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Canadian Diversity

«Merry Christmas! Xavier, Ella-Grace, Hadrien, Sophie and I wish 
you a wonderful holiday full of joy, health, love, and peace.»

Justin Trudeau 

"A home for the holidays got more affordable 
for some families this year. Because earlier 
in 2019, we launched the First-Time Home 
Buyer Incentive – to help with your down 
payment and lower your mortgage when you 
buy your first home."

Justin Trudeau 



Canadian Diversity

Your Success is Our Business
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يف  ي�أخذين  حتمً�،  املثري  لكنه  رمب�  امل�ألوف  العنوان  هذا  ي�أخذين 
اإىل  �سفرين�  القدير  العربّي  ال�س�عر  يدّي  و�سعه� بني  روايٍة  اإىل  البداية 
ري�سة،  اأبو  الأ�ست�ذ عمر  ال�س�عر  معً�،  اآٍن  ال�سي��سية يف  واملح�فل  ال�سعر 
فيه�  يغدق  الذي  ا�سُتهر مبوائده  اأو خليفة  ثمة ح�كمً�  اإن  الرواية:  تقول 
اإىل  املدعوين  لل�سعراء  مراتَب  ي�سع  فك�ن  واملبدعني،  للمثقفني  العط�ء 
يجل�س  ك�ن  وجريئً�  مغمورًا  �س�عرًا  هن�ك  اأن  احلك�ية  وتروي  الوليمة. 
منزويً� اإىل اأن يقول له احل�كم: اأقبل على الطع�م اأ�سوة بغريك، فيقول 
فكيف  امللوك  اآكل ف�سالت  ل  اأن�  اخلليفة،  اأيه�  معذرة  معتذرًا:  ال�س�عر 
لكن  ت�أكل،  اأن  اأمرتك  ولكني  له احل�كم:  ال�سعراء؟ فيقول  اآكل ف�سالت 
اأن� ل اآكل الفت�ت  ال�س�عر ي�سّر على راأيه ق�ئاًل: معذرة ي� اأيه� اخلليفة 
اأحٌد  لك  يروي  فلن  اذهب،  غ��سبً�:  اخلليفة  فيعلن  غريي،  خّلفه  الذي 
اأن ي�س�در م�ستقبل مبدٍع  اأي ح�كٍم  اليوم. هل ي�ستطيع فعاًل  �سعرًا بعد 
ال�س�عر  اإبداع  اإن  ب�لقول  الرواية  وتنتهي  ال�سكل؟  بهذا  يّدمره  واأن 
انت�سر م�ستقباًل وعلى امل�ستوى الإن�س�ين كله، حيث روت املراجع الكثري 
الراحل  يكن  اإعدامه ج�سدًا.  مل  رغم  اإبداعً�  التي خلدته  ق�س�ئده  من 
الكثري من جوانب هذه  يثري  الذي  اأبو ري�سة وحده  الأ�ست�ذ عمر  العزيز 
العالقة امللتب�سة بني �سيف احل�كم وقلم اأو ري�سة ال�س�عر: بل اإن ثمة قوًل 
�سهريًا و�سعه اأم�مي ال�س�عر الأ�ست�ذ نزار قب�ين يف لق�ء راج وبّث عرب 
املحط�ت وعرب من�س�ت التوا�سل الجتم�عي، فعندم� �س�ألته ع�م ثم�نية 
وثم�نني عن قب�سة ال�سي�ف م�سرور وقد ح�قت بعنق ال�س�عر اأج�بني: اإن 
الق�سيدة التي تخ�ف �سيف ال�سي�ف م�سرور خرٌي له� اأن تغفو واأن تذهب 

اإىل العدم.. 

اأث�ر كل هذه الق�سية لدّي خرب بثته حمطة ٌ فرن�سية تبث ب�لعربية على 
مدار يوٍم ك�مل، واخلرب يحكي عن الزعيم الن�زي اأدولف هتلر الذي قيل 
ومع�ر�س  الب�ليه  وعرو�س  املو�سيقية  للحفالت  ع�سقه  عن  الكثري  وروّي 
هذه  اإىل  احل�س  مرهف  هتلر  اأدولف  يكون  اأن  حقً�  اأميكن  الزهور.  
يف  ينزوي  وهو  مثاًل  نريون  الط�غية  يت�سور  اأن  ي�ستطيع  من  الدرجة؟ 
الأمثلة  ب�أ�سره�؟  اأ�سرمه يف روم�  الذي  لوحًة عن احلريق  ركٍن وير�سم 
اأورويل  جورج  الربيط�ين  الك�تب  برواية  يذّكرن�  ومعظمه�  اأكرثه�،  م� 
اأن ي�سود  اأبدعه� ع�م ١٩٤٨ وحملت ا�سم ١٩٨٤ وتوقع من خالله�  التي 
احلكم ال�سمويل مبعتقالته، واآث�مه، و عالقته امللتب�سة مع احلرّية، فهل 
اأو  ب�سورٍة  نحي�  األ�سن�  معً�؟  ب�لزمنني  مررن�  وقد  اأورويل  نبوءة  �سدقت 
ب�أخرى زمن الأخ الأكرب الذي يبت�سم وهو ينظر اليك برقة فيم� حريتك 
الإبداع  ممنوع،  التفكري  حيث  مه�نة،  لديك  احلب  وع�طفة  م�س�درة، 
التي  الأكرب  الأخ  حك�ية  تبدو  كم  ممنوع..  اأ�سلفن�  كم�  واحلبُّ  ممنوع، 
ذهب اإليه� جورج اأورويل �س�ئعًة ون�ب�سة حتى يف ع�سرن� اإىل درجة اأنني 
اأ�ست�سهد الآن بلوحٍة كوميديٍة اآ�سرة �س�حكة وب�كية يف اآٍن معً� من م�سل�سل 

�س�ٍب  حك�يِة  عن  هي  مراي�  لوحة  العظمة..  ي��سر  القدير  للفن�ن  مراي� 
كل  ويديُن  واأحك�مه،  الظلم  اأحالمه  يف  ويع�ر�س  ب�حلرية،  كثريًا  يحلم 
الأفع�ل الأمنية بتف��سيله�، ب�لبداهة ُي�ستدعى لالأمن ويق�ل له: ل يجوز 
اأن  ينبغي  اأحالمك،  عن  كثرية  اأ�سي�ء  نعرف  ونحن  ال�سكل،  بهذا  الأمر 
تتغري اأحالمك، و �ستخ�سع لإع�دة الت�أهيل من جديد. ثم ي�ستدعى بعد 
اأ�س�بيع لين�ل الر�سى فقد اأ�سبحت اأحالمه م�سروعة، اأ�سبح ي�سفق لكل 
�سيء يف نومه و�سمن اأحالمه ويف ح��سره ويف يومه، ولكنه ي�ستيقظ ذات 
ليلة على حلٍم مرعب فيهتف ق�ئاًل: اللهم اجعله خريًا فقد ع�دت الأحالم 
الغرابة  واأين  يت�س�ءل:  العزيز  الق�رئ  اأن  �سك  ل  القدمي..  عهده�  اإىل 
لل�سهرات  ع��سقً�  اأو  ت�سكيليً�  فن�نً�  اأو  روائيً�  مبدعً�  الظ�مل  يكون  اأن  يف 
مبدعً�  يكون  اأن  ب�لت�أكيد، حيث ميكن  ال�سوؤال   غرابة يف  ل  املو�سيقية؟ 
يف اأ�سك�ل الظلم ذاته� مت�مً� كم� ك�ن ذاك ال�س�بط الذي يدير معتقاًل 
اأحي�نً�،  املوت  درجة  اإىل  وتعذيبهم  الراأي  �سجن�ء  ل�ستقب�ل  �سحراويً� 
اأين الغرابة يف اأن يعود اإىل بيته ليحتفل ب��سمً� و�س�حكً� يف عيد ميالد 
يف  فعاًل  هذا  راأيت  واأهله؟  وجريانه  املدعوين  رف�قه�  اأم�م  مغنيً�  ابنته 
فيلٍم عربٍي �سهري حمل ا�سم الربيء ولعب دور البطولة فيه الفن�ن القدير 
حممود عبد العزيز جم�سدًا هذه الزدواجية املرعبة بني الط�غية والأب 
راأفت  ع��سه�  التي  تلك  من  ورعبً�  غرابًة  اأكرث  ازدواجية  وهي  احلنون، 
الهج�ن يف امل�سل�سل ال�سهري للفن�ن ذاته.. �س�أنهي هن� عند مث�ل الربيء 
اهلل  رحمه  الطيب  ع�طف  ال�سديق  مبكرًا  غ�درن�  الذي  املخرج  للفن�ن 
ورحم حممود عبد العزيز ورحم الفن�ن القدير ف�ئق املوهبة اأحمد زكي 
كله�  الآث�م  �س�هدًا على  ك�ن  والذي  الربيء،  الع�سكري  دور  الذي ج�سد 
ال�س�عر،  اأو  ب�لفن�ن  احل�كم  لعالقة  التداعي�ت  بع�س  هذه  املعتقل..  يف 

ب�ملبدع عمومً�، وكم تثري الق�سة مبجمله� �سجونً� واأحزانً�.. 

مرو�ن �سو�ف.. ع�سية ود�ع عاٍم و��ستقبال �آخر
�سان لور�ن مونرتيال، جملة �أيام كندية.

حديث امل�شاعر بني الطاغية وال�شاعر 

�لإعالمي �لقدير �أ. مرو�ن �سو�ف

ما اأ�شرار النوم الطويل
لقد حتدث اخلرباء مرارا وتكرارا عن العواقب ال�سلبية لقلة النوم على 
ال�سحة. ولكن النوم لفرتات طويلة قد يكون خطرا على ال�سحة اأي�س�

ب�أن نت�ئج الدرا�سة اجلديدة التي   Neurology وتفيد جملة 
اأعم�رهم  اأجراه� علم�ء �سينيون مب�س�ركة 3١750 متطوع� متو�سط 
62 �سنة، ومل يع�نوا من اأي م�سكالت �سحية، اأثبتت اأن النوم فرتات 
جلطة  حلدوث  �سبب�  ي�سبح  اأن  ميكن  حيث  ب�لدم�غ،  ي�سر  طويلة 
دم�غية. وت�بع العلم�ء احل�لة ال�سحية للم�سرتكني يف الدرا�سة خالل 

�ست �سنوات، اأ�سيب خالله� ١557 �سخ�س� ب�جللطة الدم�غية

�سحة  عن  معلوم�ت  يجمعون  الفرتة  هذه  خالل  الب�حثون  وك�ن 
معلوم�ت  على  احل�سول  اأجل  من  ا�ستطالع�ت  ويجرون  امل�سرتكني 
اأن ٨%  �س�ملة عن الع�دات املرتبطة ب�لنوم ليال ونه�را. وات�سح لهم 

منهم  و%2٤  النه�ر.  يف  دقيقة   ٩0 النوم  على  تعودوا  امل�سرتكني  من 
ين�مون ت�سع �س�ع�ت واأكرث ليال

وقد ظهر من حتليل البي�ن�ت، اأن الأ�سخ��س الذين ين�مون اأكرث من 
ثم�ين �س�ع�ت يف الليل هم اأكرث عر�سة لالإ�س�بة ب�جللطة الدم�غية 
بن�سبة 23% مق�رنة ب�لذين ين�مون 7-٨ �س�ع�ت ليال. كم� اأن الذين 
اأقل عر�سة  هم  �س�ع�ت،  اأو ٨-٩  �س�ع�ت  �سبع  من  اأقل  ليال  ين�مون 
للجلطة الدم�غية من الذين ين�مون اأكرث من �سبع �س�ع�ت ولكن اأقل 
 ٩0 من  اأكرث  النوم  على  تعودوا  الذين  واأن  ليال.  �س�ع�ت  ثم�نية  من 
دقيقة يف النه�ر يرتفع خطر اإ�س�بتهم ب�جللطة الدموية بن�سبة %25، 

مق�رنة ب�لذين ين�مون 30 دقيقة
وي�سري الب�حثون، اإىل اأن الذين تعودوا على النوم �س�ع�ت طويلة ليال 
ونه�را، هم اأكرث عر�سة لالإ�س�بة ب�جللطة الدم�غية بن�سبة ٨5% من 

الآخرين الذين ل ين�مون اأكرث من 7-٨ �س�ع�ت يف اليوم

�مل�سدر: في�ستي. رو
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الق�شر امل�شيد..
بقلم معتز �أبوكالم
تويف اجلد الأكرب وتويف الأولد والأحف�د وخلفوا لأولد واأحف�د من 
الأرج�ء  وا�سع  بعدهم تركة مهولة ك�نت عب�رة عن ق�سر م�سيد 
ع�يل الأ�سقف والقن�طر واجلدران، ع��س اجلميع يف كنفه ردحً� 

من الزمن. 

وبعد زمن بعيد ورث الق�سر اأولد واأحف�د جدد واأرادوا اأن يعي�سوا 
يف كنف ق�سر اأجدادهم من جديد.

اأو�س�له�  وتعرت  اأهرتاأت  وقد  الق�سر  جدران  اإىل  بع�سهم  نظر 
ولب�ئنه� فظهر ق�سه� وتبنه� وقد اأكل م� عليه� الدهر من زخ�رف 
فوجدوا  وف�سح�ته  وممراته  الق�سر  رده�ت  يف  م�سوا  ثم  و�سور 
و�سب�بيك  اأبواب  من  فيه�  مب�  للحجرات  الداخلي  التوزيع  اأن 
وخزائن ومف�تيح مل تعد من��سبة ل�سك�ن هذا الق�سر املهيب، ثم 

وبدت  اأعمدته�  وت�آكلت  تقو�ست  وقد  الأ�سقف  اإىل  ع�ليً�  نظروا 
ق�بلة  تعد  مل  التي  والأ�سرة  الأث�ث  عن  ن�هيك  لل�سقوط،  اآيلت 
لالإ�ستخدام، ثم حدقوا خ�رجً� فوجدوا اأن الطرق املوؤدية ملداخل 
الق�سر حتت�ج لإ�سالح كبري واإع�دة ر�سم وتنظيم حتى ي�ستطيعوا 
ا�ستقب�ل �سيوفهم وركن عرب�تهم ب�إنتظ�م خ�رج الق�سر املنيف.

فهم  الق�سر،  اإ�سالح  فكرة  ك�نوا �سد  و�سرك�ئهم  اإخوانهم  لكن 
عراقة  من  واأجدادهم  اآب�ئهم  عن  ورثوه  مب�  متم�سكون  فخورون 
ُفتح  وكلم�  ح�له،  على  �سيئ  كل  يبقى  اأن  على  وي�سرون  واأ�س�لة 
والإ�ستف�دة من موقعه  الكبرية  الع�ئلة  نق��س حول جتديد ق�سر 
الإ�سرتاتيجي واأ�س��س�ت بن�ئه  ودع�م�ته القوية املتينة، واأحج�ره 
اإىل  ينتهي  النق��س  ك�ن  جديد  من  عليه�  لُيبنى  القوية  ال�سلبة 
الآخر  الطرف  على  يفر�س  اأن  يح�ول  طرف  وكل  عقيم،  جدال 
وجهة نظره، مرة ب�لرتغيب ومرات ب�لرتهيب، حتى حتول اجلدال 
بني الأخوة اإىل عداء كبري وبدًل من اأن يكون ذلك الق�سر املنيف 

وا�ستفحل اخلالف  والفرقة،  لل�سق�ق  مدع�ة  اأ�سبح  لهم،  ج�معً� 
بني الأخوة واأ�سبح �سراعً� تتوارثه الأجي�ل جيل بعد جيل.

بني  الدائر  ال�سراع  بعيد  حد  اإىل  تعك�س  ت�سبيهية  �سورة   ..
التقليدين الرتاثيني من طرف والإ�سالحني املجددين من طرف 

اآخر. 

اأب�سطه� من خالل هذه الق�سة الرمزية وي�سعدين فتح  اأن  راأيت 
املج�ل حلوار راقي بني الرتاثيني واملجددين.

فكر

ال�شادة وال�شيدات اأفراد اجلالية العربية يف كندا

ي�سعدنا �أن نعلمكم عن عزمنا على تاأ�سي�س �سركة م�ساهمة 
عدد  �أكرب  يجمع  كيان  خلق  �إىل  ترمي  ربحية  كندية 
يف  �لإ�ستثمار  بغر�س  و�مل�ساهمني  �مل�ستثمرين  من  ممكن 
م�سروع  �سر�ء �أر�س و بنائها و جتهيزها لتكون �سالة �أفر�ح 

ومنا�سبات و�إجتماعات، ما ُيعرف هنا ب:
Banquet Hall

ملاذ� �سركة م�ساهمة ؟
جتمعن�  ح��سنة  خلق  وهو  للم�سروع  الأ�سمى  الهدف  من  اإنطالقً� 
كلفته  وب�سبب  امل�سروع  ف�إن هذا  الع�مة واخل��سة  يف كل من��سب�تن� 
الع�لية ن�سبيً� من ال�سعب اأن يتحقق بجهود فردية ول ميكن حتقيقه 
ب�ل�سكل الأمثل الذي نرمي اإليه ويليق بج�ليتن� م� مل تتظ�فر جهود 

جميع املهتمني بفر�س اإ�ستثم�رية حقيقية من هذا النوع.
وقد وقع اإختي�ر املوؤ�س�سني على هذا امل�سروع حتديدًا، نظرًا مليزاته 

العديدة ونذكر منه�:
كج�لية  وجودن�  لرت�سيخ  الأخرى  اجل�لي�ت  بني  لن�  كي�ن  خلق   .١

عربية متم��سكة يف كندا. 
2. تعزيز العالق�ت والتع�ون امل�سرتك بني اأبن�ء اجل�لية العربية يف 

جميع املج�لت، الإجتم�عية والثق�فية والروحية.
املختلفة مم�  والأن�سطة  وامل�س�ريع  الأعم�ل  لتب�دل  مث�لية  اأجواء   .3

ي�س�عد على تقوية الو�سع الإقت�س�دي لأفراد اجل�لية عمومً�.
جميع  يف  اجل�لية  اأبن�ء  ب�إحتي�ج�ت  تفي  متك�ملة  �س�لة  اإن�س�ء   .٤
من��سب�ته� واأفراحه� واأعي�ده� وذلك �سمن اأجواء تن�سجم مع الذوق 

والثق�فة العربية الأ�سيلة وتكون مواكبة للحداثة الغربية.
5. توفري فر�س ا�ستثم�رية مث�لية للمتق�عدين واأ�سح�ب الر�س�ميل 

اأو  ك�ٍف  م�ل  راأ�س  ميلكون  ل  ع�دًة  والذين  وال�سغرية،  املتو�سطة 
مب�سروع  للبدء  املن��سبة  امله�رات  اأو  املوؤهالت  اأو  اجلراأة  تنق�سهم 

م�ستقل.
6. خلق فر�س عمل لأبن�ء اجل�لية العربية.

ا�ست�س�فة  الكندي من خالل  املجتمع  العالق�ت مع  تعزيز  اأي�سً�   .7
املن��سب�ت الكندية اخل��سة والع�مة.

ملاذ� ُيف�سل �ل�سر�ء على �لأجار؟
١. بعد درا�سة دقيقة تبني ب�أن هذا النوع من البزن�س هو �سبه حمتكر 
من ج�لي�ت معينة ومن الن�در مبك�ن اأن جتد �س�لة مطروحة لالأج�ر 

اأو الإ�ستثم�ر.
ممت�ز   �س�من  يعترب  امل�س�همني  جميع  قبل  من  العق�ر  متلك   .2

لراأ�سم�ل ال�سركة وحقوق امل�س�همني.
3. ال�سراء يعني ب�أن ثمن العق�ر �سيزداد طردًا مع مرور الوقت وهو 
فر�سة ا�ستثم�رية بحد ذاته� للم�ستثمرين ن�هيك عن اأرب�ح امل�سروع، 
وهي  ب�لآج�ر  مق�رنة  الأخرى  ال�سراء  ميزات  اأحد  على  يخفى  ول 

كثرية.
عدد الأ�سهم املطروحة للبيع بحدود

2000 �سهم، وقيمة ال�سهم الواحد 5000 دولر كندي، و�سيتم ح�سر 
عدد الأ�سهم بدقة لحق� بن�ًء على حجم وتك�ليف امل�سروع ككل.

�آلية �سر�ء �لأ�سهم:
�سيح�سل كل م�س�هم على �سك متليك بعدد الأ�سهم التي ا�سرتاه�، 

ويعترب ال�سك مبث�بة )ورقة الط�بو( تثبت ملكية امل�س�هم: 
�أوًل: يف العق�ر اأي ال�س�لة بكل حمتوي�ته�. 

العق�ر،  على  �سيق�م  الذي  امل�سروع  اأرب�ح  من  ح�سته  ثانيًا: 

و�سي�سرف على عملية البيع وال�سراء واإ�سدار �سكوك الأ�سهم �سركة 
حم��سبة ق�نونية متخ�س�سة مبوجب عقود ق�نونية موثقة مربمة بني 
يكفل  ب�سكل  اآخر  طرف  من  وامل�س�همني  طرف  من  امل�سروع  اإدارة 

حقوق كال الفريقني.
مدة ت�سويق الأ�سهم:

قبل  الأ�سهم من  ل�سراء  �سهرًا   ١2 اأق�س�ه�  تخ�سي�س فرتة  نقرتح 
امل�س�همني. 

ماذ� لو ف�سل �مل�سروع )ل قدر �هلل(؟
١. �حلالة �لأوىل )قبل �سراء العق�ر(: يف ح�ل عدم توفر التمويل 
الك�يف خالل فرتة اأق�س�ه� ١2 �سهرًا من ت�ريخ فتح الإكتت�ب على 
اإىل  ب�لإ�س�فة  اأ�سهمه  ثمن  اإ�ستع�دة  م�س�هم  لأي  يحق  الأ�سهم، 

الفوائد البنكية اإن وجدت، وذلك بعد ف�س ال�سراكة بني الفريقني.
٢. �حلالة �لثانية ) بعد �سراء العق�ر وت�سغيل امل�سروع(: كم� هو 
معروف ف�إن اأي م�سروع يحت�ج فرتة لالإقالع والن�سوج وجني الأرب�ح 
قد ت�سل اإىل �سنتني على اأقل تقدير. بعد م�سي فرتة �سنتني ويف ح�ل 
النج�ح لعوامل خمتلفة،  الك�يف من  ب�أن امل�سروع مل ينل حظه  تبني 
ميكن حينه� عر�س العق�ر للبيع وع�مل الوقت �سيكون من م�سلحة 
العق�رية  قيمته  �ستزداد  الأرجح  على  العق�ر  اأن  حيث  امل�س�همني 

اإ�س�فًة لقيمته ك�س�لة وم�سروع متك�مل ج�هز للت�سغيل.
مالحظة: خالل فرتة الت�س�ور والتداول ومدته� ٤5 يومً� من ت�ريخ 
اأو  للزي�دة  ق�بلة  اأعاله  الواردة  الأرق�م  جميع  البو�ست،  هذا  ن�سر 
الراغبني  اجلديني  املهتمني  واآراء  مقرتح�ت  على  بن�ًء  النق�س�ن 

ب�مل�س�همة ب�مل�سروع. 
و�هلل ويل �لتوفيق

 معتز �أبو كالم
رئي�س حترير �أيام كندية
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هيو�سنت )رويرتز( - �رتفعت �أ�سعار �لنفط لتحقق مكا�سب 
لالأ�سبوع �لر�بع على �لتو�يل يوم �جلمعة، متم�سكة باأعلى 
�أظهرت  جديدة  بيانات  بعد  �أ�سهر  ثالثة  يف  م�ستوياتها 
تر�جع خمزونات �خلام �لأمريكية �أكرث من �ملتوقع بكثري، 
يف حني تدعمت موجة �سعود يف �سوق �لأ�سهم قرب نهاية 
�تفاق  حيال  وتفاوؤل  قوية  �قت�سادية  باأرقام  �ل�سنة 

�لتجارة بني �لوليات �ملتحدة و�ل�سني.
عند  �لت�سوية  �سعر  ليتحدد  �سنتا   ٢4 برنت  خام  و�سعد 
منت�سف  منذ  م�ستوياته  �أعلى  للربميل،  دولر   68.١6
 ٢7 حو�يل  �لعاملي  �لقيا�س  خام  و�سعد  �أيلول.  �سبتمرب 

باملئة منذ نهاية ٢0١8.
وز�د خام غرب تك�سا�س �لو�سيط �أربعة �سنتات ليغلق على 
�أي�سا.  �سنو�ت  ثالث  ذروة  وهي  للربميل،  دولر   6١.7٢

وخام �لقيا�س �لأمريكي مرتفع 36 باملئة هذ� �لعام.
برميل  مليون   5.5 �لأمريكية  �خلام  خمزونات  تر�جعت 
�لأول  كانون  دي�سمرب   ٢0 يف  �ملنتهي  �لأ�سبوع  مدى  على 
معلومات  �إد�رة  قالت  ح�سبما  برميل،  مليون   44١.4 �إىل 
�لطاقة. وفاق �لرت�جع بكثري توقعات �ملحللني �لتي كانت 

لنخفا�س قدره ١.7 مليون برميل.

وقال جو�س جر�فيز، كبري حمللي �ل�سوق لدى �آر.جيه.�أو 
على  للمر�هنة  تدفع  ”�ملخزونات  �سيكاجو،  يف  فيوت�سرز 
قرب  �لأ�سهم  �أ�سعار  قفزة  �أن  م�سيفا  �لأ�سعار،“  �رتفاع 
نهاية �ل�سنة �ساعدت �أي�سا يف رفع �أ�سعار �لنفط مع حت�سن 

ثقة �مل�ستهلكني هذ� �ل�سهر.

�لنا�س  نويل.  بابا  يحركها  �سعود  موجة  ”�إنها  وتابع 
�لنفط  �أ�سعار  مبا�سر  غري  ب�سكل  يقود  مما  �ملزيد  ت�سرتي 

لالرتفاع.“

و�رتفعت موؤ�سر�ت �لأ�سهم �لأمريكية قليال يوم �جلمعة، 
مع �قرت�ب �ستاندرد �ند بورز 500 من حتقيق �أف�سل �أد�ء 
�لت�سعة  م�ستوى  نا�سد�ك  وتخطى   .١997 منذ  له  �سنوي 

�آلف نقطة للمرة �لأوىل يوم �خلمي�س.

لها  مهم  تقرير  يف  �لطاقة  خلدمات  هيوز  بيكر  وقالت 
عمل  �أوقفت  �لأمريكية  �لطاقة  �سركات  �إن  �جلمعة  يوم 
�حلفار�ت  لعدد  خف�س  �أول  يف  نفطية،  حفار�ت  ثمانية 
�لعاملة خالل ثالثة �أ�سابيع، مع م�سي �ملنتجني يف خططهم 

لتقلي�س �لإنفاق.

جديدة  بيانات  لكن  هزيلة.  �لتد�ول  �أحجام  وكانت 
�إىل  �ل�سني  يف  �ل�سناعية  �ل�سركات  �أرباح  �رتفاع  �أظهرت 
ت�سرين  نوفمرب  يف  �أ�سهر  ثمانية  خالل  م�ستوياتها  �أعلى 

�لثاين ح�سنت �ملعنويات ب�سوق �لنفط.

م�ستوى  �خلمي�س  يوم  م�سح  �أظهر  �ملتحدة،  �لوليات  ويف 
توقعات  جتاوزت  �لتي  �لعطالت  مو�سم  مل�سرتيات  قيا�سيا 
م�ستويات  �إىل  �لأمريكية  �لأ�سهم  رفع  مما  �ملحللني 

جديدة.

�إعد�د �أحمد �إلهامي للن�سرة �لعربية

�مل�سدر : رويرتز

ت�ستثمر املقاطعة يف برنامج ما بعد املدر�سة للبنني والبنات

اأوتاوا - 

ت�صاعد حكومة اأونتاريو يف احلفاظ على �صحة الأطفال ون�صاطهم يف عا�صمة 
اأوتاوا  يف  والبنات  الأولد  لنادي  دولر   260،000 توفري  خالل  من  البالد 

لتو�صيع برنامج ما بعد املدر�صة لالأطفال وال�صباب يف �صن املدر�صة.

والثقافة،  وال�صياحة  والريا�صة  الرتاث  �صناعة  وزيرة  ماكلويد،  ليزا  قالت 
درجاتهم  حت�صني  على  الأطفال  ت�صاعد  اجلودة  عالية  اأن�صطة  يف  "امل�صاركة 
والبنات  الأولد  نادي  تدعم  اأن  اأونتاريو  "ي�صر  لذاتهم".  احرتامهم  وتعزز 
وجذابة  لالإ�صراف  وخا�صعة  وممتعة  جمانية  تكون  اأن�صطة  لتوفري  اأوتاوا  يف 
الأكرث  ال�صاعات  خالل  الحتياج  �صديدة  اأحياء  يف  يعي�صون  الذين  لالأطفال 

�صعًفا يف اليوم."

وقال �صتيفن بيكتا، رئي�س جمل�س اإدارة نادي الأولد والبنات يف اأوتاوا: "يوفر 
اآمًنا وداعًما  هذا ال�صتثمار لآلف الأطفال وال�صباب املعر�صني للخطر مكاًنا 
هادفة  برامج  يوفر  "كما  �صعًفا".  اليوم  �صاعات  اأكرث  خالل  اإليه  للذهاب 

اإمكاناتهم  اأحالمهم وحتقيق  متابعة  ال�صباب من  املدر�صة متكن  بعد  جمانية 
الكاملة كبالغني منتجني راعني وم�صوؤولني".

نطاق  تو�صيع  من  والبنات  الأولد  نادي  �صيتمكن  ال�صتثمار،  هذا  خالل  من 
القيادية  املهارات  ذلك  يف  مبا  احلياتية،  املهارات  وتنمية  البدنية  اأن�صطتهم 

الجتماعية، والألعاب املائية، ونوادي الطبخ والفنون الإبداعية.

وقال كولني موين، املدير التنفيذي لنادي الأولد والبنات يف اأوتاوا: "�صيحدث 
بعد  ما  برامج  يف  ي�صاركون  الذين  وال�صباب  لالأطفال  كبرًيا  فرًقا  هذا 
وتنمية  اهتماماتهم،  الفر�صة ل�صتك�صاف  لل�صباب  براجمنا  "توفر  املدر�صة". 
قوتهم، وحتقيق نتائج اإيجابية يف الن�صاط البدين، والأكل ال�صحي، وال�صحة 
والعافية واأكرث من ذلك بكثري. وهذه الربامج مهمة للغاية لأنها حتافظ على 
غري  ال�صلوكيات  خطر  ومن  حدتهم"  من  وتخفف  ون�صاطهم  الأطفال  �صحة 

ال�صحية".

العا�صمة  منطقة  اأنحاء  جميع  يف  وال�صباب  لالأطفال  رائعة  اأخبار  "هذه 
�صحية  طريقة  وال�صباب  لالأطفال  املدر�صة  بعد  ما  برامج  تقدم  اوتاوا. 
واإيجابية لهم لكت�صاف اأحالمهم وحتقيقها والنمو ليكونوا م�صاركني �صحيني 

وناجحني ون�صيطني يف املجتمع "ح�صب قول النائب غماري".

وقال النائب روبرت�س: "من الرائع اأن نرى هذا النوع من ال�صتثمار يف منظمة 
مقدار  اأعرف  منطقتي،  يف  عملهم  روؤية  خالل  "من  ملجتمعنا".  الكثري  تقدم 

التاأثري الإيجابي الذي ميكن اأن حتدثه هذه الربامج للعائالت."

/ حكومة اأونتاريو /الرتجمة العربية

معتز اأبوكالم/ اأيام كندية 

اأونتاريو ت�صاعد الأطفال على البقاء ن�صيطني وب�صحة جيدة

م�سفاة نفط تابعة ل�سركة توتال يف فرن�سا
�سورة من �أر�سيف رويرتز

النفط ي�شجل ذروة 3 اأ�شهر بفعل تراجع املخزون وتفاوؤل امل�شتثمرين

الأمري الربيطاين هاري وزوجته
يقدمان طلبا لت�شجيل ا�شم موؤ�ش�شتهما اخلريية

لندن )رويرتز( - ك�سفت وثيقة من�سورة على املوقع الإلكرتوين ملكتب امللكية الفكرية اأن الأمري الربيط�ين ه�ري وزوجته ميج�ن قدم� طلب� 
لت�سجيل ا�سم موؤ�س�ستهم� لالأعم�ل اخلريية، �س��سك�س روي�ل، كعالمة جت�رية.

التي  لالأعم�ل اخلريية  امللكية  املوؤ�س�سة  بذلك عن  لينف�سال  الع�م  موؤ�س�ستهم� اخلريية هذا  �س��سك�س،  ودوقة  واأ�س�س ه�ري وميج�ن، دوق 
ت�أ�س�ست قبل ع�سرة اأعوام وك�ن ي�س�رك�ن الأمري ولي�م، �سقيق ه�ري الأكرب، وزوجته كيت به�.

ويغطي طلب العالمة التج�رية جمموعة وا�سعة من ال�سلع واخلدم�ت تتنوع بني الكتب واملالب�س واحلمالت اخلريية.

وذكر مكتب امللكية الفكرية اأن �س��سك�س روي�ل، موؤ�س�سة دوق ودوقة �س��سك�س، قدمت الطلب يف يونيو حزيران وُن�سر يف 20 دي�سمرب ك�نون الأول.

وه�ري )35 ع�م�( هو حفيد امللكة اإليزابيث وترتيبه ال�س�د�س يف ولية عر�س بريط�ني�.

�إعد�د مروة �سالم للن�سرة �لعربية - حترير حممد �ليماين
�مل�سدر رويرتز
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�شندوق النقد يقول
التي�شري النقدي الرتكي

م�شى "بعيدا جدا"
ويدعو ل�شيا�شة مالية 

حمايدة يف 2020

تركيا تك�شف عن اأول �شيارة 
م�شنعة حمليا بالكامل يف 

رهان حجمه 3.7 مليار دولر 
على الكهرباء

اأنقرة )رويرتز( - ق�ل �سندوق النقد الدويل يوم اجلمعة اإن 
تي�سري ال�سي��سة النقدية الذي تنتهجه تركي� قد ”م�سى بعيدا 
حجر  امل�لية  ال�سي��سة  بق�ء  تكفل  اأن  اإىل  اأنقرة  ودع�  جدا“ 

زاوية رئي�سي� لل�سي��س�ت.

تعزيز  مع  الع�م  هذا  املركزية  احلكومة  ميزانية  عجز  ات�سع 
اإىل  ب�لبالد  دفعت  عملة  اأزمة  اأعق�ب  يف  الإنف�ق  اأنقرة 

الركود.

ويف �سبتمرب اأيلول، عدلت اأنقرة توقعه� لعجز ميزانية 20١٩ 
اإىل ١25 ملي�ر لرية )2١ ملي�ر دولر( من ٨0.6 ملي�ر لرية 

�س�بق�.

”يف  التنفيذي  جمل�سه  اأجراه  تقييم  يف  النقد  �سندوق  وق�ل 
حني اأن التحفيز امل�يل الأخري �س�عد القت�س�د على التع�يف، 
ف�إن العجز الك�من زاد زي�دة كبرية. يو�سي املديرون مبوقف 
م�يل حم�يد على نط�ق وا�سع يف 2020“، م�سيف� اأن ”تقلي�س� 

متوا�سع�“ �سيكون �سروري� لكي يظل الدين الع�م منخف�س�.

 ١2 الرئي�سي  الف�ئدة  �سعر  الرتكي  املركزي  البنك  خف�س 
نقطة مئوية منذ يوليو متوز، بعد اأن اأق�ل الرئي�س رجب طيب 
امتث�له ملط�لبه  ب�سبب عدم  للبنك  ال�س�بق  اأردوغ�ن املح�فظ 

خف�س اأ�سع�ر الف�ئدة.

الت�سخم،  توقع�ت  ارتف�ع  ل�ستمرار  ”نظرا  ال�سندوق  وق�ل 
النقدية على  ال�سي��سة  تركز  اأن  املديرون على �سرورة  ي�سدد 
ت�سخم منخف�س م�ستدام، وهو م� �سي�س�عد على اأ�سع�ر ف�ئدة 
منخف�سة ب�سكل دائم. ويف هذا ال�سي�ق، ي�سريون اإىل اأن تي�سري 

ال�سي��سة النقدية يف الفرتة الأخرية قد م�سى بعيدا جدا.“

ومدى ا�ستقاللية البنك املركزي الرتكي مبعث قلق منذ فرتة 
طويلة للم�ستثمرين، يف ظل ت�أييد اأردوغ�ن للفكرة الق�ئلة ب�أن 

اأ�سع�ر الف�ئدة املرتفعة توؤجج الت�سخم.

ودع� �سندوق النقد الدويل اإىل �سي��سة نقدية و�سي��سة تدخل 
اأو�سح لتدعيم ال�سف�فية وم�سداقية البنك املركزي.

اإله�مي  اأحمد  اإعداد   - كوجوكجوجمني  علي  �سحفية  تغطية 
للن�سرة العربية

�مل�سدر : رويرتز

ا�سطنبول )رويرتز( - ك�سفت تركي� عن اأول �سي�رة له� م�سنعة 
حملي� ب�لك�مل يوم اجلمعة، ق�ئلة اإنه� ت�ستهدف يف نه�ية املط�ف 
اإنت�ج م� ي�سل اإىل ١75 األف وحدة �سنوي� من ال�سي�رة الكهرب�ئية 
يف م�سروع من املتوقع اأن يتكلف 22 ملي�ر لرية )3.7 ملي�ر دولر( 

على مدى ١3 ع�م�.

تركي�  اإن  امل�سروع  عن  الك�سف  مرا�سم  خالل  اأردوغ�ن  وق�ل 
اأن  اأي�س� يف  ترغب  بل  ال�سي�رة حملي� فح�سب  بيع  اإىل  تطمح  ل 

ت�سبح ا�سم� ع�ملي�، انطالق� من اأوروب�.

حقيقة،“  ي�سبح  ع�م�   60 منذ  تركي�  حلم  �سوي�  ”ن�سهد  وق�ل 
م�سريا اإىل خطط �س�بقة مل تكلل ب�لنج�ح لإنت�ج �سي�رة حملي�. 
واأ�س�ف ”عندم� نرى هذه ال�سي�رة على الطرق يف اأنح�ء الع�مل، 

�سنكون قد بلغن� هدفن�.“

ري��سي  طراز  عن  امل�سرح  اأر�س  ان�سقت  كلمته،  اإلق�ء  وعقب 
متعدد ال�ستخدام�ت اأحمر اللون من ال�سي�رة واآخر �سيدان لونه 
الذي  الكون�سورتيوم  ا�سم  وهو  ”توج“  عالمة  وعليهم�  رم�دي، 

�سي�سنعهم�.

ب�لكهرب�ء  ال�سي�رات  ل�سحن  التحتية  البنية  اإن  اأردوغ�ن  وق�ل 
�ستكون ج�هزة على م�ستوى البالد بحلول 2022.

اأوروب�  اإىل  لل�سي�رات امل�سنعة حملي�  ب�لفعل  تركي� م�سدر كبري 
من �سرك�ت مثل فورد وفي�ت كراي�سلر ورينو وتويوت� وهيونداي.

�سي�ستفيد  الر�سمية،  اجلريدة  ن�سرته  رئ��سي  قرار  وبح�سب 
اأكتوبر ت�سرين الأول، من دعم  امل�سروع اجلديد، الذي ُد�سن يف 
ت�سنيع يف  من�س�أة  و�سي�سيد  اإعف�ءات �سريبية  يتمثل يف  حكومي 

بور�سة ب�سم�ل غرب تركي� وهي ب�لفعل مركز ل�سن�عة ال�سي�رات 
يف البالد.

وق�ل البي�ن اإنه �سيجري اإنت�ج خم�سة طرز من ال�سي�رة، م�سيف� 
اأن احلكومة ت�سمن �سراء 30 األف �سي�رة منه� بحلول 2035.

ك�ن اأردوغ�ن ك�سف للمرة الأوىل يف نوفمرب ت�سرين الث�ين 20١7 
بحلول  تركي�  يف  ب�لك�مل  م�سنعة  �سي�رة  لإطالق  خطط  عن 

.202١
وت�أ�س�س كون�سورتيوم جمموعة مب�درة ال�سي�رات الرتكية )توج( 
يف منت�سف 20١٨ على يد خم�س جمموع�ت �سن�عية: جمموعة 
لت�س�لت  وترك�سل  كوك  وجمموعة  وبي.مي.جي  الأن��سول 
اله�تف املحمول وزورلو الق�ب�سة، املجموعة الأمل ل�سركة في�ستل 

ل�سن�عة التلفزيون.
والرئي�س التنفيذي لتوج هو جورج�ن ك�راك��س امل�سوؤول التنفيذي 
املدير  رو�س�  �سريجي  فهو  العملي�ت  مدير  اأم�  بو�س،  يف  ال�س�بق 
اإنه�  املجموعة  وق�لت  كوري�.  موتورز  ال�س�بقة جلرنال  التنفيذي 
�ستبداأ الإنت�ج يف 2022 بطراز مدمج من الفئة الري��سية متعددة 

ال�ستخدام�ت.
اأرج�أت قرارا  اإنه�  فولك�سف�جن  ق�لت  الأول،  ت�سرين  اأكتوبر  ويف 
نه�ئي� ب�س�أن بن�ء م�سنع �سي�رات يف تركي� و�سط انتق�دات دولية 
للعملية الع�سكرية التي �سنته� تركي� داخل الأرا�سي ال�سورية يف 

ذلك ال�سهر.
للن�سرة  اإله�مي  اأحمد  اإعداد   - تونك�ي  اإبرو  التغطية  يف  �س�رك 

العربية

�مل�سدر : رويرتز

وفاة املو�شيقار اللبناين
رينيه بنديل عن 70 عاما

ركنه�  اللبن�نية  الفنية  بنديل  ع�ئلة  فقدت   - )رويرتز(  بريوت 
املو�سيقي رينيه بنديل الذي ك�ن املحرك الفعلي ل�سّلم الع�ئلة فني� 

واملوؤلفة من ١2 �سخ�س� يتوزعون بني الغن�ء والتلحني.

تويف  بنديل  رينيه  اإن  لالإعالم يف بريوت  الوطنية  الوك�لة  وق�لت 
عن 70 ع�م� يف املين�ء الواقع يف طرابل�س ب�سم�ل لبن�ن ويف ر�سيده 

اأكرث من 200 اأغنية.

الراحل  ال�س�عر  مع  ب�لتع�ون  اأ�سرته  اأغ�ين  وحلن  بنديل  وكتب 
ال�سحفي جورج ميني.

ويف ثم�نين�ت القرن امل��سي �س�هم يف و�سول ابنته الطفلة رميي 
اأغنية  لبن�ن  لوطنه�  ان�سدت  حيث  دولية  م�س�رح  اإىل  بنديل 

ال�سالم“. اعطون�  الطفولة  ”اعطون� 
وا�ستهر رينيه بنديل ب�أغني�ته ال�س�خرة والتي حت�كي اأي�م احلرب 
واأزم�ته�  و١٩٩0   ١٩75 ع�مي  بني  دارت  والتي  لبن�ن  يف  الأهلية 

املعي�سية.

ومن هذه الأغني�ت ”تنكة تنكة“ التي كتبه� الفن�ن الراحل و�سيم طب�رة 
اأزمة حي�تية ك�ن اللبن�نيون فيه� يقفون على حمط�ت  وتعر�س لواقع 

البنزين واأبواب املخ�بز للح�سول على املواد الأولية املفقودة.

وغنى بنديل ”دوره� دور“ يف �سبعيني�ت القرن امل��سي من كلم�ت 
ب�سري ال�سيقة والتي حملت دعوة اإىل ن�سي�ن احلرب.

النج�ح�ت  وثقت هذه  وقد  بنديل جن�ح�ت كثرية  وع��ست ع�ئلة 
ب�أغنية ”عيلتن� عيلة“ و“وردة حمرة“ و“غزايل“.

تغطية �سحفية ليلى ب�سام من بريوت للن�سرة �لعربية 
حترير حممد �ليماين

�مل�سدر : رويرتز
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 مات دورتي لعب ولفرهامبتون يحرز هدًفا يف الدقيقة قبل الأخرية يف �سباك مان�س�سرت
 �سيتي خالل لقاء الفريقني يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم اجلمعة. ت�سوير:

اأندرو بويرز - رويرتز �سورة ت�ستخدم يف الأغرا�ض التحريرية فقط

ال�سريعة يف بكني يوم  اإمراأة تخرج من مطعم تابع ل�سل�سلة ريل كوجن فو ال�سينية للوجبات 
اجلمعة. ت�سوير: جي�سون يل - رويرتز.

ولفرهامبتون ينتف�ض ويهزم ع�صرة لعبني من 
مان�ص�صرت �صيتي 2-3

الأخرية  قبل  الدقيقة  رائعا يف  دورتي هدفا  مات  اأحرز   - )رويرتز(  )اإجنلرتا(  ولفرهامبتون 
ليقود ولفرهامبتون واندرارز لفوز مثري 3-2 على ع�صرة لعبني من مان�ص�صرت �صيتي حامل لقب 

الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم اجلمعة.

وابتعد �صيتي،�صاحب املركز الثالث، بفارق 14 نقطة عن ليفربول مت�صدر امل�صابقة بينما تقدم 
ولفرهامبتون للمركز اخلام�س بر�صيد 30 نقطة.

اأر�صية  اأوتاميندي عند حافة منطقة اجلزاء لي�صدد  وراوغ دورتي املدافع الأرجنتيني نيكول�س 
زاحفة يف �صباك احلار�س البديل كالوديو برافو.

ولعب �صيتي، الذي تلقى اخل�صارة اخلام�صة يف الدوري هذا املو�صم، بع�صرة لعبني منذ الدقيقة 
12 بعد طرد حار�صه اإيدر�صون لعرقلته ديوجو جوتا خارج منطقة اجلزاء.

واأيد حكم الفيديو امل�صاعد قرار حكم ال�صاحة مارتن اأتكين�صون بطرد احلار�س الربازيلي.

لكن هذه التقنية عادت اإىل اإثارة اجلدل مرة اخرى عندما منحت �صيتي ركلة جزاء عقب ده�س 
لياندر دندونكر لقدم ريا�س حمرز جناح �صيتي داخل املنطقة.

واأنقذ روي باتري�صيو حار�س ولفرهامبتون ت�صديدة رحيم �صرتلينج لكن احلكم قرر اإعادة ركلة 
اجلزاء بعد قرار اخر من تقنية الفيديو لينقذ باتري�صيو ت�صديدة �صرتلينج جمددا لكن اجلناح 

الإجنليزي تابع الكرة يف ال�صباك.

و�صاعف �صرتلينج النتيجة بعد خم�س دقائق من بداية ال�صوط الثاين بعدما تلقى متريرة رائعة 
راأ�س  اأعلى  الكرة  لي�صع  الأر�س  اأ�صحاب  مبرمى  ينفرد  جعلته  بروين  دي  كيفن  البلجيكي  من 

باتري�صيو.

وقل�س ولفرهامبتون الفارق بعدها بخم�س دقائق عندما جنح اآداما تراوري، الذي �صجل ثنائية 
يف مرمى �صيتي يف اأكتوبر ت�صرين الأول املا�صي، يف هز �صباك برافو بت�صديدة اأر�صية من خارج 

منطقة اجلزاء.

وقبل اأقل من ع�صر دقائق على النهاية ارتكب الفرن�صي بنجامني ميندي مدافع �صيتي خطاأ فادحا 
مبحاولته الحتفاظ بالكرة اإىل جوار مرماه ليخطفها منه تراوري وميرر عر�صية اإىل املك�صيكي 

راوؤول خيمنيز الذي و�صع الكرة يف ال�صباك من مدى قريب ويدرك التعادل 2-2.

وجاء هدف الفوز بت�صديدة عرب دورتي بقدمه الي�صرى �صكنت مرمى برافو.

اإعداد اأحمد اخل�ساب للن�سرة العربية

امل�سدر رويرتز

ابنة برو�ض يل تقا�صي �صل�صلة مطاعم 
ل�صتخدام �صورة والدها

ابنة  تديرها  �صركة  اأن  الإلكرتونية  ال�صينية  بيرب(  )ذا  �صحيفة  ذكرت   - )رويرتز(  �صنغهاي 
برو�س يل رفعت دعوى ق�صائية �صد �صل�صلة مطاعم للوجبات ال�صريعة يف ال�صني ل�صتخدامها 
�صورة جنم الكوجن فو الراحل يف �صعارها دون ت�صريح وطلبت تعوي�صا يتجاوز 210 ماليني يوان 

)30 مليون دولر(.

ورفعت �صركة برو�س يل انرتبرايز�س، التي تراأ�صها �صانون يل ومقرها كاليفورنيا، دعوى ق�صائية 
وطالبتها  ال�صريعة  للوجبات  فو  كوجن  ريل  �صل�صلة  �صد  الأربعاء  يوم  �صنغهاي  يف  حمكمة  اأمام 

بالمتناع عن ا�صتخدام ال�صورة ودفع 88 األف يوان اإ�صافية لتغطية التكاليف الق�صائية.

كما طالبت الدعوى الق�صائية ال�صركة التي تتخذ من قوانغت�صو مقرا باإ�صدار تو�صيح يف غ�صون 
اإنه لي�س لها �صلة بربو�س يل. وتقدم �صل�صلة ريل كوجن فو اأطباق الأرز واأ�صنافا  90 يوما يقول 

�صينية وتاأ�ص�صت يف 1990 ولها فروع يف اأكرث من 57 مدينة بال�صني.

وو�صعية  هيئته  برو�س يل يف  وي�صبه  الأكمام  �صفراء طويلة  �صرتة  يرتدي  رجل  ال�صركة  و�صعار 
الراحل. النجم  بها  ا�صتهر  للهجوم“ التي  ”ال�صتعداد 

وكتبت ال�صركة على ح�صابها مبوقع ويبو للتوا�صل الجتماعي يوم اخلمي�س اأن الدعوى الق�صائية 
”اأربكتها“ لأنها ا�صتخدمت هذا ال�صعار على مدى اخلم�صة ع�صر عاما املا�صية وذكرت اأنه على 
املحلية  ال�صلطات  موافقة  على  ح�صلت  فاإنها  املا�صي  يف  امل�صكالت  بع�س  مواجهة  من  الرغم 

ل�صتخدام ال�صعار.

تاأتي هذه الق�صية يف وقت تعهدت خالله ال�صني بتح�صني حماية حقوق امللكية الفكرية وتطبيق 
عقوبات اأ�صد وهي اإحدى النقاط الأ�صا�صية يف نزاع بكني التجاري مع الوليات املتحدة.

اإعداد مروة �سالم للن�سرة العربية - حترير �سها جادو
امل�سدر : رويرتز 
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 ق�ش�س الأطفال هي غذاء الروح بالن�شبة للأطفال وهي درو�س التاأديب والفهم واخليال .. 
احك لطفلك حكاية الكنز والكلب الويف، فهي ق�شة من الرتاث العاملي 

يحب الأطف�ل حك�ية قبل النوم فهي تعني لهم ال�سكينة والطم�أنينة 
عدا عن املعرفة التي يكت�سبونه� من احلك�ية، تعلمي معن� لرتوي له 

ق�سة من الرتاث الع�ملي

ك�ن هن�ك �سبي �سغري يعي�س مع والدته، وب�لقرب من منزلهم حقل 
ذهبت  �سب�ح  وذات  والدته،  ي�س�عد  ال�سبي  وك�ن  جميل...  وا�سع 
اأن  وبعد  والأ�سج�ر،  ب�لنب�ت�ت  للعن�ية  احلقل  اإىل  وال�سبي  الأم 
انتهي� رجع�، ولكنهم� وجدا كلبً� �سغريًا بجوار املنزل عليه مظ�هر 

الإره�ق، ف�أ�سرع الفتى على الفور، واأح�سر للكلب م�ًء وطع�مً�

اأكل الكلب و�سرب؛ حتى �سبع ولكنه ظل ج�ل�سً�، ويومً� بعد يوم اعت�د 
الطفل اإح�س�ر الطع�م وال�سراب له

اإىل  وابنه�  الأم  مع  يذهب  وظل  �سحته  الكلب  ا�ستع�د  فرتة  وبعد 
احلقل

اإىل  اأخذ الفتى الكلب معه، و�س�را معً� حتى و�سال  ويف يوم العطلة 
اأطراف القرية، وجل�س الفتى لي�سرتيح، ويف هذا الوقت ك�ن الكلب 

ي�سري ببطء، ويبدو عليه اأنه ي�سم رائحة �سيء م�

وفج�أة توقف واأخذ يحفر الأر�س، تعجب الفتى واقرتب حتى يفهم 
كبرية،  ورقة  اأخرج  ا�ستمر يف احلفر حتى  الكلب  ولكن  يحدث،  م� 

اأخذه� الفتى فوجد خريطة ت�سرح كنزًا مدفونً� يف ال�سحراء!

الت�يل  اليوم  ويف  الكنز،  على  يعرث  اأن  وقرر  ب�ل�سع�دة،  الفتى  �سعر 
تعلل ب�ملر�س وذهب مع الكلب ليعرثا على الكنز

ويف اللحظة نف�سه� ك�ن هن�ك جمموعة من الل�سو�س يبحثون هم 
اأي�سً�، وعندم� راأوا الفتى والكلب اتفقوا على اأن يختبئوا حتى يعرث 

الفتى على الكنز ثم يهجموا عليه

وعرث الفتى على الكنز، وخرج الل�سو�س وهجموا على الفتى، لكن 
الكلب انق�س عليهم فهربوا وع�د الفتى اإىل منزله، واأخرب اأمه بكل 

م� حدث، ففرحت وع��ست الع�ئلة يف �سع�دة وثراء

 رغم احتمال تلقيها معلومات حول املواليد 
اجلدد رمبا تتفاجاأ بكثري من الأ�شياء من 
خلل اعتنائها بطفلها ال�شغري جدًا. فما 

الذي تتوقعينه ول تتوقعينه من مولودك 

»كري�ن�س�«  ملعهد  الولدة  حديثي  الأطف�ل  عن  درا�سة  ق�لت 
الربازيلي املخت�س ب�سوؤون الأطف�ل والأمه�ت والولدة والرتبية 
اإن فرتة الأ�س�بيع ال�ست الأوىل من حي�ة املولود تعترب من اأ�سعب 
فرتات الرتبية ب�لن�سبة لالأم، ورمب� اأكرثه� ت�سلية ب�سبب احتم�لت 
وت�سرف�ت م�سحكة ت�سدر عن الطفل ب�سكل بريء جدًا. ف�لأم 
تتف�ج�أ  املواليد اجلدد رمب�  تلقيه� معلوم�ت حول  رغم احتم�ل 
بكثري من الأ�سي�ء من خالل اعتن�ئه� بطفله� ال�سغري جدًا. فم� 

الذي تتوقعينه ول تتوقعينه من مولودك

مال تعرفينه عن مولودك �جلديد:
١ توقعي اأن يكون �سكله م�سحكً� ب�لن�سبة لالآخرين، ولكنك رمب� 
ل تالحظني ذلك: اإن الأطف�ل الذين يولدون حديثً� قد يكونون 
يبدو  بينم�  ذلك  ل تالحظ  الأم  اأن ع�طفة  ال�سكل غري  غريبي 

هذا الأمر وا�سحً� ب�لن�سبة لالآخرين

اأو  ال�سديد  البك�ء  بهدوء:  تن�مني  يدعك  اأن  منه  تتوقعي  ل   2
املعتدل اأو املقبول للمولود احلديث يعتمد على حظ هذه الأم اأو 
الطفل  جتعل  التي  ب�لنواحي  العتن�ء  درجة  على  وكذلك  تلك، 

يبكي ب�سكل اأ�سد، مثل عدم حفظ الأوق�ت الدقيقة للر�س�عة

3 ل تتوقعي اأن يراك بو�سوح ويبت�سم لك: الطفل حديث الولدة 
اأ�سبوعه  يبلغ  عندم�  م�ستيقظ  وهو  الأوىل،  ابت�س�م�ته  يطلق 
ال�س�د�س من العمر. ولكن هن�ك ح�لت قد يبت�سم فيه� املولود 
اجلديد ب�سكل مف�جئ قبل ذلك. كم� اأنه ل يتعرف على اأمه اأو 

اأي اإن�س�ن اآخر عن طريق الروؤية

٤ ل تتوقعي اأنه بح�جة لال�ستحم�م كل يوم: م� هو مث�يل للمولود 

ال�سغري هو حتميمه يومً� ويف اليوم الآخر م�سحه بقطعة قم��س 
ن�عمة مبللة مب�ء ف�تر

5 ل تتوقعي منه اأن يتوقف عن اإ�سدار ال�سجيج امل�ستمر: الطفل 
اأو  ببك�ئه  اإم�  ال�سجيج،  اإ�سدار  عن  يتوقف  ل  الولدة  حديث 

اإ�سداره لأ�سوات مبهمة اأو حترك�ته امل�ستمرة وطريقة تنف�سه

الأم  اأن  اإم�  ل�سببني:  وارد  اأمر  هذا  جلده:  يتق�سر  اأن  توقعي   6
ب�سبب  اأو  الالزم  من  اأعلى  حرارة  بدرجة  مي�هً�  ت�ستخدم 
النتب�ه  يجب  املولود.  جلد  تن��سب  ل  لكرمي�ت  ا�ستخدامه� 
ال�سغري، وهي بح�سب  لتحميم  امل�ستخدمة  املي�ه  لدرجة حرارة 
املواليد ال�سغ�ر م� بني 2٨ و32 درجة مئوية  راأي اخت�س��سيي 

حتى يف ال�ست�ء

7 توقعي تغري لون عيني مولودك ال�سغري: يجب اأن ل يكون ذلك 
مبث�بة مف�ج�أة لالأم

٨ ل تتوقعي اأن يتوقف عن جرح وجهه ب�سبب حرك�ته امل�ستمرة: 
اأظ�فره  لق�س  النتب�ه  هو  اجلروح  هذه  تف�دي  على  ي�س�عد  م� 

ب�سكل منتظم

٩ توقعي اأن يزداد وزنه ب�سرعة: على الأم، اأن تتوقع زي�دة �سريعة 
يف وزن طفله� ال�سغري خالل الأ�سهر ال�ست الأوىل من العمر

لأن  الر�س�عة:  اأثن�ء  ثدييك  مع  لطيفً�  يكون  اأن  تتوقعي  ل   ١0
ال�سغري ُيوَلد وهو ميلك غريزة الر�س�عة دون اأن يدرك م� ي�سعر 
به الآخر، اأو من اأين ي�أتي م� يتغذى عليه. ينبغي اأن تتعودي على 

ذلك اإذا ك�ن طفلك عنيفً� يف الر�س�عة عندم� يكون ج�ئعً� 

ال�سالحية" ؟ لنته�ء  "ت�ريخ  و�سع  اإىل  وات�س�ب يف طريقه�  اأن  يبدو 
لبع�س الر�س�ئل، ل �سيم� �سمن جمموع�ت املح�دثة

يف التف��سيل اأطلقت خدمة الرتا�سل الفوري ميزة جديدة يف الإ�سدار 
التجريبي الأحدث لتطبيقه� على نظ�مي اأندرويد، واآي اأو اإ�س، ت�سمح 

للم�ستخدمني ب�إزالة الر�س�ئل تلق�ئًي� بعد انق�س�ء وقت حمدد
�لر�سائل �ملختفية

املزاي�  ر�سد  يف  املتخ�س�س   WABetaInfo موقع  وك�ن 
اأول من ر�سد امليزة وق�ل يف تدوينة:  التجريبية يف تطبيق وات�س�ب 
اإ�س،  اأو  واآي  اأندرويد  على  لوات�س�ب  الأحدث  التحديث�ت  "يف 
املختفية(  )الر�س�ئل  ب��سم  التطوير  حتت  جديدة  ميزة  اكت�سفن� 
الر�س�ئل  ب�إزالة  ت�سمح  و�سوف   Disappearing Messages

تلق�ئًي� بعد وقت حمدد"
الن�سخة  يف  ُر�سدت  امليزة  على  الأوىل  املخفية  الدلئل  اأن  واأ�س�ف 
التجريبية ذات الرقم 2.١٩.275 من تطبيق وات�س�ب على اأندرويد. 
املجموعة(  )معلوم�ت  ق�سم  من  للميزة  �س��سة  لقط�ت  املوقع  ون�سر 
تتوفر  قد  امليزة  اأن  اإىل  اأ�س�ر  فقد  ذلك،  ومع   ،Group Info

� للدرد�س�ت الفردية اأي�سً
اإىل ذلك، لوحظ يف الإ�سدار التجريبي الأحدث 2.١٩.3٨٤، بع�س 
التغيريات على امليزة التي تعمل عليه� وات�س�ب، مب� يف ذلك: خي�رات 
الر�س�ئل)  )احذف  لي�سبح  امليزة  ت�سمية  اأُعيد  كم�  للمدة،  جديدة 

 Delete Message
تنظيف �لدرد�سات �جلماعية

والآن اأع�دت وات�س�ب ت�سمية امليزة على الإ�سدار التجريبي الأحدث 
 :WABetaInfo 2.20.١0.2٤ على نظ�م اآي اأو اإ�س. وق�ل موقع
اإن وات�س�ب غريت خططه� املتعلقة ب�مليزة، اإذ اأزالته� من الدرد�س�ت 
الدرد�س�ت  لتنظيف  اأداة  جعله�  اإىل  الآن  ت�سعى  وهي  الفردية، 
اجلم�عية، خ��سًة اأن الدرد�س�ت اجلم�عية تكرث فيه� الر�س�ئل التي 
اإن تراكمت فقد توؤثر على م�س�حة التخزين على اله�تف، لذا، ف�إزالة 
الر�س�ئل تلق�ئًي� بعد مدة معينة �سيحل امل�سكلة، مع الإ�س�رة اإىل اأن 

هذه امليزة �ستكون ح�سرية مل�سريف املجموع�ت.
�مل�سدر : �لعربية

وات�شاب تطلق ميزة 
جديدة مهمة ت�شمح 

للم�شتخدمني يف اإزالة 
الر�شائل تلقائيًا بعد 
انق�شاء مدة حمددة
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ت�ستهر �لن�ساء �لهنديات باإ�ستخد�مهن للعديد من �خللطات 
خمتلف  لعالج  �لطبيعية  و�ملو�د  �لأع�ساب  من  �ملكونة 
�أن  ر�أيك  ما  خا�س  قناع  للعرو�س  ولكن  ب�سرتهن،  م�ساكل 

جتربيه قبل �لزفاف
كل عرو�س تتمنى اأن تبدو رائعة يف يوم زف�فه�! وهذا الأمر لن يتحقق 
ت�ستعد  اأن  عليه�  ولكن  �سعر،  م�سفف  اأو  مكي�ج  خبري  ب�ختي�ر  فقط 
املراأة  لدى  ه�ج�س  الب�سرة  لون  يعترب  اأمل�س.  وج�سم  ن�سرة  بب�سرة 
الهندية، حيث تف�سل الن�س�ء اأن يكون لون ب�سرتهن اأفتح، ولذلك هن 
يعتمدن منذ قرون على اخللط�ت الطبيعية كمنتج�ت التجميل اخل��سة 
بهن، ولهذا الأمر ي�ستخدمن الفواكه وبتالت الورود واجلوز واحلليب 

واللنب الزب�دي والع�سل والطني وخ�سب ال�سندل واأع�س�ب الإيروفيدا

اإليك بع�س اخللط�ت التي تعتمده� الن�س�ء الهندي�ت ميكن تطبقيه� 
قبل الزف�ف:

خلطة ل�سد �مل�سام
الورد  م�ء  من  �سغريتني  ملعقتني  مع  الب�رد  الزب�دي  اللنب  اخلطي 
ون�سف ملعقة �سغرية من الع�سل. �سعي املزيج على وجهك واتركيه 
حتى ي�سبح ملم�سه دافئ� ثم ا�سطفيه. للب�سرة اجل�فة، اأ�سيفي نقطة 

من زيت جوز الهند اأو زيت اللوز احللو

ت�بعي اأي�سً�: اأقوى خلط�ت تفتيح املن�طق احل�س��سة قبل الزف�ف

قناع �لعرو�س

خلطات ب�سرة �لعرو�س

من  �سغريتني  ملعقتني  مع  احلم�س  دقيق  من  كوب  ن�سف  اخلطي 
ال�سندل  خ�سب  م�سحوق  من  كبريتني  وملعقتني  الكركم  م�سحوق 

وملعقتني �سغريتني من زيت اللوز

اأ�سيفي امل�ء لت�سكيل عجينة و�سعيه� على وجهك وج�سمك ملدة ١0 
القن�ع من  يتم و�سع هذا  العجينة.  لإزالة كل  افركي جيدا  دق�ئق. 

قبل العرائ�س قبل �سبعة اأي�م من الزواج

ت�بعي اي�سً�: اأف�سل م��سك للوجه بخلط�ت الع�سل

خلطة لب�سرة ن�سرة

اإ�سف�ء  يردن  اللواتي  الداكنة  الب�سرة  لذوات  العالج  بهذا  ين�سح 
الربيق على ب�سرتهن

وك�ملة  كثيفة  ق�سطة  مع  الكركم  ملعقة كبرية من م�سحوق  اخلطي 
اأي�س� ا�ستخدام بقية  الد�سم . �سعي العجينة على وجهك )ميكنك 
العجينة للج�سم( واتركيه� ملدة 20 دقيقة ثم ا�سطفيه�. يجعل هذا 

القن�ع الب�سرة براقة وذهبية بع�س ال�سيء.

�مل�سدر : جملة �سيدتي

قناع �لعرو�س

التي مير  النف�سية  امل�س�كل  اأبرز  والأمه�ت  الآب�ء  من  العديد  يجهل 
املراهق، مع  تربيتهم  اأثن�ء  ي�سعونه� يف احل�سب�ن  ول  املراهق،  به� 
ل  وعندم�  النف�سية،  امل�س�كل  من  ب�لعديد  مير  املراهق  اأن  العلم 
تع�لج ب�ل�سكل ال�سحيح تتغري حي�ة املراهق بن�سبة كبرية، وبح�سب 
م�س�كل  اأبرز  والرتبوية  النف�سية  اخلبرية  طلبة  اإبته�ج  الدكتورة 

املراهقني النف�سية

��سطر�ب �ل�سلوك:
عب�رة عن ح�لة �سحية عقلية تتميز بنمط �سلوكي يك�سر فيه الطفل 

القواعد والقواعد الجتم�عية املن��سبة لالأعم�ر

��سطر�ب �لتحدي �ملعار�س عنف وق�سوة �ملر�هق جتاه �لآخرين
هو اأحد اأكرث ا�سطراب�ت ال�سحة العقلية �سيوعً� التي يتم ت�سخي�سه� 
يف ال�سب�ب، ميكن لل�سب�ب الذين يع�نون من هذه احل�لة التي قد تكون 
ب��سطراب  املرتبط  ال�سلوك  واإتالفه�،  املمتلك�ت  حتطيم  مدمرة، 

ال�سلوك ل يقت�سر على نوب�ت الغ�سب العر�سية. اإنه ث�بت ومتكرر

��سطر�ب �ل�سلوك من �سمن م�ساكل �ملر�هقني �لنف�سية
خالل  اأو  الع��سرة،  �سن  قبل  ال�سلوك  ا�سطراب  يحدث  اأن  ميكن 

�سنوات املراهقة، وهو اأكرث �سيوعً� بني الأولد اأكرث من البن�ت

يتج�هل مع�يري  ال�سلوك  ب��سطراب  امل�س�ب  ال�سخ�س  اأن  يبدو  قد 
ال�سلوك املقبولة، وكذلك م�س�عر الآخرين

ت�سمل الأعرا�س الع�طفية ل�سطراب ال�سلوك

�لفتقار �إىل �لندم:
قد يبدو هذا مبث�بة عدم القدرة على ال�سعور ب�لذنب حي�ل ارتك�ب 

خط�أ م�، اأو عدم الكرتاث ب�لعق�ب خلرق القواعد

ويظهرون  الآخرين  م�س�عر  يتج�هلون  قد  ب�لتع�طف  ال�سعور  عدم 
م�س�عر ب�ردة اأو ق��سية اأو غري مكرتثة

يتج�هل التوقع�ت قد ل يهتم ب�لأداء اجليد يف املدر�سة اأو يف اأن�سطة 
اأخرى. قد يبدو اأنهم يتج�هلون توقع�ت الآخرين منهم، حتى لو مت 

تكليفهم مبه�م وا�سحة

:)ODD( سطر�ب �لتحدي �ملعار�س��
�أ�سباب م�ساكل �ملر�هق �لنف�سية:

يعتقد الب�حثون اأنه يت�أثر بكل من العوامل الوراثية والعوامل البيئية، 
والهرمون�ت التي تطراأ على ج�سده. والتع�مل معه� ب�سكل خ�طئ من 

قبل الوالدين واملحطني ب�ملراهق

�أهمية �ملدح على �ل�سلوك �لإيجابي:
وتقبل كل م� ميكن ق�سه  املرح،  املراهق جوًا من  بينك وبني  اخلق 
عليك دون توبيخ، اجعله ي�سرد م�س�كله، واحذر من اأن تبداأ اأنت بحل 
بل  م�س�كله،  حل  يف  حتى  اعتم�ديً�  جتعله  الطريقة  فبهذه  امل�سكلة 
ا�س�أله اأوًل م� راأيك يف هذه امل�سكلة؟ وكيف تكون وجهة نظرك حول 
حله�؟ وا�سمع جيدًا له واأعطه الثقة يف اختي�ره حلل امل�س�كل، وابداأ 

ال�سرح له ون�ق�س احللول التي اقرتحه� عليك

ابداأ ب�لتحدث مع الطفل وت�بع امل�سكلة هل جنح احلل؟ وكيف يلج�أ 
حللول بديلة عند ف�سل احلل؟ واعلم جيدًا اأن من اأهم اإ�سرتاجي�ت 
ترتك  ول  دائمً�  اإ�سغ�له  هي  النف�سية  املراهق  م�س�كل  مع  التع�مل 
مليئة  دائمً�  حي�ته  ف�جعل  الري��سة،  مم�ر�سة  وب�لأخ�س  وقتً�،  له 

ب�لإث�رة

�مل�سدر : جملة �سيدتي

منها ا�شطراب ال�شلوك .. 
اإليك اأبرز امل�شاكل النف�شية التي مير بها املراهق، وكيفية علجها

و�ل�سبانخ  و�لبازلء  �ل�سويا  حبوب  �سوربة  حت�سري  ميكنك   
�لغنية بالفيتامينات و�ملعادن

١. ُي�س�ف، اإىل قدر على الن�ر، كّل من حبوب ال�سوي� والب�زلء، ثم ي�سّب 
املرق، ويوّزع الب�سل املفروم واأوراق الريح�ن

لع�سر  الن�ر  على  املكّون�ت  وُتدع  احلرارة،  ُتخّفف  املرق،  يغلي  اأن  بعد   .2
دق�ئق، وذلك عند مالحظة اأن حبوب ال�سوي� والب�زلء اأ�سبحت طرّيًة

الكهرب�ئي،  اخلالط  اإبريق  اإىل  وي�س�ف  ال�سوربة،  كّم  ن�سف  يوؤخذ   .3
وي�سرب حتى ي�سبح ن�عمً�. ثم، يع�د اخلليط الن�عم اإىل القدر، وُي�سكب 

احلليب فوقه، ويتّم الت�سخني قلياًل

٤. طريقة التقدمي: ُينرث امللح والفلفل، ويزّين الطبق ب�لريح�ن

�مل�سدر : جملة �سيدتي

هل ترغبني بتناول �شوربة مفيدة و �شحية؟
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بعيدً� عن �ملو�د �ملوؤذية و�مل�سرة بال�سعر.. �سنعرفك �ىل 
جمموعة من �ملكونات �لطبيعية �لتي تعد �أ�سهل طريقة 

لتنعيم �ل�سعر
املنتج�ت  اأو  ال�سعر  ممل�س�ت  ا�ستخدام  على  كثريات  ن�س�ء  تته�فت 
الكيم�وية التي تعمل على تنعيم ال�سعر، فتكون النتيجة �سعر �سعيف، 
من  انطالقً�  واللمع�ن.  احليوية  اىل  ويفتقد  ومتق�سف،  متك�سر، 
ذلك، �سنعرفك اىل جمموعة من املكون�ت الطبيعية التي تعد اأ�سهل 

طريقة لتنعيم ال�سعر بعيدًا عن املواد املوؤذية وامل�سرة ب�ل�سعر
حليب جوز �لهند و�لليمون

يعمل حليب جوز الهند على تغذية وتنعيم ال�سعر، اإذ اإنه يحتوي على 
الدهون امل�سبعة التي متّد ال�سعر ب�لرتطيب الالزم. كم� يحتوي على 
الأحم��س ال�سرورية التي تعيد التوازن احلم�سي اىل فروة الراأ�س. 
لمعً�.  مظهرًا  ومنحه  ال�سعر  تنعيم  يف  اأي�سً�  في�س�عد  الليمون  اأم� 
اخلطي ع�سري ن�سف حبة من الليمون ون�سف كوب من حليب جوز 
الهند. من ثم طبقي اخلليط على �سعرك واتركيه ملدة ن�سف �س�عة. 

بعده�، اغ�سلي �سعرك على الطريقة العتي�دية
زيت جوز �لهند

على  واملنفو�س  اجل�ف  ال�سعر  ال�س�خن  ب�لزيت  العالج  ي�س�عد 
ولمعً�.  ن�عمً�  اأف�سل، مم� مينحه مظهرًا  ب�سكل  الزيت  امت�س��س 
من  �سعرك  على  وطبقيه  الهند،  جوز  زيت  من  ك�فية  كمية  �سخني 
لفي �سعرك مبن�سفة مبللة دافئة  ثم،  الأطراف. من  اجلذور وحتى 
الدافئ.  ب�مل�ء  �سعرك  �سطفي  بعده�،  �س�عة.  ن�سف  ملدة  واتركيه� 

كرري هذه الو�سفة مرتني يف الأ�سبوع
�حلليب و�لع�سل

الربوتني  ف�إن  ب�لت�يل،  الكرياتني.  ُي�سمى  بروتني  من  ال�سعر  يتكون 
على  يحتوي  كم�  ال�سعر.  تنعيم  يف  جدًا  مفيد  احلليب  يف  املوجود 
يعد  فهو  الع�سل  اأم�  ال�سعر.  وتنعيم  تليني  يف  ت�س�عد  التي  الدهون 
ال�سعر ومنحه مظهرًا لمعً� خ�ليً�  تنعيم  ي�س�عد يف  مرطبً� طبيعيً� 
مالعق  خم�س  مع  احلليب  من  كوب  ن�سف  اخلطي  ال�سوائب.  من 
كبرية من الع�سل الطبيعي. وحني ي�سبح اخلليط متج�ن�سً�، طبقيه 
على �سعرك واتركيه ملدة �س�عة ك�ملة. بعده�، اغ�سلي �سعرك على 

الطريقة العتي�دية
زيت �لزيتون و�لبي�س

 ،E والفيت�مني  اإيرو�سول  الهيدروك�سي  على  الزيتون  زيت  يحتوي 
بفع�لية  وتنعيمه  ترطيبه  على  ويعمالن  ال�سعر  يغذي�ن  وكالهم� 
والأحم��س  واملع�دن  الفيت�مين�ت  على  فيحتوي  البي�س  اأم�  ع�لية. 
اخلطي  واللمع�ن.  احليوية  اإليه  وتعيد  ال�سعر  تنعم  التي  الدهنية 
اإليهم� ن�سف كوب من زيت الزيتون.  بي�ستني ب�سكل جيد واأ�سيفي 
طبقي اخلليط على �سعرك ولفيه بغط�ء الراأ�س واتركيه ملدة ن�سف 

�س�عة. بعده�، اغ�سلي �سعرك على الطريقة العتي�دية
�مل�سدر : جملة �سيدتي

املكونات الطبيعية
لتنعيم ال�شعر

والتي  الفن�نني  بني  الطالق  ح�لت  من  بعدد   20١٩ ع�م  �سّج 
اأث�رت الكثري من اجلدل والف�س�ئح والإته�م�ت املتب�دلة بني من 
ك�نت تربطهم �سنوات من الع�سرة الطويلة وعالقة احلب ورابطة 

الأبن�ء

بني  الطالق  ح�لت  اأبرز   20١٩ ع�م  نه�ية  مع  معكم  ن�سرتجع 
ثن�ئي�ت النجوم والتي اث�رت اجلدل ب�سكل كبري:

و�ئل كفوري و�أجنيال ب�سارة
اعالن  بعد  الع�م  هذا  اجلمهور  تلق�ه�  متوقعة  غري  مف�ج�أة 
ب�س�رة،  اجنيال  زوجته  من  طالقه  كفوي  وائل  اللبن�ين  النجم 
العديد  طليقته  بك�سف  ك�نت  اإمن�  هن�،  تقف  مل  املف�ج�أة  ان  ال 
من اخلالف�ت مع زوجه� خالل فرتة زواجهم� وبعد انف�س�لهم� 
ب�لنفقة على  العنف الزوجي والتق�سري  وبينه�  تلميح�ت ط�لت 
طفلتيه� "مي�س�ل وميالن�" واخلالف على ح�س�نة الأولد م� جعل 
اجلمهور بح�لة �سدمة من جنمهم الروم�ن�سي الذي حر�س طيلة 
�سنوات على اإبع�د حي�ته اخل��سة عن الأ�سواء والإعالم واأن تكون 

�سورته ن��سعة بدون اأي ف�س�ئح تط�ل حي�ته اخل��سة او الع�مة

اىل  و�سلت  والتي  بينهم�  املتب�دلة  البي�ن�ت  من  العديد  وبعد 
عقب  بينهم�  ت�سوية  اىل  اجنيال  وطليقته  وائل  تو�سل  الق�س�ء، 
تدخل حم�ميهم�، واتفق� ب�سكل نه�ئي على ت�سوية كل خالف�تهم� 

الع�لقة بروية وبحل ير�سي الطرفني

�سمية �خل�ساب و�حمد �سعد
�سمية  والفن�نة  �سعد  احمد  الفن�ن  الثن�ئي  ف�ج�أ  م�  قدر  على 
ع�م  نحو  قبل  وزواجهم�  بروم�ن�سيتهم�  اجلمهور  اخل�س�ب، 
اي�س�  �س�دم�   20١٩ يف  طالقهم�  ك�ن  م�  قدر  على  ون�سف، 

ومرتافق� ب�لف�س�ئح والإته�م�ت امل�سّبعة بت�سرف�ت غري لئقة

خالل  امل�ستور  وك�سف  الإته�م�ت  الع�م  هذا  الثن�ئي  وتب�دل 
عالقتهم� الزوجية، ف�إتهم �سعد زوجته ب�سرقته والإ�ستحواذ على 
للعنف  تعر�سه�  �سمية اىل  اأملحت  بينم�  الزوجي،  �سقة منزلهم� 
الف�سل  وك�ن  "طح�له�"،  فقده�  لدرجة  زوجه�  من  ال�سديد 
الأخري بتهديد اأحمد �سعد طليقته اإدخ�له� ال�سجن ب�سبب منحه 

ر�سيد "�سيك" بدون 
�سارة نخلة و�أحمد عبد�هلل حممود

اأحمد  والفن�ن  نخلة  �س�رة  الزوجني  بدا  زواجهم�،  فرتة  خالل 
الثن�ئي�ت الأكرث ان�سج�م�  الثن�ئي �سمن ق�ئمة  عبداهلل حممود 
وروم�ن�سية عرب ح�س�ب�تهم� على ال�سو�سي�ل ميدي� والتي جت�سدت 
من خالل �سورهم� الدافئة والتي تعك�س ح�لة احلب بينهم�، ال 
ان ذلك اندثر هب�ٍء بعد توايل الف�س�ئح بينهم� هذا الع�م وحتول 

م�س�عر احلب اىل الكراهية والنفور

زوجه�  �س�رة  ف�إتهمت  املدوية،  الف�س�ئح  تب�دل  والطرف�ن 
اتهمه�  بينم�  �سده،  ب�سكوى  وتقدمت  عليه�  اجل�سدي  ب�لإعتداء 
اىل  ق�سيتهم�  وو�سلت  و�سربه�،  والدته  اىل  ب�لتعر�س  الأخري 

اأروقة املح�كم لتنتهي اأخريًا ب�لطالق

ومت تربئة �س�رة من اته�مه� ب�سرب والدة احمد عبد اهلل حممود 
بينم� مت احلكم بحب�س احمد عبد اهلل حممود ملدة ثالثة اأ�سهر 
بتهمة التعدي ب�ل�سرب على زوجته الفن�نة �س�رة نخلة، وعرّبت 
�س�رة عن ندمه� يف ت�سريح�ت �سح�فية على زواجه� من اأحمد 

عبدهلل حممود

�سميحة �أيوب و�أحمد �لنحا�س
طالق  عن  الك�سف  بعد  اي�س�  الع�م  هذا  اأثريت  كبرية  �سجة 
 ٨7( العمر  من  الب�لغة  اأيوب  �سميحة  القديرة  امل�سرية  الفن�نة 
بعد  النح��س  اأحمد  املخرج  اأعم�له�  مدير  من  طالقه�  ع�م�( 

زيجة �سرية لهم� منذ ١٨ ع�م�

اعالن الطالق ترافق مع اته�م�ت �سميحة اأيوب لطليقه� بعملي�ت 
�سرقة لأمواله� فرفعت �سده ق�سية يف املحكمة ق�ست ب�سجنه

د  بتعمُّ اأيوب،  ل�سميحة  اته�مً�  النح��س  احمد  وجه  املق�بل،  يف 
اإخف�ء زواجهم� ملدة ١٨ ع�ًم�، من اأجل ا�ستمرار ح�سوله� على 
التي  الته�م�ت  ن�فًي�  وهبة،  الدين  �سعد  الراحل  زوجه�  مع��س 
عليه  ُحكم  والتي  اأمواله�،  على  وال�ستيالء  ب�سرقته�  له  وجهت 

فيه� بـ١0 �سنوات حب�س

�ساهيناز �سياء وزوجها
اي�س�  الع�م اجلميع  الدين �سدمت هذا  �س�هين�ز �سي�ء  الفن�نة 
بن�سره� �سور ظهرت فيه� وهي مدّمية الأنف جراء �سرب زوجه� 

له� اإيه�ب حممود يف ال�س�رع

وحتدثت �س�هين�ز عن ق�سية خالف�ته� مع زوجه� بعدم� ك�نت قد 
رفعت دعوى طالق �سده وتنتظر الإنف�س�ل الر�سمي، لكنه� ك�نت 
احدى  فتعر�ست خالل  بروؤية طفلهم�،  رغبته  عند  نزول  تلتقيه 
اللق�ءات بينهم� لل�سرب مع والدته� اثن�ء حم�ولة ا�سرتاد ابنه� 
منه، وق�لت ب�أنه انه�ل عليه� ب�ل�سب�ب و�سربه� بقب�سته اأكرث من 
مرة، وعندم� ح�ولت والدته� الدف�ع عنه� ق�م ب�سربه� اي�س� يف 

ال�س�رع اأم�م امل�رة"

زوجه�  رد  فيم�  ال�سرطة،  عند  �سده  �س�هين�ز حم�سرًا  وحررت 
على الته�م�ت ق�ئال ب�أنه ميتلك كل الإثب�ت�ت وامل�ستندات التي 

ُتوؤّكد اأنه مت الت�سهري به وبوالدته من ج�نب زوجته

�مل�سدر : جملة �سيدتي 

ح�شاد 2019: حالت طلق بني النجوم
اثارت اجلدل والف�شائح املتبادلة
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As quantum physics admits the 
presence of parallel universes 
after the double-slit experiment, 
and as Hugh Everett III shows 

that our copies and copies of everything 
in the existence do exist but in their special 
time-space and a parallel universe to ours 
(our own time-space), we can build our own 
interpretation of dreams and the Déjà vu.
Our own copies are all our possibilities that 
we had gone through, or already having, or 
the copies that was (probable)and gave rise to 
other copies (doublés)of us.
The copies are us, but on a different tracks. 
This is exactly like the case of the photon in 
the double-slit experiment. It gets out of all 
slits all at once; at the same moment. It does 
not divide  but displays all its copies (doublés)
as long as there is  an available possibility; 
i.e., the slits.
Remarkably, observation of the photon makes 
the photon get out of the slit observed but not 
out of other slits. This means, our existence 
with each other acts like observing on the 
possibility of our existence. This determines 
one existence; i.e., one copy (doublé)but not 
other copies. That is why you do not see them 
and they do not exist at the same observed 
time-space; yet, they still exist in their own 
time-space.
Our copies continue to exist; each in its own 
life, independently, but we cannot meet them. 
According to a theory in physics, the meeting 
of two parallel universes resulted, for one 
time, the BIG BANG. 
Only when you relax or during sleep, you 
could meet those universes, which are nothing 
but YOU. This takes place through which 
we conventionality call it:the right cerebral 
hemisphere which is responsible for intuition 
all atemporal things.
When you relax, the right cerebrum liberates 

of the bars of the temporal and logical 
hemisphere, entirely or partially. So, you 
remember a person we did not see for ages, 
to find out they are showing up or calling 

sonly. 
This is communication with your 

parallel universes, in its simplest forms. The 
intuitive cerebrum has communicated with an 
ahead-in-timecopy and met or  get a call from 
that person, then reported that to your copy 
that exists at a previous time. In other words, 
the meeting or communication had existed at 
later time we do not notice because we did not 
observe it; i.e., we were not with it, yet!

 Déjà vu

It, sometimes, happens that you get into a 
new place and meet new people. When you 
talk to them, you feel they are familiar as if 
you had already known and talked to them. 
You feel as if we had already known this 
conversation, but in actual reality, you did 
not. In fact, you already entered that place, 
and all that happened had already happened, 
but at a later timeto us. You were informed 
by the instantaneous atemporal cerebrum, 
which maintained this event till the actual 
temporal meeting took place – the censorship 
on the possibility of the quantum function. 
At this time, according to some experts in 
quantum physics, the function collapses; or a 
split into two universes happens, according to 
Hugh Everett, so you get to remember what 
happens. Paradoxically, what you think to be 
past is, in fact, nothing but the future, which 
means that past, present and future are just 
concepts of no significance in your quantum 
world and which get determined only in our 
instantaneous worlds.

Dream Interpretation:

Dreams are different kinds:
Muddled Dreams:

Those are the dreams that incorporate 
various events. According to my vision, they 
are interpreted by seeing different parallel 
universes the (logical)interrelation of which 
is unrecognizable as they do not have one 
context.

Symbolized Insight-Vision Dreams 
(Discovery/Revelation Dreams):

These are dreams during which you see your 
parallel copies in the quantum worlds ahead 
in time, via the Anima (the right cerebrum 
responsible for intuition, atemporal events 
and actions). It is only the anima that can 
communicate with our parallel universes, 
as they are both atemporal. When the 
communication happens, you see the future 

of some of your copies in the times ahead 
to your own time. But here, the Animus (the 
left cerebrum)interferes and symbolizes the 
events so that you do not see them as they 
are, as if it objected the violation of time and 
communication with the parallel universes 
ahead in time. Hence, to know what happened 
in the future, you need to discover the symbols 
added by the logical cerebrum. This is what 
came to be known as Dream Interpretation.

Insight-Discovery/Revelation Dreams:
These are dreams during which you see events 
as they are without any symbolization. In 
other words, you communicate with the other 
worlds and see what happened ahead to your 
times. You see them as plain as they really are, 
without any symbols. By a word; revealed!
Here, you come to ask whether all what you 
see is YOUR FUTURE.
We may say this is your past (and the past of 
your copies), and your future (and the future 
of your copies). You see some of them if you 
go in that direction not the other; i.e., if you 
observe the slit of your copies. However, you 
do not see others, if you take other choices 
in your quantum life. Therefore, dreams are 
some of the fulfillment of desires and here we 
intersect with what Freud says

Do dreams necessarily come into 
existence?
Not necessarily. They come if you go in their 
direction. They might not come into existence  
(within the infinite other options)if you do not 
go into the mean direction.

A suggested Experiment:
If you had a good or bad dream, and focused 
on what you have deep inside, then prepared 
all circumstances to go into the first direction 
and avoid the second, you may reach the first 
and surpass the second.
Your dreams are a big chance to deal with the 
infinite ambiguities in your life, which you 
know of by your copies through the intuitional 
cerebrum.
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اإذ ُتقرُّ الفيزياء الكمومّية )الكوانتية( بالعوامل املتعددة املتوازية 
 III)Hugh( -اإيفريت بعد جتربة ال�شقني وحيث يبني )هيو 
موجودٌة  الوجود  يف  �شيء  كل  ون�شخ  ُن�شخنا  اأن   )Everett
ن�شتطيع  )زمكاننا(،  لعاملنا  ومواٍز  بها  خا�ص  زمكان  يف  فعاًل 
َقبل(  )من  الروؤية  حلاالت  اأو  لالأحالم  تف�شرينا  عليها  نبني  اأن 

 .)DejaVu(

اإن ُن�شخنا هي كل احتماالتنا التي �شرنا فيها اأو �شن�شري فيها، اأو 
تلك التي كانت )ممكنة( ف�شارت فيها ن�شٌخ اأخرى مّنا.

هي نحن ولكن يف م�شار اآخر؛ متامًا كما هو حال الفوتون يف جتربة 
ال�شقني، اأو اأكرث، حيث يخرج من كل ال�شقوق دفعة واحدة وبنف�ص 
اللحظة، وهو ال ينق�شم لكنه يعر�ص ن�شخه كلها الأن )االإمكانية( 

ُمتاحة )وهي ال�شقوق(. 

من  اليخرج  الفوتون  يجعل  �شق  مراقبة  جمرد  اأن  هنا  والالفت 
يعني  ما  منه؛  مراقبته  متت  الذي  ال�شق  من  اإمنا  ال�شقوق  باقي 
اأن تواجدنا مع بع�شنا هو مبثابة الرقابة على احتمال وجودنا، ما 
ُيعنّي وجودًا واحدًا )اأي ُن�شخًة( واحدة، ولي�ص باقي الن�شخ، ولهذا 
ت�شتمر  لكنها  املُراقب.  الزمكان  بنف�ص  تتواجد معنا  ال نراها وال 

وجودًا يف زمكانها اخلا�ص. 

عّنا، الن�شتطيع  ُم�شتقل  ب�شكل  كلٌّ يف حياته،  ت�شتمر  ُن�شخنا هذه 
عاملني  لقاء  اأن  تعتقد  الفيزياء  نظريات  فاإحدى  بها،  االلتقاء 
عرب  فقط  الكبري.  االنفجار  واحدة،  ملرة  اأنتج،  قد  متوازيني 
وذلك  نحن،  هي  التي  العوامل،  بتلك  نلتقي  نومنا  اأو  ا�شرتخائنا 
امل�شوؤول عن احلد�ص وكل ما هو )الزمني( يف املخ،  الق�شم  عرب 

ون�شطلح عليه اإجرائيًا بالن�شف االأمين من املخ. 

فعندما ن�شرتخي، يتحرر الن�شف احلد�شي يف خمنا من �شيطرة 
الن�شف املنطقي )الزمن( كلّيًا اأو جزئيًا فنتذكر �شخ�شًا ما، مل 

نره منذ �شنني. بعد ذلك بقليل نراه يدخل علينا اأو يت�شل بنا. 

هذا هو اجلزء االأب�شط من توا�شلنا مع عواملنا املتوازية؛ فن�شف 
املخ احلد�شي فينا قد توا�شل مع ن�شخة متقدمة زمنّيًا منه والتقى 
املتقدمة  احلالة  تلك  ونقل  ال�شخ�ص،  ذلك  من  ات�شااًل  تلقى  اأو 
اأو  اللقاء  فاإن  اآخر؛  مبعنى  عنها.  املتاأخر  زمننا  يف  لنا  زمنيًا 

الأننا مل  لكّنه حدث يف زمن متقدم النلحظه  االت�شال قد حدث 
نراقبه؛ اأي مل نكن معه بعد. 

DejaVu الـ
جددًا  اأ�شخا�شًا  ونلتقي  جديدًا  مكانًا  ندخل  اأن  اأحيانًا  يحدث 
ونتحدث معهم، ونقول يف �شّرنا لقد دخلنا هذا املكان، والتقينا 
اأننا فعاًل  الواقع،  نفعل.  ولكننا مل  نعرفه،  هوؤالء، وهذا احلديث 
على  متقّدم  زمن  يف  ولكن  حدث،  ما  وحدث  املكان  هذا  دخلنا 
زمننا املُتعنّي، واأبلغنا بذلك الق�شم احلدثّي الالزمني من خمنا، 
الرقابة  )اأي  الزمني  اللقاء  حدث  حلني  املعلومة  بهذه  واحتفظ 
التابع ح�شب  انهيار  الكمومي، وهنا يحدث  للتابع  على االحتمال 
البع�ص يف الفيزياء الكوانتية، اأو االنق�شام لعاملني متوازيني ح�شب 
اإيفريت(، فتذكرنا اأنه حدث. واملفارقة هنا اأننا تذكرناه على اأنه 
املا�شي  اأن  مايعني  امل�شتقبل،  يف  حدث  احلقيقة  يف  وهو  ما�ٍص 
واحلا�شر وامل�شتقبل جمرد مفاهيم ال معنى لها يف عامل الكوانتا، 

وهي تتعنّي فقط يف عواملنا االآنية.

تف�سري الأحالم:
تق�سم الأحالم اإىل عدة اأنواع:

اأ�سغاث الأحالم:
 وهي التي تتداخل بعدة اأحداث، وهي بالتف�شري املُقرتح مّنا روؤية 
لنا بحيث يكون تداخلها غري قابل لالإدراك  عدة عوامل متوازية 

)املنطقي( لدينا الأن ال�شياق واحٌد لها. 

Insight-Vision)الك�شفّية  الروؤيوية  االأحالم 
Discovery( املرّمزة:

الكوانتية  العوامل  يف  املتوازية  ُن�شخنا  فيها  نرى  اأحالم  وهي 
Animaمن  االأمين  الن�شف  عرب  الزمن  من  املتقّدم  يف 
وهو  الالزمانية.  واالأفعال  واحلوادث  احلد�ص  عن  امل�شوؤول  املخ 
الوحيد الذي ي�شتطيع اأن يت�شل بعواملنا املتوازية الأنها الزمنية!، 
بع�ص  م�شتقبل  يف  هو  ما  نرى  االت�شال  هذا  يحدث  وعندما 
ُن�شخنا يف املتقّدم من الزمن، ولكن هنا يتدّخل الن�شف املنطقي 
Animusاالي�شر من املخ لريّمز االأحداث فال نراها كما هي، 

وكاأنه يعرت�ص على اخرتاق الزمن والتوا�شل مع عواملنا املتوازية 
املتقدمة زمنيًا علينا. وهنا حتتاج معرفة ماحدث يف امل�شتقبل اإىل 
ُيعرف  بات  ما  املنطقي؛ وهو  الق�شم  اأ�شافها  التي  الرموز  ك�شف 

بتف�شري االأحالم. 

الأحالم الر�ؤيوية الك�سفّية:

وهي التي نرى فيها االأحداث كما هي بدون ترميز ؛ اأي نتوا�شل 
زمنّيًا.  علينا  املتقّدم  يف  حدث  قد  ما  ونرى  االأخرى  عواملنا  مع 

نراها كما هي دون اأّي ترميزات. 

هنا نت�ساءل هل كل ما نراه هو م�ستقبلنا؟

)وم�شتقبل  وم�شتقبلنا  ن�شخنا(  )وما�شي  ما�شينا  هي  نقول 
ن�شخنا(. بع�شها نراه اإذا �شرنا باجتاه )هذا اخليار دون ذاك(؛ 
اأي راقبنا )ال�شق( يف جتربة ال�شقني، ولكن لن�شخنا نحن. وبع�شها 

النراه اإذا اخرتنا خيارات اأخرى يف حياتنا الكمومّية. 

هل �ستتحقق بال�سر�رة اأحالمنا؟

تتحقق  وقد ال  �شرنا باجتاهها.  اإذا  تتحقق  بال�شرورة. هي  لي�ص 
)�شمن الالنهاية من اخليارات االأخرى( اإذا مل ن�شر باجتاهها. 

جتربة ُمقرتحة:

وهيئنا  داخلنا  يف  وركزنا  �شيئًا،  اآخر  اأو  جّيدًا  حلمًا  حلمنا  اإذا 
ظروفنا لل�شري يف اجتاه الزول وجتّنب الثاين فاإننا قد ن�شل للزول 

ونتجاوز الثاين. 

اإن اأحالمنا )فر�شة( كربى لنا للتعامل مع املجهوالت الالمتناهية 
من  احلد�شّي  اجلزء  عرب  ن�شخنا  بها  تبلغنا  والتي  حياتنا  يف 

خمنا. 

الربف�سور عماد فوزي �سعيبي

اأ�ستاذ الإب�ستمولوجيا يف جامعة دم�سق

ishueibi@gmail.com

+963932881104

Dejavu تف�سري الأحالم �الر�ؤية لتوها
يف �سوء الفيزياء الكوانتية

)م�شروع يف الأحالم الكوانتية-العوامل املتوازية(
بقلم: الربف�سور عماد فوزي �سعيبي

Interpretation of Dreams and Déjà Vu
in the light of Quantum Physics

(A Project on Quantum Dreams – Parallel Universes)
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قم ب�إجراء بحث ب��ستخدام )Google( عن فوائد خل التف�ح، 
و�ستجد الآلف من الفوائد ال�سحية املزعومة له، ولكن امل�سكلة هي 
ا�ستخدام خل  فمثاًل ح�ول  الوهمية،  املزاعم  العديد من  اأن هن�ك 
الأمر  ال�سب�ب، و�سينتهي بك  اإزالة حب  اأو  التف�ح لتنظيف اجلروح 

اأ�سواأ مم� كنت عليه يف البداية

ولكن هذا ل يعني اأن خل التف�ح ل ف�ئدة منه، فوفقً� للدكتور )ك�رول 
التغذية  كلية  يف  واأ�ست�ذة  تغذية  اخت�س��سية  وهي  جون�ستون(، 
وتعزيز ال�سحة يف ج�معة ولية اأريزون� يف فينيك�س، ق�مت بدرا�سة 
اأن  اخلل  ذه�  ميكن  �سنوات،  مدى  على  التف�ح  خلل  الفعلية  الآث�ر 

ي�سنع العديد من املعجزات املذهلة

�أوًل، جتدر الإ�س�رة اإىل اأن جميع اأنواع اخلل حتتوي على م�دة فع�لة 
اخلل  اأ�سن�ف  جميع  اأن  يعني  وهذ  اخلليك،  حم�س  ب��سم  معروفة 
)مب� يف ذلك املب�سرت، وغري املب�سرت، والع�سوي، وخمتلف النكه�ت( 
التي  لـ)جون�ستون(،  وتبعً�  كبري،  اإىل حد  ذلك اخل�س�ئ�س  متتلك 
تف�سل �سخ�سيً� خل العنب الأحمر على خل التف�ح لأن طعمه اأكرث 
�سال�سة، ف�إن الفرق الوحيد هو اأن اخلل الق�مت اللون قد يحتوي على 
كمي�ت اأقل من م�س�دات الأك�سدة التي توجد يف الفواكه الداكنة التي 

ي�ستخرج منه� اخلل )مثل العنب الأحمر، الرم�ن، وم� اإىل ذلك(

الفوائد  اأي من  اإذا كنت ترغب بتجربة �سرب اخلل للح�سول على 
اإ�س�فة  هي  فع�لية،  والأكرث  الأ�سلم  الطريقة  ف�إن  اأدن�ه،  املذكورة 
ملعقة اأو اثنتني من اخلل اإىل كوب واحد من امل�ء و�سربه على الريق 
مب��سرة قبل الأكل، حيث اأن الب�حثني ل يعرفون بعد الأطعمة التي 
ميكن اأن تلغي ت�أثري حم�س اخلليك، لذلك من الأف�سل األ يتم �سرب 
اأثن�ء وجود طع�م يف معدتك، وجتنب اجلمع بينه وبني غريه  اخلل 

من املركب�ت مثل امللح

من جهة ثانية اإحذر اأن تقوم بتن�ول اخلل دفعة واحدة، اأو عدم 
متديده اأوًل بكوب من امل�ء لكل ملعقة طع�م، ف�ملريء الب�سري مل يتم 
ت�سميمه لتحمل هذه احلمو�سة، لذلك فمن ال�سهل جدًا اأن ت�ستن�سق 
وهذا  ابتالعه،  حت�ول  بينم�  منه  �سئيلة  كمي�ت  ق�سد  غري  عن 
كم�  �سديدة،  ب�آلم  ويت�سبب  الرئتني،  اإىل  احلم�س  ير�سل  اأن  ميكن 
يجب اأن حتذر اأي�سً� من الإفراط يف تن�ول الكثري من اخلل، حيث 
�س�مة على اجل�سم، فبح�سب  اآث�ر  اأن يكون حل�م�س اخلليك  ميكن 
)جون�ستون(، ملعقة واحدة من اخلل له� فوائد، واثنتني له� فوائد 

اأكرب، ولكن بعد ذلك يتحول الو�سع لالأ�سواأ

فيما يلي بع�س فو�ئد �خلل �ملثبتة عمليًا
تقليل عدد �لكربوهيدر�ت �لتي تتناولها

اإن حم�س اخلليك الذي يوجد يف اخلل يتداخل مع انزمي�ت املعدة 
امل�سوؤولة عن ه�سم الن�س�ء، ومينعه� من ا�ستيع�ب ال�سعرات احلرارية 

من الكربوهيدرات التي تتن�وله�

من الن�حية النظرية، ف�إن هذا يعني اأن اخلل يجب اأن ي�س�عد على 

ل  ولكن هذا  الفكرة،  تدعم هذه  الق�ئمة  والبحوث  الوزن،  تخفيف 
اخلل،  من  غ�لون  بعده�  لتتن�ول  خبز  دزينة  ب�سراء  تقوم  اأن  يعني 
فتبعً� لـ)جون�ستون( اخلل لن يعزز ب�ل�سرورة فقدان الوزن )بغ�س 
النظر عن مقدار ا�ستهالكه(، وخ�سو�سً� اإذا كنت ت�س�عف مقدار 
تن�ولك من الكربوهيدرات ظنً� منك ب�أنك يف م�أمن من زي�دة عدد 
كم  ب�ل�سبط  يعرف  اأحد  فال  ت�ستهلكه�،  التي  احلرارية  ال�سعرات 
امت�س��سه�،  مينع  اأن  للخل  ميكن  التي  احلرارية  ال�سعرات  عدد 
وذلك لأنه مل يتم حتى الآن اإجراء اأي بحث حول هذا املو�سوع، ولأن 
الن�س�ء غري امله�سوم ميكن اأن يتخمر يف القولون، وميكن اأن ينتهي 
الأمر بج�سمك لأن ميت�س��س ال�سعرات احلرارية من القولون، لذا 
اأن يوؤثر على فقدان الوزن  ف�إن )جون�ستون( ت�سك ب�أن اخلل ميكن 

ال�سريع

تخفيف تد�عي �لطاقة �لذي يحدث بعد تناول �لكثري من 
�ل�سكر �أو �لكربوهيدر�ت

اإبط�ء  ي�س�عد عن طريق  اأن  الطع�م  وجبة  قبل  اخلل  لتن�ول  ميكن 
ط�قتك  تداعي  من  تع�ين  ولن  الدم،  جمرى  اإىل  ال�سكر  اندف�ع 

مبقدار كبري

�لإح�سا�س بال�سبع لفرتة �أطول
الأ�سخ��س  اأن  الب�حثون  وجد  وافية،  ولكنه�  �سغرية  درا�سة  يف 
الذين ي�سربون اخلل قبل تن�ول وجبة اإفط�ر تت�سمن اخلبز الأبي�س 
ي�سعرون ب�ل�سبع لأكرث من ٩0 دقيقة بعد تن�ول الطع�م، مق�رنة مع 
اأنه  الأ�سخ��س الذين يتن�ولون اخلبز فقط، ولكن اجلدير ب�لذكر، 
وبعد �س�عتني من تن�ول الطع�م، ك�نت كلت� املجموعتني ت�سعر ب�جلوع 

ب�سكل مت�س�وي

م�ساعدة �لع�سالت على �إنتاج �لطاقة ب�سورة �أكرث كفاءة
يف بع�س الأحي�ن، يقوم الأ�سخ��س الذين مي�ر�سون ري��س�ت التحمل 
ال�س�بقة  الليلة  يف  الكربوهيدرات  تن�ول  قبل  املخفف  اخلل  ب�سرب 
ف�إن  احليوان�ت،  على  اإجراوؤه  مت  جيد  لبحث  فتبعً�  للمن�ف�س�ت، 
اإىل  الكربوهيدرات  حتويل  على  الع�سالت  ي�س�عد  اخلليك  ح�م�س 

ط�قة تدعم ت�أدية التم�رين املكثفة

تخفي�س �سغط �لدم
اخلل  تن�ول  اأن  احليوان�ت  على  اإجراوؤه�  مت  التي  الدرا�س�ت  ت�سري 
ميكن اأن يخف�س من �سغط الدم، وعلى الرغم من اأن الب�حثني ل 
يفهمون ب�ل�سبط الكيفية التي يعمل به� اخلل هن�، اأو فيم� اإذا ك�ن 
هذا �سيوؤثر بذات القدر من الفع�لية على الب�سر، اإّل اأن )جون�ستون( 

واثقة جدًا ب�أنه ميكن يوؤدي لإحداث فرق ب�سيط على الأقل

تنظيف �لفو�كه و�خل�سار
هي  لـ)جون�ستون(،  تبعً�  املنتج�ت  لتنظيف  الأف�سل  الطريقة  اإن 
خوا�سه  اأن  اإىل  الأبح�ث  ت�سري  حيث  املخفف،  اخلل  طريق  عن 

الأمرا�س  م�سبب�ت  معظم  كبري  حد  اإىل  تقلل  للبكتريي�  امل�س�دة 
املخفف  ب�خلل  ف�رغة  رذاذ  زج�جة  امالأ  لذلك  ال�س�ملونيال،  مثل 
وقم بر�سه على اأي �سيء تريد تنظيفه )�سلطة، فواكه، وغريه�( ثم 

ا�سطف اخلل ب�مل�ء الع�دي قبل ال�ستخدام

ال�سلطة  �سل�س�ت  يف  يوجد  الذي  اخلل  على  تعتمد  ل  مالحظة: 
تخفف  قد  اأنه  حيث  القذرة،  ال�سلطة  مكون�ت  لتنظيف  اجل�هزة 
املكون�ت الأخرى التي توجد يف ال�سل�سة مثل امللح اأو زيت الزيتون 

فع�لية حم�س اخلليك

�إز�لة ر�ئحة �لفم �لكريهة
التي  للجراثيم  امل�س�دة  اخل�س�ئ�س  ب�أن  �سمعت  قد  ب�أنك  بد  ل 
الفم  رائحة  عن  امل�سوؤولة  الدقيقة  الك�ئن�ت  تقتل  اخلل  ميتلكه� 
الكريهة، ونظريً�، هذا �سحيح، ولكن مع ذلك، حتذر )جون�ستون(، 
ب�أنه لي�س اأكرث فع�لية من غريه من م�س�دات اجلراثيم الأخرى، واأن 

هن�ك منتج�ت اأف�سل م�سممة خ�سي�سً� لهذا الغر�س

�إز�لة ر�ئحة �لقدمني �لكريهة
اخلل  يف  مغمو�سة  ورقية  مبن�سفة  القدمني  اأ�سفل  م�سح  مبجرد 
املخفف، ف�إن خ�س�ئ�س امل�س�دة للجراثيم التي توجد يف اخلل تقتل 

الأ�سي�ء التي ت�سبب الرائحة الكريهة

�لتخفيف من ل�سعات قناديل �لبحر
يف ح�ل مت لدغك من قبل قنديل البحر ح�ول الو�سول لبع�س اخلل 
املخفف، ف�خلل يعطل لدغة قنديل البحر ب�سكل اأف�سل من العديد 
يعمل  ال�س�خن  امل�ء  اأن  من  الرغم  -على  الأخرى،  العالج�ت  من 
جميع  مع  اخلل  مبق�رنة  ق�مت  لدرا�سة  وفقً�  وذلك  اأف�سل-  ب�سكل 

التقني�ت الأخرى

موازنة م�ستوي�ت احلمو�سة يف اجل�سم، والتغزيز ب�سحة العظ�م

اأن  اإّل  وا�سح،  ب�سكل  اأثر ح�م�سي  اأن اخلل ميتلك  الرغم من  على 
ت�أثريه يف الواقع ي�سبح حم�يدًا مبجرد اأن يدخل اجل�سم، وهذا يعني 
اأنه يعدل من درجة احلمو�سة يف اجل�سم، ولأن الدرا�س�ت ت�سري اإىل 
القلوية  الغذائية  الوجب�ت  يتن�ولون  الذين  الأ�سخ��س  معظم  اأن 
عظ�مهم،  يف  املع�دن  من  اأكرب  كث�فة  لمتالك  مييلون  )اخل�س�ر( 

ف�إن اخلل ميكنه، من الن�حية النظرية، تعزيز العظ�م اأي�سً�

تخفيف احلرقة

وفقً� لـ)جون�ستون(، ف�إن فع�لية اخلل يف تخفيف احلرقة تعتمد على 
اأو  م�سدره�، ف�إذا ك�ن احلرقة ن�جتة عن الإ�س�بة ب�آفة يف املريء 
قرحة يف املعدة، ف�إن تن�ول اخلل يزيد من تف�قم امل�سكلة، ولكن اإذا 
ك�نت احلرقة ن�بعة من �سيء كنت قد تن�ولته، ف�إن اإ�س�فة ح�م�س 
اخلليك اإىل معدتك ميكن اأن ي�س�عد يف حتييد احل�م�س وامل�س�عدة 

يف حل امل�سكلة، مم� يوفر لك القليل من الراحة على الأقل.

�مل�سدر :جملة نقطة �لعلمية

خل �لتفاح ي�ساعد على تخفي�س �سغط �لدم

١١ فائدة �سحية مذهلة خلل �لتفاح
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يف  لبنه�  خ�طبة  ع�ئلة  من  ه�تفي  ب�ت�س�ل  �سحر  ق�سة  بداأت 
املع�رف.  اإحدى  زي�رتهم جميعً� لطنجة، عن طريق  مونرتي�ل عند 
ط�رت وع�ئلته� من الفرح منذ الت�س�ل الأول، فهم ع�ئلة متو�سطة 
العري�س  الدرا�سة.  ع�س�ق  من  ولي�ست  ع�سرة  الث�منة  يف  وابنتهم 
الزينة. بهذه  ابنة بالده  كندي، مي�سور كم� يدعي، ري��سي، ويريد 
املوا�سف�ت راأوه �سم�س امل�ستقبل امل�سيء. ثم ك�ن املهر الع�يل حربًا 
غ�مر  بفرح  العرو�س�ن  فيه  رق�س  الذي  الفخم  والعر�س  ورق،  على 
على اأغنية " غ�رت مني كل الن��س". ثم وبعد انتظ�ر ثم�نية اأ�سهر 
ل�ستكم�ل مع�ملة الو�س�ية، ط�رت العرو�سة لتن�سم اإىل ح�ميه� يف 

ال�سدمة.  مع  املوعود  اليوم  ذلك  وك�ن  " اجلنة"، 
اأول انطب�ع عن احلي�ة اجلديدة هو لفحة برد �سب�ط الق�ر�سة التي 
لطمت وجهه� ك�سفعة مبجرد اخلروج من الطي�رة. ك�ن زوجه� الذي 
يعي�س مع اأمه واأخته ب�نتظ�ره� لوحده يف املط�ر، لأن اأمه تنزعج من 
ت�س�عده يف جر  اأن  طبعً�  عليه�  ك�ن  الع�مة.  املوا�سالت  خ�سخ�سة 
�س�عة يف  ربع  النتظ�ر مدة  ثم  الب��س،  اإىل موقف  الثالثة  ال�سنط 
درجة حرارة ن�ق�س اثني ع�سر )-١2( حلني و�سول الب��س، ومثله� 
اأي�سً� عند التبديل اإىل ب��س اآخر. اأح�ست ب�أن اأ�سن�نه� يف فمه� املغلق 
قد جتلدت على �سفتيه� من الداخل. ثم وبعد رحلة ال�سفر الطويلة 
والتنقل بني الب��س�ت، وجب ا�ستخدام املرتو لأن البيت بعيد، وبعد 
�س�عة ا�ستغرقته� يف املوا�سالت، و�سال اإىل ال�سقة يف الط�بق الث�لث 
يف عم�رة قدمية وقذرة. روائح الطبيخ املقززة تفوح يف ممر البن�ء 
واأ�سوات بلغ�ت ل تفهمه� جتد طريقه� عرب احليط�ن. عندم� فتحت 
حم�ته� و�سقيقة زوجه� الب�ب ل�ستقب�له�، مل تكن ق�درة حتى على 
ف�إن  ل�سدة م� ك�نت �سفت�ه� متجمدت�ن من الربد. كذلك  البت�س�م 
ع�س الزوجية هذا بدا له� من اللحظة الأوىل كزريبة. ال�سقة �سغرية 
جدًا تت�ألف من غرفة جلو�س �سيقة من �سمنه� ركن الطع�م وركن 
املطبخ، ثم غرفتي نوم �سغريتني متق�بلتني. اأر�سية ال�سقة اخل�سبية 
وب�لإ�س�فة  اأث�ثه� رث ومهرتئ،  و�سخة،  بو�سوح وجدرانه�  مت�سققة 
الغرفة  �سدر  يف  ب�خلردوات.   ممتلئة  ك�نت  حجمه�،  �سغر  اإىل 
ف�ترينة قدمية بع�س اأبوابه� خملوعة، وتتكئ على ثالثة اأرجل وكومة 
كل  تختلف  وكوؤو�س  �سحون  وفيه�  الرابعة،  الرجل  حمل  الكتب  من 
واحدة منه� عن الأخرى، وميلوؤه� الرتاب. الكنب�ت يف ال�س�لة كل 
واحدة مرقعة بقم��س مهرتئ يختلف عن الآخر. الأ�سرة يف غرفتي 
النوم خف�ست من الأوزان التي ت�ستلقي عليه�. اأعيد ا�ستخدام بع�س 
لو�سع مزيد  الزواي�  اإىل ط�ولت يف  بتحويله�  املمتلئة  ال�سفر  �سنط 

من اخلردة. 
مل تكن �سحر لتتخيل اأن اأ�سرة " كندية" ت�س�فر اإىل املغرب كل �سنة 
لل�سي�حة تقطن يف مك�ن و�سيع كهذا، واأن يكون لهذه الأ�سرة ذوقً� 
مت�سداأ. كتعليق على �سدمته� الوا�سحة، ق�لت حم�ته� " تعرفني ي� 

�سحر، خ�س�رة اأن ن�ستثمر اأموالن� يف بيوت الآج�ر". 
- لكن اأنتم ت�سكنون هذه ال�سقة منذ ثم�ين �سنوات على حد علمي. 

- اإيــــــــــــــــــــــه، املك�ن ب�أن��سه، األ�ست فرحة بلق�ئن�؟
- طبعً�!

ح�سلت بع�س املج�دلت بني �سحر وزوجه� قبل قدومه� حول ال�سكن، 
فهي ك�نت تريد القدوم مب��سرة اإىل �سقة اأحالمه� لكنه ك�ن دائمً� 

يجيبه� ب�أنه �سي�سرب وينتظره� حتى ت�أتي وتخت�ر ال�سقة التي تعجبه� 
والعف�س الذي تتمن�ه.

تف�ج�أت �سحر اأي�سً� ب�أن حيط�ن ال�سقة احل�لية من اخل�سب امل�سغوط 
وكذلك اأبوابه� وهكذا فهي غري ع�زلة لل�سوت، وهذه الأخرية بدون 
اأقف�ل. وعليه فقدت العرو�سة اأي اإح�س��س ب�خل�سو�سية يف حي�ته�. 
م��سمعت�ه  على  ال�سب�ح  يف  اأحي�ن�  تعلق�ن  وابنته�  حم�ته�  وك�نت 
يف الليل من ب�ب املزاح " مم... ك�نت �سهرة اأم�س كله� هم�س" اأو 

ن��سفة". اأم�س  �سهرة  "ك�نت 
 "متى ننتقل اإىل �سقتن� اخل��سة؟" �س�رت ت�س�أل زوجه� تكررًا.  

- مل ل حتبني اأمي واأختي الودودتني؟ يجيبه� بخيبة وغ�سب. 

- اأحبهم�، لكني فقط اأريد بع�س اخل�سو�سية معك. اأريد اأن اأرتدي 
لك بع�س م� ا�سرتيته من اأجلك. 

- يف الربيع عندم� يتح�سن الطق�س نبحث عن �سقة اأكرب تكون لك 
فيه� خ�سو�سية اأكرث. 

- لكنك وعدتني ب�أنن� �سننتقل اإىل �سقتن� اخل��سة مبجرد و�سويل.  

اأ�سبحت خيبة �سحر ووجهه� الع�ب�س معدي�ن يف الأ�سرة. اأم العري�س 
واأخته اأي�سَ� �س�رت� تنزعج�ن من وجوده� ومن كل ت�سرف�ته�. هم� 
البيت  رجل  اأن  هو  اآخر،  اأحالم  ع�مل  يف  قدومه�  قبل  ك�نت�  اأي�سً� 
واأن  املك�ن،  �سحك�تهم  متالأ  اأطف�ًل  و�سينجب  �سيتزوج  احلبيب 
�ستت�أقلم ب�سرعة على جوهم  ال�سغرية  الأ�سول  الطيبة بنت  زوجته 
وتنخرط يف اأ�سرتهم ال�سغرية. هو اأي�سً� ك�ن يعترب نف�سه " لقطة" 
وتف�ج�أ بعد كل تلك اللهفة التي اأظهرته� �سحر اأثن�ء اخلطبة واأثن�ء 
الذي تظهره مبجرد مل  الربود  الزواج بكل هذا  بعد  النتظ�ر  فرتة 
ال�سمل.  ك�ن يحكم عليه� ب�أنه� تركل النعمة. طلبت �سحر اأن تذهب 
للمه�جرين، عله�  الدولة جم�نً�  التي تقدمه�  الفرن�سية  اإىل دورات 
من  اأحدًا  لكن  البيت،  جو  من  قلياًل  تخرج  بنف�سه�-  قلياًل  تختلي 
اأهل البيت مل يقبل بذلك، خ�سية اأن تعرف الق�دمة اجل�هلة بحقوق 
الكل يجيبه�  للتنزه، لكن  ال�سوق  اإىل  الذه�ب  املراأة يف كندا. تريد 

ب�أنه� يفرت�س اأنه� اأح�سرت جه�زه� ك�ماًل فم� ح�جته� لل�سوق؟! 

ت�ستدعي  ح�لة  يف  تكن  ومل  �سحر،  فيه�  حملت  اأ�سهر  ثالثة  مرت   
الفرح. ا�ست�قت اإىل اأهله� ول ت�ستطيع احلديث معهم بحرية وارتي�ح 
يوم  يف  لكنه�  دائمً�.  القريب  اجلوار  يف  زوجه�  واأخت  حم�ته�  لأن 
من الأي�م علمت ب�أن والده� قد اأ�سيب بجلطة قلبية واأنه يف العن�ية 
اأبيه�،  لروؤية  العودة  تريد  �سديدة.  واأ�س�بته� ح�لة �سدمة  املركزة، 
لكن الثالثة الب�قني اأج�بوا: "لي�س من عرو�س تزور اأهله� بعد ثالثة 
يوميً�  تت�سل  �س�رت  الطي�رة".   تذاكر  ت�أمني  ن�ستطيع  ل  اأ�سهر. 

لتطمئن على اأبيه�. 

للنقود!  هدر  هذا  اجلواب.  نف�س  يوم  وكل  تت�سلني  يوم  كل   "
القليل  تهدرين  هن�  واأنت  يوميً�  �س�ع�ت  ع�سر  للعمل  يغيب  زوجك 
التي تقويك  الفيت�مين�ت  اأن ت�سرفيه� على  الذي يوفره؟! خري لك 

وت�س�عدك يف حملك"  

ال�سدمة  اأثر  اأ�س�بيع على هذه احل�ل تويف والده�. على  بعد ثالثة 
البعري  ظهر  ق�سمت  التي  الق�سة  اجه��سه�  وك�ن  �سحر،  اأجه�ست 

كف  بلط�سة  اخلرب  ا�ستقبل  الذي  اأي�سَ�  ولزوجه�  حلم�ته�  ب�لن�سبة 
على وجهه�. 

- اأنت اإن�س�نة اأن�نية وم�ستهرتة ول تفكرين اإل بنف�سك. 

- هذا الذي م�ت هو اأبي الغ�يل، كيف تريدون مني اأن اأت�سرف؟  

اأجوبة  ب�سبب قلة مراع�ة اجلميع مل�س�عره�، عال �سراخه� وكذلك 
اجلميع. وع��ست الأ�سرة فرتة يف جو م�سحون من الغ�سب واحلنق. 
اأمه  مع  �سج�ر  ليجده� يف  املنزل  اإىل  زوجه�  فيه  ع�د  يوم  ج�ء  ثم 

وك�ن متعبً� و�سجرًا من العمل. ا�ستقبلته بقوله�: 
- اأريد العودة اإىل املغرب!

- فلتذهبي اإىل جهنم !
- هي� نحجز يف الطي�رة

- لن اأدفع لك قر�سً�
- لكن يل عندك مهرًا 

- حرب على ورق 
- �س�أبيع م�س�غي

- هل عندك م�س�غ غري م� األب�ستك اإي�ه يف حفل الزف�ف؟ هذا يل 
اأ�ساًل. 

- اأريد الرجوع اإىل املغرب، اأريد اأن اأتخل�س منكم جميعً�! 

عندئذ ث�ر الوح�س الك�من يف زوجه� وانه�ل عليه� �سربً� موجعً� يف 
وهو  موؤخرته�  يف  ركلة  ركله�  جدًا.  مذعورة  ك�نت  وهي  مك�ن،  كل 
جرت  وعي  بدون  النعمة!  ترف�سني  كم�  الرف�سة  هذه  خذي  ي�سرخ: 
الطريق  يف  جرت  البن�ء.  ومن  البيت  من  وهربت  الب�ب  اإىل  �سحر 
وهي تبكي كمجنونة حتى ق�دته� قدم�ه� اإىل حديقة قريبة ا�ستلقت 
فيه� على اأحد املق�عد وغطت يف نوم عميق. ا�ستيقظت بعد �س�عتني 
على اأ�سوات الأطف�ل الفرحة، ثم �سرت يف ج�سده� ق�سعريرة ب�ردة. 
منه�  اقرتبت  م�  �سرع�ن  ب�لبك�ء.  ف�أجه�ست  له�  م� ح�سل  تذكرت 
هذه  اأح�سرته�  به�.  م�  لت�س�أله�  عربية  اأنه�  �س�دف  �س�بة  �سيدة 
ال�سيدة لياًل اإىل امللج�أ وودعته� بقوله�: ل تخ�يف ي� اأختي- اأنت الآن 

يف اأم�ن حقيقي، وبني ن�سوة رحيم�ت. 

بقلم: هدى البني

قلوب ملأى بالأمل والأمل 
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مع بداية كل ع�م نودع ع�مً� رمب� حمل معه جن�ح�ت اأو ف�سل، رمب� 
فقدن� عزيزًا اأو ك�سبن� اأ�سخ��سً� ك�ن لهم الأثر اجلميل والإيج�بي يف 
اأجمل ل حم�ل،  الق�دم  اأن  و  اأمل وثقة،  الع�م بكل  حي�تن� لن�ستقبل 
لن�  يجلبون  الذين  ال�سلبيني  والأ�سخ��س  الأفك�ر  من  لنتخل�س 

التع��سة وميت�سون ط�قتن� الإيج�بية و�سغفن�.
اأولوي�تك، و اكتب على ورقة تراه� ب�سكل  رتب اأهدافك، اأحالمك، 
اإىل  اأهدافك  ق�سم  الع�م،  هذا  تنجزه  اأن  تريد  الذي  م�  متكرر 
من  دعك  املدى،  بعيدة  واأهداف  املدى  ق�سرية  اأهداف  ق�سمني: 
كل  رغم  جديد  من  اإبداأ  الأطالل،  على  والوقوف  والتخبط  الندم 
الإن�س�ن  اإن  الن�سي�ن.  نعمة  وهبن�  ف�هلل  والنك�س�رات،  اخليب�ت 
وين�سى  يتخطى  اأن  على  ق�در  وقدره  اهلل  بق�س�ء  واملوؤمن  احلكيم 
ويتن��سى كل م� مّر به من م�آ�سي وخيب�ت يف حي�ته، والقوي هو الذي 
بعد مدة من الزمن يتذكره� ويبت�سم وي�سخر منه� اأي�سً�، كثري من 
والوقوف  ال�سلبية  الذكري�ت  وا�سرتج�ع  ب�لندب  ي�ستلذون  الن��س 

املنحو�س املح�سود.  الإن�س�ن املظلوم  اأن�  به�  ويتغنى ويرتمن  عنده�، 
الهم  يجلبون  اإنهم  خم�لطتهم،  حتى  اأو  اأحدهم  تكون  اأن  اإحرت�س 

والغم والط�قة ال�سلبية .
اأن هذه احلي�ة الدني� م�هي ال جمرد ممر  اإن الإمي�ن والعرتاف 
نف�سك  مع  العرتاف  هذا  الآخرة،  احلي�ة  هي  واأنقى  اأجمل  حلي�ة 
الأمور  ور�س�، ومن  ب�سالم داخلي  ت�سعر  ب�أن يجعلك  وجوفك كفيل 
اإن  الغفران،  هي  الداخلي  والر�س�  ب�ل�سالم  اأي�س�  ت�سعرن�  التي 
لن�ستبدلهم�  وال�سغينة،  احلقد  القلب  وي�سني  الروح  يتعب  م�  اأكرث 
عن  كليً�  ب�لتج�هل  نقدر  مل  واإن  واحلب،  والتغ�س��سي  ب�لت�س�مح 

املوقف اأو ال�سخ�س .
اأفك�رك  اأو  واإقن�عهم مبواقفك  الآخرين  اإر�س�ء  توقف عن حم�ولة 
خم�لفة  وظروفهم  به�،  ترى  التي  ب�لعني  يرون  ل  فهم  ب�لقوة، 

لظروفك.
البدنية  وال�سحة  ب�لنف�س  ف�لهتم�م  وبــروحــك،  بج�سدك  اهتم 
اأخريًا  ب�لنف�س.  والثقة  ب�لر�س�  ال�سعور  على  ي�س�عد  واجل�سدية 

الق�رئ جتنب قدر امل�ستط�ع من �سم�ع وم�س�هدة حمط�ت  عزيزي 
الدني�  وت�سد  عزميتك  من  تهبط  اأن  كفيلة  فهي  العربية،  الأخب�ر 
Regards مـــظـــلـــمـــة..................  وجتعله�  وجــهــك  يف 

خطوات ت�شاعدنا على بدء عام جديد بكل اإيجابية

بقلم فاطمة خوجة

ب�لكثري  الطويل بحقب متنوعة حفلت  ت�ريخه�  الب�سرية عرب   مرت 
من الرواي�ت الت�ريخية،  وعلى كرثة هذه الرواي�ت وتعدد اأطرافه� 
فقد �س�ب بع�سه� الت�س�رب واكتنف بع�سه� الغمو�س و وقعت فري�سة 

لختالف الأهواء والآراء، بل اختلط بع�سه� ب�ملب�لغ�ت والأ�س�طري.
ظهر  اجلينية،  والأبح�ث   DNA الدن�  حتليل  تقني�ت  تطور  ومع   
ليقدم   ،genomic archaeology اجلينومي  الآث�ر  علم 
اأدلة علمية ت�س�عد على معرفة اأ�سول الأفراد والع�ئالت وال�سعوب، و 
درا�سة حركة تزاوجه� واختالطه� وهجرته� يف اأ�سق�ع الأر�س على 
مر الع�سور. اأم� ب�لن�سبة لالأ�سل اجليني والعرق فقد ن�سفت الأبح�ث 
اأ�س��س العن�سرية املبنية على مفهوم العرق النظيف، فكل  اجلينية 
ان�س�ن على �سطح الكوكب لديه مزيج جيني من اأ�سول خمتلفة  توؤرخ 

لت�ريخ من الهجرات والتزاوج.
 ميكن ب�للجوء للتحليل اجليني الدقيق واأدواته تقدمي روؤى جديدة 
لالأحداث الت�ريخية وت�أكيد اأو نفي الكثري من الرواي�ت، ومل يعد من 
ب�ب اخلي�ل العلمي اإمك�نية الرجوع اإىل الت�ريخ لتدقيقه ومتحي�سه 
عن طريق فح�س عين�ت احلم�س النووي DNA الذي بداأ ب�سرد 

التف��سيل الدقيقة عن ت�ريخ الب�سرية.
 �لتحاليل �جلينية تعيد كتابة �لتاريخ 

القبور  من  النووية  الأحم��س  تخرج  والع�سرين  احل�دي  القرن  يف   
بعد وف�ة اأ�سح�به� ب�آلف ال�سنني، لتنطق ب�حلقيقة املدفونة وتكتب 
الت�ريخ على حقيقته، اأم� مقولة اأن احلقيقة تدفن مع اأ�سح�به� فقد 

عف� عليه� الزمن.
 تعتمد التح�ليل اجلينية على جمموعة من املعطي�ت، فدرا�سة ال�سبغي 
لتتبع  من��سبة  و�سيلة  هو  الذكور،  يتوارثه  الذي    Yالذكري اجلن�سي 
الأن�س�ب الأبوية . اأم� احلم�س النووي امليتوكوندري الذي يرثه الب�سر 
الذكور منهم والن�ث من اأمه�تهم )حواء امليتوكوندرية(  هو الو�سيلة 
اجل�سدي   النووي  احلم�س  بينم�  المومية.  الأن�س�ب  لتتبع  الأمثل 
autosomal DNA  الذي يحتوي على معظم جين�تن� الوراثية 
ب�لأمرا�س  وا�س�بتن�  والدراكية  اجل�سدية  �سف�تن�  عن  امل�سوؤولة 
اخل�س�ئ�س  يف  والختالف   الت�س�به  درا�سة  يف  ي�سهم  فهو  املختلفة، 
بينه�.  القرابة  و�سالت  الب�سرية  لدى اجلم�ع�ت  واملعرفية  اجل�سدية 

ويلج�أ الب�حثون اإىل درا�سة احلم�س النووي امل�ستخرج من رف�ت املوتى 
وكذلك  اجلزيئية،  البيولوجي�  تقني�ت  ب��ستخدام  املحنطة  واجلثث 

.C14 حتديد عمره� ب��ستخدام تقنية الكربون امل�سع
 ق�س�س تاريخية تعيد �جلينات كتابتها

 ق�سة �لأخوين خنوم نخت ونخت عنخ
 يعد هذان املومي�وان من اأقدم واأ�سهر املومي�ءات املوجودة يف متحف 
ع�م ١٩07،  الع�مل برتي  يد  على  اكت�س�فهم�  واللذين مت  م�ن�س�سرت 
والذي لط�مل� اأث�ر جدًل كبريًا حول اأ�سلهم� و درجة قرابتهم�، حيث 
ك�ن يعتقد اأنهم� اأبن�ء اأحد احلك�م املحليني. ويف ع�م 20١5 متكن 
املومي�وين،  اأ�سن�ن  علم�ء م�ن�س�سرت من حتليل عين�ت م�أخوذة من 
وك�نت نت�ئج التحليل اجليني توؤكد اأنهم� اأخوان من اأم واحدة حيث 
ي�سرتك�ن يف دن� املتيوكوندري�، بينم� ك�ن ال�سبغي الذكريY خمتلفً� 

مم� يثبت اأنهم� من اأبوين خمتلفني.
 توت عنج �آمون، �لفرعون �ل�سغري

 ك�ن للتحليل اجليني الدور الب�رز يف الك�سف عن اأن مومي�ء مقربة 
55  يف وادي امللوك هي لأخن�تون والد توت عنخ امون، وهو �س�حب 
حتليل  ك�سف  فيم�  الفرعوين،   الت�ريخ  يف  توحيدية  دي�نة  اأ�سهر 

احلم�س النووي لتوت عنخ امون اأن والدته مل تكن نفرتيتي.
 كم� ك�سفت التح�ليل اجلينية لع�ئلة توت عنخ امون ا�س�بته� بعدد من 
الت�سوه�ت ن�جمة عن ع�دة زواج الأخوة، ومنه� مر�س كوهلر الذي 
يدمر اخلالي� العظمية، وان توت عنخ امون ك�ن يع�ين من التف�ف 
للداخل.  واأ�س�بعه� معقوفة  القدم  فيه كعب  يكون  ت�سوه  وهو  القدم 
املومي�ء، مم�  املالري� يف  التح�ليل وجود جين�ت طفيلي  كم� تظهر 

يرجح  اأن وف�ته املبكرة ك�نت ب�سبب م�س�عف�ت مر�س املالري�، مم� 
ينفي ق�سة اغتي�له التي ظلت �س�ئدة ل�سنوات طويلة. 

 �ملومياء �ل�سارخة
ال�س�رخة  املومي�ء  ق�سة  تف��سيل  النووي  احلم�س  درا�سة  ك�سفت   
ال�سهرية  والتي مل تكن حمنطة على الطريقة الفرعونية، بل ملفوفة 
وقد ظلت ق�سة   . للمتويف  اه�نة وعق�ب  يعد  والذي  امل�عز  يف جلد 
هذه املومي�ء جمهولة لفرتة طويلة، وهي ل�سخ�س �س�ب مفتوح الفم 
ويظهر عليه اخلوف والرعب. وقد تبني من خالل التحليل اجليني 
والذي ك�ن ا�سرتك يف موؤامرة  الث�لث )بنت�ور(  انه� لبن رم�سي�س 

اغتي�ل اأبيه فيم� عرف مبوؤامرة احلرمي ال�سهرية.
 �آمال وحتديات:

اأ�س�س  و�سع  نحو  الطريق  بداية  يف  اجلينومي  الآث�ر  علم  يزال  ل   
البحث وتطوير اأدواته وابتك�ر منهج علمي دقيق ميكن العتم�د على 
قلة  منه�  عديدة  بعوائق  ت�سطدم  تزال  ل  والتي  نت�ئجه،  موثوقية 
العين�ت ال�س�حلة للتحليل و�سعوبة احل�سول على احلم�س النووي 
املن�طق  يف  خ��سة  املن�خ  ت�أثري  اإىل  ا�س�فة  القدمية،  العين�ت  من 
احل�رة والرطبة، على عك�س العين�ت امل�أخوذة من املن�طق الب�ردة 
ك�سيبريي� والتي حفظت حتت ثلوجه� الكثري من الأحم��س النووية 
ذات اجلودة الع�لية. كم� يجب اأن تو�سع مع�يري معتمدة تلغي ت�أثري 
والعرقية  الدينية  وميولهم  امل�سبقة  وافرتا�س�تهم  الب�حثني  اأهواء 
اأن توؤثر ب�سكل غري مب��سر على تف�سري نت�ئج التح�ليل  والتي ميكن 

وتعطي معلوم�ت منحرفة عن الواقع.
د.منى كيال و د.حممد فتحى عبد �لعال

قراءة التاريخ
على اأ�شطر الدنا
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�لنجمات  �أكرث  �إحدى  �لعام  هذ�  كانت  �لنور  عبد  �سريين 
�لعربيات �أناقة، وقد ر�سدنا لها على مد�ر �ل�سنة ول �سيما 
يف هذين �ل�سهرين �ملا�سيني، عدًد� من �لطاللت �ملميزة، 
و�لتي  لل�سهر�ت،  �ملنا�سبة  �ل�سو�ريه  �لأزياء  يف  �سيما  ل 
ز�هية  وباألو�ن  بر�قة  �أقم�سة  من  م�سنوعة  �أغلبها  كانت 
ت�سكل  �أن  �ملمكن  من  �لطاللت  وهذه  حيوية،  وجذ�بة 
�أفكاًر� مثالية ل�سهر�ت نهاية �لعام، ولهذ� �خرتنا ت�سكيلة 
�طاللت من �سريين عبد �لنور لت�ستوحي منها حلفلة ر�أ�س 

�ل�سنة، و�إليِك بع�س �لأمثلة
ف�ستان من ر�مي قا�سي تاألقت به �سريين عبد �لنور

ت�ألقت �سريين عبد النور موؤخًرا يف اطاللة لفتة يف ف�ست�ن بت�سميم 
Rami Kadi، من املممكن  ع�سري ومميز من رامي ق��سي 
� ل�سهرة راأ�س ال�سنة، اأوًل ب�سبب قم��سه الرباق  اأن يكون خي�ًرا مث�ليًّ
 � امللون، وب�سبب ق�سته املبتكرة مع الفتحة الطويلة على ال�س�ق، واأي�سً
من ن�حية الك�س�ك�س الأورغ�نزا التي زينته بطريقة لفتة، وقد ن�سقت 

معه �سريين �سندًل اأ�سود بكعب ع�ٍل، واأقراًط� م��سية ب�رزة

�سريين عبد �لنور يف ف�ستان بر�ق من ر�مي قا�سي

اعتمدته�   Rami Kadi ق��سي  رامي  من  ث�نية  لفتة  اطاللة 
�سريين عبد النور موؤخًرا يف ف�ست�ن �سهرة براق، ق�سته تبدو وك�أنه 
امللونة  ب�ل�سراريب  م�ك�سي مزينة  تنورة  مع  الف�سي  ب�للون  كور�سيه 
الق�سم  من  ت�ستوحي  اأن  اللوك  هذا  يف  املمكن  من  ولهذا  الالمعة، 
العلوي كور�سيه مع تنورة اأو بنطلون اأ�سود، اأو من املمكن اأن ت�ستوحي 

من الق�سم ال�سفلي فكرة تنورة ق�سرية تن�سيقه� ب�أ�سلوب �سب�بي

ف�ستان ق�سري بر�ق باللون �لأ�سود
�ختارته �سريين عبد �لنور

يف من��سبة ح�سرته� �سريين عبد النور موؤخًرا �س�هدن�ه� يف اطاللة 
ب�للون  ق�سري  ف�ست�ن  عن  عب�رة  وك�نت  ب�لأ�سود،  ولفتة  جذابة 
قم��س  من  م�سنوع   Philip Plein بلني  فيليب  من  الأ�سود 
اخت�رت  وقد  طويلة،  واأكم�م  ع�لية  بي�قة  ال�سيفون،  وقم��س  براق 
قلوب  �سكل  على  لفتة  واأقراًط�   ،� اأي�سً براقة  كالت�س  حقيبة  معه 

تدّلت على اأكت�فه�

�سريين عبد �لنور م�سرقة يف جمب�سوت �أحمر

ت�ستطيعني  ومبتكرة،  �سب�بية  اطاللة  عن  تبحثني  كنِت  ح�ل  يف 
يف  النور  عبد  �سريين  اعتمدته  الذي  اللوك  هذا  من  ت�ستوحي  اأن 
من  مميز  اجلمب�سوت  ت�سميم  اإّن  حيث  الأحمر،  ب�للون  جمب�سوت 
ن�سقت معه �سريين  وقد  الي�قة،  زين  ن�عم  ك�سك�س  ومع  اأكم�م  دون 

�سندًل ذهبيًّ� بكعب ع�ٍل وبع�س املجموهرات امل��سية الف�خرة

من  ال�سنة  راأ�س  حلفلة  النور  عبد  �سريين  من  ا�ستوحيه�  اطاللت 
الذي  اللوك  واخت�ري  الع�م،  هذا  به�  ت�ألقت  خمتلفة  من��سب�ت 

ين��سبِك من ن�حية الق�سة اأو اللون اأو القم��س

�مل�سدر : جملة �سيدتي 

اخرتنا لك ت�شكيلة اإطللت من
�شريين عبدالنور لت�شتوحي منها حلفلة راأ�س ال�شنة

د�ئمًا ما تعتمد جموهر�ت �أيام �لعمل 
على �لب�ساطة و�لنعومة و�لرقي لإكمال 

�إطاللتك باأجمل �لطرق
و�ليوم، تعريف على هذه �ملجموعة �لتي 
�خرتناها لك من �سال�سل �لذهب �لأ�سفر 
�ملزينة بلم�سة ناعمة من �لأملا�س �لأبي�س

�سل�سال من مي�سيكا
من عالمة مي�سيك� Messika، اخرتن� لك �سل�س�ل 

ذهب اأ�سفر ن�عم وع�سري مزين بحجر الأمل��س الأبي�س 
ال�سغري يف الو�سط

�سل�سال من كارتييه
ومن عالمة ك�رتييه Cartier، اخرتن� لك �سل�س�ل 

ذهب اأ�سفر مع خ�متني يف الو�سط مزين بلم�سة ن�عمة من 
الأمل��س الأبي�س

�سل�سال من �سوبارد
ومن عالمة �سوب�رد Chopard، اخرتن� لك �سل�س�ل 

ذهب اأ�سفر مزين بلم�سة اأنثوية من الأمل��س الأبي�س يف 
الو�سط

�سل�سال من ميلي�سا كاي
ومن عالمة ميلي�س� ك�ن Melissa Kaye، اخرتن� 
لك �سل�س�ل ذهب اأ�سفر ١٨ قرياط ع�سري مزين بحجر 

الأمل��س الأبي�س يف الو�سط

�سل�سال من �سوز�ن كالن
 ،Suzanne Kalan ومن عالمة �سوزان ك�لن

اخرتن� لك �سل�س�ل ذهب اأ�سفر ١٨ قرياط مزين ب�أحج�ر 
الأمل��س الأبي�س يف الو�سط بطريقة ع�سرية

�سل�سال من لوي فيتون
ومن عالمة لوي فيتون Louis Vuitton، اخرتن� 
لك �سل�س�ل ذهب اأ�سفر مزين بتوقيع العالمة يف الو�سط 

وحجر الأمل��س الأبي�س اإىل ج�نبه

�سل�سال من فان كليف �ند �آربلز
 Van Cleef & ومن عالمة ف�ن كليف اند اآربلز

�سكل  على  اأ�سفر  ذهب  �سل�س�ل  لك  اخرتن�   ،Arpels
زهرة مزين بحجر الأمل��س الأبي�س يف و�سطه�

�سل�سال من �أنيتا كو
ومن عالمة اأنيت� كو Anita Ko، اخرتن� لك �سل�س�ل 

ذهب اأ�سفر ١٨ قرياط مزين ب�أحج�ر الأمل��س الأبي�س 
الدائرية الكثرية يف الو�سط

�مل�سدر : جملة �سيدتي

جنوم
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من ت�سنيع �خليوط �جلر�حية �إىل عامل �لطري�ن 
�ل�سر�عي و�لت�سلق و ع�سر�ت �جلو�ئز �لعاملية

�لعلم �ل�سوري من دم�سق �ىل قمة �يفر�ست
كتب �ل�سحفي -عبد�هلل قطيني:

املهند�س ط�رق �سعدة فرن�سي من اأ�سل �سوري وهو من مواليد مدينه 
حم�ة ال�سورية ع�م ١٩7٨وح�ئز على اج�زة يف الهند�سة امليك�نيكية 
من ج�معة ت�سرين ع�م 2000  ويعمل يف جم�ل ال�سن�ع�ت الطبية، 
حيث ميتلك معمال ل�سن�عة اخليوط اجلراحية يف مدينة د�سلدورف 
�سنتني  و قد ح�سل منذ  فرن�س� منذ ع�م 2007  ومقيم يف  الأمل�نية 

على اجلن�سية الفرن�سية.

امليك�نيكية  الهند�سة  ع�مل  يف  املميزة  جن�ح�ته  من  وب�لرغم 
وال�سن�عة اإل اأن ه�ج�س الطريان بقي يرافقه وعمل لتحقيق حلمه 

الذي ك�ن يراوده دائم� واأبدا.

يقول املهند�س �سعدة: يف ع�م 20١6 ح�سلت على اإج�زة طي�ر جت�ري 
من اك�دمييه ايال للطريان يف الردن ، و مل يكن بهدف العمل ابدا ، 

اإمن� لتحقيق حلمي يف الطريان .

واأ�سبحت اأم�ر�س الطريان ال�سراعي بكل انواعه:

• الرباغاليدر

•الرباموتور

احلراري •املنط�د 

الدلت� •طريان 

وي�سيف: لقد قمت بتنظيم عدد من التجمع�ت

الوطن  يف  احلرارية  للمن�طيد  جتمع  اأكرب   2007 ع�م  يف  اهمه�  و 
العربي مب�س�ركة ١50 منط�دا حراري� من 32 دولة وذلك يف مدينة 

تدمر ال�سورية.

العربي  الوطن  يف  للرباموتور  جتمع  اأكرب  اأقمن�   200٩ ع�م  يف  و 
مب�س�ركة 200 طي�ر من ٤0 دولة ط�روا مع� فوق مدينة دم�سق.

ويف ع�م 20١2 ح�سلت على الع�سوية الدائمة يف الحت�د الفدرايل 
.ffa الفرن�سي للطريان اخلفيف

يف   20١١ ع�م  ب�لرباموتور  اأوروب�  بطولة  على  ح�سلت  قد  وكنت 
امل�ني�.

ومن قبله� كنت قد اأ�سبحت رئي�س� للجنة التحكيم يف معر�س العني 
للطريان الم�رات العربية املتحدة ع�م 20١0.

ب�ل�س�فة اىل اأنني اليوم ع�سو جلنة تنظيم دائم يف مهرج�ن �س�نت 
هيالري يف جب�ل اللب ، الذي يبلغ عدد امل�س�ركني فيه حوايل

٤500 طي�ر كل ع�م .

كم� ح�سلت على الع�سوية الدائمة يف الحت�د الع�م للمن�طيد ع�م 
.20١6

ومت تكرميي يف ع�م 20١0 بو�س�م رائد من اجل�معة العربية  لن�سر 
ثق�فة الطريان يف الوطن العربي.

ال�سراعي  للطريان  ن�دي�  اأ�س�ست  فقد  احلبيب  بلدي  �سورية  يف  اأم� 
ال�سوري ع�م2007.

وعدد الطي�رين ال�سوريني يف الن�دي ٩ طي�رين �سراعيني.

ويقول املهند�س ط�رق �سعدة: لقد بلغ عدد م�س�رك�تي الدولية اأكرث 
 2٨ يتج�وز  عليه�  ح�سلت  التي  امليدالي�ت  وعدد  م�س�ركة   ١00 من 

ميدالية بني مركز اأول اأو ث�لث.

وب�ل�س�فة اىل الطريان ال�سراعي ف�إن املهند�س �سعدة مي�ر�س هواية 
ت�سلق اجلب�ل حيث ق�م

بتنظيم رحلة بداأت يف ع�م 200٨ حتت ا�سم رحلة العلم ال�سوري من 
دم�سق اىل ايفر�ست 

ت�سلق  خالله� اعلى �سبع قمم يف الع�مل 

نه�يته� قمة ايفر�ست و�سملت:

كين� ب�لوا 

كلمنج�روا 

الربوز 

اكوان�غوا 

القطب ال�سم�يل 

القطب اجلنوبي

م�كينلي

مونبالن

ويقول املهند�س �سعدة عن انطب�عه عن هذه الرحلة ب�أنه� ك�نت من 
على  ا�سرار  و  كبري  �سغف  و  مغ�مرات  حتمل  التي  الرحالت  اأجمل 

الو�سول اىل القمة و مالم�سة ال�سحب.

املهند�س طارق �شعدة فرن�شي من اأ�شل �شوري ق�شة جناح
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Province invests in Boys and Girls 
Club after-school program

OTTAWA — Ontario's government is 
helping keep kids healthy and active 

in the nation's capital by providing $260,000 
to the Boys and Girls Club of Ottawa.

Lisa MacLeod, Minister of Heritage, Sport, 
Tourism and Culture Industries, was joined 
by Carleton MPP Goldie Ghamari and Ottawa 
West—Nepean MPP Jeremy Roberts at the 
Tomlinson Family Foundation Clubhouse to 
announce that Ontario is providing funding to 
the Boys and Girls Club of Ottawa to expand 
their after-school program for school-aged 
children and youth.

"Participating in high-quality activities helps 
kids improve their grades and boosts their self-
esteem," said Minister MacLeod. "Ontario is 
pleased to support the Boys and Girls Club of 
Ottawa to provide no-cost, fun, supervised, and 
engaging activities to kids living in high-need 
neighbourhoods during the most vulnerable 
hours of the day."

"This investment provides thousands of at-risk 
children and youth with a safe and supportive 
place to go during the most vulnerable hours 
of the day," said Stephen Beckta, Board Chair 
of the Boys and Girls Club of Ottawa. "It 
also provides free purposeful after-school 
programs that enable young people to follow 
their dreams and reach their full potential as 
productive, caring and responsible young 
adults."

With this investment, the Boys and Girls Club 
will be able to expand their physical activity 
and life skill development programs, including 
leadership and social skills, aquatics, cooking 
clubs and creative arts.

"This will make a significant difference for 
the children and youth who participate in our 
after-school programs," said Colleen Mooney, 
Executive Director of the Boys and Girls Club 
of Ottawa. "Our programs provide young 
people with the opportunity to explore their 
interests, develop their strengths, and realize 
positive outcomes in physical activity, healthy 

eating, health and wellness and much more. 
These programs are critical because they keep 
kids healthy and active, and mitigate the risk 
of unhealthy behaviours."

"This is great news for children and youth 
across the national capital region. Child and 
youth after-school programs offer a healthy 
and positive way for them to discover and 
achieve their dreams and grow up to be 
healthy, successful, and active participants in 
society," said MPP Ghamari.

"It is great to see this kind of investment in 
an organization that does so much for our 
community," said MPP Roberts. "From seeing 
their work in my riding, I know how much of 
a positive impact these programs can have for 
families."

Ontario Helping Kids
Stay Active and Healthy

Court Bulletin

Core Precision, Two Directors Fined 
$200,000 For Failing to Obey 
Orders to Pay Workers

Convicted: Core Precision 
Technologies Ltd., operator of a plastic 
manufacturing plant at 1710 Midland Avenue, 
Toronto, Ontario and directors Domenic Colitto 
of Bolton and Edoardo Del Rizzo of Bolton. 

Description of Offence: 58 former employees 
were owed about $400,000 for unpaid wages 
and vacation pay; the amount owed to these 
employees ranged from between $2,400 to 
$32,000. The defendants failed to comply 
with orders to pay  when ordered to do so by 
an employment standards officer.

Date of Offence: In May 2009, orders to pay 
were issued to the company for about $490,000. 

In July 2009, orders to pay were issued to the 
company's directors, Domenic Colitto and 
Edoardo Del Rizzo, for about $425,000. The 
orders to pay were not appealed and were not 
paid.

Date of Sentencing: December 18, 2019.

Penalty Imposed:

The company and its directors pleaded guilty 
and were fined a total of $200,000 in provincial 
offences court in Old City Hall, Toronto, 
by Justice of the Peace Ajit Grewal; Crown 
Counsel Line Forestier.

The court also imposed a 25-per-cent victim 
fine surcharge as required by the Provincial 
Offences Act. The surcharge is credited to a 
special provincial government fund to assist 
victims of crime.

Background:

Failing to comply with an order to pay is 

a contravention of section 103(8) of the 
Employment Standards Act and an offence 
under section 132 of the act; an additional 
offence was committed under section 137(1) 
of the act.

Prior to sentencing the company and directors 
paid about $190,000 towards the orders to 
pay. The company still owes about $255,000 
to employees.

The company was fined $100,000 and the two 
directors were each fined $50,000 for failing 
to comply with the orders to pay.

In addition to the fines, the company and 
directors are required to pay the balance owed 
on the orders to pay.

About $3,600 was collected in separate 
garnishments in November 2009 and February 
2010.

 Government of Ontario

Today, Premier Doug Ford issued 
the following statement to mark 
the Christmas holiday:
"Christmas is a time to count our 

many blessings. It's a time to rest from work 
and school, spend time with family and 
loved ones, and exchange gifts.

As the year comes to a close, it's worth 
reflecting on how fortunate we are to live in 
this great province and in this great country. We 
have an opportunity to think of others and give 
back to those who are less fortunate, whether 
it's donating to a local charity or volunteering 
at your community soup kitchen.

I also want to take a moment and thank our 
men and women in uniform who keep us 
safe each and every day.
From Karla, myself, and the whole Ford 
family, Merry Christmas and Happy 
Holidays!"

 Government of Ontario

Statement by Premier Doug Ford on Christmas
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In "The One", a short story which recently won a writing contest hosted by the Consulate General of the United 
Arab Emirates in Toronto in partnership with Canadian Days Magazine and the University of Waterloo’s Renison 
University College, the Level IV Arts & Science student uses numerical characters — Zero, Seven-Tina, Two-Hunny, 
and more — to explore the concept of tolerance and acceptance in modern society.

Jessie Cartoon
jesscartoon@gmail.com

“Twenty-Two’s, Blues, and Brews” was 
plastered above the door. Clever, he thought. 
He couldn’t remember the last time he 
ventured to this part of the line. Living and 
existing right in the middle of R was okay 
though. Surrounded, safe. He didn’t even 
want to be at this dumb event, but Hunny and 
Lev insisted he try it out. The dating world 
was intimidating, forbidden territory for a guy 
like him. Was it possible to be completed by 
another? What does complete mean? He could 
never grasp it; his physiology prevented that. 
Nevertheless, he rolled into that bar and was 
greeted by an Equals. An Equals facilitating 
a dating event made him want to roll his eyes 
and chuckle at the same time. 
“Welcome to Natural Numbers and Connections 
speed dating night! Thank you for joining us 
tonight. The fee is only yourself… multiplied 
by 1.13 because we abide by government 
regulations and taxes,” she said sarcastically. 
“Can I see your ID?”
He passed her his SIN card, and her eyes 
widened slightly at the sight of his digit.
“Well lucky you—you don’t owe anything! 
You know, we only just allowed your type to 
come to these events. By definition, you’re 
sometimes considered a natural. Of course, 
no offense at all! I’m really all about equality. 
Geez, now you look upset. I am truly sorry. 
Have a seat at the table closest to the bar. I 
hope you find the one.”
He rolled over to the table, plotting his revenge 
on Hunny and Lev for making him come to 
this stupid thing. As he approached the striking 
woman, his thoughts immediately drifted off 

R and into the imaginary world. She was so 
even, so divisible. The buzzer rang, and before 
he was fully seated, she began speaking.
“I’m Twelve. I’ll cut to the chase, cuz I know 
what I want. I’ve had my fair share of bad 
digits – they simply wouldn’t divide me. Now 
that I’m a Bat Mitzvah, I’m a real woman, 
looking for a real man that can provide some 
division in my life.” 
“Your evenness is quite magnificent. Was that 
weird of me to say? Sorry... You probably 
know my friend Lev. You’re neighbors on 
R.”
“Yes, I know Lev. Glad she’s found someone—
Two-Hunny, or is it Hunny? Anyways, can 
you divide me or not?”
“Well, um, actually, I’m not able to divide 
you. But you can divide me!”
“Good Gauss! Don’t tell me you’re… yes, 
you are. Are you even a natural? Well, it’s 
been a pleasure meeting you—we could even 
be friends—but I really don’t want to be 
undefined.”
The buzzer went off. Defeated, he started 
rolling clockwise to the next table. Off to a 
great start, he thought sarcastically. As soon as 
he sat down, the woman began provocatively 
tracing her digit on his oh.
“Well hello, handsome. People call me Seven-
Tina, but you can call me whatever you like,” 
she said, growling slightly. 
“Hi, Seven-Tina. It’s nice to meet you. I quite 
like primes, actually. Sometimes I feel like 
a prime—got no factors either! So, what are 
your intere-" 
“Listen, sweet cheeks. I’m going to be 
honest, brutally honest. I’m looking to find 
someone who is up for some sweet, sweet 
multiplication.”
He had only made multiplication a few times 
before. He was able to get a product, but no 
matter who he did it with, it always created 
more of him, and Gauss knows R doesn’t need 
any more. Maybe Seven-Tina was different. 
Maybe she’d be fine with that product. 
“Thank you for your forwardness. I’m 
definitely open to multiplication. So… what 
kind of products are you looking for?”
“I’m open to anything…. except Zero. It would 
be Gauss-awful having to raise a miserable 
Zero. Talk about an identity crisis! But then 
again, only a Zero could produce a Zero.”
“Oh… of course…. I… I understand 

completely.”

“I’ve been blabbering so much that I didn’t 
even get your digits. And you are…?” 

Before he could respond, the buzzer rang 
(thank Gauss). As he rolled away, he faintly 
heard her call out, “What are your digits? 
Let’s multiply!” But he continued rolling, 
refusing to glance in her direction. If this next 
interaction was anything like the others… 
that’d be it! He’d roll on out of there, down R, 
and never look back. With nothing to lose, he 
sat down and began to rant. 

“I’m Zero. If you have an issue with that, I’ll 
leave right now. Or if you want to get to know 
me, the real me, you’d see I’m more than just 
my digit.”

“I like your confidence. I’m e.”

“e? But you’re not a natural.”

“Woah, buddy. You’re barely a natural either! 
I snuck in here disguised as Three. Close 
enough. I’ve always admired Zeroes. They 
don’t add anything to the table, but they also 
don’t subtract anything. Being irrational and 
stuff, I need that dependency in my life.” 

“Thank you! So, what’s your sign?”

“For the longest time, I was never important 
enough for one. Finally, I was given the letter 
‘e’ by papa Euler.”

“Funny you say that, because for like 5000 
years, I’d be denoted by an absence of a 
symbol. It affected me quite a bit. Really 
degrading stuff. It wasn’t until much later that 
I actually got my infamous oh.” 

“Also, I’m sure you know that I’m mostly 
used as an exponential these days. And me to 
the power of you is—”

“One,” he said, cutting her off. 

They gazed at each other for a few moments, 
then swiftly continued connecting. Turns out 
they lived only about 2.71828182846 doors 
down from one another! As soon as the buzzer 
blared, they strolled home together. Zero, 
who had been living marginally between 
the positives and negatives, evens and odds, 
rationals and irrationals, found someone who 
also felt like an outsider on R. Neither of them 
may be One, but together, they made One, and 
that was enough.
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2019 was the year that climate policy took a 
decisive turn in Canadian politics
Aaron Wherry · CBC News 
The second decade of the 21st century was not 
comforting.
The celebration of the so-called "end of 
history" turned out to be premature. Liberal 
democracy proved to be less than inevitable and 
progress could no longer by taken for granted. 
Populism, nationalism and authoritarianism 
reared their heads. New media fed our worst 
impulses.
The scales fell and all that remains unreconciled 
became clear. The stakes in our politics were 
thrown into stark relief. There was unrest in 
the streets and the planet was, quite literally, 
aflame.
It also may have been a good decade for 
climate policy in Canada.
This country wasn't immune to the political 
forces that came to the fore over the last 10 
years. Our most important trading partner and 
closest ally is in the throes of a political and 
social crisis. And our own politics experienced 
dramatic shifts — from the Conservative 
majority in 2011 to the Liberal majority in 
2015 — that may reverberate for years to 
come.
Stephen Harper created a durable political 
party that is firmly planted on the political 
right. Justin Trudeau is now leading the most 
activist federal government since Lester B. 
Pearson. The fates of their respective projects 
will define the pursuit of power in Canada for 
the foreseeable future.
The increasingly unavoidable realities of 
climate change will shape whatever comes in 
the next decade. But the work of the next ten 
years will benefit from significant progress 
made in the last ten.
It's not easy to feel good about anything related 
to climate change. The latest international 
conference ended without significant 

progress. Average temperatures continue to 
rise. The world's largest emitters still aren't 
doing enough. And after decades of failing 
to confront the problem, the impacts are no 
longer theoretical. The need for action is now 
urgent.

The provinces step up

But the last decade in Canada did see 
significant action. British Columbia's carbon 
tax, introduced in 2008, survived an election 
in 2009 and a change of government in 2017. 
The province's New Democrats, once opposed 
to the policy, became the first government to 
increase the levy in six years when they raised 
it to $35 per tonne in 2018.
In 2014, Ontario completed the phase-out of 
its coal-fired power plants — a change that is 
believed to have resulted in the single largest 
reduction in greenhouse gas emissions in 
North America. That same year, Quebec joined 
its cap-and-trade system with California's, 
creating the largest carbon market on the 
continent.
Climate policy in Alberta has lurched markedly 
from Rachel Notley's NDP government to Jason 
Kenney's United Conservative government, 
but at least two important elements remain: a 
planned phase-out of coal and a carbon levy 
for large industries. Meanwhile, in the wake 
of this fall's federal election, New Brunswick 
ended its opposition and agreed to implement 
a carbon tax on fuel.
Between 2010 and 2020, emissions in Ontario, 
Quebec, Nova Scotia and New Brunswick are 
projected to decline. They're expected to hold 
steady in British Columbia, Newfoundland 
and Labrador, Prince Edward Island and 
Manitoba.
Boosted by a combination of incentives 
in Ontario, Quebec and British Columbia, 
43,655 zero-emission vehicles were registered 
in Canada in 2018 — an impressive increase 

over the 518 such vehicles that hit the road in 
2011.

In 2009, wind and solar accounted for 1.2 per 
cent of the electricity generated in Canada, 
while coal and oil made up 13 per cent. In 
2020, wind and solar are projected to account 
for 5.5 per cent, while coal and gas are down 
to 7.6 per cent. Hydro, wave and tidal energy 
are expected to account for 61.4 per cent of 
electricity generation.

Federally, Stephen Harper's Conservatives 
were reluctant to act aggressively, but they 
were at least willing to match the fuel-
efficiency standards implemented by Barack 
Obama's administration in the United States. 
The pace of federal action has picked up 
markedly since 2015 — a federal carbon 
price, new regulations on methane emissions, 
billions of dollars in public funds committed 
to clean technology and "green infrastructure" 
and plans for a new clean fuel standard. 

In 2011, the Government of Canada's official 
projection showed national emissions rising 
through the decade, reaching 785 megatonnes 
in 2020. The projection published in 2018 
shows Canada's emissions reaching 704 Mt 
in 2020 — and then declining to 616 Mt by 
2030.

However belated, it's a move in the right 
direction.

It's also not nearly enough.

The new politics of carbon

Even once you take into account carbon credits 
for land-use changes, Canada's emissions 
were still projected to be 592 Mt in 2030, 77 
Mt short of our target. And the goal for 2050 
is now net-zero.

That is a daunting task. It remains to be seen 
whether our leaders have the will, the skill 
and the courage to get us there. And Canada's 
efforts, however far they go, address just one 
part of a global problem.

But it's also possible that — in Canada, at least 
— the politics of carbon have changed.

A decade ago, Stéphane Dion's proposal to 
implement a carbon tax was like a political 
albatross hanging around the thin shoulders 
of the Liberal leader. In 2019, 63 per cent of 
voters — more than 11 million Canadians — 
cast a ballot for a party that supported a price 
on carbon.

Read the full article at:
https://www.cbc.ca/news/politics/

climate-change-canada-2019-federal-
election-1.5405360

Sunlight breaks through dark clouds shining on a wind farm in Wilhelmshaven, on the North Sea 
coast of Germany this month. (Mohssen Assanimoghaddam/The Associated Press)

Some reasons for 
(cautious) optimism on the 
climate change front in 

2020
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Power outages and poor road 
conditions expected

CBC News ·
If you have presents you need to exchange, 
you might want to get to the mall today. 
Environment Canada says an ice storm could 
hit Ottawa late Sunday. 
The federal weather agency says rain is 
expected to start late in the afternoon and may 
taper off briefly overnight, before turning to 
ice pellets or light snow.
The high Sunday afternoon will be –1 C, with 
a windchill that will make it feel like –10 C. 
The low will be –7 C. 
Uncertain what Monday will bring
While heavy precipitation is expected Monday 
morning, Environment Canada says it's still 
uncertain what form it will take.
"At this time freezing rain seems more 
likely; however, there are some indications 
that ice pellets could be the primary type of 
precipitation," a special weather statement 

reads. 

Whatever is falling over Ottawa should 
transition into snow Monday evening, 
however.

Widespread power outages and significant ice 
buildup are expected, and travelling conditions 
could be poor both days. 

The high on Monday will be –3 C and the low 
will be –4 C.

Similar weather for Kingston, Pembroke, 
Maniwaki

Freezing rain is also possible in Kingston, 
Ont., starting Sunday afternoon until Monday. 
The temperature will hover around zero and 
possibly dip just below the freezing point. Icy 
roads are expected and power outages are also 
possible there.

Maniwaki, Que., will likewise see bad weather 
sweep through the area, with 15 centimetres 
of snow possible for the southwestern part of 
the province on Monday.

Residents should expect a mix of snow, 

freezing rain and sleet, Environment Canada 
says. The storm will similarly  bring poor 
driving conditions and power outages to the 
region, as in Ottawa and Kingston.

In Pembroke, Ont., light snow is expected 
Sunday, but heavier precipitation will move 
into the area Monday. Like Ottawa, it's 
currently unclear in what form it will fall.

"If the precipitation falls mainly as freezing 
rain, there is the potential for an ice storm, 
resulting in significant ice accumulation and 
widespread power outages," another special 
weather statement reads. 

By Monday night, the bad weather will turn 
back into snow.

Environment Canada says it will monitor the 
storm closely.

Owner says building was 
uninhabitable due to asbestos; city 
ultimately agreed a further review 
was necessary

Justin McElroy · CBC News 
The owner of one of the most valuable 
properties in all of B.C. won't have to pay an 
empty home tax of $249,314 — at least not 
yet.
A B.C. Supreme Court justice has ruled the 
City of Vancouver erred when it issued the 
tax on a home at 4749 Belmont Avenue, and 
ordered the city undertake a new review.
The property was purchased by Yi Ju 
He in 2015 and was assessed last year at 
$26,789,000, with the building itself valued at 
just $10,000.

According to the court ruling, He had been 
taking steps to redevelop the property when 
she submitted her empty home tax form in 
2018 — including removing asbestos materials 
from the site — and in 2017 had submitted 
applications to the city for various permits.

But the city rejected He's request for an 
exemption. A vacancy tax review officer ruled 
it hadn't been proved the home had been empty 
for construction or renovations with permits 
issued by the city.

He then submitted a request for a review panel 
to reassess the case. In her ruling, Justice 
Shelley Fitzpatrick said that while the panel 
received advice from the city about permits 
she had applied for, they didn't tell He about 

it, and rejected her request without an oral 
hearing.

Fitzpatrick also wrote the city acknowledged 
the review panel's decision "did not meet 
the requirements of procedural fairness" and 
ordered a new hearing by the panel. 

Vancouver's empty homes tax has put an extra 
$38.7 million into the city's coffers since it 
was launched in 2016, according to a new 
report. The tax — which is separate from 
the provincial government's speculation and 
vacancy tax — will rise from one per cent to 
1.25 per cent for next year.

The empty homes tax is the first of its kind 
in North America, with the funds targeted for 
affordable housing initiatives for tenants.

Vancouver homeowner 

with $27M property 

wins court battle 

over empty home tax

Possible ice storm headed 
toward eastern Ontario

Widespread power outages and significant ice 
buildup are expected in the eastern Ontario, 

according to a special weather statement 
from Environment Canada. Road conditions 
could be poor on both Sunday and Monday. 

(Jérémie Bergeron/Radio-Canada)
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CBC News  
Early sunsets and chilly temperatures signal a 
shift from the itchy, watery eyes and sneezing 
associated with pollen allergies to the runny 
noses and coughs of winter cold and flu 
season.
But just how long should these respiratory 
bugs last? And how long are you contagious? 
Here are some answers.
Are coughs from colds lasting longer now 
than before?
Probably not.
"What I see doing pediatric clinics is that once 
a child gets a cold-like illness, like a runny 
nose and cough, is that people presume that it 
will all be gone within a couple of days," said 
Dr. Jonathan Gubbay, a medical microbiologist 
and pediatric infectious disease physician in 
Toronto.
That's not exactly right.
"For most of us, it's a seven-day thing and 
it's gone," said David Proud, a professor of 
physiology and pharmacology at the University 
of Calgary. "We whine and complain, but [the 
cold infection] is really self-limiting."
Proud studies people infected with cold 
viruses as part of his research into how colds 
can trigger attacks of asthma and chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). He 
said that in a "tiny" percentage of people, colds 
can have side-effects such as otitis media, or 
middle ear infections, which can be worse in 
those with a tendency to sinusitis.
How long are people infectious?
Gubbay said people are infectious for the first 
few days after symptoms start, particularly the 
period with a fever. Health guidelines generally 
recommend keeping kids home from school 
until the fever is gone for 24 hours.
What treatments are recommended?
"The old joke that we have is, you can take all 
the best available current medications to treat 
it and it'll go away in a week. Or you can do 
nothing and it will go away in seven days," 
Proud said.
The reason, Proud said, is there's not much 
clinical trial evidence, which is the gold 
standard, to tell if over-the-counter cold 
medications help.

Even so, fever can be uncomfortable for 
children and adults and fever reducers can 
help, said Dr. Michelle Murti, a public health 
physician and Gubbay's colleague at Public 
Health Ontario.
"Warm, hot liquid can help make the mucus 
less sticky and help it drain a little bit better," 
Murti said. "That's why having that steam or 
a nice hot water or hot tea can be a soothing 
thing."
Murti added that honey can also help with 
coughs. One important caution: Children 
under the age of one shouldn't have honey 
because of the risk of botulism.
Cold vs. influenza
Murti said adults don't tend to get a fever with 
a cold. Now that flu season has begun in every 
province and territory, if an adult has a fever 
and cough that comes on suddenly, consider 
influenza.
At the end of December and early January, 
Murti said Canadians will probably see more 
flu, with a sudden onset of cough, fatigue, 
muscle aches and "feeling like you got run 
over by a truck."
Health officials recommend flu vaccines. 
"That's really the best prevention measure that 
we have," she said.
Gubbay said lab testing for influenza isn't 
recommended for patients outside of the 
hospital, because it takes days to get the 
results, which is too late to decide on giving 
patients antiviral medications.
What about coughs after colds?
OK, you're no longer going through boxes 
of tissues. But then the cough sets in … and 
keeps going.
"We have a physician here who has a chronic 
cough clinic precisely because … people don't 
really understand, if you've never experienced 
it, how miserable it can make life," said Proud, 
who also holds the Canada Research Chair in 
inflammatory airway diseases. "It's actually 
quite irritating for people, to say the least, not 
to mention disruptive."
No one knows why such coughs occur. "We 
think it may have something to do with 
[people's] nerves and their sensitivity to 
various kinds of irritants, but that's really not 
much more than an educated guess," Proud 

said.

Gubbay suggested saltwater sprays or drops 
can help dry up the nose to prevent such 
coughs.

The good news is that after a couple of weeks 
of a prolonged cough, people generally aren't 
infectious, because they're not bringing up the 
same level of virus as earlier, Murti said.

When is a cough more serious? 
Murti said concerning symptoms of a cough 
include:

• Coughing to the point where you can't 
breathe.

• Throwing up from a cough.

• Difficulty with underlying respiratory 
conditions, such as asthma or COPD.

A prolonged, more severe, wheezing cough 
could be from whooping cough, also called 
pertussis, a bacterial infection.

Gubbay said respiratory illness in an infant, 
particularly in the first few months, is 
worth having checked out by a health-care 
practitioner. Ditto for a fever in an older child 
that's lasted more than 48 hours, or if there are 
symptoms beyond a runny nose and cough. 
These include looking lethargic with low 
energy levels, breathing quickly or requiring 
a lot of effort to breathe.

How to prevent spread
Murti said cold viruses can last on your skin, 
including your hands, for a couple of hours 
after a cough or sneeze. That's why it is 
important to wash your hands with soap and 
water often in the first five to seven days of a 
cold, and to use hand sanitizer. 

Public health experts also recommend sneezing 
into the elbow of your sleeve instead of your 
hands.

7 cold virus and flu myths 
and questions debunked
People assume a cold will be gone within a 

few days, but doctors disagree

For most people, a cold lasts seven days. 
But colds can also trigger attacks of 

asthma and other serious respiratory 
illnesses. (BSIP/UIG/Getty)
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«Merry Christmas! Xavier, Ella-Grace, Hadrien, Sophie and I wish 
you a wonderful holiday full of joy, health, love, and peace.»

Justin Trudeau 

"A home for the holidays got more affordable 
for some families this year. Because earlier 
in 2019, we launched the First-Time Home 
Buyer Incentive – to help with your down 
payment and lower your mortgage when you 
buy your first home."

Justin Trudeau 


