Toronto in the presence of His Excellency Fahad
Saeed Al Raqbani, Ambassador of UAE in Ottawa.

فن

مرح جرب لـ"�أيام كندية"
�أعداء البارحة باتوا �أ�صدقاء اليوم ...
�ستبقى «جواهر» حا�ضرة يف الوجدان العربي

عامر ف�ؤاد عامر
الفني،
قد يكون حل�ضور الفنان ال�سوري نكهة خمتلفة يف العمل ّ
لكنه ح�ضور ف ّعال �إذا كان معتّق بثقل اجلواهر ،ومن املمكن �أن
ي�ستمتع املتلقي بالفرجة على ملكات هذا الفنان و�شخ�ص ّياته التي
تليق به لكن املتعة والت�شويق �سيكونا �أكرب �إذا كان هذا الفنان
�سليل عائلة حتمل بتالت اجلوري ورائحته الأ�صيلة ،ك ّل هذه
واخللل العميقة تزدهي بها �ضيفة العدد اجلديد من
امل ّيزات ِ
الفنانة مرح جرب لنا" :حم ّبة النا�س لهذا العمل حم ّبة م�ستمدة
جم ّلة �أ ّيام كندية الفنانة مرح جرب.
من ق�ص�ص البداوة والأدب العربي القدمي ،فهناك موروث حا�ضر
ت�أ ّلقت على م�ستوى الوطن العربي يف فرتة مل يكن للف�ضائ ّيات يف وجداننا عن �شخ�ص ّيات الع�شق الأ�سطور ّية مثل "قي�س وليلى"،
ح�ضورها الغازي للعقول والبيوت ،ف ُع ّد جمال وجهها �سفري ًا و"عبلة وعنرت" وغريهما ،وبالتايل "جواهر وحمد" كانتا توقظ
لتنال املح ّبة من الكبري وال�صغري ،وباتت جنمة يف فرتة ق�صرية امل�شاعر الدفينة بك ّل احرتام ،وك ّل تقدي�س ،ولكن ب�صورة مدن ّية
ن�سب ّي ًا ،حيث كانت حا�ضرة بق ّوة يف جتارب تلفزيون ّية ما بني
ُ
تعي�ش يف زماننا احلايل".
�سهرة وم�سل�سل وجتربة م�سرح ّية ،لكنها تقول ب�أن ال�شجاعة
كاف يف معرفة طريق العمل" :ال ب ّد �أن ويف �س�ؤال عن ح�ضور هذه ال�شخ�ص ّيات يف الوجدان والأدب،
واتخاذ القرار لهما دو ٌر ٍ
اتخاذ القرار يف بداية التجربة يف العمل الف ّني كان يحمل حلظة وعدم ح�ضورها يف احلياة اليوم ّية وال�صدمات التي ميكن للفنان
ممزوجة بالد ّقة واخلوف ،ف�أنا ابنة عائلة م ّهدت الطريق الف ّني �أن يتلقاها يف م�سريته جتيب "جرب"" :يف النهاية الفنان هو
للعديد من الأ�سماء يف الوطن العربي �سواء يف امل�سرح �أو ال�سينما منظومة مك ّثفة من التجارب الإن�سان ّية ،وقد تكون �أ ّيامه حم ّملة
�أو التلفزيون ،لذلك كنت قلقة من طرق هذا الباب لأنني �أريد بالأفراح والأحزان مع ًا ،وهي عنا�صر تحُ يي فيه الإح�سا�س بالعي�ش
واملقاومة الدائمة ،و�أحيان ًا تفاجئنا احلياة ب�أن من نخل�ص لهم
النجاح يف النتيجة وال �أريد غريه".
ي�صبحوا باملقلب الآخر ،ومن يكونوا يف عداد الأعداء البارحة
يف م�سل�سل "جواهر" كانت الب�صمة وكان احل�ضور الطاغي ،ي�صبحوا �أ�صدقاء اليوم ،فاحلياة مليئة باملفاجئات ،واملهم �أن
وهذا العمل بقي �أيقونة �أثبتت جناحها يف بالد ال�شام ،ودول
يبقى ال�ضمري والوجدان حا�ضر لدى ال�شخ�ص ،وهذا ما تعلمته
اخلليج ،وحتى بع�ض من دول املغرب ،لذلك كانت والدة �أجزاءٍ
عرب الأ ّيام".
متع ّددة منه ،لكن البطولة يف دور جواهر امتدت يف الذاكرة ،فهي
ّ
اخلا�صة
الفاتنة ،وال�شاعرة ،والفار�سة ،وذات القلب احلا�ضر ،ومرح ُخلقت ملجلة "�أيام كند ّية" عبرّ ت النجمة مرح جرب بتح ّيتها
ّ
مبوا�صفات تليقُ بال�شخ�ص ّية بل منحت جواهر الطاقة امل�ستمرة وقالت" :احرتم و�أفتخر باجلال ّية ال�سور ّية يف كندا وبك ّل ما تق ّدمه
ٍ
عبارات نطقتها بكل عاطف ّيتها مثل من وجه ح�ضاري مثل جملة �أيام كند ّية ،ولدي �أ�صدقاء ومعارف
يف احل�ضور ،وما زلنا نذكر
ٍ
ً
"ذبحتني يا حمد" وغريها من اجلمل امل�شحونة بالرومان�س ّية يف كندا ودائما �أتلقى الأخبار منهم والتي تدعوين للفخر بهم،
والق ّوة اللتان تليقا ب�شخ�ص ّي ٍات ت�سط ُع بجمال ال�صحراء ،وحت ّدي و�أمتنى اللقاء بهم يف كندا ،و�أرجو لل�سوريني التالقي القريب بعد
خ�شونتها ،وتنتظم مع قوانينها ،وعن هذه ال�شخ�ص ّية ت�ضيف ك ّل هذا الوقت الع�صيب الذي م ّر على اجلميع".
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ق�صة جناح �شابة �سورية يف �أ�سرتاليا
املهند�سة املغرتبة يف ا�سرتاليا ر�شا ابو �سعدة وبفرتة و لكوين وقتها مل �أكن قد ح�صلت على اجلن�سية اال�سرتالية فالدرا�سة
قيا�سية تبو�أت املنا�صب وح�صدت �أكرب اجلوائز على �سوف تكون مكلفة جدا وفوق طاقتنا يف ذلك الوقت فاقرتح املدير
علي �أن �أبحث عن منح وا�ستمر التح�ضري � 6أ�شهر وكان املتقدمون
�أبحاثها وخدماتها ل� 500شركة
 170طالبا .ح�ضرت اقرتاحا مل�شروع ماج�ستري االقرتاح نال
كتب الزميل ال�صحفي عبداهلل قطيني "ملو�سوعة الإغرتاب ال�سوري الإعجاب وح�صلت على املنحة لأن الفكرة جديده من نوعها وهي
حول العامل " وملجلة �أيام كندية:
تعديل جو التعليب
تعد جتربة املهند�سة الزراعية املغرتبة يف ا�سرتاليا ر�شا ابو�سعدة ب�سحب الأوك�سجني و�ضخ غاز ثاين �أك�سيد الكربون والنيرتوجن ما
من اهم التجارب االغرتابية كونها و�صلت اىل ا�سرتاليا قبل  10مينع منو البكترييا وبالتايل تطيل من عمر املنتج .
�سنوات فقط وا�ستطاعت بفرتة قيا�سية ان تتبو�أ ارفع املنا�صب
واكرثها ح�سا�سية و�أن حت�صد اكرب اجلوائز التكرميية عن عملها وقد حازت الفكرة على الكثري من الإعجاب والدعم وح�صلت على
املنحة لكن اجلامعة رف�ضت �أوراقي كونها �سورية وم�شروع تخرجي
املتقن و�أبحاثها القيمة.
ب�سورية مكتوب باللغة العربية .قابلت دكتور مدر�س باجلامعة واقرتح
وعن جتربتها وق�صة جناحها يف القارة اال�سرتالية تقول املهند�سة علي ترجمة م�شروع تخرجي من جامعة دم�شق وبالفعل ترجمته
ر�شا:
وتقدمت مرة �أخرى ومل ا�سمع ردا منهم بعدها لفرتة طويلة وكنت
ا�سمي ر�شا جمال �أبو�سعدة من حمافظة ال�سويداء مواليد 1984من �أكاد �أن �أفقد الأمل حتى �أين بهذه الأثناء و�ضعت طفلتي الأوىل يف
عائلة متوا�ضعه جدا الأب تاجر والأم ربة منزل ،وكان حلمهما �أن �شباط  2011و عندما كان عمر ابنتي  23يوما لن �أن�سى هذا اليوم
ن�صل �أنا و�إخوتي واليوم حتقق ،ف�أختي ال�صغرية طبيبة �أ�سنان ما حييت ..كنت متعبة من ال�سهر على طفلتي و�إذ ي�صلني هاتف من
و الثانية مهند�سة زراعية و�أخي يدر�س هند�سة عمارة .وت�ضيف عميد الكلية يبلغني باملوافقة و�أنه يجب علي �أن �أبا�شر بالدرا�سة حاال
:تخرجت من جامعة دم�شق عام  2007هند�سة زراعية وكان م�شروع وبالفعل بد�أت الدرا�سة وكان طموحي �أكرب بكثري مني ومن و�ضعي
تخرجي درا�سة عن تخزين ع�صري العنب وت�أثري حرارة التخزين ومب�ساعدة من عمتي والدة زوجي ا�ستطعت �أن ابا�شر لكن كانت من
�أ�صعب فرتات حياتي �سهر تعب لغة جديدة �أ�سلوب تعليم خمتلف
على التعداد الكلي للبكترييا.
جدا كنت �أكاد �أن �أفقد االمل حيث بدا يل املو�ضوع �صعبا جدا وكنت
وبنف�س �سنه التخرج تزوجت من �إبن عمتي عمر اجلرمقاين والذي �أقدم �أعمايل ل  3م�شرفني الأول هو مدير مركز الأبحاث و الثاين
يعي�ش يف ا�سرتاليا من عمر � 5سنوات ويعمل اليوم مديرا ل�شركة معه دكتوراة وكان يعمل بنف�س املركز والثالث هو الدكتور املدر�س
لالعاقة الدماغية.
الذي طلب مني ترجمة م�شروع تخرجي من �سورية.
وتقول :يف عام  2008و�صلت اىل جنوب �أ�سرتاليا وبا�شرت تعلم اللغة ،م�شروعي كان �أن �أقدم �أطروحة من � 7أبحاث
يف البداية كانت الرحلة �صعبة علي ب�سبب الغربة واللغة وفكرة �أنني
بد�أت بالتجارب وكانت نتائج جتاربي ال ت�ؤدي �إىل �أي مكان كانت
الميكن ان ا�ستفيد من درا�ستي اجلامعية.
درا�سة من الألف للياء كوين مل �أتخرج من جامعة ب�أ�سرتاليا يعني
ولكن زوجي كان متفهما جدا يل عندما �أ�صبح الطريق �أمامي البديهيات للطالب كانت �شيء جديد علي ولن تتخيل التجارب
م�سدودا بال �أمل كون �أ�سرتاليا لديها معايري تعليم �أعلى من �أي الفا�شلة وكنت قريبة جدا من ترك كل �شيء والرحيل .كنت �أعود
جامعة بالعامل العربي وما زاد الطني بلة �أنني مل �أ�شتغل ب�سورية بالقطار بعد مقابلة مع امل�شرفني الثالثة ودموعي �شالل  .ولكن
ولي�س لدي خربة ما بعد التخرج.
زوجي قال يل كلمة كانت �سبب خروجي مما كنت فيه ،بالعامية
لذلك كان البد من التدريب فعملت يف مركز �أبحاث يخ�ص الدولة قال يل :بعد ف�شل ذريع �أمام امل�شرفني الثالثة �ضلك متابعة و�إللي
�أبحاث بعلوم الأغذية �أختبارات ميكروبيولوجية �صالحية فيزيائية و ما بتح�صلي عليه هلق رح تو�صليه بعدين ب�س �ضلك متابعة وحاويل
كيميائية� ..أحدث طرق تعليب وتخزين علماء وباحثني باخت�صا�صات �أح�سن ما عندك .

خمتلفة وكان عملي لأ�سبوع يقت�صر على بحث ل�شركة ع�صري ..فكرة وبالفعل عدت اىل املخرب باليوم التايل و�أعدت التجربة وطلبت
جديدة با�ضافة بذور ال�شيا للع�صري ،طبعا كانوا يعطوين مقادير مقابلة مع امل�شرفني وكان �أول �ضوء �أخ�ضر �أنهم اعجبوا بالنتائج
خمتلفة و�أقدم جتارب على هذا الع�صري للو�صول للمنتج القريب من و�أعطوين دفعة من الت�شجيع وبعدها تتالت النجاحات.
النهائي ملا خل�ص الأ�سبوع �س�ألتهم �إذا ممكن �ساعدهم �أكرث فوافقوا
يف عام  2013انهيت الأبحاث وتفرغت لكتابة الأطروحة وبقيت 6
طبعا بدون راتب.
�أ�شهر بني الت�صليح والتعديل .كان كل �شيء جديدا على من �أ�سلوب
ا�ستمريت على هذه احلالة �سنة كاملة من امل�شاريع والأبحاث الكتابه ال�ستخدام املراجع .ويف كانون �أول  2014ي�صدر قرار تخرجي
وامل�شاريع ال�صغرية كانت على الأ�سماك على التمر م�شاريع متنوعة .وبهذه الأثناء الدكتورامل�شرف الأول مدير املركز يعر�ض علي فر�صة
جامعة امللك في�صل بال�سعودية تطلب من مركز الأبحاث �إطالة عمر العمل الأوىل.
التخزين على التمر مبرحلة الرطب ويطلبون مني ترجمة الكثري من
فكانت �أول وظيفة يل م�س�ؤولة عن االختبارات امليكروبيولوجية ل�شركة
الأبحاث والأوراق خ�صو�صا �أن بع�ض الأوراق تر�سل باللغة العربية.
ت�صنع �أنواع املتبالت متل احلم�ص وهي �شركة عاملية Obela
يف هذا الوقت حت�سنت لغتي كثريا خ�صو�صا و�أنني كنت مثابرة على فروعها يف �أ�سرتاليا و�أمريكا وتركيا ..و�أهمية هذا العمل تنبع من
العمل حتى ولو �أنه غري مدفوع الأجر.
خطورة املنتج كونه  Ready To Eatيعني جاهز للأكل ال
يحتاج للطبخ فخطورة الت�سمم عالية ومدة �صالحية املنتج حوايل
مدير املركز كان م�س�ؤوال عن  15باحثا اقرتح علي �أن �أدر�س املاج�ستري
 75يوما .فكانت مهمتي فح�ص كل دفعة من االنتاج.
وقال يل باحلرف الواحد ":ب�شهادتك احلالية لن ت�صلي وال ملحل،
بليها وا�شربي ميتها بدك �شهادة �أعلى ومن �أ�سرتاليا".
عر�ض علي فر�صة عمل ب�شركة عريقة عمرها �أكرث من � 50سنة

متوارثة من الأجداد للأبناء ..Angelakis Brothers
الأجداد كانوا �صيادي �أ�سماك و منتجات بحرية ..والأحفاد والأبناء
طوروا املنتجات لتتما�شى مع احلياة ال�سريعة� .أ�سماك معلبة جاهزة
لال�ستعمال من قبل امل�ستهلك .ال�سبب الذي دفعهم يعر�ضوا علي
ال�شغل كان اهتمامهم مب�شروع املاج�ستري الذي كتبته وعن ا�ستعمال
تقنيه Modified Atmosphere Packing
التي تعدل جو التعليب وتطيل مدة ال�صالحية وبالتايل ي�صل
املنتج للم�ستهلك بجودة عالية،كان من�صبي Technical
 Support Officerيعني تقني داعم .
نتائج �أبحاثي على منتجاتهم با�ستعمال التقنيه التي ذكرتها كانت
ت�ساعدهم ب�أخذ قرارات عن مدة �صالحية منتجاتهم و�إمكانية
الت�صدير .
يف �أيار  2015عر�ض علي �شغل �أهم لكن ب�شركة �صغرية وا�صبحت
� Quality Assurance Managerأي مديرة
اجلودة والإنتاج ،وكانت مهمتي احلفاظ على رخ�صة ال�شركة ب�ضمان
�صالحية املنتج للم�ستهلك يف نظام عاملي ا�سمه HACCP
اخت�صار ل Hazard Analysis Critical
 control Pointوكمديرة �إنتاج وجودة يجب �أن احافظ
على كل الأوراق و التطبيقات املطلوبة لهذا النظام كل � 6أ�شهر يخترب
هذا النظام �أمام ماي�شبه الرقابة التموينية  Auditوعلي �أن
ادافع عن ال�شركه و�أقدم كل الأوراق املطلوبة للحفاظ على رخ�صة
ال�شركة و�إال الميكن �أن نوزع بال�سوق وخطورة هكذا عمل تكمن �أن
�أي حالة ت�سمم �أو �شكوى فيها حتقيق و�سجن ب�أ�سرتاليا  .قمت بعملي
على �أكمل وجه وحافظت على رخ�صتهم ملدة �سنة .
يف �شهر  2عام  2016عر�ض علي عمل �أهم بكثري وهو العمل
الذي مازلت فيه حتى اليوم منذ � 4سنوات مبخرب مرخ�ص عامليا
يتبع للقطاع اخلا�ص ولكنه مناف�س لقطاع الدوله .من�صبي هو
نائبة مدير املخرب Assistance Laboratory
 Managerخمرب جنوب �أ�سرتاليا لالختبارات الغذائية وهو
مرخ�ص من  NATAلالختبارات امليكروبيولوجية كيميائية
فيزيولوجية وو�صفية لكل �أنواع االغذية واملاء ..باال�ضافة الختبار
يتبع 24
نظافة الأ�سطح الهواء والرتبة..
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ن�صائح
للتخل�ص من
م�شاعر اخلوف
فوائد خيالية للماء بالليمون
�ستدفعك لتناوله كل يوم

العادات اليومية ت�ؤثر يف حياتنا و�صحتنا ب�شكل كبري ،ومبجموعة من التغيريات الب�سيطة غري املرهقة،
ميكنك �أن حتافظ على �صحتك وحمايتها والعي�ش حياة �أكرث �صحة ون�شاطا ،عن طريق جعل ماء الليمون
جزءا من �إفطارك اليومي ،ملا له من فوائد كثرية
ومن تلك الفوائد حت�سني عملية اله�ضم حيث �إنه ي�ساعد على �إكمال �أحما�ض املعدة ،التي تقل خا�صة
لدى كبار ال�سن ،و�شرب املاء بالليمون يح�سن من عملية التمثيل الغذائي وعملية اله�ضم
رجيم املاء والليمون وداعا للكيلوغرامات الزائدة
كما �أن املاء بالليمون يعمل على ترطيب اجل�سم وعليك الإكثار من �شرب املاء ،وعليك �أن جتعل تناول املاء
بالليمون من عاداتك اليومية ،لتح�صل على الرتطيب الالزم جل�سدك
و�أي�ضا تناول املاء بالليمون له فوائد كبرية يف فقدان الوزن الزائد ،حيث �إن املداومة عليه ملدة  20يوما
كل �شهر ،يخل�صك من الدهون الزائدة يف منطقة البطن "الكر�ش" ويقلل من قيا�س خ�صرك
وميلك املاء بالليمون ميزة كونه م�ضاد للأك�سدة ،بف�ضل احتوائه على مواد حتميك من الأمرا�ض
ومغذيات نباتية لها خوائ�ص م�ضادة للأك�سدة ،حتميك من عملية الأك�سدة من الداخل �إىل اخلارج
فيديو | رجيم املاء ..فقدان  5كجم يف � 5أيام فقط
ويعد تناول املاء بالليمون خفيفا وقليل ال�سعرات احلرارية يف ال�صباح حيث �إن تناول ماء يحتوي على
مع�صور ن�صف ليمونة به � 6سعرات حرارية فقط ،يف حني �أنه مينحك ن�صف الكمية الالزمة من فيتامني
 ،cالذي يحمى خاليا ج�سدك من التلف
ويحتوي املاء بالليمون على الكثري من البوتا�سيوم الالزم لعمل ج�سدك ب�شكل �سليم ،ويعزز توا�صل
الأع�صاب والع�ضالت ،وينقل العنا�صر الغذائية لأع�ضاء اجل�سم ،ويخ�صلك من النفايات ،ويواجه �آثار
امللح

ُيع ّد اخلوف من امل�شاعر القاتلة التي تنتاب الكثري منا ،فعلى الرغم من كونه �شعور ًا طبيعي ًا ومطلوب ًا يف
بع�ض الأحيان �إال �أنه ي�ؤثر على �سلوك وقرارات الفرد �سلب ًا يف �أحيان ًا �أخرى ،فاخلوف له درجات ،و�إذا
تخطى احلد امل�سموح ُيعزز من خماطر العديد من الأمرا�ض ال�صحية والنف�سية
التقى «�سيدتي نت» املعاجلة يف الطاقة احليوية وال�شفاء الذاتي مدربة معتمدة يف  EFTالتحرر من
امل�شاعر ال�سلبية ،باحثه يف الوجود ،نوف النفي�سة؛ لتحدثنا عن هذا املو�ضوع:
ما هو اخلوف؟
هو جمرد فكرة تبناها العقل� ،أنتجت م�شاعر يطلق عليها ال�شعور باخلوف ،ف�أنتجت هذه امل�شاعر تكيف ًا
ع�صبي ًا ،ويف هذه املرحلة من التكيف الع�صبي العقل يتربمج ويبد�أ العقل ب�إطالق �إ�شارات (احلذر)
با�ستمرار ،العقل �سيبعدك عن م�صدر اخلوف �سوا ًء من الأماكن �أو الأ�شخا�ص .وقد تكون ن�ش�أت هذه
الفكرة يف مرحلة الطفولة �أو مرحلة معينة من عمر الإن�سان �سوا ًء من موقف معني �أو �صورة ذهنية معينة
هناك عدة �أنواع للخوف منها:
 .1اخلوف الب�سيط (:)simple phobia
مثل اخلوف من الأماكن املرتفعة واخلوف من ركوب الطائرات واخلوف من احليوانات الأليفة
 .2اخلوف االجتماعي ( )social phobiaمثل اخلوف من الرف�ض ،اخلوف من الف�شل واخلوف
من النجاح واخلوف من التحدث �أمام اجلمهور �أو الغرباء
كيف �أتغلب على اخلوف الذي بداخلي؟
 .1اخلوف هو �أكرب عائق من عوائق احلياة ،وهو �أي�ض ًا �أكرب عائق للنجاح ،هو جمرد اعتقاد وبرجمة،
وهناك قاعدة يف علم النف�س تقول لي�س هناك ما تخافه �سوى اخلوف نف�سه (There is
)nothing to fear but its fear itself
 .2من املهم جد ًا االنتباه للحديث الداخلي الذي هو بحد ذاته املتحكم يف م�شاعر الإن�سان ،ونتيجة هذه
امل�شاعر يتكون ال�سلوك وبتكون ال�سلوك يت�شكل الواقع
 .3مهم جد ًا �أن نعي جيد ًا ما نقوله داخل �أنف�سنا (احلوار الداخلي) .مبجرد ك�سر هذه الربجمة وتغيري
معتقد اخلوف يتال�شى تدريجي ًا اخلوف بتال�شي الفكرة وهناك طرق عديدة ملواجهة املخاوف منها:
الطاقي وي�سمى التنظيف

مترين ملواجهة اخلوف

و�أخريا ميلك املاء بالليمون القدرة على الوقاية من ح�صى الكلي ،حيث �إنه من ال�سوائل التي متنع
اخلطوة الأوىل
اجلفاف ،وي�ساعد على الوقاية من قلة ال�سرتات البولية
الرجل
جملة
:
امل�صدر
من �أهم التمارين التي �أ�ؤمن بنتائجها وهي الكتابة (مواجهة الفكرة=مواجهة اخلوف)� ،أكتب خماوفك
يف ورقة ثم �أعد قراءة ما كتبت ب�صوت عال� ،سوف يجد ال�شخ�ص �أن م�شاعر اخلوف انخف�ضت درجة �أو
درجتني عما كان ي�شعر به (الإدراك ن�صف العالج)
اخلطوة الثانية
بعد كتابة املخاوف وقراءتها ،ن�ضع (نية) للتخل�ص من فكرة اخلوف وم�شاعر اخلوف و�أحداث اخلوف
وبرجمة اخلوف ،فبمجرد و�ضع النية يربمج العقل الالواعي ويدرك �أنه يجب التعامل مع فكرة اخلوف
بو�ضع احللول لها
اخلطوة الثالثة
يرجى قطع حلقات البال�ستيك قبل رميها،
جزء من التمرين هو حرق الورقة ،وتفعيل خا�صية اخليال ،حيث يتخيل ال�شخ�ص �أن جميع املخاوف
(وقم ب�إلقائها يف �سلة املهمالت)،
التي كتبها تتال�شى ،ومهم �أن ي�شعر بذلك؛ لأنه يف هذه املرحلة نكون قد تخل�صنا من التكيف الع�صبي
ثواين قليلة منك ميكنها �أن حتمي
وبرجمنا العقل على �شعور الأمان وتتال�شى فكرة اخلوف تدريجي ًا ،لذلك من املهم جد ًا االلتزام بتطبيق
الرثوة احليوانية.
التمرين من  21يوم ًا �إىل  40يوم ًا لربجمة العقل
امل�صدر :جملة �سيدتي

حياة احليوانات
�أمانة بني يديك
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ن�صائح حول
الأطعمة املنا�سبة
لكل فئة عمرية
للحفاظ على ال�صحة
تو�صي الإر�شادات احلكومية الربيطانية البالغني بتناول الفاكهة للكال�سيوم ،وحتمي العظام من التلف .ونظرا لأن فرتة املراهقة هي ال�سرطان �شيوعا لدى الرجال ،الربو�ستاتا
واخل�ضروات وكمية منا�سبة من الربوتني واختيار نوعية اخلبز وقت الذروة لتطور العظامُ ،ين�صح الأفراد ب�أعمار �أقل من  19عاما ،ويقال �إن ال�سيلينيوم يحمي من تلف اخلاليا والأن�سجة ،ما قد يوقف
املنا�سب ،كو�صفة لنظام �صحي ومتوازن يطيل العمر حتى �سن بتناول  100ملغ من الكال�سيوم �أكرث من غريهم
تطور الأورام
الت�سعينيات
ويجب على املراهقني �أكل اللحوم احلمراء ،لأنها مهمة ل�صحة و�أ�ضاف اخلبري هاجر�" :إن الكال�سيوم يف منتجات الألبان مثل
ومع ذلك ،ف�إن عددا متزايدا من خرباء التغذية يختلفون حول الدماغ والدم والرئة والع�ضالت ،حيث تعد اللحوم هذه �أغنى م�صدر
اجلنب واحلليب ،يحمي عظامنا من الأ�ضرار املرتبطة بالعمر� .إنه
الو�صفة هذه ب�شدة .وتقول اجلمعية الربيطانية للتغذية الوريدية للحديد املعدين ال�ضروري لنقل الأك�سجني يف جميع �أنحاء اجل�سم
مهم ب�شكل خا�ص للن�ساء بعد انقطاع الطمث"
والتغذية املعوية (� ،)BAPENإن الإر�شادات هذه تتجاهل �أهم � 65/36 -سنة
  66عاما و�أكرثعامل عندما يتعلق الأمر بالأكل ال�صحي ،وهو العمر
ي�شري تباط�ؤ عملية الأي�ض والهرمونات امل�ستنفدة يف منت�صف العمر،
يقول خرباء �إنه يجب على كبار ال�سن زيادة ا�ستهالكهم للربوتني
ويقول الدكتور تريفور �سميث ،من �" :BAPENإن الن�صيحة �إىل احتمال الإ�صابة ب�أمرا�ض عديدة .وترتبط زيادة الوزن بني 45
ال�صحي ،املوجود يف اللحوم والأ�سماك واجلنب والفا�صوليا ،فهو
تف�شل يف �إدراك �أن املتطلبات الغذائية ل�شخ�ص يبلغ من العمر و 60عاما بارتفاع معدل الوفيات ،وفقا لتحليل حديث .ولكن هذا ال
�ضروري للنمو و�إ�صالح اجل�سم
 80عاما ،تختلف متاما عن متطلبات من عمره  30عاما .يجب �أن يعني اتباع نظام غذائي قليل الد�سم ،حيث يقول �أخ�صائي التغذية
�شريي هاجر" :الكثري من الأطعمة الغنية بالدهون غنية بال�سعرات وتو�صي كولينز كبار ال�سن بتناول ما ال يقل عن  20غراما من
تختلف الن�صيحة املتعلقة بالتغذية باختالف الفئات العمرية"
الربوتني� ،أي ما يعادل حجم �صدر دجاج �أو �سمك ال�سلمون ،مرتني
وبهذا ال�صدد ،يقدم �أخ�صائيو التغذية وخرباء ال�صحة معلومات احلرارية ،لكن ال ينبغي التخل�ص من كافة الأطعمة الدهنية"
حيوية حول ما يجب �أن ن�أكله وفقا لعمرنا ،كي ت�ساعد على العي�ش وقال هاجر" :يعد �سمك ال�سلمون �أو الأ�سماك الدهنية الأخرى ،يوميا
لفرتة �أطول

 � 35/18سنةعلى الرغم من االجتاه ال�سائد خلف�ض ا�ستهالك الكربوهيدرات،
ف�إن هذا الإجراء لي�س دائما خيارا �صحيا .ويف �أواخر فرتة املراهقة
وخالل اجلامعة ،تعد الكربوهيدرات  -املكونة من ال�سكريات
والن�شويات والألياف  -م�صدرا حيويا للطاقة
وتقول �أخ�صائية التغذية كاثرين كولينز" :يحتاج الدماغ �إىل نحو
 120غراما من الكربوهيدرات يوميا ،للعمل ب�شكل �صحيح .وحتافظ
الكربوهيدرات مثل ال�شوفان واخلبز الكامل والبطاطا احللوة ،على
الطاقة لفرتة �أطول"
ويزيد جتنب تناول منتجات الألبان ،خا�صة من قبل النباتيني ،من
خطر ه�شا�شة العظام يف وقت الحق من العمر

وحفنة من املك�سرات وزيت الزيتون مع وجبات الطعام ،خيارات وت�شري الدرا�سات �إىل �أن كبار ال�سن يق�ضون وقتا �أقل يف الهواء
جيدة" .ويجب احلد من الأطعمة الدهنية ذات ال�سعرات احلرارية الطلق ،ما يعني �أنهم �أكرث عر�ضة خلطر نق�ص فيتامني  ،Dلذا
العالية ،مثل الفطائر واملعجنات
ُين�صحون بتناول الأ�سماك الزيتية مرتني �أ�سبوعيا� ،أو مكمال غذائيا
وميكن �أن تقلل الألياف ،املوجودة ب�شكل �أ�سا�سي يف الكربوهيدرات على مدار ال�سنة
الن�شوية مثل اخلبز الكامل واملعكرونة وال�شوفان والبطاطا ،من ويعاين الأ�شخا�ص فوق �سن الـ ،70من ارتفاع خطر الإ�صابة بالنوع
خطر الإ�صابة ب�سرطان الأمعاء بن�سبة ت�صل �إىل اخلم�س تقريبا .الثاين من مر�ض ال�سكري و�أمرا�ض القلب واخلرف .وتُ�ستنفد كتلة
ويرتبط ارتفاع تناول الألياف �أي�ضا مب�ستويات �سكر الدم ال�صحية ،الع�ضالت والعظام ب�سرعة بعد �سن ال�ستني ،ما يجعل امل�سنني �أكرث
ما يقلل من خطر الإ�صابة بال�سمنة ومر�ض ال�سكري النوع  ،2وفقا عر�ضة خلطر االنزالق والك�سور .لذا من ال�ضروري تناول الأطعمة
للدرا�سات
الغنية بالفيتامينات ،مبا يف ذلك فيتامني  B12املفيد خلاليا الدم
ويتميز ال�سيلينيوم املوجود يف البي�ض واملك�سرات واخلبز ،بفوائد ووظيفة الأع�صاب .ومع تقدم العمر ،يكون اجل�سم �أقل قدرة على
امت�صا�ص املعادن  -املوجودة يف اللحوم احلمراء -ما يعزز فكرة
�صحية مفاجئة يف متو�سط العمر
ويقول هاجر�" :إن ال�سيلينيوم �ضروري للوظائف الهرمونية ،ووجد تناول وجبة يومية واحدة من البي�ض �أو اجلنب� ،أو كمية قليلة من
بع�ض الدرا�سات �أنه مرتبط �أي�ضا باملزاج" .وت�شري درا�سات �أخرى اللحم املفروم

وتعد منتجات الألبان ،مثل احلليب واجلنب والزبادي ،م�صادر حيوية �إىل �أن تناول كميات كبرية منه ،قد يكون وقائيا حتى من �أكرث �أ�شكال

امل�صدر :ديلي ميل
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امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة :ع�صب االقت�صاد العاملي
بقلم الدكتور� /أحمد البوريني
اعترب التقرير ال�صادر عن منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية الدولية لعام  2019ب�أن امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة
( )SMEsباتت ال�شكل ال�سائد للأعمال والتوظيف حول
العامل ،و�أ�صبحت تلعب دور ًا رئي�س ًا وفاع ًال جد ًا يف تعزيز التنمية
ال�شاملة وامل�ستدامة ورفع م�ستوى املرونة االقت�صادية ،مما ي�سهم
يف بناء م�ستقبل �أف�ضل للأجيال القادمة.

اخلدمات املهنية والعلمية والتقنية �أكرث �إنتاجية من ال�شركات
الكبرية.

ومن �أجل دعم ال�شركات ال�صغرية وا�ستمراريتها ال بد من
تقدمي الدعم احلكومي لها �سواء من خالل و�ضع الأطر والأنظمة
والت�شريعات الداعمة لها� ،أو من خالل ت�سهيل دخولها �إىل الأ�سواق
لتعزيز تناف�سيتها وريادتها وحتفيز االبتكار لديها .والأهم من
ذلك م�ساعدتها على جتاوز التحديات التي تواجهها عموم ًا منذ
مراحل �إن�شائها ومنوها يف تقدمي الت�سهيالت املالية الالزمة،
وي�شري تقرير املنظمة التي ت�شكل الدول الأع�ضاء فيها �أكرب ل�ضمان احلد من ارتفاع تكلفة ت�أ�سي�س وممار�سة الأعمال.
اقت�صادات العامل وتعنى مبا يجري عموم ًا من �أحداث وتفاعالت
اقت�صادية دولية � ،إىل �أن ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يف واقع امل�شروعات ال�صغرية يف العامل العربي
ك�شف تقرير ل�صندوق النقد الدويل �أن �أن ن�سبة امل�شروعات
البلدان املتقدمة متثل  99باملئة من جمموع ال�شركات� ،إ�ضافة
�إىل حتقيقها  60 -50باملئة من العائدات والقيمة امل�ضافة .ويف ال�صغرية واملتو�سطة متثل نحو  96باملئة من جممل ال�شركات
حني يعمل واحد من كل ثالثة �أ�شخا�ص يف �شركة �صغرية (ت�ضم امل�سجلة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى وت�سهم يف
توظيف �أكرث من ن�صف القوى العاملة يف تلك املنطقة .ومن
�أقل من ع�شرة موظفني) ،و�إثنان من كل ثالثة �أ�شخا�ص يف �شركة
جانب �آخر� ،أ�شار تقرير ال�صندوق الدويل �إىل �أن �أ�صحاب تلك
متو�سطة ،ف�إن ذلك يدل ،ومبا ال يدع جما ًال لل�شك ،على �أن
امل�شروعات يعانون يف كثري من الأحيان من القدرة على احل�صول
امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة هي املحرك الرئي�سي للتوظيف،
على التمويل املايل مقارنة من نظرائهم يف املناطق الأخرى من
ال �سيما بعد الأزمة االقت�صادية العاملية؛ مما ي�ؤكد دورها يف
العامل ،ففي حني بلغت ن�سبة الإقرا�ض للم�شروعات ال�صغرية
حتقيق النمو والتما�سك االجتماعي يف املجتمعات املحلية،
يف منطقة ال�شرق الأو�سط حوايل  7باملئة من �إجمايل القرو�ض
احل�ضرية والريفية على حد �سواء.
امل�صرفية فقد و�صلت �إىل  12.5باملئة يف �أوروبا و�أكرث من 16
ومتتاز ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة والتي تنطلق عادة من باملئة يف منطقة املحيط الهادي ،وفق ًا ملديرة �صندوق النقد
قاعدة ريادة الأعمال يف قطاعات اخلدمات ،مبرونتها وانخفا�ض الدويل.
تكاليف �إن�شائها وت�شغيلها واحتياجاتها من املوارد .ويف حني
�أما على م�ستوى الدول العربية حتديد ًا فقد تركزت معظم
متكنت تلك ال�شركات يف الآونة الأخرية من الهيمنة على بع�ض ال�شركات ال�صغرية والنا�شئة يف كل من دولة الإمارات ،وم�صر
القطاعات التي تتطلب معرفة علمية وتقنية معمقة كما هي والأردن ،وفل�سطني ،حيث �شرعت هذه الدول ببناء ا�سرتاتيجية
احلال يف جماالت الت�سويق والإعالنات وخدمات التكنولوجيا متكاملة لدعم و�إجناح تلك ال�شركات �ضمن براجمها للإ�صالح
الرقمية ،والأن�شطة املهنية والقانونية ،فقد تركز عمل امل�شروعات االقت�صادي وامل�ؤ�س�سي ،وذلك لإدراكها ملدى �أهمية �إ�سهام تلك
ال�صغرية واملتو�سطة �أكرث ف�أكرث يف جمال التكنولوجيا والربجمة املن�ش�آت ال�صغرية يف دعم االقت�صاد الوطني وتوظيف الأيدي
وعلوم الكمبيوتر ،خا�صة بعد �أن �أ�سهمت الظروف التي تلت الأزمة العاملة وحتقيق التنمية االقت�صادية .ويف ال�سياق ذاته دعا العديد
العاملية يف حت�سني �أو�ضاع ال�سوق بالن�سبة لتلك امل�شروعات ،من االقت�صاديني يف البلدان العربية �إىل �ضرورة حتفيز البنوك
مدفوعة ب�شكل رئي�سي بالثقة يف جماالت عملها ،وزيادة الإقرا�ض التجارية على متويل امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة من خالل
امل�صريف ن�سبي ًا خا�صة يف الدول املتقدمة.
�إن�شاء �صناديق خمت�صة بتمويل هذا النوع من امل�شروعات.
وعلى م�ستوى �آخر ،فقد متكنت ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
املتخ�ص�صة عالية املهارات من التفوق يف كثري من الأحيان على
ال�شركات الكبرية .وهو �أمر وا�ضح يف فرن�سا وال�سويد واململكة
املتحدة وكندا  ،حيث ال�شركات ال�صغرية العاملة يف جمال

وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أهمية دعم م�شاريع ريادة الأعمال
التي تنتج يف الغالب �شركات من هذا النوع .ومن التجارب
الكندية الناجحة �ضمن هذا الإطار (كمثال فقط) م�ؤمتر املنظمة
الوطنية لر�ؤو�س الأموال يف كندا وهي منظمة تتلقى دعم ًا من

احلكومة الفيدرالية ،وتعنى بالو�صول �إىل دعم �أف�ضل املمار�سات
واملوارد وتوجيه ر�ؤو�س الأموال نحو حتقيق احتياجات رواد
الأعمال الكنديني ،وذلك بهدف م�ساعدتهم على تطوير نطاق
عمل �شركاتهم النا�شئة ،وقد ا�ستثمر �أع�ضاء هذه املنظمة خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية حوايل  853مليون دوالر لإن�شاء 1472
�شركة وا�ستحداث �أكرث من  7700وظيفة يف كندا .وتقوم فكرة
امل�ؤمتر الذي عقدته املنظمة يف مدينة هاليفاك�س الكندية م�ؤخر ًا
على �أ�سا�س تن�سيق العالقة بني �أ�صحاب الأفكار وامل�شاريع من
رواد الأعمال و�أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال "امل�ستثمر املالك" ،بحيث
حتظى الأفكار املتميزة بدعم ومتويل من جانب امل�ستثمرين.
ويف اخلتام� ،أعتقد ب�أن و�ضع ا�سرتاتيجيات و�أطر وت�شريعات
من قبل جميع البلدان لدعم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة التي
ت�شكل ع�صب االقت�صاد العاملي رمبا �أ�صبح �أكرث �أهمية و�إحلاح ًا
حالي ًا وخالل املرحلة القادمة �أكرث من ذي قبل ،حيث يتوقع
العديد من املحللني االقت�صاديني حدوث �أزمة اقت�صادية عاملية
بد�أت مالحمها تلوح يف الأفق .وال �شك ب�أن ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة �سوف تعاين ب�صورة �أكرب خالل فرتات الركود
والأزمات االقت�صادية الطويلة ،وذلك ب�سبب حمدودية مواردها
املالية واعتمادها على االقرتا�ض بن�سبة فائدة عالية يف مثل تلك
الأحوال.

بيان هام من رئي�س الوزراء دوغ فورد
تورنتو
�أ�صدر حاكم اونتاريو دوغ فورد اليوم البيان التايل حول االجتماع
القادم ملجل�س االحتاد:

ال تزال �أونتاريو ملتزمة بالعمل مع احلكومة الفيدرالية لال�ستثمار
يف اخلدمات العامة احليوية مثل الرعاية ال�صحية وتنمية االقت�صاد
وت�شجيع خلق فر�ص العمل وبناء البنية التحتية التي ت�شتد حاجتنا
م�شروعا مت
�إليها مع ًا ،مبا يف ذلك برنامج املرتو و�أكرث من 350
ً
تقدميها من خالل برنامج اال�ستثمار الفيدرايل يف كندا برنامج
البنية التحتية.

"اليوم � ،أعلن حاكم �سا�سكات�شوان �سكوت مو  ،رئي�س جمل�س
الإحتاد� ،أن االجتماع القادم ملجل�س الإحتاد �سيعقد يف
تورنتو� ،أونتاريو .ي�سرين وي�شرفني �أن �أ�ست�ضيف زمالئي حكام
املقاطعات.
�أتطلع قدم ًا ملناق�شات مثمرة مع �شركائنا يف املقاطعات يف االجتماع
هذا هو الوقت احلا�سم لنا لنجتمع معا لإجراء هذه املناق�شات القادم يف  2دي�سمرب" .
الهامة ،واال�ستماع �إىل ما يهم النا�س يف كل جزء من كندا  ،والت�أكد
حكومة �أونتاريو
من بقائنا متحدين .ميكننا �أن نتفق جميع ًا على �أن ما ي�صب يف
الرتجمة العربية  :معتز �أبوكالم � /أيام كندية
م�صلحة كندا ي�صب يف م�صلحة �أونتاريو ،والعك�س �صحيح.
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!�إعالن عن �أ�سماء الفائزين يف م�سابقة الق�صة الق�صرية

 واترلو-  وكلية جامعة رين�سونCanadian Days ي�سر القن�صلية العامة لدولة الإمارات العربية املتحدة يف تورنتو بال�شراكة مع جملة �أيام كندية
.�أن تعلن عن �أ�سماء الفائزين يف م�سابقة الق�صة الق�صرية حول مو�ضوع الت�سامح

:الفائزون هم
:الفائز باملركز الأول
Jessie Cartoon
عن ق�صة
"The One"
:الفائز باملركز الثاين
Sahar Salha
عن ق�صة
"The Paris of the Middle East"
:املركز الثالث
Anjalee Nadarajan
عن ق�صة
"The Transfer"
!نهنئ جميع الفائزين
ون�شكر جميع امل�شاركني يف هذه امل�سابقة على
،�أعمالهم املتميزة

:�سيح�صل الفائزون على اجلوائز التالية
 دوالر كندي1500 :املركز الأول
 دوالر كندي1000 :املركز الثاين
 دوالر كندي500 :املركز الثالث
2019  دي�سمرب6 �سيقام حفل ت�سليم اجلوائز يف
 �سيتم.م�ساء يف �أتريوم يف ريني�سون
3 ال�ساعة
ً
.تقدمي ال�سناك والقهوة وال�شاي لل�سادة احل�ضور
.جتدون كامل التفا�صيل عرب الرابط التايل
https://uwaterloo.ca/
renison/events/short-storycontest-awards-ceremony

Short story contest winners announced!
The Consulate General of the United Arab Emirates in Toronto in
partnership with Canadian Days Magazine and Renison University

For their outstanding work, the winners will receive the following
prizes:

College - Waterloo are pleased to announce the winners of our

1st place: $1,500 CAD

short story contest on the theme of Tolerance and Acceptance.

2nd place: $1,000 CAD

The winners are:

3rd place: $500 CAD

First place winner: Jessie Cartoon for "The One"

A ceremony to present prizes to the winners will be held on
December 6, 2019 at 3pm in the Atrium at Renison. Coffee, tea,
and refreshments will be served.

Second place winner: Sahar Salha for "The Paris of the Middle
East"
Third place: Anjalee Nadarajan for "The Transfer"
Congratulations! Thank you to all who submitted their story.

For full details, please visit the event page.
https://uwaterloo.ca/renison/events/short-story-contest-awardsceremony
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و�شو�شات �شامي عتيق

الفول ..وال�سيجار
كتب امل�ؤرخ والكاتب ال�سوري �سامي مب ّي�ض
كنت يف مطعم بدم�شق �صباح يوم اجلمعة ور�أيت �شخ�ص ُيدخن
ال�سيجار الفاخر وهو ي�أكل الفتة والفول واحل ّم�ص .هو حر بت�صرفاته
ال �شك ،ولكني �أكاد �أن �أجزم �أنه دخيل على عامل ال�سيجار ،الذي
ُيعرف بطقو�سه وا�صوله و�أمكنته املخ�ص�صة .لو �شاهده ت�شر�شل ملات
قهر ًا وعذاب ًا من هذا امل�شهد الأليم.
ظاهرة ال�سيجار دخيلة ن�سبي ًا على جمتمعنا ال�سوري ،وهي مرتبطة
بظهور طبقة جديدة من الأغنياء� ،صنعتهم ظروف احلرب .يظن
ه�ؤالء �أن ال�سيجار يرفع من مكانتهم الإجتماعية ،حتديد ًا لو ترافق
مع �إ�ضافة كلمة "بك" �إىل �أ�سمائهم .ويف جمتمعنا املطحون بالفقر
اليوم ،ورقة الألف قد ت�صنع املعجزات ،وي�صبح احلرامي "فالن
بك" ويتحول الل�ص �إىل "فالن با�شا ".يعتقدون �أنهم ي�ستطيعون
�شراء الأكابرية ،مثلما ي�شرتون الق�صور وال�سيارات واملزارع ،ولكنهم
يعلمون جيد ًا �أن هناك �أ�شياء معينة يف هذه احلياة ال ميكن �شرائها
�أبد ًا ،ومنها "التاريخ".
فتاريخ ال�شخ�ص ال يمُ حى ويبقى حمفور ًا يف ذاكرة النا�س ،حتى لو
جتاهله البع�ض مجُ رب ًا .ومن خ�صائ�ص مدينة دم�شق �أنها متتلك
ذاكرة حديدية بالرغم من تقدُمها بال�سن ،فهي ال تن�سى �أبد ًا .هذه
املدينة العجوز قد �شهدت كل �شيئ على وجه اخلليقة ،من �سالطني
و�إمرباطوريات ورجال...و�أ�شباه رجال ،وقد �شبعت منهم وال تعنيها
مظاهرهم .مهما كربت �أر�صدتهم ومهما كرب حجم �سيكارهم،
�سوف ت�ستقبلهم دم�شق يوم ًا� ،إما يف الدحداح �أو يف باب ال�صغري،
حيث لن ينفعهم ال ما ًال وال جاه .ويف جمال�سها اخلا�صة ،تُفرق دم�شق
جيد ًا بني احلرامي والع�صامي ،وبني الأمري والرذيل...وللت�أكيد،
الأمري هنا هو �أمري الأخالق ،ولي�س �أمري الن�سب �أبد ًا.
هل تتذكرون جمال�س العائلة �أيام زمان؟ هل تتذكرون كيف كانت
الع ّمات واجلدات تف�صف�صن تاريخ كل �شخ�ص :من هو �أباه ومن

هي �أمه...ماذا كان يفعل جده الأكرب�...أ�سماء �أعمامه وخاالته...
مكان عمل و�إقامة �أن�سبائه و�أ�صهرته ،حتى �أ�سماء �أ�صدقائه كانت
ال تفوتهم .هل م ّر معكم حديث القدماء عند حتريهم عن عري�س
حتديد ًا لو كان ذو ما�ضي مريب �أو عائلة �إ�شكالية؟ هو حديث ُمذهل،
فيه د ّقة متناهية وحر�ص ال مثيل له .اجليل اجلديد قد ال يعرف
هذه املجال�س �إال عرب امل�سل�سالت التلفزيونية ،وقد يعتربها نوع من
الفانتازيا الإجتماعية ،ولكننا ما زلنا �أحياء ونحن نتذكر جيد ًا ما
�سمعنا و�شهدنا يف �أهلنا.
"فالن جد جده كان حمبو�س لأنه �سر�سري...والعرق د�سا�س".
"فالن خاله كان عوايني لفرن�سا ...و�إذا الولد مال ثلثينو
للخال".
"فالنة ع ّمتها �أكلت مال حرام ...وخدو البنات من �صدور
الع ّمات".
وبع�ضنا ما زال يحاول جاهد ًا احلفاظ على هذا املوروث ،بالرغم
من �صعوبته نظر ًا لتمزق البالد وتفرق العباد ودخول احلابل بالنابل
يف عامل اليوم.
�إبنتي �صف ّية عمرها �سنتني .منذ مدة قالت يل �أُمها �أنها مدعوة �إىل
عيد ميالد �أحد زمالئها بالرو�ضة� .س�ألت ،ومبنتهى اجلدية ،عن
�أ�صل وف�صل ذلك الطفل ،فقالت يل زوجتي" :لقد دعاها �إىل عيد
ميالد وهو مل َيطلب يدها بعد!" كم �أخاف عليها من الزمان القادم،
الذي باتت فيه معاير تقييم النا�س ُمرتبطة بحجم �أر�صدتهم ونوعية
�سيارتهم ومكان �إقامتهم ،بد ًال من �سمعتهم َع َملهم وتاريخهم.
وبالعودة �إىل �صديقي �صاحب ال�سيجار والفول :للفول �أ�صول �أي�ض ًا
ال يجب جتاوزها ،متام ًا مثل ال�سيجار :ي�ؤكل تغمي�س باليد ح�صر ًا
ومعه كوب �صغري من ال�شاي ،وكان ا�شهر متذوقيه امللك فاروق الأول.
ولكن فاروق كان �سيد الأ�صول ،ال يخلط بني الفول وال�سيجار �أبد ًا،
فلكل منهما جمل�سه وقواعده و�أ�صوله� .صديقي حديث النعمة :تعلم
من فاروق.

يوميات رجل �أنيق جد ًا
بقلم الكاتب وامل�ؤرخ الدم�شقي �سامي مروان مب ّي�ض

منول ح�ضرناها .كانت فرجة!"

هذه ال�صورة لي�ست م�شهد من م�سل�سل تلفزيوين و�إمنا من �شارع "قدي�ش معي م�صاري؟  100لرية؟ َاي هدول يعملو وليمة بنادي
�أبو رمانة بدم�شق يف �شتاء العام  .2019ال �أعرف �إ�سم هذا الرجل ال�شرق .بيكفي وبيزيد".
الوقور ،الذي �صوره ال�صديق املُبدع حممود نويالتي ،ولعله �أخر من "هي ال�شرطي .يا �أفندي ،مارة جنازة من هون...اهلل ير�ضى
يرتدي الطربو�ش يف دم�شق اليوم� .أنا مل �أ�شاهد الطربو�ش يف �شوارع عليك ال تن�سى ت�أخدلها حتية� .شحهن املحالت بل�شو ي�سكروا
املدينة منذ �أكرث من ع�شر �سنوات ،وال �أخفيكم �أين �أحبه كثري ًا لأنه احرتام ًا".
ُيذكرين بجدي ومبن غاب عن عاملنا من �أفراد �أُ�سرتي.
"بركي ب�أخد ترامواي ال�شيخ حمي الدين وبخجز بالربميو...

ال �أعرف �إن كان هذا الرجل ي�ضعه على ر�أ�سه وقاية من الربد �أم من �أ�سرع من امل�شي".
منظر اخلراب الذي ح ّل يف مدينته عرب ال�سنوات .لعله �سالح هدفه "هي �صربي بك رايح م�شي عال�سراي .نهارك مبارك �أبو
ال ُعزلة �أو العي�ش يف زمن خا�ص ال ي�شبه زمننا احلايل ،بعيد ًا عن كل �شجاع".
هذا الت�شوه الذي تعر�ضت له دم�شق ،ب�صري ًا وعمراني ًا و�أخالقي ًا.
"خليني �أ�ستعجل �شوي...للحق ا�سمع يحيى ال�شهابي وهو عم يقول
�أكاد �أن �أ�سمعه يقول:
عالراديو :هنا دم�شق...م�سخن كثري دخيل عينو هالأمري".
"�صباحكم عربي وال�صالة على النبي .اليوم نهاري طويل كثري" ....معزوم امل�سا عالأوريانت باال�س مع اخلامن�...شو بدي �ألب�س يا
بدي روح �أعطي در�س خط مبكتب عنرب وو�صل الأوالد على ن�شاط ترى؟ الفراك وال البدلة البي�ضا؟"
م�سرحي مبدر�سة العائدي".
"خل�ص النهار ،ياهلل عالبيت على حارة قويل".
�أبو رمانة؟ واهلل ما عرفتو...وهي عن جد ال�شام؟ واهلل ما كانت
"ب�س خليني ا�شرتي اجلريدة بالأول .عطيني الأيام والفيحاء
ويف حلظة معينة ،ال بد له �إال �أن يعود �إىل الواقع يف دم�شق عام هيك .كانت مثل الفل!"
والقب�س".
 ,2019عندما يجد �أنه ال ي�ستطيع �أن مي�شي ب�شارع �أبو رمانة ،من
"الزم �أحجز بطاقات على حفلة �أم كلثوم بالاليك .واذا ما لقيت كرثة الأراكيل وال�سيارات الواقفة على الر�صيف .وعندها ،رمبا كل االحرتام لك يا ّعم .اطال اهلل بعمرك وحماك من برد ال�شتاء
حمالت ،مايل غري �أخد العيلة عاملعر�ض لي�شوفو فريوز .اول ع يقول" :يا لطيف...لك �شو �صار بهالبلد؟" هلق هاد عن جد �شارع وغدر الأيام .لك منا كل املحبة والدعاء.
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قلوب مليئة بالأمل والأمل
تتمة لق�صة �سعاد

" كحال كل القادمني اجلدد مررنا ب�صدمة الواقع ،احللم الكندي
الذي كان يجذبنا كمغناطي�س يختلف جد ًا عندما نعي�شه .ففي
كندا ي�ستغرق تدقيق ال�شهادات اخلارجية وقت ًا قد يطول ملدة �سنة،
وكذلك يف بلد البريوقراطية هذه ال تعرتف نقابة الأطباء بال�شهادات
اخلارجية ،ولكي ي�صبح زوجي طبيب ًا يجب �أن يعيد درا�سة الطب من
ال�سنة الأوىل ،والدرا�سة غالية والعمر ينق�ضي .وزوجي ابن العز
واحل�سب والن�سب متعود على عي�شة الرغد والبيت الوا�سع� .صرف
علينا كل ما �أح�ضرناه معنا من النقود دون ح�سبان �أو اقت�صاد لأنه
لي�س متعود ًا على عي�شة التق�شف� .أ�صابتنا ال�ضائقة املالية وتوتر
زوجي كثري ًا لأنه ال يقبل مبهنة "ال تليق مبقامه"� .شعر بالعزلة
والوحدة بعد �أن كان معروف ًا و�أ�صابه احلنني ال�شديد والوطان �إىل
�أهله وبلـده .تغيـر �سلوكه ب�شكل ملحوظ� :أ�صبح عنيف ًا دائم ال�صراخ،
مقهور من قدره وغا�ضب يف ّرغ فينا كل الإحباط الذي يح�سه .ثم
قرر �أنه مبجرد �أن يكمل الفرتة املطلوبة لطلب اجلن�سية �سيعود �إىل
بغداد .لكن �أنا كان يل ر�أي خمالف متام ًا .نحن هربنا من بغداد
ل�سوء الأو�ضاع الأمنية ،كنا نحلم مب�ستقبل �أف�ضل لأوالدنا يف مكان
�آمن وهم الآن يتلقون �أح�سن تعليم وتوجيه .بالن�سبة لزوجي ويل،
كحال كل املهاجرين ،ممكن �أن نعمل مبهن �أخرى لي�ست كما كنا
نتمنى لكننا على الأقل نعي�ش يف ا�ستقرار و�أمان� .أنا �شخ�صي ًا �صرت
�أحب احلياة هنا بعد كل ظروف احلرب والأمل التي مررنا بها يف
العراق ،و�أع�شق هذا البلد التي وجدت فيه اال�ستقالل الذي كنت
�أن�شده من ت�سلط �أهل زوجي ،بالإ�ضافة �إىل مزايا �أخرى للحياة
هنا.

 �إن �أردت ال�سفر ف�سافر لوحدك� .إذا فقدت ر�شدك ف�أنا هنا لأحمي�أوالدي.
ت�ضخمت بيننا امل�شاكل بعد هذا النقا�ش ،خا�صة و�أننا نعلم جيد ًا �أن
علي بال�ضرب
القانون يف �صفي �أنا� .صارت لغته معي بذيئة وتطاول ّ
كذا مرة� .أنا عن نف�سي �سئمته و�سئمت حياة العنف .يف البداية
�شعرت به وب�إحباطه ،لكن مع كرثة ف�ش اخللق ّيف فقد زوجي كل
التعاطف الذي كنت �أح�سه جتاهه .امل�شكلة �أنه �ؤعندما يكون غا�ضب ًا
يتلفظ بكالم جارح ال ميكن ن�سيانه  ،و�أنا قلبي مثل الزجاج ال ميكن
�إعادة �إل�صاقه بعد ك�سره .لكل �شيء حد ،وزوجي جتاوز حدوده كثري ًا
يف جتريحي وتعنيفي" .

 لكن هل �ست�ستطيعني االعتناء ب�أوالدك الثالثة لوحدك هنا؟�س�ألتها باهتمام.
 نعم� ،س�أ�ستفيد من كل الدعم املوجود حالي ًا ،وللم�ستقبل � -صمتتقلي ًال ثم �أجابت ب�إ�صرار� -أنا ممر�ضة وعندي خربة و�أجيد الفرن�سية
الآن� .س�أعاود الدرا�سة ل�سنتني ثم �أعمل يف جمايل وعندئذ �س�أك�سب
جيد ًا.
� -أت�ساءل ما هو ر�أي الأوالد؟

بقلم :هدى البني
على ترميم م�شاعري املت�صدئة وعلى البداية من جديد.
 وماذا لو اعتذر لك زوجك وعاد نادم ًا؟ ماذا لو قرر البقاء هنا؟ النا�س ال تتغري يا �أختاه ،والثقة عندما تذهب ال تعود ،والودواالحرتام هما دعامتا احلياة الزوجية الأ�سا�سيتان� .إذا ذهبتا
�إقر�أي ال�سالم على الزواج ،ثم �إنه لن ميكث هنا طوي ًال� .أنا �أكيدة
من ذلك.

 هم ال يريدون �أ�سرة يت�ضارب فيها الأب والأم كل كذا يوم .هم بكل الأحوال ،تذكري دائم ًا �أنني هنا �أختك و�صديقتك و�س�أكونناجحون يف درا�ستهم هنا وينعمون بنوم هانئ ويتمتعون ب�أن�شطة
�إىل جانبك يف حال احتجتني.
ريا�ضية .باخت�صار ،الأوالد يريدون البقاء معي هنا .هم يحبون
والدهم كثري ًا ويحتاجونه ،لكنهم هم �أي�ض ًا مرهقون من حياة يف هذا امللج�أ بالتحديد ،اجتمعت بكثري من الن�ساء من كل الأجنا�س
امل�شاكل .بكل الأحوال ،لهم �أن يروا �أباهم متى رغبوا بعد امتام ولكل ق�صتها ،لكني هنا �أختار �أكرث الق�ص�ص التي �أثرت يف وهي
" من �أنت حتى يكون لك ر�أي؟ " قال يل زوجي ب�سخرية يف بداية
لن�سوة عرب.
�إجراءات الطالق.
النقا�ش بهذا املو�ضوع.
ً
 ملاذا اخرتت الهروب من املنزل �إىل �سكن الن�ساء بهذه الطريقة؟ ت�سمى مالجئ الن�ساء بامل�ساكن ،حيث جتد الهاربات �سكنا لأنف�سهن �أنا زوجتك و�أم �أوالدك الثالثة. �أنا هنا وحيدة ال �أحد يل ،وزوجي الذي يفرت�ض �أن يكون م�صدر اخلائفة واخلائبة .وت�شابه ق�ص�ص ه�ؤالء الن�سوة تلك التي يف �ألف �أنا الرجل هنا و�أنا من يقرر ،و�أنت تتبعني .مفهوم!احلماية يف حياتي هو من يهددين� .إىل من �أجل�أ؟ من من املعارف ليلة وليلة فجميعها ال تكاد تنتهي ،وفيها تربز فكرة العنف الزوجي
 و�أنا هنا �شريكة حياتك و�سندك.والبداية اجلديدة.
قد ي�ستقبلني و�أوالدي الثالثة؟ مل �أجد خري ًا من �سكن الن�ساء.
 �سندي مباذا؟ �أنا من �أ�صرف على هذا البيت و�أنا �سيدهكل مرة �أزور فيها �صديقتي �سعاد �أملح �شابة نحيلة جد ًا مت�شي يف
 �أنا �أمتنى لك كل خري و�أ�شعر بحزنك و�أملك يا �سعاد و�أنا من كان يعتني بكل فرد يف الأ�سرة ،و�أنا �أي�ض ًا من كر�ست  -لن �أم�ضي عمري باحلزن يا هدى فاحلياة ت�ستمر .بقدر ما �أت�أمل ممرات البيت ،وخلتها انطوائية جد ًا لأنها مل تكن ترغب يف التحدثعلى �أ�سرة تفككت ،بقدر ما �أ�سعد ب�أنني اتخذت القرار ال�صحيح من مع �أحد .ا�سمها �سحر وهي من املغرب.
عمرها خلدمتكم جميع ًا ويل ر�أي.
 -ر�أيك �ضميه لنف�سك� .إن �أردت �أن تبقي هنا فابقي وحدك.

يقول امللياردير ال�صيني (جاك ما) :
�أ�سو�أ من تعاملت معهم هم
ذوي العقول الفقرية ...
 -اعطيهم �شيئ ًا جمان ًا فيقولون هذا فخ.

�أجلي ومن �أجل �أوالدي .ثم �أنني هنا �أتلقى جل�سات ا�ست�شارة تعينني
 قل لهم جربوا جتارة تقليدية فيقولون �إنها �صعبةولي�س لديهم وقت.
 و�إذا �أعطيتهم فر�صة جتارة �إلكرتونية يقولون �إنهاهرمية ووهمية.
 يف الواقع هم يفكرون �أكرث من تفكري بروف�سور جامعيوينتجون لأنف�سهم �أقل من �شخ�ص �أعمى.

 فقط ا�س�ألهم ،ما �إذا ب�إ�ستطاعتهم فعل �شيء جديد اعطيهم فر�صة م�شروع بر�أ�س مال قليل ،فيقولون �إنه وخمتلف غد ًا لتح�سني و�ضعهم؟ و�سيجيبون ال نعلم...لي�س م�شروع ًا حقيقي ًا ولن يدر عائد ًا كبري ًا.
 ذوي العقول الفقرية يف�شلون ب�سبب �شيء واحد ... اعطيهم فر�صة م�شروع بر�أ�س مال كبري ،فيقولون لي�سلأن حياتهم عبارة عن انتظار!!!
لديهم املال الكايف ال�ستغالل الفر�صة.
 و�إذا قلت لهم جربوا �شيئ ًا جديد ًا ف�سيقولون لي�س ينتظرون الفر�ص ولكن ال يخو�ضون �أي جتربة طوالحياتهم!!!
لديهم خربة.

يتبع يف العدد القادم ...

مقاالت

Magazine

23

دعوة للت�أمل
هل ت�أملت يوما يف حقيقة وجودك وهذا التنظيم الكوين املتناغم من
حولك ؟..لقد اخت�ص اهلل الأن�سان مبلكة العقل لكن علي ما يبدو
فلي�س كل الب�شر علي نف�س الدرجة من الإهتمام بادارة هذه امللكة
املهمة يف �إ�ستجالء احلقائق عرب الت�أمل والتفكر..

ب�سهولة".وت�سمي حالة الإنطفاء الكامل �أو اخللو من املعاناة التي
ي�صلها الأن�سان بعد م�ضي �سنوات من الت�أمل العميق ي�صبح بعدها
منف�صال بج�سده وروحه عن الظواهر اخلارجية ب (النريفانا)..
كما جند يف اليهودية ذكرا يف التوراة ملمار�سة �إ�سحق للت�أمل ويف
الديانة امل�سيحية جند الكتاب املقد�س ي�ستخدم كلميتني عربيتني
(هجاه و�سيت) يف �إ�شارة للت�أمل يف �أعمال اهلل و�شريعته...وكان
ال�سيد امل�سيح مثال �أعلي يف الت�أمل فقد كان يعتزل يف الرباري
والأماكن الهادئة م�صليا ومت�أمال.

يعترب الت�أمل من الريا�ضات الروحية �شديدة ال�سمو وال�شيوع يف
جمتمعنا املعا�صر فهي ح�صاد لتجارب الإديان واحل�ضارات عرب
الع�صور مما �أثري حياة معتنقيها لتكون �أكرث توازنا و�صحة و�سعادة
عرب تخفيف مظاهر القلق وعوامل التوتر وال�ضغوط اليومية من
�أما يف الأ�سالم فعبادة التفكر والت�أمل من �أجل و�أف�ضل العبادات
حولهم وخلق حياة جديدة عنوانها الهدوء والطم�أنينة...
التي تربط اخللق باخلالق ،وتك�سب الإن�سان اليقني وطم�أنينة النف�س
الت�أمل عرب احل�ضارات الأن�سانية :
وكان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �أول من بد�أ بالت�أمل عندما كان
يذهب �إىل غار حراء للت�أمل والتدبر يف خملوقات اهلل فهي الو�سيلة
كانت احل�ضارات ال�صينية والهندية حا�ضرة بقوة عرب التاريخ يف
ملعرفة اهلل عرب خلقه ومل تكن الر�سالة قد نزلت عليه بعد قال تعايل
هذا امل�ضمار ال�ساعي نحو حتقيق التناغم داخل االن�سان والأن�سجام
ال َف ِاق وَفيِ �أَ ْن ُف ِ�سهِ ْم َحتَّى َي َت َبينَّ َ َل ُه ْم �أَ َّن ُه حْ َ
القُّ)
(�س رُنِيهِ ْم �آ َيا ِت َنا فيِ ْ آ
يف �أطار عالقاته مع املحيط اخلارجي والطبيعة ويف رحلة الأن�سان َ :
(ف�صلت)53:
القدمي نحو طم�أنة روحه القلقة كان للهندو�س موعد مع ممار�سة
اليوغا بكهوف الهند القدمية وعن �أ�صل اليوجا فتدعي بع�ض كما كان الت�أمل والتدبر م�سلكا لل�صاحلني فقد �سئلت �أم الدرداء عن
الأ�ساطري �أن الأله (�شيفا ) كان يتحدث مع زوجته حول �أ�سرار �أف�ضل عبادة �أبي الدرداء قالت :التفكر واالعتبار ،وعن طاو�س قال:
اليوجا املده�شة حينما �أ�سرتقت �أحدي ال�سمكات يف النهر القريب قال احلواريون لعي�سى ابن مرمي :يا روح اهلل ،هل على الأر�ض اليوم
منهما ال�سمع فتحولت من خالل اليوجا ايل ان�سان ينقل بدوره مثلك؟ فقال :نعم من كان منطقه ذك ًرا و�صمته فك ًرا ونظره عربة
الفل�سفة اليوجية ايل �أنحاء الهند فت�أخذ الذات الفردية بالإحتاد مع ف�إنه مثلي ..وقال عمر بن عبد العزيز :الفكرة يف نعم اهلل عز وجل
الذات الكونية وذلك عرب جمموعة من التمارين اجل�سدية والروحية من �أف�ضل العبادة.
التي يتحرر الأن�سان فيها من عباءة التعددية وعامل الظواهر ايل
الت�أمل والعلم احلديث:
الوحدة املطلقة حيث الأحتاد بني اخلالق واملخلوق..
لكن ما هو ر�أي العلم جتاه هذه الطقو�س الت�أملية ؟ فهل ي�ساعد
الت�أمل والأديان :
ال ّت�أمل على �صحة عقولنا و�أج�سادنا ؟
كما اقرتن الت�أمل بالدين ،ففي الديانة البوذية والتي عرف عن
م�ؤ�س�سها (�سدهرتا كوتاما)�أو البوذا (مبعني العارف امل�ستنري)
حبه للتق�شف والت�أمل يف �سر احلياة للخال�ص من ال�شقاء علي
الرغم من خلفيته املرتفة فقد ولد لإبوين حاكمني فيقول بوذا "�إن
ال�شخ�ص الذي يت�أمل ،بروح تنحو �صوب التخلي ،ي�صل �إىل الهدف

الوقاية من هذه الأمرا�ض .ويف درا�سة مثرية حول دور الت�أمل يف
تنظيم الن�شاط اخللوي لدي الناجني من ال�سرطان فالتيلومريات
( )Telomersوالتي حتمي نهايات الكرومو�سات واملفرت�ض �أن
تتناق�ص �أطوالها مع الأنق�سامات اخللوية قد ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻨﻔ�ﺲ اﻟﻄﻮل ﻲﻓ
اﻟﻨﺎﺟﻦﻴ ﻣﻦ ال�سرطان املواظبني علي الت�أمل وهو ما يعني وقاية �أكرث
من الأمرا�ض فالتيلومريات الأطول هي �ضمانة لكبح الأمرا�ض.
ويف درا�سة �أخري حول دور الأجهاد يف �أنقا�ص �أطوال �شرائط
التيلومريات فقد وجد �أن ممار�سة الريا�ضات الروحية تلعب الدور
ذاته يف املحافظة علي �أطوال التيلومريات وحتقيق حماية �أكرب
للخاليا وابطاء �شبح ال�شيخوخة.
كما يعمل الت�أمل علي خلق دماغ �أكرث �صحة عرب زيادة م�ستويات
الربوتني الدماغي امل�سمي عامل التغذية الع�صبي الدماغي
( )BDNFمما ي�ساعد علي منو وا�صالح اخلاليا الع�صبية
ويعززمن �أداء الذاكرة والرتكيز...

كل هذا لي�س �سوي نزر ي�سري من الفوائد التي ميكن �أن تتحقق ملن
عادة ما ي�ؤدي التوتر والقلق ايل زيادة م�ستويات العامل النووي انتخبوا من الت�أمل طقو�سا دائمة ت�سمو بالنفو�س وحتقق لها الراحة
الكابا (  ) kappa Bمما ين�شط �سل�سلة من اجلزيئات تعرف والطم�أنينة
بال�سيتوكينات  ) )Cytokinesوالتي ت�ؤدي ايل زيادة
د.حممد فتحي عبد العال
الألتهابات وال�سرطانات وهنا يعمل الت�أمل بح�سب بع�ض الدرا�سات
كاتب وباحث م�صري
علي الو�صول بالكابا ايل م�ستويات منخف�ضة مما ي�ساعد علي

�سجن كويتية تقا�ضت مئات �آالف الدوالرات من التدري�س يف اجلامعة ب�شهادات مزورة
�ألقت ال�سلطات الكويتية القب�ض على �أكادميية عملت � 4سنوات يف اجلامعة ب�شهادات مزورة
مكنتها من تقا�ضي مبالغ مالية من جامعات حكومية تقدر مبئات �آالف الدوالرات!
فبعد � 4سنوات من التدري�س يف جامعة الكويت ،مت القب�ض على �أكادميية كويتية بتهمة تزوير جميع
�شهاداتها ،ولي�س �شهادة واحدة فقط ،لذلك متت �إحالتها �إىل ال�سجن املركزي بتهمة ح�صولها على
�شهادات مزورة وممار�ستها لعملها يف التدري�س منذ �أربعة �أعوام ا�ستنادا �إىل هذه ال�شهادات
وجرت �إحالة هذه "الأكادميية" �إىل ال�سجن املركزي عقب �ضبطها من قبل رجال املباحث اجلنائية
بعد تلقيهم معلومات عن تزوير الدكتورة ل�شهادات البكالوريو�س واملاج�ستري والدكتوراه ،والعمل
مبوجبها كع�ضو يف هيئة التدري�س بالكلية
ونقلت �صحيفة "القب�س" الكويتية عن م�صدر مطلع� ،أن "املتهمة اعرتفت خالل التحقيقات معها
ب�أنها ح�صلت على ال�شهادات الثالث عرب وافد م�صري لقاء مبالغ مالية كبرية ،من دون الت�سجيل
يف اجلامعة ،كما قام مبعادلة �شهاداتها الثالث"
وك�شف امل�صدر �أنه "مت الطلب من املواطنة املتهمة رد املبالغ التي حت�صلت عليها خالل فرتة
عملها �إىل خزانة الدولة ،والتي تبلغ نحو � 117ألف دينار (نحو � 386ألف دوالر) �إال �أنها �أكدت
عدم امتالكها لهذه املبالغ"
وقال امل�صدر �إن "املتهمة �إذا �سددت هذه املبالغ ،ف�ستخرج بكفالة مالية حتددها النيابة ،ومن ثم
�ستحال �إىل الق�ضاء ،على غرار ما حدث يف ق�ضايا تزوير �شهادات مماثلة"
امل�صدر" :القب�س"
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املر�أة والتط ّرف
حماولة ال�ستلهام
منهج ُم�ضاد للتطرف
من العقل الأنثوي

قراءات وحتليالت فل�سفية
مفردة جتريدية.عند العقل الأنثوي كل �شجرة متعة و�صورة وظالل كبري بني ( )Trueو( .)Realولهذا فالعقل الأنثوي يبدل
وتفا�صيل ودور ووظيفة .فالطبيعة �أو احلياة يف العقل الأنثوي يرمز حقائقه مع الزمن ومع تبدل الوقائع والزوايا وخربات
�إليها حجاب �إيزي�س يف امليثولوجيا امل�صرية؛ فهو متعدد الألوان احلياة.
ّ
ويرمز �إىل التنوع اخلالق" .رمادية هي النظرية ،لكن �شجرة احلياة  .3التلقي هو �سمة العقل الأنثوي .فالرمز املعروف لدى الأنثى
خ�ضراء" كما يقول غوته .ففي العقل الذكري تقع الأفكار بني الأبي�ض و �آلهة اجلمال فينو�س هو (♀) وهو داللة التلقي .والفكرة م�أخوذة
والأ�سود وظاللهما الرمادية لكن يف العقل الأنثوي يف احلياة �ألوان على امل�ستوى امليثولوجي من (الرحم) الذي يتلقى ويحتوي .لهذا
�أخرى ال تراها النظرية .لذلك ،فالعقل الأنثوي ال يتطرف لأنه يعرتف يتلقى العقل الأنثوي ما لدى الآخرين .ي�ستمع لها �إذ متو ُر يف داخله،
بالتعدد .وال يعي�ش النظرية ولكنه يعي�ش احلياة.
فيعجنها ويخبزها ،وي�صرب عليها.

الذكري �إىل التنظيم (الرتاتبي)
يف الوقت الذي مييل فيه العقل
ّ
الذي يوجد على �شكل هرم فيه قائد وم�ستويات �أدنى ف�أدنى ،مييل
العقل الأنثوي �إىل التنظيمات (الدائرية والإهليلجية).
هكذا هو حال الن�ساء عندما يجتمعن ،ال يكون بينهن قائد .كلهن
قادة وكلهم عاديون ،و�إذا برزت بينهنّ قائدة (ميررن) لها
بتفهم الختالفها عنهنّ  .وير ْين يف ذلك ا�ستثناء.
ريادتها ٍ
اجتماع الن�ساء دائري �أو �إهليلجي ،تت�ساوى فيه ك ّل الأطراف
الن�سوية.
هنا تنتفي احلاجة �إىل التطرف .فهنّ ميت�ص�صن انفعاالت بع�ضهن.
ويرون كل �شيء طبيعي ًا وعادي ًا ما دام موجود ًا يف احلياة ،وما دام
موجود ًا يف حياتهن اجلماعية.

الربوفي�سور عماد فوزي �شعيبي
ishueibi@gmail.com
+963932881104

مبعنى �آخر ،القيمة يف العقل الأنثوي هي ملدى توظيف الأفكار يف
احلياة لتحقيق �أف�ضل و�ضع معا�ش و�أح�سن �سكينة حياتية و�أعلى
درجات (متعة) �إن�سانية و�أف�ضل حتقق �إن�ساين اندماجي وائتاليف مع
احلياة ولي�س مع املثال �أو الفكرة املطلقة.

ي�صعب �أن نتحدث عن التطرف يف ملكوت العقل الأنثوي� ،إذ �أن
العقل الأنثوي عقل ال ن�صو�صي .ال يح ّول الن�صو�ص �إىل
الطبيعة املُ ّخية للأنثى ال تف�سح يف املجال �أمام التطرف يف ال�سلوك �أو
مقد�سات خارج قطاعات احلياة.
الأفكار ،وقلة هم الن�ساء املتطرفات.
هو عقل م�سكون باحلياة .فالن�ص الذي ال يقارب احلياة وفق ما
بالعموم فالن�ساء ل�سن متطرفات ،الأمر الذي ي�ستطيع املرء �أن يبني
عر�ضناه �سابق ًا ال مكانة له يف العقل الأنثوي .وهذا هو بداية نزع
عليه اال�ستفادة من طبيعة املُخّ الأنثوي الكامن يف كل من اجلن�سني
التقدي�س عن املفردات واجلمل ل�صالح (�أنتم �أدرى ب�ش�ؤون دنياكم).
ال�ستخدامه ملكافحة امليل (الطبيعي) للتطرف عند الذكور ،ذلك �أن
ا�ستخدام الن�صف الأمين من املُخّ ي�ساعد الن�صف الأي�سر(الذكري) نعم ،يحرتم العقل الأنثوي الن�صو�ص املقد�سة لكنها يقاربها من
احلياة ويجعلها مادة حلياة �أف�ضل ال حلياة مقد�سة .فاملقد�س يف
على تخفي�ض درجة ا�ستعداده للتطرف وفق ًا لالعتبارات التالية:
خدمة احلياة.
مييل الن�صف الأنثوي فينا لعدم عبادة الن�ص ،ونعني به الن�صف
الأمين من املخ .فاملقاربة التي ت�ستخدم �أنثوي ًا للأفكار ذات بعد العقل الأنثوي تعد ّدي .يرى احلياة ب�ألوانها املتعددة .ال
وظيفي ،مبعنى �أن القيمة عند الأنثى هي ملدى مقاربة الأفكار للحياة يراها بالتجريد الذي يقوم به العقل الذكري الذي يختزل التفرع
اليومية ،ولي�س للأفكار بحد ذاتها .العقل الأنثوي هنا براغماتي �إىل املفهوم؛ �أي �إىل الواحد .فاحلياة متعددة الألوان؛ فيها كل
الأ�شجار مث ًال وال تختزلها مفردة �شجرة التي تطيح بالتعدد ،وهي
(والرباغماتية هنا �أنثوية ولي�ست ذكرية).

←

واختبارات احلليب اخلام والنبيذ ونتعامل
تتمة مقال 12
مع �أكرث من � ٥٠٠شركة بينها �شركات عاملية حملية متو�سطة و�صغرية
مبتدئة و�أ�شخا�ص ب�أفكار جديدة وبحاجة م�ساعدة لتو�صيل منتجهم
للأ�سواق ،ال�شركات بينها �شركات �أغذية �شركات طريان فنادق مطاعم
مدار�س حمالت �سوبرماركت ابحاث جامعات وكل ما يخ�ص الأغذية.
االختبارات التعد والحت�صى وم�س�ؤولياتي متعددة .نحن نفح�ص كل
�شي م�ستورد �إىل �أ�سرتاليا ونتعامل مع الدولة ولنا احلق برف�ض واعادة
املنتج ولدينا احلق ب�سحب املنتج من ال�سوق بحال وجود بكترييا قاتلة
وحدث م�ؤخرا �أن �سحبنا  6000عينة ل�شركة توزع لدور للم�سنني ب�سبب
وجود  Listeriaالقاتلة قبل وقوع امل�صيبة خ�صو�صا على �أ�صحاب
املناعة ال�ضعيفة كالأطفال واحلوامل وامل�سنني �أو املر�ضى.
وكي حتافظ ال�شركات على رخ�صتها يجب �أن تقوم بكل االختبارات
املطلوبة وبدون رخ�صة من خمربنا الميكنهم توزيع املنتج ،وخالل
عملي باملخرب ح�صلت على خربة كبرية باالخذ بعني االعتبار اننا

�إنه ال يتلقى ك�سلة مهمالت .فعلى العك�س ،الإن�صات هو
وتفح�ص للأفكار واالنفتاح على
ا�ستدعاء للوعي املعمق
ّ
الآخر واال�ستجابة.
فال�صرب ي�سمح با�ستخدام الن�صف الأمين من املُخّ
ليتفح�ص ما ال
ّ
اثبثاقي) ما
يراه العقل النمطي (الذكري) ،وعندئذ يرى (ب�شكل
ّ
هو غري م�ألوف وغري مفكّر به لينفتح على الأفكار اخلالقة
اخلارجة عن ال�سياق.
فالأفكار اجلديدة هي تلك التي ال يحتملها العقل النمطي (املتطرف)
لأنه مييل �إىل الركون ملا هو �سائد� ،أما الأفكار الإبداعية فهي �أفكار
�أنثوية؛ مبعنى �أنها تت�أتى من الن�صف الأمين الأنثوي فينا الذي ال
يفكر كما هو �سائد .فكل احلاالت الإبداعية العبقرية
كان يكتنفها تفكري ال منطي ،حيث كانت (الأنثى) يف عقول
عباقرتها هي التي تتكلم وهي التي (تناول) الن�صف الأي�سر من
املُخّ (الطريقة).

�إنهن �أمهات بامتياز لأنهنّ قادراتٌ على فهم طبائع ذكورهن واحتوائها
وطبائع �إناثهن وغمرها ،والتغا�ضي عن عدم كمالهن .فالعقل
الأنثوي (دائري) ،لأنه يحتوي ويعرتف بعدم كمال �أحد،
احلثيث
يف وقت يف�ضي العقل املتطرف �إىل ال�سعي
ِ
ِ
الواهم نحو الكمال ففي حلظات التاريخ العلمي والإن�ساين الإبداعي املمتد من الفن �إىل
الذي ال يتواجد �أ�ص ًال يف احلياة.
الأدب �إىل ال�شعر� ...إىل العلوم ،كانت الأنثى اخلارجة عن النمطية
لهذا فالن�ساء ال يتطرفن لأنهن يعرفن بالفطرة التي ُبني عليها وال�سائد واملعتاد عليه وثقافة (قالوا له) ،هي التي تخرق الأ�سوار
الن�صف الأمين من املُخّ �أن ال �أحد كامل وال �أحد �سيكون كام ًال .وهذا والقالع التي ي�شيدها عقل التطرف الذي يعي�ش على ال�سائد؛ العقل
در�س من �أهم درو�س عدم التطرف.
املحافظ الذي ال يريد �أن يتطور لأنه ال يريد �أن يه ّز �أركان طبيعته
فما دام الب�شر ناق�صون ولن يكتملوا فلماذا يتمو�ضع �أحدهم يف مكان ال�سائدة التي تعي�ش �شاخ�صة �إىل املا�ضي .فتلك العقول التي تعي�ش
يف املا�ضي ال تعي�ش احلا�ضر وال تتوق نحو امل�ستقبل ،لي�ست �أنثوية
اهلل ليجعل من الآخرين عبيد ًا ،وك�أنه الكامل و هم الناق�صون.
الطابع.
ٌ
ٌ
كائنة يف �سياق،
حقيقة
احلقيقة عند الأنثى �أكرث من ن�سبية� .إنها
حم�ض �صحيحة؛ �إذ ال معنى للحقيقة املطلقة عند العقل ي�ضحي العقل الأنثوي بالأفكار امل�سبقة التي ت�شكِّل �أ�سا�س
ولهذا فهي ُ
الأنثوي لأنها حقيقة جتريدية .فاحلقيقة هي تلك التي تندرج يف كل تطرف .وال يعرتف بالدوغمائيات (�أي الأفكار املغلقة
�سياق الأحداث والوقائع وما هو �صحيح اليوم قد ال يكون �صحيح ًا املت�صلبة) و يرف�ض العي�ش يف حمب�س املا�ضي وال�سائد ،وال ينحر
غد ًا .احلقيقي هو الذي تتطابق فيه الر�ؤية مع املوجود من كل زواياه ،امل�ستقبل على مذبح ما يتوافق عليه النا�س ،حتى ولو كان خط�أً.
�أما ال�صحيح فهو الذي نراه من زاويتنا ومن وجهة نظرنا .ولهذا فلي�س هذا العقل الأنثوي الذي يتلقى يحمي نف�سه من (الأفكار) بطريقة
ثمة من حقيقة مطلقة� ،إنها من زوايا خُ ّ
متلفة �صحائح لنا .فالفرق العي�ش يف القوقعات ،هو نف�سه العقل الذي ي�ستطيع التكيف مع

نفح�ص منتجات متنوعه جدا من معجنات حلوم اجبان �ألبان حلويات من كل هذا ح�ضرت مقابلة عمل لهذه ال�شركة ...وعلى الرغم من �إنهم
مربيات خ�ضار� ....إلخ .باال�ضافه �إننا ننتج بيئات مغذية للبكترييا علموا بحملي وب�أين موظفه بدوام كامل باملخرب فقد �آمنوا بخربتي
وعر�ضوا علي ال�شغل من � 2017شهر ت�سعة حلد اليوم و�أنا موظفة
لفح�ص الهواء واال�سطح.
ب�شركتني املخرب و�شركة  Beyond Indiaللأكل اجلاهز.
بالنهاية �أقول �إنه عمل ممتع جدا بالرغم من ال�ساعات الطويله يوميا
املخرب دوام كامل � 40ساعة و Beyond Indiaدوام ع�شرة
� 8ساعات وخم�سة �أيام بالأ�سبوع لكني �أع�شق عملي.
حلد � 30ساعة وظيفتي Quality assurance
مطلوب مني دائما التوا�صل مع ال�شركات لإيجاد حلول مل�شاكل انتاجهم  Managerمديرة جودة وانتاج� .إنها �شركة �صغرية بد�أت
وم�ساعدتهم باحلفاظ على جودة منتجاتهم و�إيجاد حلول للم�شاكل ب�سل�سلة مطاعم م�شهورة جدا ب�أ�سرتاليا و�أ�صبح عندهم فائ�ض بالإنتاج
والرد على الزبائن يوميا ..تفا�صيل وم�شاكل كثري نتعامل معها يوميا فاقرتحوا م�شروع تعليب الأطباق التي ينتجونها بطريقه تعديل جو
بالرغم من هذا كله كنت �أ�شعر ب�أن طاقتي كانت �أكرب من هذا العمل التعليب .الطعام املطبوخ بدون هذه التقنية تكون مده �صالحيته �أ�سبوع
و�شعرت يجب �أن �أكون مديرة �إنتاج ل�شركة �أغذية كوين �أملك اخلربه بالكثري وبهذه الطريقة نزيد ال�صالحية  30او  40يوما .بالبداية مل
الكبريه بهذا املجال.
يكن عندهم نظام ال  HACCPالذي يخولهم توزيع منتجاتهم..
فكان يل ال�شرف ان كتبت لهم النظام و�أ�صبحوا مرخ�صني.
ففي � 2017سمعت عن وظيفة ب�شركة للأكل اجلاهز املعلب للمايكرويف
وكنت حامل بابني بالأ�سبوع  ٢٧وعلى ر�أ�س عملي باملخرب وعلى الرغم بد�أنا ب � 30سوبرماركت بجنوب ا�سرتاليا و 3000منتج بالأ�سبوع حاليا
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العماه Chaos؛ �أي الفو�ضى املُطلقة التي تذهب �إىل حد �أو ال يعرفونه .يهتم بجمال اهلل ال بقبح من يعتمده ذريعة
عدم التنظيم �إطالق ًا ،لأنه ين�صت �إىل هذا الهالم الع�شوائي للإلغاء و للقتل .ولهذا فهو م�ؤمنٌ ولي�س َّ
حم�ض ُمتد ّين.
الفو�ضوي املتالطم الأمواج ،ويجد فيه ما هو �إيجابي ِّ
ليوظفه ل�صالح
ربر للتطرف لأنه م�سكون
عقل احلد�س الأنثوي هذا ينزع � َّأي م ِّ
احلياة.
متعال عن اللحظة وعن النا�س وعن الأ�شياء وعن
مبا هو
ٍ
ففي �أب�شع حاالت احلروب فو�ضوية جتد �سكينة الأنثى املطامع.
ً
من�صة
فر�صة يف كل املتالطم من حولها لتحويلها �إىل
�إيجابية لقول كلمة فيها تفا�ؤل للغد .فرتاها تلتقط كل ما ال يعي�ش العقل الأنثوي يف الثنائية املتطرفة (�إما�...أو) .ال يقول� :إما
متلف يبنى عليه امل�ستقبل ،ذلك �أن عقل التل ّقي معي �أو �ضدي ،ال يقول�(:صح �أو خط�أ)�( ،أبي�ض �أو �أ�سود)( ،نعم �أو
ميكن توظيفه لبناء خُ ّ
عقل يعي�ش يف امل�ستقبل ويفتح �آفاقه .لذلك ال ميكن �أن يكون ب�أي حال ال) التي ت�ؤ�س�س للتطرف .فهي ثنائيات مانوية .فالعقل الأنثوي م�سكون
ب (كالهما  ...و) ،لديه دائما خيارات جمع ّية جتمع املتناق�ضات يف
من الأحوال عق ًال متطرف ًا.
حالة تتام بينهما ،وتعاي�ش .تتعاي�ش الفكرة ونقي�ضها يف العقل الأنثوي،
ال�شعور �سمة �أ�سا�س ّية يف العقل الأنثوي ،ونعني به ما يتجاوز العاطفة،
وتكون العاطفة جزء ًا من ال�شعور .فال�شعور هو التقييم باملنا�سب وغري لهذا يكون الت�سامح دي َنه ودينو َنه .ولهذا ال يعي�ش يف التطرف ،لأنه
املنا�سب ،بامل�ؤتلف وغري امل�ؤتلف ،باجلميل وغري اجلميل ...الخ .كما يتعاي�ش تكافل ّي ًا مع الآخرين .ك ٌل يكفل الآخر .ويرا ُه �ضرور ّي ًا.
�أ�سلفنا �شرح ًا ،هذا ال�شعور ال عالقة له باملنطق� ،إنه (�صلة) يقيمها
يعي�ش العقل الأنثوي على التعاون .يرف�ض اال�ستئثار .ال يتكرب على
الإن�سان بينه وبني الأ�شياء واملحيط والب�شر والأفكار.
املعرفة .لهذا �إذا �ضلت الأنثى الطريق ف�إنها ت�س�أل وال جتد غ�ضا�ض ًة
أدوات �أو يف هذا .لأنها ال تعترب نف�سها مالكة احلقيقة .وال تعترب �أن ال �أحد
ال ي�ستغل الآخرين لأنه ي�شعر بهم ،وال يعتربهم �أ�شياء �أو � ٍ
ك ّم ًا مهم ًال ،ولهذا فهو بال�شعور يحافظ على الذات الإن�سان ّية املقابلة ،يعرف �سواها .فت�ؤ�س�س بالتعاون مع الآخرين و ّد ًا ال يف�سح يف املجال
ويعرتف بها ،وي�شعر بها ،ويتعاطف مع كل تب ّدالتها ومزاجياتها ،لأن �أمام التطرف ،بل يلغيه يف املهد.
لل�شعور �صل ًة بالتبدالت والتغيرّات .وهنا يحرتم عق ُل ال�شعور هذا عقل
ترابطي يرى التفا�صيل يف ترابطها ببع�ضها
عقل الأنثى
ٌّ
الآخرين ،حتى و�إن اختلف معهم .ولهذا فهو ال يعترب اخلالف مع البع�ض ويف �سياقها ،وال ي�ؤخذ مبا هو خارج حميطه ،لذلك فالأنثى
�أفكار النا�س خالف ًا مع �شخ�صياتهم وذواتهم.
ال تتطرف؛ لأنها التف�صل ال ذاتها وال الأ�شياء عن املحيط.
َ
ولأن
االختالف مع الأفكار ،بف�صلها عن الذات الإن�سانية احلاملة لها ،فالوجود املحيط مهم ولذلك فهي ال تلغي �أحد ًا عن حميطه .فت�ستب�صر
ال ُيقيم الأحقاد ،يكون للعقل الأنثوي ال�سبق يف نزع مربرات التطرف ،الروابط بني املحيط وبني الب�شر ،لهذا عندما تتداخل عندها الأمور
لأن الال تط ّرف قبول و تن ّوع وتر�سيخ لكون ال ِ
إن�سان كما هو ،وبالتايل ،ترتاجع �إىل الوراء قلي ًال لرتى املو�ضوع والب�شر والأفكار والأ�شياء من
حل ّقه يف احلياة كما هو.
ككل؛ حيث الكل �أكرب و�أكرث من جمموع �أجزائه،
منظو ٍر بانورامي� ،أي ٍ
هنا تتح ّول القيم عند العقل الأنثوي �إىل �شعور يحكمها و حيث ك ُّل جزء له قيمة يف هذا الكل وهو بحد ذاته له قيمة منفرد ًا،
ك�سيف
تقييم منا�سبتها للواقع �أو ال .فهي ال تغدو قيم ًا
ٍ
ٍ
م�سلط كما �أي ُة قطعه يف لوحة موزاييكية .ولهذا فهي ال تلغي وال ت�ستغني عن
على الب�شر� ،إمنا لأنها تالئم وجود ًا �أف�ضل حلياتهم وهي من قبيل �أي �شيء منفرد ًا �أو يف �سياق.
بقيم.
االن�سجام ،ف�إذا مل تن�سجم فهي لي�ست ٍ
من هنا �إذ اعتمدنا ما لدى العقل الأنثوي مما �أوردناه �سابق ًا منهاج ًا
احلد�س ِ�سمة �أ�سا�سية من ِ�سمات العقل الأنثوي ،بخالف للتعليم ،ف�إننا ن�ستطيع �أن ننتج عامل ًا بال تطرف.
العقل الذكري الغارق يف الإح�سا�سات .وهنا احلد�س �سمة ال
مادية ( بعك�س حال الإح�سا�س) ،فهو؛ �أيْ احلد�س �سمة (ميتا هذا ن�ص من كتاب كيف تفكرالأنثى للكاتب يقدمه الكاتب للجالية
متعال عما هو مادي .ولهذا العربية يف كندا ،حيث ك ُّل احلب.
� ،)METAأي فوق مادية ،فهو
ٍ
فاحلد�س يقيم مع ال�شعور عالقة بالروحانيات ال جتعل �أي "�صحيفة وموقع �أيام كندية ت�شكر جزيل ال�شكر الكاتب
دين �أكرث من �إميان ،ال جتعله تديْن ًا ن�ص ّي ًا �أو تطرف ًا جاه ًال.
الربوف�سور عماد فوزي �شعيبي �أن �أختار منرب �أيام
أنثوي امل�ؤمن �إال باهلل ،ال بالذين يعرفونه
كندية ليخاطب من خاللها اجلالية العربية يف كندا".
ال يهتم العقل ال ّ

وبعد �سنتني و�صل الإنتاج لل 10000بالأ�سبوع ويوزع على �أكرث من  Qantas 100و�أوتيالت  Hiltonكل املنتجات التي يف
�سوبرماركت ومدن �أخرى هذا املنتج فيه خطورة عالية كونه جاهزا ال�سوبرماركت يتم فح�صها مبخربنا ون�ستقبل �أكرث من  150عينة يوميا
للأكل ..فحرارة الطبخ والتربيد و التخزين مهمة جدا يطبخ حلرارة وفوق  1500عينة �أ�سبوعيا ب � 5أيام .
�أعلى من � 90سيل�سي�س ملدة  10دقايق لقتل االبواغ التي ممكن �أن تعي�ش
بفرتة التخزين .الطبخ و التعليب والتربيد ل 3درجات يجب �أن يتم وختمت املهند�سة ابو�سعدة� :أمتنى يوما ما �أن �أ�ستطيع العطاء وتقدمي
ما يفيد بلدي احلبيب باخلربة والتقنيات التي تعلمتها هنا ..فبالرغم
ب�أقل من �ساعتني و�إال ال �أعطي املوافقه على املنتج.
من �أنني متعاي�شة ومت�أقلمة هنا يف �أ�سرتاليا لكن روحي معلقه ببلدي.
خمربنا تر�شح جلائزة �أف�ضل تقدمي للخدمات من �شركات
�أ�سرتاليا  Service Provider Awardجائزه كما و�أود �أن �أتقدم بال�شكر ملجلة �أيام كندية ،متمنية لها وللقائمني
�آوورد  Awardتر�شحت �أنا نائبة املدير ومدير املخرب ال�ستالم عليها كل التوفيق والنجاح يف الإ�ضاءة على جناحات املغرتبني ال�سوريني
اجلائزة بحفل توزيع اجلوائز اجلمعة املا�ضية � 22شهر � SA 11أينما كانوا ،وال�شكر مو�صول �إىل كل االهتمام الذي اولته من خالل
 Food Awards South Australia Foodاال�ضاءة القيمة حول ماقدمته يف م�شواري العلمي يف بالد املغرتب،
ً
 Awardsكتقدير على اخلدمات الكثرية التي نقدمها يوميا وهذا ي�ؤكد الدعم والت�شجيع لكل املبدعني ال�سوريني �أينما وجدوا يف
لل�شركات التي يتجاوز عددها � 500شركة.
�أ�صقاع العامل،متمنية كل التقدم جلاليتنا ال�سورية يف كندا ..وكلنا �أمل
منها �شركات عاملية مثل  Macdonaldو�شركات طريان �أن تنعم بلدي �سورية بال�سالم واالمان وحتت�ضن ابناءها من جديد.

إجتماعية
� حلول
News
only heard «more of the same» from the prime
minister. Moe has urged a radical rethink of
Bill C-69, the controversial Environmental
Assessment Act that opponents say will make
it difficult to build new natural resources
projects. Ottawa has so far rebuffed calls for
the repeal of, or major amendments to, the
legislation.
Moe and Alberta Premier Jason Kenney
also have urged Ottawa to revisit the current
equalization formula, something they have
said is unfair.
While a major reworking of the formula
seems unlikely, the two western premiers have
said they will push for changes to the fiscal
stabilization program and they hope to bring
the other premiers onside.
Change fiscal stabilization
Kenney — who recently introduced an austerity
budget in an effort to get the province back on
a more sound fiscal footing amid a prolonged
oil price slump — has said Ottawa should
retroactively change the formula to ensure his
province can tap more money.
The program, which is administered by
Finance Minister Bill Morneau, provides
financial assistance to any province faced with
a year-over-year decline in its non-resource
revenues greater than five per cent.
The problem for Kenney is that his province
already has been floated the maximum amount
the program allows for each year — $60 per
person or, in the case of Alberta, $250 million
a year — a sum he said is inadequate given the
size of the budget hole the province is facing.
In 2015–16, for example, the province,s
revenues contracted by a staggering $8.8
billion, and yet this insurance-like program
paid out just $248 million.
Newfoundland and Labrador Premier
Dwight Ball, a Liberal, has said a change to
equalization is the «wrong target» but he,d be
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open to tweaking the stabilization program.
«We need to be able to have a fund that,s
not tied to equalization, but that can respond
within the next year. If Alberta is doing well,
Newfoundland and Labrador will do well,
Saskatchewan will do well, and so, therefore,
all of Canada will benefit,» he said.
Include a deductible
Academics, including the University of
Calgary,s Bev Dahlby, have suggested that
Alberta focus its energies on securing a new
deal from Ottawa on this program, arguing that
pursuing a change to the equalization formula
(a non-starter for provinces like Quebec and
those in Atlantic Canada, which rely on the
program as it is currently constituted) is a
waste of political capital.
«A fair formula for a fiscal stabilization
program should meet the same criteria as
any good insurance policy. It should cover
only significant losses ... It should include a
deductible to ensure that the insured party, the
province in this case, still has an incentive to
manage their fiscal affairs responsibly. And
it should offer simple and transparent terms
along with a streamlined claims process,»
Dahlby wrote in a June 2019 paper on the
topic.
«Improving the formula will not save Alberta
and other resource-rich provinces from all the
pain of the occasional resource bust, but it will
help alleviate some of it,» he said.
Ford, Moe and New Brunswick Premier Blaine
Higgs also signed a memorandum Sunday that
will commit the three provinces to studying
nuclear reactor technology — the deployment
of small, modular reactors. The leaders said it
would help their provinces lower greenhouse
gas emissions as Canada shifts from coal-fired
power plants to less carbon-intensive sources
of energy.

Congratulations, Mister Speaker! Your
new role is so important to the House of
Commons and Canadian democracy. I
know you’ll serve it well, Anthony Rota.
Thank you to former Speaker Geoff Regan
for your exceptional service to the House
of Commons, and your tireless work to
protect and strengthen our democracy.

CBC NEWS

Statement from
Premier Doug Ford
TORONTO — Today, Premier Doug Ford
issued the following statement on the next
Council of the Federation meeting:
"Today, Saskatchewan Premier Scott
Moe, Chair of the Council of the
Federation, announced the next meeting
of the Council of the Federation will take
place in Toronto, Ontario. I'm excited and
honoured to host my fellow Premiers.
This is a critical time for us to come together
to have these important discussions, listen
to the concerns of people in every part of
Canada, and ensure we stay united. We
can all agree that what's good for Canada
is good for Ontario, and what's good for
Ontario is good for Canada.
Ontario remains committed to working
with the federal government to invest
in critical public services like health
care, grow the economy and promote
job creation, and build much-needed
infrastructure together, including our
subways program and over 350 projects
submitted through the federal Investing in
Canada Infrastructure Program.
I look forward to productive discussions
with our provincial partners at the
upcoming meeting on December 2."
Ontario Government
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Premiers meet on Doug Ford,s turf to push
Ottawa for more money

T

he leaders of Canada,s provinces and
territories are in Ontario Premier
Doug Ford,s backyard today,
looking to craft a policy agenda they
hope will be palatable to the minority Liberal
government in Ottawa.
While many of the premiers have met one-onone with Prime Minister Justin Trudeau since
the Oct. 21 election, the Toronto-area meeting
is the first time all the premiers are meeting
as a group since voters returned Trudeau to
Ottawa with a second mandate.
On the way into the meeting Monday, all
premiers who spoke to the media said they
will be looking for more money from Ottawa
to shore up provincial budgets, some of which
have been hit by sinking oil prices and soaring
health-care costs.

Manitoba Premier Brian Pallister said health
care will be the most pressing agenda item at
this meeting. He said the federal government
is pushing a national prescription drug plan at
a time when the country,s existing health care
system is already stretched.
«Our patients are waiting longer and longer
for surgeries, emergency rooms, for hips and
knees, you name it. This is an issue we need
to focus on. Pharmacare — we can get to that
later. Let,s get the sustainable funding for
health care,» he told reporters on his way into
the meeting Monday.
The Council of the Federation, which is
composed largely of conservative-minded
premiers, are meeting at Ford,s suggestion
in an airport hotel not far from his Etobicoke
North riding.
Ford, who was wearing Winnipeg Blue
Bombers jersey Monday after losing a bet to
Pallister over the Grey Cup, is also keen to
make health-care funding a priority at the oneday meeting.
The premiers have been pushing Ottawa to lift
the current health care spending growth cap
— currently set at three per cent each year —
to help provinces tackle their single biggest
budget line item.
Ford said the Canada Health Transfer — the
money the federal government sends to the
provinces and territories to help them pay for
health care — should grow by 5.2 per cent a
year to better address mounting costs in the
sector as the country,s population ages.
The Liberal campaign platform pledged $6
billion over four years in new health spending,

with funding earmarked for boosting
the number of doctors, a move toward a
pharmacare program and improvements to
mental-health services.
Pallister said Monday there should be fewer
strings attached to the funding Ottawa sends
to the provinces, adding the policy area falls
under provincial jurisdiction.
Ford: «We,ll get over these bumps»
Ford, a Progressive Conservative, has tried
to present Ontario as unifier at a time when
national unity seems to be threatened by
fractious relations between Ottawa and the
resource-rich provinces in the West. It,s a role
the province has played in the past during
the constitutional squabbles of the 1980s and
1990s.
«With a group of premiers — all 13 are showing
up — we,re going to have disagreements, but
I think that,s healthy, to be very frank,» Ford
said.
«We have to listen to the people out West
and listen to their concerns. A lot of people
are struggling out West. I mentioned that to
the prime minister as well, and he agrees. He
wants to support everyone right across this
country and I,m going to support the prime
minister by making sure we get as much
support as possible.»
«We want to send the message around the
world that we,re a united Canada. We,re
stronger together and we,ll get over these
bumps,» Ford said, referring to disagreements
between Western Canada and Ottawa.

After the Liberal government introduced a
series of measures perceived as an affront to
the country,s natural resources sector, voters
this October turfed all Liberal MPs between
Manitoba and B.C.
Since the election, Trudeau has restructured his
cabinet, redeploying his top lieutenant, Deputy
Prime Minister Chrystia Freeland, from the
foreign affairs file to intergovernmental affairs
as he looks to tamp down growing unease in
Western Canada. Freeland, a native of Peace
River, Alta., has assumed the national unity
file.
Speaking to reporters Sunday ahead of
Monday,s meeting, Saskatchewan Premier
Scott Moe said he hopes the 13 provincial and
territorial leaders can reach a consensus on
joint priorities they can ask the federal Liberals
to act on now — such as a tweak to the fiscal
framework and directing more money to the
provinces for health care.
The premiers will craft a list of priorities they
can present to Trudeau when they all gather
for a formal first ministers, meeting, which is
expected in January.
«My No. 1 priority is to come to a consensus on
a number of issues on behalf of all Canadians,
as well as on behalf of providing that guidance
from coast to coast to coast to what we have
now — a minority federal administration,»
Moe said.
Moe, the current chair of the Council of the
Federation, has had a poor relationship with
the federal Liberals. He left a recent meeting
with Trudeau expressing frustration, saying he
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Expo 2020 Dubai “Connecting Minds, Creating the
Future” Maximizes Opportunities
By: Sultan Al Harbi – Consul General of
the UAE in Toronto

B

eing the first world expo to be held
in the Middle East, North Africa
and South Asia, Expo 2020 Dubai
is the most remarkable event in
the region that will run for a six month period
between October 2020 and April 2021. It is
expected that the event will attract around 30
million visitors, with around 70 percent of
them coming from outside the UAE.
Ever since the International Bureau of
Exhibitions General Assembly in Paris
selected Dubai (back in November 2013)
to host Expo 2020, the Emirate adopted the
theme of "Connecting Minds, Creating the
Future" which provides a platform to promote
creativity, innovation and collaboration. The
theme and subthemes are based on the belief
that Dubai will maximize the opportunity
to build connections and partnerships with
more than 190 participating countries from
around the world, including Canada.
His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid
Al Maktoum, Vice President and Prime
Minister of the UAE and Ruler of Dubai has
promised that “Expo 2020 will astonish the
world”. Visitors will experience very closely
the superb hospitality and warm welcome
of Emirati people, as well as the values of
......................................Continue from P2
Countries agreed in Paris four years ago
to limit global warming to well below 2
C, ideally 1.5 C by the end of the century
compared with pre-industrial times. Already,
average temperatures have increased by
about 1 C, leaving little room for the more
ambitious target to be met.
To facilitate the goals of the accord, it was
announced on the eve of the summit that
former Bank of Canada governor Mark
Carney would serve as special envoy on
climate action and finance beginning in

tolerance, acceptance, collaborative spirit
and respecting cultural diversity. Visitors
will enjoy 15 hours of daily entertainment,
diversified
pavilions,
contemporary
architecture, fountains, waterfalls, dozens
of local and international restaurants and 60
daily live shows.
Representative from participating countries
and visitors can go on a fly-through trip
across the 4.38sq km Expo 2020 site in the
southern part of Dubai next to the nearby AlMaktoum International Airport.
Expo 2020 Dubai will be a global platform
to showcase inventions and innovation,
share ideas, and celebrate human values
and diversity. Expo will bring together
companies, governmental and nongovernmental organizations from around the
globe. Nearly 38,000 companies, including
large corporations, have already registered
for the event which is just getting closer and
closer to its due date.
Hundreds of pavilions will feature attractive
exhibits, including Canada’s pavilion that
will showcase the immersive journey through
the country’s past, present and future.
Interestingly, Canada selected an intriguing
theme for Expo 2020 Dubai “The Future in
Mind”, which is consistent with the general
theme of Expo and highlights the country’s
January. Carney was most recently Bank of
England governor.
Organizers expect around 29,000 visitors at
the meeting, including around 50 heads of
state and government for Monday,s opening
session.
Except for the European Union,s newly
sworn-in leadership, which was due to begin
a five-year term by paying a visit to the
summit, the rest of the world,s largest carbon
emitters — the United States, China and
India — are sending ministerial or lowerlevel officials to the meeting.

contribution to advanced technologies and
innovation in such sectors as aerospace and
artificial intelligence.
Finally, the UAE views Expo 2020 Dubai
as an event that affects the entire region,
peoples and governments. H.E. Reem
Al Hashimy, UAE Minister of State for
International Cooperation and Director
General, Expo 2020 Dubai Bureau said: "We
have never had this opportunity to showcase
our achievements, cultures, heritage and
aspirations and dreams to the entire world on
a global platform, such as the expo.”
The U.S. delegation is led by Ambassador
Marcia Bernicat, a senior Department official,
because the procedures to quit the Paris accord
initiated last month by the administration of
President Donald Trump won,t be technically
completed until Nov. 4, 2020.
But Democratic members of Congress led by
House Speaker Nancy Pelosi said the nation
remains committed to the 2015 agreement,s
goals.
«We,re still in it,» said Pelosi, adding climate
change poses a threat to public health, the
economy and national security.
CBC News
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C

limate summit aims to lay the final
pieces of groundwork needed to
support the 2015 Paris Agreement

UN Secretary General Antonio
Guterres urged countries Monday not to give up
the fight against climate change, as representatives
from nearly 200 countries gathered in Madrid for
a two-week meeting on tackling global warming.
In his opening speech, Guterres cited recent
scientific data showing levels of heat-trapping
gases have hit a record high, reaching levels not
seen for at least three million years when sea
levels were 10 to 20 metres higher than today.
Unless emissions of carbon dioxide and other
greenhouse gases are sharply cut, temperatures
could rise to twice the threshold set in the
2015 Paris accord by the end of the century, he
warned.
«Do we really want to be remembered as the
generation that buried its head in the sand, that
fiddled while the planet burned?»
Guterres said new data show levels of heattrapping greenhouse gases have hit a record high.
Analysis
Why climate change adaptation is the unloved
sibling at COP25: Don Pittis
Flight shaming, offsets and electric planes:
How aviation is tackling climate change
Guterres called out big greenhouse gas emitters
that are still building coal-fired power plants,
saying that unless the world stops burning coal,
«all our efforts to tackle climate change will be
doomed.»

cent each year.»
«The impact on all life on the planet — including
ours — would be catastrophic. The only solution
is rapid, ambitious, transformative action by all —
governments, regions, cities, businesses and civil
society, all working toward a common goal.»
UN secretary-general opens climate change
conference

Summit moved to Madrid from Chile
His appeal came after Chilean Environment
Minister Carolina Schmidt, said the meeting that
ends Dec. 13 needs to lay the groundwork for
moving toward carbon-neutral economies while
being sensitive to the poorest and those most
vulnerable to rising temperatures — something
policymakers have termed «just transition.»
,

«Those who don t want to see it will be on the
wrong side of history,» said Schmidt, chair of
the meeting. She called on governments to make
more ambitious pledges to reduce emissions of
greenhouse gases ahead of a deadline to do so
next year.
The summit was moved to the Spanish capital
after Chile had to pull out amid anti-government
protests. It aims to put the finishing touches to the
rules governing the 2015 Paris accord, including
creating a functioning international emissionstrading system, and compensating poor countries
for losses they suffer from rising sea levels and
other consequences of climate change.
«We have a common challenge but with
differentiated needs and urgencies, which we
can only overcome if we work together,» said
Schmidt.

He said that had countries started cutting
emissions drastically long ago, reaching the Paris
goal would have been much easier.

Matthew Levin, Canada,s ambassador in Spain,
was among the delegation from Ottawa.

«Ten years ago, if countries had acted on the
science, they would have needed to reduce
emissions by 3.3 per cent each year,» he said.
«Today, we need to reduce emissions by 7.6 per

«Climate emergency is most acute in most
vulnerable countries and populations,» Levin
tweeted. «Canada is supporting vulnerable
countries through climate finance mechanisms.»
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Trudeau participated in the NATO Leaders Meeting, marking the
70th anniversary of the NATO Alliance.
Leaders talked about shared priorities and how to work together to strengthen the
Alliance and keep citizens safe.
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