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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
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ي�أخذين هذا العنوان امل�ألوف رمبا لكنه املثري حتم ًا ،ي�أخذين يف
العربي القدير �سفرينا �إىل
يدي ال�شاعر
البداية �إىل رواي ٍة و�ضعها بني ّ
ّ
ال�شعر واملحافل ال�سيا�سية يف � ٍآن مع ًا ،ال�شاعر الأ�ستاذ عمر �أبو ري�شة،
تقول الرواية� :إن ثمة حاكم ًا �أو خليفة ا�شتُهر مبوائده الذي يغدق فيها
مراتب لل�شعراء املدعوين �إىل
العطاء للمثقفني واملبدعني ،فكان ي�ضع
َ
الوليمة .وتروي احلكاية �أن هناك �شاعر ًا مغمور ًا وجريئ ًا كان يجل�س
منزوي ًا �إىل �أن يقول له احلاكم� :أقبل على الطعام �أ�سوة بغريك ،فيقول
ال�شاعر معتذر ًا :معذرة �أيها اخلليفة� ،أنا ال �آكل ف�ضالت امللوك فكيف
�آكل ف�ضالت ال�شعراء؟ فيقول له احلاكم :ولكني �أمرتك �أن ت�أكل ،لكن
ال�شاعر ي�ص ّر على ر�أيه قائ ًال :معذرة يا �أيها اخلليفة �أنا ال �آكل الفتات
الذي خ ّلفه غريي ،فيعلن اخلليفة غا�ضب ًا :اذهب ،فلن يروي لك �أح ٌد
مبدع
حاكم �أن ي�صادر م�ستقبل ٍ
�شعر ًا بعد اليوم .هل ي�ستطيع فع ًال �أي ٍ
و�أن ي ّدمره بهذا ال�شكل؟ وتنتهي الرواية بالقول �إن �إبداع ال�شاعر
انت�صر م�ستقب ًال وعلى امل�ستوى الإن�ساين كله ،حيث روت املراجع الكثري
من ق�صائده التي خلدته �إبداع ًا رغم �إعدامه ج�سد ًا .مل يكن الراحل
العزيز الأ�ستاذ عمر �أبو ري�شة وحده الذي يثري الكثري من جوانب هذه
العالقة امللتب�سة بني �سيف احلاكم وقلم �أو ري�شة ال�شاعر :بل �إن ثمة قو ًال
�شهري ًا و�ضعه �أمامي ال�شاعر الأ�ستاذ نزار قباين يف لقاء راج وبثّ عرب
املحطات وعرب من�صات التوا�صل االجتماعي ،فعندما �س�ألته عام ثمانية
وثمانني عن قب�ضة ال�سياف م�سرور وقد حاقت بعنق ال�شاعر �أجابني� :إن
ري لها �أن تغفو و�أن تذهب
الق�صيدة التي تخاف �سيف ال�سياف م�سرور خ ٌ
�إىل العدم..
لدي خرب بثته حمطة ٌ فرن�سية تبث بالعربية على
�أثار كل هذه الق�ضية ّ
يوم كامل ،واخلرب يحكي عن الزعيم النازي �أدولف هتلر الذي قيل
مدار ٍ
وروي الكثري عن ع�شقه للحفالت املو�سيقية وعرو�ض الباليه ومعار�ض
ّ
الزهور� .أميكن حق ًا �أن يكون �أدولف هتلر مرهف احل�س �إىل هذه
الدرجة؟ من ي�ستطيع �أن يت�صور الطاغية نريون مث ًال وهو ينزوي يف
ركن وير�سم لوح ًة عن احلريق الذي �أ�ضرمه يف روما ب�أ�سرها؟ الأمثلة
ٍ
ما �أكرثها ،ومعظمها يذ ّكرنا برواية الكاتب الربيطاين جورج �أورويل
التي �أبدعها عام  ١٩٤٨وحملت ا�سم  ١٩٨٤وتوقع من خاللها �أن ي�سود
احلكم ال�شمويل مبعتقالته ،و�آثامه ،و عالقته امللتب�سة مع احلر ّية ،فهل
�صدقت نبوءة �أورويل وقد مررنا بالزمنني مع ًا؟ �أل�سنا نحيا ب�صور ٍة �أو
ب�أخرى زمن الأخ الأكرب الذي يبت�سم وهو ينظر اليك برقة فيما حريتك
م�صادرة ،وعاطفة احلب لديك مهانة ،حيث التفكري ممنوع ،الإبداع
واحلب كما �أ�سلفنا ممنوع ..كم تبدو حكاية الأخ الأكرب التي
ممنوع،
ُّ
ذهب �إليها جورج �أورويل �شائع ًة وناب�ضة حتى يف ع�صرنا �إىل درجة �أنني
�أ�ست�شهد الآن بلوح ٍة كوميدي ٍة �آ�سرة �ضاحكة وباكية يف � ٍآن مع ًا من م�سل�سل

الإعالمي القدير �أ .مروان �صواف
�شاب
مرايا للفنان القدير يا�سر العظمة ..لوحة مرايا هي عن حكاي ِة ٍ
يحلم كثري ًا باحلرية ،ويعار�ض يف �أحالمه الظلم و�أحكامه ،ويدينُ كل
الأفعال الأمنية بتفا�صيلها ،بالبداهة ُي�ستدعى للأمن ويقال له :ال يجوز
الأمر بهذا ال�شكل ،ونحن نعرف �أ�شياء كثرية عن �أحالمك ،ينبغي �أن
تتغري �أحالمك ،و �ستخ�ضع لإعادة الت�أهيل من جديد .ثم ي�ستدعى بعد
�أ�سابيع لينال الر�ضى فقد �أ�صبحت �أحالمه م�شروعة� ،أ�صبح ي�صفق لكل
�شيء يف نومه و�ضمن �أحالمه ويف حا�ضره ويف يومه ،ولكنه ي�ستيقظ ذات
حلم مرعب فيهتف قائ ًال :اللهم اجعله خري ًا فقد عادت الأحالم
ليلة على ٍ
�إىل عهدها القدمي ..ال �شك �أن القارئ العزيز يت�ساءل :و�أين الغرابة
يف �أن يكون الظامل مبدع ًا روائي ًا �أو فنان ًا ت�شكيلي ًا �أو عا�شق ًا لل�سهرات
املو�سيقية؟ ال غرابة يف ال�س�ؤال بالت�أكيد ،حيث ميكن �أن يكون مبدع ًا
يف �أ�شكال الظلم ذاتها متام ًا كما كان ذاك ال�ضابط الذي يدير معتق ًال
�صحراوي ًا ال�ستقبال �سجناء الر�أي وتعذيبهم �إىل درجة املوت �أحيان ًا،
�أين الغرابة يف �أن يعود �إىل بيته ليحتفل با�سم ًا و�ضاحك ًا يف عيد ميالد
ابنته مغني ًا �أمام رفاقها املدعوين وجريانه و�أهله؟ ر�أيت هذا فع ًال يف
عربي �شهري حمل ا�سم الربيء ولعب دور البطولة فيه الفنان القدير
فيلم ٍ
ٍ
حممود عبد العزيز جم�سد ًا هذه االزدواجية املرعبة بني الطاغية والأب
احلنون ،وهي ازدواجية �أكرث غراب ًة ورعب ًا من تلك التي عا�شها ر�أفت
الهجان يف امل�سل�سل ال�شهري للفنان ذاته� ..س�أنهي هنا عند مثال الربيء
للفنان املخرج الذي غادرنا مبكر ًا ال�صديق عاطف الطيب رحمه اهلل
ورحم حممود عبد العزيز ورحم الفنان القدير فائق املوهبة �أحمد زكي
الذي ج�سد دور الع�سكري الربيء ،والذي كان �شاهد ًا على الآثام كلها
يف املعتقل ..هذه بع�ض التداعيات لعالقة احلاكم بالفنان �أو ال�شاعر،
باملبدع عموم ًا ،وكم تثري الق�صة مبجملها �شجون ًا و�أحزان ًا..
عام وا�ستقبال �آخر
مروان �صواف ..ع�شية وداع ٍ
�سان لوران مونرتيال ،جملة �أيام كندية.

,

Statements and opinions
written by the various authors,
analysts and forum participants
do not reflect opinions, beliefs
of Canadian Days nor the
publishers. Canadian Days
is not responsible for claims,
statements, opinions nor
contributing writers, including
products or service information
that is advertised.

ما �أ�ضرار النوم الطويل

لقد حتدث اخلرباء مرارا وتكرارا عن العواقب ال�سلبية لقلة النوم على
ال�صحة .ولكن النوم لفرتات طويلة قد يكون خطرا على ال�صحة �أي�ضا
وتفيد جملة  Neurologyب�أن نتائج الدرا�سة اجلديدة التي
�أجراها علماء �صينيون مب�شاركة  31750متطوعا متو�سط �أعمارهم
� 62سنة ،ومل يعانوا من �أي م�شكالت �صحية� ،أثبتت �أن النوم فرتات
طويلة ي�ضر بالدماغ ،حيث ميكن �أن ي�صبح �سببا حلدوث جلطة
دماغية .وتابع العلماء احلالة ال�صحية للم�شرتكني يف الدرا�سة خالل
�ست �سنوات� ،أ�صيب خاللها � 1557شخ�صا باجللطة الدماغية
وكان الباحثون خالل هذه الفرتة يجمعون معلومات عن �صحة
امل�شرتكني ويجرون ا�ستطالعات من �أجل احل�صول على معلومات
�شاملة عن العادات املرتبطة بالنوم ليال ونهارا .وات�ضح لهم �أن %8

من امل�شرتكني تعودوا على النوم  90دقيقة يف النهار .و %24منهم
ينامون ت�سع �ساعات و�أكرث ليال
وقد ظهر من حتليل البيانات� ،أن الأ�شخا�ص الذين ينامون �أكرث من
ثماين �ساعات يف الليل هم �أكرث عر�ضة للإ�صابة باجللطة الدماغية
بن�سبة  %23مقارنة بالذين ينامون � 8-7ساعات ليال .كما �أن الذين
ينامون ليال �أقل من �سبع �ساعات �أو � 9-8ساعات ،هم �أقل عر�ضة
للجلطة الدماغية من الذين ينامون �أكرث من �سبع �ساعات ولكن �أقل
من ثمانية �ساعات ليال .و�أن الذين تعودوا على النوم �أكرث من 90
دقيقة يف النهار يرتفع خطر �إ�صابتهم باجللطة الدموية بن�سبة ،%25
مقارنة بالذين ينامون  30دقيقة
وي�شري الباحثون� ،إىل �أن الذين تعودوا على النوم �ساعات طويلة ليال
ونهارا ،هم �أكرث عر�ضة للإ�صابة باجللطة الدماغية بن�سبة  %85من
الآخرين الذين ال ينامون �أكرث من � 8-7ساعات يف اليوم
امل�صدر :في�ستي .رو
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ال�سادة وال�سيدات �أفراد اجلالية العربية يف كندا

معتز �أبو كالم
رئي�س حترير �أيام كندية
ي�سعدنا �أن نعلمكم عن عزمنا على ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة
كندية ربحية ترمي �إىل خلق كيان يجمع �أكرب عدد
ممكن من امل�ستثمرين وامل�ساهمني بغر�ض الإ�ستثمار يف
م�شروع �شراء �أر�ض و بنائها و جتهيزها لتكون �صالة �أفراح
ومنا�سبات و�إجتماعات ،ما ُيعرف هنا ب:
Banquet Hall
ملاذا �شركة م�ساهمة ؟
�إنطالق ًا من الهدف الأ�سمى للم�شروع وهو خلق حا�ضنة جتمعنا
يف كل منا�سباتنا العامة واخلا�صة ف�إن هذا امل�شروع وب�سبب كلفته
العالية ن�سبي ًا من ال�صعب �أن يتحقق بجهود فردية وال ميكن حتقيقه
بال�شكل الأمثل الذي نرمي �إليه ويليق بجاليتنا ما مل تتظافر جهود
جميع املهتمني بفر�ص �إ�ستثمارية حقيقية من هذا النوع.
وقد وقع �إختيار امل�ؤ�س�سني على هذا امل�شروع حتديد ًا ،نظر ًا مليزاته
العديدة ونذكر منها:
 .١خلق كيان لنا بني اجلاليات الأخرى لرت�سيخ وجودنا كجالية
عربية متما�سكة يف كندا.
 .٢تعزيز العالقات والتعاون امل�شرتك بني �أبناء اجلالية العربية يف
جميع املجاالت ،الإجتماعية والثقافية والروحية.
� .٣أجواء مثالية لتبادل الأعمال وامل�شاريع والأن�شطة املختلفة مما
ي�ساعد على تقوية الو�ضع الإقت�صادي لأفراد اجلالية عموم ًا.
� .٤إن�شاء �صالة متكاملة تفي ب�إحتياجات �أبناء اجلالية يف جميع
منا�سباتها و�أفراحها و�أعيادها وذلك �ضمن �أجواء تن�سجم مع الذوق
والثقافة العربية الأ�صيلة وتكون مواكبة للحداثة الغربية.
 .٥توفري فر�ص ا�ستثمارية مثالية للمتقاعدين و�أ�صحاب الر�ساميل

كاف �أو
املتو�سطة وال�صغرية ،والذين عاد ًة ال ميلكون ر�أ�س مال ٍ
تنق�صهم اجلر�أة �أو امل�ؤهالت �أو املهارات املنا�سبة للبدء مب�شروع
م�ستقل.
 .٦خلق فر�ص عمل لأبناء اجلالية العربية.
� .٧أي� ًضا تعزيز العالقات مع املجتمع الكندي من خالل ا�ست�ضافة
املنا�سبات الكندية اخلا�صة والعامة.
ملاذا ُيف�ضل ال�شراء على الأجار؟
 .١بعد درا�سة دقيقة تبني ب�أن هذا النوع من البزن�س هو �شبه حمتكر
من جاليات معينة ومن النادر مبكان �أن جتد �صالة مطروحة للأجار
�أو الإ�ستثمار.
 .٢متلك العقار من قبل جميع امل�ساهمني يعترب �ضامن ممتاز
لر�أ�سمال ال�شركة وحقوق امل�ساهمني.
 .٣ال�شراء يعني ب�أن ثمن العقار �سيزداد طرد ًا مع مرور الوقت وهو
فر�صة ا�ستثمارية بحد ذاتها للم�ستثمرين ناهيك عن �أرباح امل�شروع،
وال يخفى على �أحد ميزات ال�شراء الأخرى مقارنة بالآجار وهي
كثرية.
عدد الأ�سهم املطروحة للبيع بحدود
� ٢٠٠٠سهم ،وقيمة ال�سهم الواحد  ٥٠٠٠دوالر كندي ،و�سيتم ح�صر
عدد الأ�سهم بدقة الحقا بنا ًء على حجم وتكاليف امل�شروع ككل.
�آلية �شراء الأ�سهم:
�سيح�صل كل م�ساهم على �صك متليك بعدد الأ�سهم التي ا�شرتاها،
ويعترب ال�صك مبثابة (ورقة الطابو) تثبت ملكية امل�ساهم:
�أو ًال :يف العقار �أي ال�صالة بكل حمتوياتها.
ثاني ًا :ح�صته من �أرباح امل�شروع الذي �سيقام على العقار،

نظروا عالي ًا �إىل الأ�سقف وقد تقو�صت وت�آكلت �أعمدتها وبدت
�آيلت لل�سقوط ،ناهيك عن الأثاث والأ�سرة التي مل تعد قابلة
بقلم معتز �أبوكالم للإ�ستخدام ،ثم حدقوا خارج ًا فوجدوا �أن الطرق امل�ؤدية ملداخل
تويف اجلد الأكرب وتويف الأوالد والأحفاد وخلفوا لأوالد و�أحفاد من الق�صر حتتاج لإ�صالح كبري و�إعادة ر�سم وتنظيم حتى ي�ستطيعوا
بعدهم تركة مهولة كانت عبارة عن ق�صر م�شيد وا�سع الأرجاء ا�ستقبال �ضيوفهم وركن عرباتهم ب�إنتظام خارج الق�صر املنيف.
ً
عايل الأ�سقف والقناطر واجلدران ،عا�ش اجلميع يف كنفه ردحا لكن �إخوانهم و�شركائهم كانوا �ضد فكرة �إ�صالح الق�صر ،فهم
من الزمن.
فخورون متم�سكون مبا ورثوه عن �آبائهم و�أجدادهم من عراقة

و�سي�شرف على عملية البيع وال�شراء و�إ�صدار �صكوك الأ�سهم �شركة
حما�سبة قانونية متخ�ص�صة مبوجب عقود قانونية موثقة مربمة بني
�إدارة امل�شروع من طرف وامل�ساهمني من طرف �آخر ب�شكل يكفل
حقوق كال الفريقني.
مدة ت�سويق الأ�سهم:
نقرتح تخ�صي�ص فرتة �أق�صاها � ١٢شهر ًا ل�شراء الأ�سهم من قبل
امل�ساهمني.
ماذا لو ف�شل امل�شروع (ال قدر اهلل)؟
 .١احلالة الأوىل (قبل �شراء العقار) :يف حال عدم توفر التمويل
الكايف خالل فرتة �أق�صاها � ١٢شهر ًا من تاريخ فتح الإكتتاب على
الأ�سهم ،يحق لأي م�ساهم �إ�ستعادة ثمن �أ�سهمه بالإ�ضافة �إىل
الفوائد البنكية �إن وجدت ،وذلك بعد ف�ض ال�شراكة بني الفريقني.
 .٢احلالة الثانية ( بعد �شراء العقار وت�شغيل امل�شروع) :كما هو
معروف ف�إن �أي م�شروع يحتاج فرتة للإقالع والن�ضوج وجني الأرباح
قد ت�صل �إىل �سنتني على �أقل تقدير .بعد م�ضي فرتة �سنتني ويف حال
تبني ب�أن امل�شروع مل ينل حظه الكايف من النجاح لعوامل خمتلفة،
ميكن حينها عر�ض العقار للبيع وعامل الوقت �سيكون من م�صلحة
امل�ساهمني حيث �أن العقار على الأرجح �ستزداد قيمته العقارية
�إ�ضاف ًة لقيمته ك�صالة وم�شروع متكامل جاهز للت�شغيل.
مالحظة :خالل فرتة الت�شاور والتداول ومدتها  ٤٥يوم ًا من تاريخ
ن�شر هذا البو�ست ،جميع الأرقام الواردة �أعاله قابلة للزيادة �أو
النق�صان بنا ًء على مقرتحات و�آراء املهتمني اجلديني الراغبني
بامل�ساهمة بامل�شروع.
واهلل ويل التوفيق

الق�صر امل�شيد..

وبعد زمن بعيد ورث الق�صر �أوالد و�أحفاد جدد و�أرادوا �أن يعي�شوا
يف كنف ق�صر �أجدادهم من جديد.

نظر بع�ضهم �إىل جدران الق�صر وقد �أهرت�أت وتعرت �أو�صالها
ولبائنها فظهر ق�شها وتبنها وقد �أكل ما عليها الدهر من زخارف
و�صور ثم م�شوا يف ردهات الق�صر وممراته وف�سحاته فوجدوا
�أن التوزيع الداخلي للحجرات مبا فيها من �أبواب و�شبابيك
وخزائن ومفاتيح مل تعد منا�سبة ل�سكان هذا الق�صر املهيب ،ثم

جامع ًا لهم� ،أ�صبح مدعاة لل�شقاق والفرقة ،وا�ستفحل اخلالف
و�أ�صالة وي�صرون على �أن يبقى كل �شيئ على حاله ،وكلما ُفتح بني الأخوة و�أ�صبح �صراع ًا تتوارثه الأجيال جيل بعد جيل.
نقا�ش حول جتديد ق�صر العائلة الكبرية والإ�ستفادة من موقعه
� ..صورة ت�شبيهية تعك�س �إىل حد بعيد ال�صراع الدائر بني
الإ�سرتاتيجي و�أ�سا�سات بنائه ودعاماته القوية املتينة ،و�أحجاره
التقليدين الرتاثيني من طرف والإ�صالحني املجددين من طرف
ال�صلبة القوية ل ُيبنى عليها من جديد كان النقا�ش ينتهي �إىل
جدال عقيم ،وكل طرف يحاول �أن يفر�ض على الطرف الآخر �آخر.
وجهة نظره ،مرة بالرتغيب ومرات بالرتهيب ،حتى حتول اجلدال ر�أيت �أن �أب�سطها من خالل هذه الق�صة الرمزية وي�سعدين فتح
بني الأخوة �إىل عداء كبري وبد ًال من �أن يكون ذلك الق�صر املنيف املجال حلوار راقي بني الرتاثيني واملجددين.
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�أونتاريو ت�ساعد الأطفال على البقاء ن�شيطني وب�صحة جيدة
ت�ستثمر املقاطعة يف برنامج ما بعد املدر�سة للبنني والبنات
�أوتاوا -
ت�ساعد حكومة �أونتاريو يف احلفاظ على �صحة الأطفال ون�شاطهم يف عا�صمة
البالد من خالل توفري  260،000دوالر لنادي الأوالد والبنات يف �أوتاوا
لتو�سيع برنامج ما بعد املدر�سة للأطفال وال�شباب يف �سن املدر�سة.
قالت ليزا ماكلويد ،وزيرة �صناعة الرتاث والريا�ضة وال�سياحة والثقافة،
"امل�شاركة يف �أن�شطة عالية اجلودة ت�ساعد الأطفال على حت�سني درجاتهم
وتعزز احرتامهم لذاتهم"" .ي�سر �أونتاريو �أن تدعم نادي الأوالد والبنات
يف �أوتاوا لتوفري �أن�شطة تكون جمانية وممتعة وخا�ضعة للإ�شراف وجذابة
للأطفال الذين يعي�شون يف �أحياء �شديدة االحتياج خالل ال�ساعات الأكرث
�ضع ًفا يف اليوم".
وقال �ستيفن بيكتا ،رئي�س جمل�س �إدارة نادي الأوالد والبنات يف �أوتاوا" :يوفر
هذا اال�ستثمار لآالف الأطفال وال�شباب املعر�ضني للخطر مكا ًنا �آم ًنا وداع ًما
للذهاب �إليه خالل �أكرث �ساعات اليوم �ضع ًفا"" .كما يوفر برامج هادفة

جمانية بعد املدر�سة متكن ال�شباب من متابعة �أحالمهم وحتقيق �إمكاناتهم
الكاملة كبالغني منتجني راعني وم�س�ؤولني".
من خالل هذا اال�ستثمار� ،سيتمكن نادي الأوالد والبنات من تو�سيع نطاق
�أن�شطتهم البدنية وتنمية املهارات احلياتية ،مبا يف ذلك املهارات القيادية
االجتماعية ،والألعاب املائية ،ونوادي الطبخ والفنون الإبداعية.
وقال كولني موين ،املدير التنفيذي لنادي الأوالد والبنات يف �أوتاوا�" :سيحدث
هذا فر ًقا كب ًريا للأطفال وال�شباب الذين ي�شاركون يف برامج ما بعد
املدر�سة"" .توفر براجمنا لل�شباب الفر�صة ال�ستك�شاف اهتماماتهم ،وتنمية
قوتهم ،وحتقيق نتائج �إيجابية يف الن�شاط البدين ،والأكل ال�صحي ،وال�صحة
والعافية و�أكرث من ذلك بكثري .وهذه الربامج مهمة للغاية لأنها حتافظ على
�صحة الأطفال ون�شاطهم وتخفف من حدتهم" ومن خطر ال�سلوكيات غري
ال�صحية".
"هذه �أخبار رائعة للأطفال وال�شباب يف جميع �أنحاء منطقة العا�صمة
اوتاوا .تقدم برامج ما بعد املدر�سة للأطفال وال�شباب طريقة �صحية
و�إيجابية لهم الكت�شاف �أحالمهم وحتقيقها والنمو ليكونوا م�شاركني �صحيني

وناجحني ون�شيطني يف املجتمع "ح�سب قول النائب غماري".
وقال النائب روبرت�س" :من الرائع �أن نرى هذا النوع من اال�ستثمار يف منظمة
تقدم الكثري ملجتمعنا"" .من خالل ر�ؤية عملهم يف منطقتي� ،أعرف مقدار
الت�أثري الإيجابي الذي ميكن �أن حتدثه هذه الربامج للعائالت".
 /حكومة �أونتاريو /الرتجمة العربية
معتز �أبوكالم� /أيام كندية

النفط ي�سجل ذروة � 3أ�شهر بفعل تراجع املخزون وتفا�ؤل امل�ستثمرين
هيو�سنت (رويرتز)  -ارتفعت �أ�سعار النفط لتحقق مكا�سب
للأ�سبوع الرابع على التوايل يوم اجلمعة ،متم�سكة ب�أعلى
م�ستوياتها يف ثالثة �أ�شهر بعد بيانات جديدة �أظهرت
تراجع خمزونات اخلام الأمريكية �أكرث من املتوقع بكثري،
يف حني تدعمت موجة �صعود يف �سوق الأ�سهم قرب نهاية
ال�سنة ب�أرقام اقت�صادية قوية وتفا�ؤل حيال اتفاق
التجارة بني الواليات املتحدة وال�صني.
و�صعد خام برنت � 24سنتا ليتحدد �سعر الت�سوية عند
 68.16دوالر للربميل� ،أعلى م�ستوياته منذ منت�صف
�سبتمرب �أيلول .و�صعد خام القيا�س العاملي حوايل 27
باملئة منذ نهاية .2018
وزاد خام غرب تك�سا�س الو�سيط �أربعة �سنتات ليغلق على
 61.72دوالر للربميل ،وهي ذروة ثالث �سنوات �أي�ضا.
وخام القيا�س الأمريكي مرتفع  36باملئة هذا العام.
تراجعت خمزونات اخلام الأمريكية  5.5مليون برميل
على مدى الأ�سبوع املنتهي يف  20دي�سمرب كانون الأول
�إىل  441.4مليون برميل ،ح�سبما قالت �إدارة معلومات
الطاقة .وفاق الرتاجع بكثري توقعات املحللني التي كانت
النخفا�ض قدره  1.7مليون برميل.

وقال جو�ش جرافيز ،كبري حمللي ال�سوق لدى �آر.جيه�.أو
فيوت�شرز يف �شيكاجو” ،املخزونات تدفع للمراهنة على
ارتفاع الأ�سعار “،م�ضيفا �أن قفزة �أ�سعار الأ�سهم قرب
نهاية ال�سنة �ساعدت �أي�ضا يف رفع �أ�سعار النفط مع حت�سن
ثقة امل�ستهلكني هذا ال�شهر.
وتابع ”�إنها موجة �صعود يحركها بابا نويل .النا�س
ت�شرتي املزيد مما يقود ب�شكل غري مبا�شر �أ�سعار النفط
لالرتفاع“.
وارتفعت م�ؤ�شرات الأ�سهم الأمريكية قليال يوم اجلمعة،
مع اقرتاب �ستاندرد اند بورز  500من حتقيق �أف�ضل �أداء
�سنوي له منذ  .1997وتخطى نا�سداك م�ستوى الت�سعة
�آالف نقطة للمرة الأوىل يوم اخلمي�س.
وقالت بيكر هيوز خلدمات الطاقة يف تقرير مهم لها
يوم اجلمعة �إن �شركات الطاقة الأمريكية �أوقفت عمل
ثمانية حفارات نفطية ،يف �أول خف�ض لعدد احلفارات
العاملة خالل ثالثة �أ�سابيع ،مع م�ضي املنتجني يف خططهم
لتقلي�ص الإنفاق.

الأمري الربيطاين هاري وزوجته
يقدمان طلبا لت�سجيل ا�سم م�ؤ�س�ستهما اخلريية
لندن (رويرتز)  -ك�شفت وثيقة من�شورة على املوقع الإلكرتوين ملكتب امللكية الفكرية �أن الأمري الربيطاين هاري وزوجته ميجان قدما طلبا
لت�سجيل ا�سم م�ؤ�س�ستهما للأعمال اخلريية� ،سا�سك�س رويال ،كعالمة جتارية.
و�أ�س�س هاري وميجان ،دوق ودوقة �سا�سك�س ،م�ؤ�س�ستهما اخلريية هذا العام لينف�صال بذلك عن امل�ؤ�س�سة امللكية للأعمال اخلريية التي
ت�أ�س�ست قبل ع�شرة �أعوام وكان ي�شاركان الأمري وليام� ،شقيق هاري الأكرب ،وزوجته كيت بها.
ويغطي طلب العالمة التجارية جمموعة وا�سعة من ال�سلع واخلدمات تتنوع بني الكتب واملالب�س واحلمالت اخلريية.
وذكر مكتب امللكية الفكرية �أن �سا�سك�س رويال ،م�ؤ�س�سة دوق ودوقة �سا�سك�س ،قدمت الطلب يف يونيو حزيران و ُن�شر يف  20دي�سمرب كانون الأول.
وهاري ( 35عاما) هو حفيد امللكة �إليزابيث وترتيبه ال�ساد�س يف والية عر�ش بريطانيا.
�إعداد مروة �سالم للن�شرة العربية  -حترير حممد اليماين
امل�صدر رويرتز

م�صفاة نفط تابعة ل�شركة توتال يف فرن�سا
�صورة من �أر�شيف رويرتز

وكانت �أحجام التداول هزيلة .لكن بيانات جديدة
�أظهرت ارتفاع �أرباح ال�شركات ال�صناعية يف ال�صني �إىل
�أعلى م�ستوياتها خالل ثمانية �أ�شهر يف نوفمرب ت�شرين
الثاين ح�سنت املعنويات ب�سوق النفط.
ويف الواليات املتحدة� ،أظهر م�سح يوم اخلمي�س م�ستوى
قيا�سيا مل�شرتيات مو�سم العطالت التي جتاوزت توقعات
املحللني مما رفع الأ�سهم الأمريكية �إىل م�ستويات
جديدة.
�إعداد �أحمد �إلهامي للن�شرة العربية

امل�صدر  :رويرتز
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تركيا تك�شف عن �أول �سيارة
م�صنعة حمليا بالكامل يف
رهان حجمه  3.7مليار دوالر
على الكهرباء
�صندوق النقد يقول
التي�سري النقدي الرتكي
م�ضى "بعيدا جدا"
ويدعو ل�سيا�سة مالية
حمايدة يف 2020
�أنقرة (رويرتز)  -قال �صندوق النقد الدويل يوم اجلمعة �إن
تي�سري ال�سيا�سة النقدية الذي تنتهجه تركيا قد ”م�ضى بعيدا
جدا“ ودعا �أنقرة �إىل �أن تكفل بقاء ال�سيا�سة املالية حجر
زاوية رئي�سيا لل�سيا�سات.
ات�سع عجز ميزانية احلكومة املركزية هذا العام مع تعزيز
�أنقرة الإنفاق يف �أعقاب �أزمة عملة دفعت بالبالد �إىل
الركود.
ويف �سبتمرب �أيلول ،عدلت �أنقرة توقعها لعجز ميزانية 2019
�إىل  125مليار لرية ( 21مليار دوالر) من  80.6مليار لرية
�سابقا.
وقال �صندوق النقد يف تقييم �أجراه جمل�سه التنفيذي ”يف
حني �أن التحفيز املايل الأخري �ساعد االقت�صاد على التعايف،
ف�إن العجز الكامن زاد زيادة كبرية .يو�صي املديرون مبوقف
مايل حمايد على نطاق وا�سع يف  ،“2020م�ضيفا �أن ”تقلي�صا
متوا�ضعا“ �سيكون �ضروريا لكي يظل الدين العام منخف�ضا.
خف�ض البنك املركزي الرتكي �سعر الفائدة الرئي�سي 12
نقطة مئوية منذ يوليو متوز ،بعد �أن �أقال الرئي�س رجب طيب
�أردوغان املحافظ ال�سابق للبنك ب�سبب عدم امتثاله ملطالبه
خف�ض �أ�سعار الفائدة.
وقال ال�صندوق ”نظرا ال�ستمرار ارتفاع توقعات الت�ضخم،
ي�شدد املديرون على �ضرورة �أن تركز ال�سيا�سة النقدية على
ت�ضخم منخف�ض م�ستدام ،وهو ما �سي�ساعد على �أ�سعار فائدة
منخف�ضة ب�شكل دائم .ويف هذا ال�سياق ،ي�شريون �إىل �أن تي�سري
ال�سيا�سة النقدية يف الفرتة الأخرية قد م�ضى بعيدا جدا“.
ومدى ا�ستقاللية البنك املركزي الرتكي مبعث قلق منذ فرتة
طويلة للم�ستثمرين ،يف ظل ت�أييد �أردوغان للفكرة القائلة ب�أن
�أ�سعار الفائدة املرتفعة ت�ؤجج الت�ضخم.
ودعا �صندوق النقد الدويل �إىل �سيا�سة نقدية و�سيا�سة تدخل
�أو�ضح لتدعيم ال�شفافية وم�صداقية البنك املركزي.
تغطية �صحفية علي كوجوكجوجمني � -إعداد �أحمد �إلهامي
للن�شرة العربية
امل�صدر  :رويرتز

ا�سطنبول (رويرتز)  -ك�شفت تركيا عن �أول �سيارة لها م�صنعة
حمليا بالكامل يوم اجلمعة ،قائلة �إنها ت�ستهدف يف نهاية املطاف
�إنتاج ما ي�صل �إىل � 175ألف وحدة �سنويا من ال�سيارة الكهربائية
يف م�شروع من املتوقع �أن يتكلف  22مليار لرية ( 3.7مليار دوالر)
على مدى  13عاما.
وقال �أردوغان خالل مرا�سم الك�شف عن امل�شروع �إن تركيا
ال تطمح �إىل بيع ال�سيارة حمليا فح�سب بل ترغب �أي�ضا يف �أن
ت�صبح ا�سما عامليا ،انطالقا من �أوروبا.
وقال ”ن�شهد �سويا حلم تركيا منذ  60عاما ي�صبح حقيقة“،
م�شريا �إىل خطط �سابقة مل تكلل بالنجاح لإنتاج �سيارة حمليا.
و�أ�ضاف ”عندما نرى هذه ال�سيارة على الطرق يف �أنحاء العامل،
�سنكون قد بلغنا هدفنا“.
وعقب �إلقاء كلمته ،ان�شقت �أر�ض امل�سرح عن طراز ريا�ضي
متعدد اال�ستخدامات �أحمر اللون من ال�سيارة و�آخر �سيدان لونه
رمادي ،وعليهما عالمة ”توج“ وهو ا�سم الكون�سورتيوم الذي
�سي�صنعهما.
وقال �أردوغان �إن البنية التحتية ل�شحن ال�سيارات بالكهرباء
�ستكون جاهزة على م�ستوى البالد بحلول .2022
تركيا م�صدر كبري بالفعل لل�سيارات امل�صنعة حمليا �إىل �أوروبا
من �شركات مثل فورد وفيات كراي�سلر ورينو وتويوتا وهيونداي.
وبح�سب قرار رئا�سي ن�شرته اجلريدة الر�سمية� ،سي�ستفيد
امل�شروع اجلديد ،الذي دُ�شن يف �أكتوبر ت�شرين الأول ،من دعم
حكومي يتمثل يف �إعفاءات �ضريبية و�سي�شيد من�ش�أة ت�صنيع يف

بور�صة ب�شمال غرب تركيا وهي بالفعل مركز ل�صناعة ال�سيارات
يف البالد.
وقال البيان �إنه �سيجري �إنتاج خم�سة طرز من ال�سيارة ،م�ضيفا
�أن احلكومة ت�ضمن �شراء � 30ألف �سيارة منها بحلول .2035
كان �أردوغان ك�شف للمرة الأوىل يف نوفمرب ت�شرين الثاين 2017
عن خطط لإطالق �سيارة م�صنعة بالكامل يف تركيا بحلول
.2021
وت�أ�س�س كون�سورتيوم جمموعة مبادرة ال�سيارات الرتكية (توج)
يف منت�صف  2018على يد خم�س جمموعات �صناعية :جمموعة
الأنا�ضول وبي.مي.جي وجمموعة كوك وترك�سل الت�صاالت
الهاتف املحمول وزورلو القاب�ضة ،املجموعة الأمل ل�شركة في�ستل
ل�صناعة التلفزيون.
والرئي�س التنفيذي لتوج هو جورجان كاراكا�ش امل�س�ؤول التنفيذي
ال�سابق يف بو�ش� ،أما مدير العمليات فهو �سريجي رو�شا املدير
التنفيذي ال�سابقة جلرنال موتورز كوريا .وقالت املجموعة �إنها
�ستبد�أ الإنتاج يف  2022بطراز مدمج من الفئة الريا�ضية متعددة
اال�ستخدامات.
ويف �أكتوبر ت�شرين الأول ،قالت فولك�سفاجن �إنها �أرج�أت قرارا
نهائيا ب�ش�أن بناء م�صنع �سيارات يف تركيا و�سط انتقادات دولية
للعملية الع�سكرية التي �شنتها تركيا داخل الأرا�ضي ال�سورية يف
ذلك ال�شهر.
�شارك يف التغطية �إبرو تونكاي � -إعداد �أحمد �إلهامي للن�شرة
العربية
امل�صدر  :رويرتز

وفاة املو�سيقار اللبناين
رينيه بنديل عن  70عاما
بريوت (رويرتز)  -فقدت عائلة بنديل الفنية اللبنانية ركنها
املو�سيقي رينيه بنديل الذي كان املحرك الفعلي ل�س ّلم العائلة فنيا
وامل�ؤلفة من � 12شخ�صا يتوزعون بني الغناء والتلحني.
وقالت الوكالة الوطنية للإعالم يف بريوت �إن رينيه بنديل تويف
عن  70عاما يف امليناء الواقع يف طرابل�س ب�شمال لبنان ويف ر�صيده ومن هذه الأغنيات ”تنكة تنكة“ التي كتبها الفنان الراحل و�سيم طبارة
وتعر�ض لواقع �أزمة حياتية كان اللبنانيون فيها يقفون على حمطات
�أكرث من � 200أغنية.
البنزين و�أبواب املخابز للح�صول على املواد الأولية املفقودة.
وكتب بنديل وحلن �أغاين �أ�سرته بالتعاون مع ال�شاعر الراحل
وغنى بنديل ”دورها دور“ يف �سبعينيات القرن املا�ضي من كلمات
ال�صحفي جورج ميني.
ب�شري ال�ضيقة والتي حملت دعوة �إىل ن�سيان احلرب.
ويف ثمانينات القرن املا�ضي �ساهم يف و�صول ابنته الطفلة رميي
بنديل �إىل م�سارح دولية حيث ان�شدت لوطنها لبنان �أغنية وعا�شت عائلة بنديل جناحات كثرية وقد وثقت هذه النجاحات
ب�أغنية ”عيلتنا عيلة“ و“وردة حمرة“ و“غزايل“.
”اعطونا الطفولة اعطونا ال�سالم“.
وا�شتهر رينيه بنديل ب�أغنياته ال�ساخرة والتي حتاكي �أيام احلرب تغطية �صحفية ليلى ب�سام من بريوت للن�شرة العربية
حترير حممد اليماين
الأهلية يف لبنان والتي دارت بني عامي  1975و 1990و�أزماتها
امل�صدر  :رويرتز
املعي�شية.
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�إمر�أة تخرج من مطعم تابع ل�سل�سلة ريل كوجن فو ال�صينية للوجبات ال�سريعة يف بكني يوم
اجلمعة .ت�صوير :جي�سون يل  -رويرتز.

مات دورتي العب ولفرهامبتون يحرز هد ًفا يف الدقيقة قبل الأخرية يف �شباك مان�ش�سرت
�سيتي خالل لقاء الفريقني يف الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم اجلمعة .ت�صوير:
�أندرو بويرز  -رويرتز �صورة ت�ستخدم يف الأغرا�ض التحريرية فقط

ابنة برو�س يل تقا�ضي �سل�سلة مطاعم
ال�ستخدام �صورة والدها

ولفرهامبتون ينتف�ض ويهزم ع�شرة العبني من
مان�ش�سرت �سيتي 2-3

�شنغهاي (رويرتز)  -ذكرت �صحيفة (ذا بيرب) ال�صينية الإلكرتونية �أن �شركة تديرها ابنة
برو�س يل رفعت دعوى ق�ضائية �ضد �سل�سلة مطاعم للوجبات ال�سريعة يف ال�صني ال�ستخدامها
�صورة جنم الكوجن فو الراحل يف �شعارها دون ت�صريح وطلبت تعوي�ضا يتجاوز  210ماليني يوان
( 30مليون دوالر).
ورفعت �شركة برو�س يل انرتبرايز�س ،التي تر�أ�سها �شانون يل ومقرها كاليفورنيا ،دعوى ق�ضائية
�أمام حمكمة يف �شنغهاي يوم الأربعاء �ضد �سل�سلة ريل كوجن فو للوجبات ال�سريعة وطالبتها
باالمتناع عن ا�ستخدام ال�صورة ودفع � 88ألف يوان �إ�ضافية لتغطية التكاليف الق�ضائية.
كما طالبت الدعوى الق�ضائية ال�شركة التي تتخذ من قوانغت�شو مقرا ب�إ�صدار تو�ضيح يف غ�ضون
 90يوما يقول �إنه لي�س لها �صلة بربو�س يل .وتقدم �سل�سلة ريل كوجن فو �أطباق الأرز و�أ�صنافا
�صينية وت�أ�س�ست يف  1990ولها فروع يف �أكرث من  57مدينة بال�صني.
و�شعار ال�شركة رجل يرتدي �سرتة �صفراء طويلة الأكمام وي�شبه برو�س يل يف هيئته وو�ضعية
”اال�ستعداد للهجوم“ التي ا�شتهر بها النجم الراحل.
وكتبت ال�شركة على ح�سابها مبوقع ويبو للتوا�صل االجتماعي يوم اخلمي�س �أن الدعوى الق�ضائية
”�أربكتها“ لأنها ا�ستخدمت هذا ال�شعار على مدى اخلم�سة ع�شر عاما املا�ضية وذكرت �أنه على
الرغم من مواجهة بع�ض امل�شكالت يف املا�ضي ف�إنها ح�صلت على موافقة ال�سلطات املحلية
ال�ستخدام ال�شعار.
ت�أتي هذه الق�ضية يف وقت تعهدت خالله ال�صني بتح�سني حماية حقوق امللكية الفكرية وتطبيق
عقوبات �أ�شد وهي �إحدى النقاط الأ�سا�سية يف نزاع بكني التجاري مع الواليات املتحدة.
�إعداد مروة �سالم للن�شرة العربية  -حترير �سها جادو
امل�صدر  :رويرتز

ولفرهامبتون (�إجنلرتا) (رويرتز) � -أحرز مات دورتي هدفا رائعا يف الدقيقة قبل الأخرية
ليقود ولفرهامبتون واندرارز لفوز مثري  2-3على ع�شرة العبني من مان�ش�سرت �سيتي حامل لقب
الدوري الإجنليزي املمتاز لكرة القدم يوم اجلمعة.
وابتعد �سيتي�،صاحب املركز الثالث ،بفارق  14نقطة عن ليفربول مت�صدر امل�سابقة بينما تقدم
ولفرهامبتون للمركز اخلام�س بر�صيد  30نقطة.
وراوغ دورتي املدافع الأرجنتيني نيكوال�س �أوتاميندي عند حافة منطقة اجلزاء لي�سدد �أر�ضية
زاحفة يف �شباك احلار�س البديل كالوديو برافو.
ولعب �سيتي ،الذي تلقى اخل�سارة اخلام�سة يف الدوري هذا املو�سم ،بع�شرة العبني منذ الدقيقة
 12بعد طرد حار�سه �إيدر�سون لعرقلته ديوجو جوتا خارج منطقة اجلزاء.
و�أيد حكم الفيديو امل�ساعد قرار حكم ال�ساحة مارتن �أتكين�سون بطرد احلار�س الربازيلي.
لكن هذه التقنية عادت �إىل �إثارة اجلدل مرة اخرى عندما منحت �سيتي ركلة جزاء عقب ده�س
لياندر دندونكر لقدم ريا�ض حمرز جناح �سيتي داخل املنطقة.
و�أنقذ روي باتري�سيو حار�س ولفرهامبتون ت�سديدة رحيم �سرتلينج لكن احلكم قرر �إعادة ركلة
اجلزاء بعد قرار اخر من تقنية الفيديو لينقذ باتري�سيو ت�سديدة �سرتلينج جمددا لكن اجلناح
الإجنليزي تابع الكرة يف ال�شباك.
و�ضاعف �سرتلينج النتيجة بعد خم�س دقائق من بداية ال�شوط الثاين بعدما تلقى متريرة رائعة
من البلجيكي كيفن دي بروين جعلته ينفرد مبرمى �أ�صحاب الأر�ض لي�ضع الكرة �أعلى ر�أ�س
باتري�سيو.
وقل�ص ولفرهامبتون الفارق بعدها بخم�س دقائق عندما جنح �آداما تراوري ،الذي �سجل ثنائية
يف مرمى �سيتي يف �أكتوبر ت�شرين الأول املا�ضي ،يف هز �شباك برافو بت�سديدة �أر�ضية من خارج
منطقة اجلزاء.
وقبل �أقل من ع�شر دقائق على النهاية ارتكب الفرن�سي بنجامني ميندي مدافع �سيتي خط�أ فادحا
مبحاولته االحتفاظ بالكرة �إىل جوار مرماه ليخطفها منه تراوري وميرر عر�ضية �إىل املك�سيكي
را�ؤول خيمنيز الذي و�ضع الكرة يف ال�شباك من مدى قريب ويدرك التعادل .2-2
وجاء هدف الفوز بت�سديدة عرب دورتي بقدمه الي�سرى �سكنت مرمى برافو.
�إعداد �أحمد اخل�شاب للن�شرة العربية
امل�صدر رويرتز

12

منوعات

Magazine - www.canadiandays.ca

ق�ص�ص الأطفال هي غذاء الروح بالن�سبة للأطفال وهي درو�س الت�أديب والفهم واخليال ..
احك لطفلك حكاية الكنز والكلب الويف ،فهي ق�صة من الرتاث العاملي

يحب الأطفال حكاية قبل النوم فهي تعني لهم ال�سكينة والطم�أنينة ويف يوم العطلة �أخذ الفتى الكلب معه ،و�سارا مع ًا حتى و�صال �إىل
عدا عن املعرفة التي يكت�سبونها من احلكاية ،تعلمي معنا لرتوي له �أطراف القرية ،وجل�س الفتى لي�سرتيح ،ويف هذا الوقت كان الكلب
ق�صة من الرتاث العاملي
ي�سري ببطء ،ويبدو عليه �أنه ي�شم رائحة �شيء ما
كان هناك �صبي �صغري يعي�ش مع والدته ،وبالقرب من منزلهم حقل وفج�أة توقف و�أخذ يحفر الأر�ض ،تعجب الفتى واقرتب حتى يفهم
وا�سع جميل ...وكان ال�صبي ي�ساعد والدته ،وذات �صباح ذهبت ما يحدث ،ولكن الكلب ا�ستمر يف احلفر حتى �أخرج ورقة كبرية،
الأم وال�صبي �إىل احلقل للعناية بالنباتات والأ�شجار ،وبعد �أن
�أخذها الفتى فوجد خريطة ت�شرح كنز ًا مدفون ًا يف ال�صحراء!
انتهيا رجعا ،ولكنهما وجدا كلب ًا �صغري ًا بجوار املنزل عليه مظاهر
�شعر الفتى بال�سعادة ،وقرر �أن يعرث على الكنز ،ويف اليوم التايل
الإرهاق ،ف�أ�سرع الفتى على الفور ،و�أح�ضر للكلب ما ًء وطعام ًا
�أكل الكلب و�شرب؛ حتى �شبع ولكنه ظل جال�س ًا ،ويوم ًا بعد يوم اعتاد تعلل باملر�ض وذهب مع الكلب ليعرثا على الكنز
ويف اللحظة نف�سها كان هناك جمموعة من الل�صو�ص يبحثون هم وعرث الفتى على الكنز ،وخرج الل�صو�ص وهجموا على الفتى ،لكن
الطفل �إح�ضار الطعام وال�شراب له
وبعد فرتة ا�ستعاد الكلب �صحته وظل يذهب مع الأم وابنها �إىل �أي� ًضا ،وعندما ر�أوا الفتى والكلب اتفقوا على �أن يختبئوا حتى يعرث الكلب انق�ض عليهم فهربوا وعاد الفتى �إىل منزله ،و�أخرب �أمه بكل
احلقل
ما حدث ،ففرحت وعا�شت العائلة يف �سعادة وثراء
الفتى على الكنز ثم يهجموا عليه

؟

رغم احتمال تلقيها معلومات حول املواليد
اجلدد رمبا تتفاج�أ بكثري من الأ�شياء من
خالل اعتنائها بطفلها ال�صغري جد ًا .فما
الذي تتوقعينه وال تتوقعينه من مولودك

قالت درا�سة عن الأطفال حديثي الوالدة ملعهد «كريان�سا» ال�صغري هو حتميمه يوم ًا ويف اليوم الآخر م�سحه بقطعة قما�ش
الربازيلي املخت�ص ب�ش�ؤون الأطفال والأمهات والوالدة والرتبية ناعمة مبللة مباء فاتر
�إن فرتة الأ�سابيع ال�ست الأوىل من حياة املولود تعترب من �أ�صعب  5ال تتوقعي منه �أن يتوقف عن �إ�صدار ال�ضجيج امل�ستمر :الطفل
فرتات الرتبية بالن�سبة للأم ،ورمبا �أكرثها ت�سلية ب�سبب احتماالت
حديث الوالدة ال يتوقف عن �إ�صدار ال�ضجيج� ،إما ببكائه �أو
وت�صرفات م�ضحكة ت�صدر عن الطفل ب�شكل بريء جد ًا .فالأم
�إ�صداره لأ�صوات مبهمة �أو حتركاته امل�ستمرة وطريقة تنف�سه
رغم احتمال تلقيها معلومات حول املواليد اجلدد رمبا تتفاج�أ
بكثري من الأ�شياء من خالل اعتنائها بطفلها ال�صغري جد ًا .فما  6توقعي �أن يتق�شر جلده :هذا �أمر وارد ل�سببني� :إما �أن الأم
ت�ستخدم مياه ًا بدرجة حرارة �أعلى من الالزم �أو ب�سبب
الذي تتوقعينه وال تتوقعينه من مولودك
ا�ستخدامها لكرميات ال تنا�سب جلد املولود .يجب االنتباه
ماال تعرفينه عن مولودك اجلديد:
لدرجة حرارة املياه امل�ستخدمة لتحميم ال�صغري ،وهي بح�سب
 1توقعي �أن يكون �شكله م�ضحك ًا بالن�سبة للآخرين ،ولكنك رمبا ر�أي اخت�صا�صيي املواليد ال�صغار ما بني  28و 32درجة مئوية
ال تالحظني ذلك� :إن الأطفال الذين يولدون حديث ًا قد يكونون حتى يف ال�شتاء
غريبي ال�شكل غري �أن عاطفة الأم ال تالحظ ذلك بينما يبدو
 7توقعي تغري لون عيني مولودك ال�صغري :يجب �أن ال يكون ذلك
هذا الأمر وا�ضح ًا بالن�سبة للآخرين
مبثابة مفاج�أة للأم
 2ال تتوقعي منه �أن يدعك تنامني بهدوء :البكاء ال�شديد �أو
املعتدل �أو املقبول للمولود احلديث يعتمد على حظ هذه الأم �أو  8ال تتوقعي �أن يتوقف عن جرح وجهه ب�سبب حركاته امل�ستمرة:
تلك ،وكذلك على درجة االعتناء بالنواحي التي جتعل الطفل ما ي�ساعد على تفادي هذه اجلروح هو االنتباه لق�ص �أظافره
ب�شكل منتظم
يبكي ب�شكل �أ�شد ،مثل عدم حفظ الأوقات الدقيقة للر�ضاعة
 3ال تتوقعي �أن يراك بو�ضوح ويبت�سم لك :الطفل حديث الوالدة  9توقعي �أن يزداد وزنه ب�سرعة :على الأم� ،أن تتوقع زيادة �سريعة
يطلق ابت�ساماته الأوىل ،وهو م�ستيقظ عندما يبلغ �أ�سبوعه يف وزن طفلها ال�صغري خالل الأ�شهر ال�ست الأوىل من العمر
ال�ساد�س من العمر .ولكن هناك حاالت قد يبت�سم فيها املولود  10ال تتوقعي �أن يكون لطيف ًا مع ثدييك �أثناء الر�ضاعة :لأن
اجلديد ب�شكل مفاجئ قبل ذلك .كما �أنه ال يتعرف على �أمه �أو ال�صغري ُيو َلد وهو ميلك غريزة الر�ضاعة دون �أن يدرك ما ي�شعر
�أي �إن�سان �آخر عن طريق الر�ؤية
به الآخر� ،أو من �أين ي�أتي ما يتغذى عليه .ينبغي �أن تتعودي على
 4ال تتوقعي �أنه بحاجة لال�ستحمام كل يوم :ما هو مثايل للمولود ذلك �إذا كان طفلك عنيف ًا يف الر�ضاعة عندما يكون جائع ًا

وات�ساب تطلق ميزة
جديدة مهمة ت�سمح
للم�ستخدمني يف �إزالة
الر�سائل تلقائي ًا بعد
انق�ضاء مدة حمددة
يبدو �أن وات�ساب يف طريقها �إىل و�ضع "تاريخ النتهاء ال�صالحية"
لبع�ض الر�سائل ،ال �سيما �ضمن جمموعات املحادثة
يف التفا�صيل �أطلقت خدمة الرتا�سل الفوري ميزة جديدة يف الإ�صدار
التجريبي الأحدث لتطبيقها على نظامي �أندرويد ،و�آي �أو �إ�س ،ت�سمح
للم�ستخدمني ب�إزالة الر�سائل تلقائ ًيا بعد انق�ضاء وقت حمدد
الر�سائل املختفية
وكان موقع  WABetaInfoاملتخ�ص�ص يف ر�صد املزايا
التجريبية يف تطبيق وات�ساب �أول من ر�صد امليزة وقال يف تدوينة:
"يف التحديثات الأحدث لوات�ساب على �أندرويد و�آي �أو �إ�س،
اكت�شفنا ميزة جديدة حتت التطوير با�سم (الر�سائل املختفية)
 Disappearing Messagesو�سوف ت�سمح ب�إزالة الر�سائل
تلقائ ًيا بعد وقت حمدد"
و�أ�ضاف �أن الدالئل املخفية الأوىل على امليزة ُر�صدت يف الن�سخة
التجريبية ذات الرقم  2.19.275من تطبيق وات�ساب على �أندرويد.
ون�شر املوقع لقطات �شا�شة للميزة من ق�سم (معلومات املجموعة)
 ،Group Infoومع ذلك ،فقد �أ�شار �إىل �أن امليزة قد تتوفر
للدرد�شات الفردية � ً
أي�ضا
�إىل ذلك ،لوحظ يف الإ�صدار التجريبي الأحدث  ،2.19.384بع�ض
التغيريات على امليزة التي تعمل عليها وات�ساب ،مبا يف ذلك :خيارات
جديدة للمدة ،كما �أُعيد ت�سمية امليزة لي�صبح (احذف الر�سائل(
Delete Message

تنظيف الدرد�شات اجلماعية
والآن �أعادت وات�ساب ت�سمية امليزة على الإ�صدار التجريبي الأحدث
 2.20.10.24على نظام �آي �أو �إ�س .وقال موقع :WABetaInfo
�إن وات�ساب غريت خططها املتعلقة بامليزة� ،إذ �أزالتها من الدرد�شات
الفردية ،وهي ت�سعى الآن �إىل جعلها �أداة لتنظيف الدرد�شات
اجلماعية ،خا�ص ًة �أن الدرد�شات اجلماعية تكرث فيها الر�سائل التي
�إن تراكمت فقد ت�ؤثر على م�ساحة التخزين على الهاتف ،لذا ،ف�إزالة
الر�سائل تلقائ ًيا بعد مدة معينة �سيحل امل�شكلة ،مع الإ�شارة �إىل �أن
هذه امليزة �ستكون ح�صرية مل�شريف املجموعات.
امل�صدر  :العربية
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قناع العرو�س

�صحة

ت�شتهر الن�ساء الهنديات ب�إ�ستخدامهن للعديد من اخللطات
املكونة من الأع�شاب واملواد الطبيعية لعالج خمتلف خلطات ب�شرة العرو�س
م�شاكل ب�شرتهن ،ولكن للعرو�س قناع خا�ص ما ر�أيك �أن
اخلطي ن�صف كوب من دقيق احلم�ص مع ملعقتني �صغريتني من
جتربيه قبل الزفاف
م�سحوق الكركم وملعقتني كبريتني من م�سحوق خ�شب ال�صندل
كل عرو�س تتمنى �أن تبدو رائعة يف يوم زفافها! وهذا الأمر لن يتحقق
وملعقتني �صغريتني من زيت اللوز
فقط باختيار خبري مكياج �أو م�صفف �شعر ،ولكن عليها �أن ت�ستعد
بب�شرة ن�ضرة وج�سم �أمل�س .يعترب لون الب�شرة هاج�س لدى املر�أة �أ�ضيفي املاء لت�شكيل عجينة و�ضعيها على وجهك وج�سمك ملدة 10
الهندية ،حيث تف�ضل الن�ساء �أن يكون لون ب�شرتهن �أفتح ،ولذلك هن دقائق .افركي جيدا لإزالة كل العجينة .يتم و�ضع هذا القناع من
يعتمدن منذ قرون على اخللطات الطبيعية كمنتجات التجميل اخلا�صة قبل العرائ�س قبل �سبعة �أيام من الزواج
بهن ،ولهذا الأمر ي�ستخدمن الفواكه وبتالت الورود واجلوز واحلليب
تابعي اي� ًضا� :أف�ضل ما�سك للوجه بخلطات الع�سل
واللنب الزبادي والع�سل والطني وخ�شب ال�صندل و�أع�شاب الإيروفيدا
خلطة لب�شرة ن�ضرة
�إليك بع�ض اخللطات التي تعتمدها الن�ساء الهنديات ميكن تطبقيها
ين�صح بهذا العالج لذوات الب�شرة الداكنة اللواتي يردن �إ�ضفاء
قبل الزفاف:
الربيق على ب�شرتهن
خلطة ل�شد امل�سام
قناع العرو�س

اخلطي اللنب الزبادي البارد مع ملعقتني �صغريتني من ماء الورد اخلطي ملعقة كبرية من م�سحوق الكركم مع ق�شطة كثيفة وكاملة
ون�صف ملعقة �صغرية من الع�سل� .ضعي املزيج على وجهك واتركيه الد�سم � .ضعي العجينة على وجهك (ميكنك �أي�ضا ا�ستخدام بقية
حتى ي�صبح ملم�سه دافئا ثم ا�شطفيه .للب�شرة اجلافة� ،أ�ضيفي نقطة العجينة للج�سم) واتركيها ملدة  20دقيقة ثم ا�شطفيها .يجعل هذا
القناع الب�شرة براقة وذهبية بع�ض ال�شيء.
من زيت جوز الهند �أو زيت اللوز احللو
تابعي �أي� ًضا� :أقوى خلطات تفتيح املناطق احل�سا�سة قبل الزفاف
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منها ا�ضطراب ال�سلوك ..
�إليك �أبرز امل�شاكل النف�سية التي مير بها املراهق ،وكيفية عالجها
يجهل العديد من الآباء والأمهات �أبرز امل�شاكل النف�سية التي مير قد يبدو �أن ال�شخ�ص امل�صاب با�ضطراب ال�سلوك يتجاهل معايري
بها املراهق ،وال ي�ضعونها يف احل�سبان �أثناء تربيتهم املراهق ،مع ال�سلوك املقبولة ،وكذلك م�شاعر الآخرين
العلم �أن املراهق مير بالعديد من امل�شاكل النف�سية ،وعندما ال ت�شمل الأعرا�ض العاطفية ال�ضطراب ال�سلوك
تعالج بال�شكل ال�صحيح تتغري حياة املراهق بن�سبة كبرية ،وبح�سب
الدكتورة �إبتهاج طلبة اخلبرية النف�سية والرتبوية �أبرز م�شاكل االفتقار �إىل الندم:
قد يبدو هذا مبثابة عدم القدرة على ال�شعور بالذنب حيال ارتكاب �أهمية املدح على ال�سلوك الإيجابي:
املراهقني النف�سية
خط�أ ما� ،أو عدم االكرتاث بالعقاب خلرق القواعد
اخلق بينك وبني املراهق جو ًا من املرح ،وتقبل كل ما ميكن ق�صه
ا�ضطراب ال�سلوك:
عدم ال�شعور بالتعاطف قد يتجاهلون م�شاعر الآخرين ويظهرون عليك دون توبيخ ،اجعله ي�سرد م�شاكله ،واحذر من �أن تبد�أ �أنت بحل
عبارة عن حالة �صحية عقلية تتميز بنمط �سلوكي يك�سر فيه الطفل
امل�شكلة فبهذه الطريقة جتعله اعتمادي ًا حتى يف حل م�شاكله ،بل
م�شاعر باردة �أو قا�سية �أو غري مكرتثة
القواعد والقواعد االجتماعية املنا�سبة للأعمار
ا�س�أله �أو ًال ما ر�أيك يف هذه امل�شكلة؟ وكيف تكون وجهة نظرك حول
ا�ضطراب التحدي املعار�ض عنف وق�سوة املراهق جتاه الآخرين يتجاهل التوقعات قد ال يهتم بالأداء اجليد يف املدر�سة �أو يف �أن�شطة
حلها؟ وا�سمع جيد ًا له و�أعطه الثقة يف اختياره حلل امل�شاكل ،وابد�أ
�أخرى .قد يبدو �أنهم يتجاهلون توقعات الآخرين منهم ،حتى لو مت
ال�شرح له وناق�ش احللول التي اقرتحها عليك
هو �أحد �أكرث ا�ضطرابات ال�صحة العقلية �شيوع ًا التي يتم ت�شخي�صها
تكليفهم مبهام وا�ضحة
يف ال�شباب ،ميكن لل�شباب الذين يعانون من هذه احلالة التي قد تكون
ابد�أ بالتحدث مع الطفل وتابع امل�شكلة هل جنح احلل؟ وكيف يلج�أ
ا�ضطراب التحدي املعار�ض (:)ODD
مدمرة ،حتطيم املمتلكات و�إتالفها ،ال�سلوك املرتبط با�ضطراب
حللول بديلة عند ف�شل احلل؟ واعلم جيد ًا �أن من �أهم �إ�سرتاجيات
ال�سلوك ال يقت�صر على نوبات الغ�ضب العر�ضية� .إنه ثابت ومتكرر �أ�سباب م�شاكل املراهق النف�سية:
التعامل مع م�شاكل املراهق النف�سية هي �إ�شغاله دائم ًا وال ترتك
يعتقد الباحثون �أنه يت�أثر بكل من العوامل الوراثية والعوامل البيئية ،له وقت ًا ،وبالأخ�ص ممار�سة الريا�ضة ،فاجعل حياته دائم ًا مليئة
ا�ضطراب ال�سلوك من �ضمن م�شاكل املراهقني النف�سية
ميكن �أن يحدث ا�ضطراب ال�سلوك قبل �سن العا�شرة� ،أو خالل والهرمونات التي تطر�أ على ج�سده .والتعامل معها ب�شكل خاطئ من بالإثارة
قبل الوالدين واملحطني باملراهق
�سنوات املراهقة ،وهو �أكرث �شيوع ًا بني الأوالد �أكرث من البنات
امل�صدر  :جملة �سيدتي

هل ترغبني بتناول �شوربة مفيدة و �صحية؟
كم ال�شوربة ،وي�ضاف �إىل �إبريق اخلالط الكهربائي،
ميكنك حت�ضري �شوربة حبوب ال�صويا والبازالء وال�سبانخ  .3ي�ؤخذ ن�صف ّ
الغنية بالفيتامينات واملعادن
وي�ضرب حتى ي�صبح ناعم ًا .ثم ،يعاد اخلليط الناعم �إىل القدر ،و ُي�سكب
ُ .1ي�ضاف� ،إىل قدر على النار ،ك ّل من حبوب ال�صويا والبازالء ،ثم ّ
ويتم الت�سخني قلي ًال
ي�صب احلليب فوقهّ ،
املرق ،ويو ّزع الب�صل املفروم و�أوراق الريحان
 .4طريقة التقدميُ :ينرث امللح والفلفل ،ويز ّين الطبق بالريحان
 .2بعد �أن يغلي املرق ،تُخ ّفف احلرارة ،وتُدع املك ّونات على النار لع�شر
امل�صدر  :جملة �سيدتي
دقائق ،وذلك عند مالحظة �أن حبوب ال�صويا والبازالء �أ�صبحت طر ّي ًة
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ح�صاد  :2019حاالت طالق بني النجوم
اثارت اجلدل والف�ضائح املتبادلة

املكونات الطبيعية
لتنعيم ال�شعر
�ضج عام  2019بعدد من حاالت الطالق بني الفنانني والتي م�شاعر احلب اىل الكراهية والنفور
ّ
�أثارت الكثري من اجلدل والف�ضائح والإتهامات املتبادلة بني من والطرفان تبادل الف�ضائح املدوية ،ف�إتهمت �سارة زوجها
كانت تربطهم �سنوات من الع�شرة الطويلة وعالقة احلب ورابطة بالإعتداء اجل�سدي عليها وتقدمت ب�شكوى �ضده ،بينما اتهمها
الأبناء
الأخري بالتعر�ض اىل والدته و�ضربها ،وو�صلت ق�ضيتهما اىل
ن�سرتجع معكم مع نهاية عام � 2019أبرز حاالت الطالق بني �أروقة املحاكم لتنتهي �أخري ًا بالطالق
ثنائيات النجوم والتي اثارت اجلدل ب�شكل كبري:
ومت تربئة �سارة من اتهامها ب�ضرب والدة احمد عبد اهلل حممود
بينما مت احلكم بحب�س احمد عبد اهلل حممود ملدة ثالثة �أ�شهر
وائل كفوري و�أجنيال ب�شارة
بتهمة التعدي بال�ضرب على زوجته الفنانة �سارة نخلة ،وعبرّ ت
مفاج�أة غري متوقعة تلقاها اجلمهور هذا العام بعد اعالن
�سارة عن ندمها يف ت�صريحات �صحافية على زواجها من �أحمد
النجم اللبناين وائل كفوي طالقه من زوجته اجنيال ب�شارة،
عبدهلل حممود
اال ان املفاج�أة مل تقف هنا� ،إمنا كانت بك�شف طليقته العديد
من اخلالفات مع زوجها خالل فرتة زواجهما وبعد انف�صالهما �سميحة �أيوب و�أحمد النحا�س
وبينها تلميحات طالت العنف الزوجي والتق�صري بالنفقة على �ضجة كبرية �أثريت هذا العام اي�ضا بعد الك�شف عن طالق
طفلتيها "مي�شال وميالنا" واخلالف على ح�ضانة الأوالد ما جعل الفنانة امل�صرية القديرة �سميحة �أيوب البالغة من العمر (87
اجلمهور بحالة �صدمة من جنمهم الرومان�سي الذي حر�ص طيلة عاما) طالقها من مدير �أعمالها املخرج �أحمد النحا�س بعد
�سنوات على �إبعاد حياته اخلا�صة عن الأ�ضواء والإعالم و�أن تكون زيجة �سرية لهما منذ  18عاما
�صورته نا�صعة بدون �أي ف�ضائح تطال حياته اخلا�صة او العامة اعالن الطالق ترافق مع اتهامات �سميحة �أيوب لطليقها بعمليات
وبعد العديد من البيانات املتبادلة بينهما والتي و�صلت اىل
الق�ضاء ،تو�صل وائل وطليقته اجنيال اىل ت�سوية بينهما عقب
تدخل حماميهما ،واتفقا ب�شكل نهائي على ت�سوية كل خالفاتهما
العالقة بروية وبحل ير�ضي الطرفني

�سرقة لأموالها فرفعت �ضده ق�ضية يف املحكمة ق�ضت ب�سجنه
يف املقابل ،وجه احمد النحا�س اتهام ًا ل�سميحة �أيوب ،بتع ُّمد
عاما ،من �أجل ا�ستمرار ح�صولها على
�إخفاء زواجهما ملدة ً 18
معا�ش زوجها الراحل �سعد الدين وهبة ،ناف ًيا االتهامات التي
وجهت له ب�سرقتها واال�ستيالء على �أموالها ،والتي ُحكم عليه
فيها بـ� 10سنوات حب�س

ان ذلك اندثر هباءٍ بعد توايل الف�ضائح بينهما هذا العام وحتول
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�سمية اخل�شاب واحمد �سعد

على قدر ما فاج�أ الثنائي الفنان احمد �سعد والفنانة �سمية
اخل�شاب ،اجلمهور برومان�سيتهما وزواجهما قبل نحو عام �شاهيناز �ضياء وزوجها
ون�صف ،على قدر ما كان طالقهما يف � 2019صادما اي�ضا الفنانة �شاهيناز �ضياء الدين �صدمت هذا العام اجلميع اي�ضا
ومرتافقا بالف�ضائح والإتهامات امل�ش ّبعة بت�صرفات غري الئقة
بن�شرها �صور ظهرت فيها وهي مد ّمية الأنف جراء �ضرب زوجها
وتبادل الثنائي هذا العام الإتهامات وك�شف امل�ستور خالل لها �إيهاب حممود يف ال�شارع
عالقتهما الزوجية ،ف�إتهم �سعد زوجته ب�سرقته والإ�ستحواذ على وحتدثت �شاهيناز عن ق�ضية خالفاتها مع زوجها بعدما كانت قد
�شقة منزلهما الزوجي ،بينما �أملحت �سمية اىل تعر�ضها للعنف رفعت دعوى طالق �ضده وتنتظر الإنف�صال الر�سمي ،لكنها كانت
ال�شديد من زوجها لدرجة فقدها "طحالها" ،وكان الف�صل تلتقيه نزوال عند رغبته بر�ؤية طفلهما ،فتعر�ضت خالل احدى
الأخري بتهديد �أحمد �سعد طليقته �إدخالها ال�سجن ب�سبب منحه اللقاءات بينهما لل�ضرب مع والدتها اثناء حماولة ا�سرتاد ابنها
"�شيك" بدون ر�صيد
منه ،وقالت ب�أنه انهال عليها بال�سباب و�ضربها بقب�ضته �أكرث من
مرة ،وعندما حاولت والدتها الدفاع عنها قام ب�ضربها اي�ضا يف
�سارة نخلة و�أحمد عبداهلل حممود
ال�شارع �أمام املارة"
خالل فرتة زواجهما ،بدا الزوجني �سارة نخلة والفنان �أحمد
عبداهلل حممود الثنائي �ضمن قائمة الثنائيات الأكرث ان�سجاما وحررت �شاهيناز حم�ضر ًا �ضده عند ال�شرطة ،فيما رد زوجها
ورومان�سية عرب ح�ساباتهما على ال�سو�شيال ميديا والتي جت�سدت على االتهامات قائال ب�أنه ميتلك كل الإثباتات وامل�ستندات التي
من خالل �صورهما الدافئة والتي تعك�س حالة احلب بينهما ،اال ُت�ؤ ّكد �أنه مت الت�شهري به وبوالدته من جانب زوجته

بعيد ًا عن املواد امل�ؤذية وامل�ضرة بال�شعر� ..سنعرفك اىل
جمموعة من املكونات الطبيعية التي تعد �أ�سهل طريقة
لتنعيم ال�شعر
تتهافت ن�ساء كثريات على ا�ستخدام ممل�سات ال�شعر �أو املنتجات
الكيماوية التي تعمل على تنعيم ال�شعر ،فتكون النتيجة �شعر �ضعيف،
متك�سر ،ومتق�صف ،ويفتقد اىل احليوية واللمعان .انطالق ًا من
ذلك� ،سنعرفك اىل جمموعة من املكونات الطبيعية التي تعد �أ�سهل
طريقة لتنعيم ال�شعر بعيد ًا عن املواد امل�ؤذية وامل�ضرة بال�شعر
حليب جوز الهند والليمون
يعمل حليب جوز الهند على تغذية وتنعيم ال�شعر� ،إذ �إنه يحتوي على
الدهون امل�شبعة التي مت ّد ال�شعر بالرتطيب الالزم .كما يحتوي على
الأحما�ض ال�ضرورية التي تعيد التوازن احلم�ضي اىل فروة الر�أ�س.
�أما الليمون في�ساعد �أي� ًضا يف تنعيم ال�شعر ومنحه مظهر ًا المع ًا.
اخلطي ع�صري ن�صف حبة من الليمون ون�صف كوب من حليب جوز
الهند .من ثم طبقي اخلليط على �شعرك واتركيه ملدة ن�صف �ساعة.
بعدها ،اغ�سلي �شعرك على الطريقة االعتيادية
زيت جوز الهند
ي�ساعد العالج بالزيت ال�ساخن ال�شعر اجلاف واملنفو�ش على
امت�صا�ص الزيت ب�شكل �أف�ضل ،مما مينحه مظهر ًا ناعم ًا والمع ًا.
�سخني كمية كافية من زيت جوز الهند ،وطبقيه على �شعرك من
اجلذور وحتى الأطراف .من ثم ،لفي �شعرك مبن�شفة مبللة دافئة
واتركيها ملدة ن�صف �ساعة .بعدها� ،شطفي �شعرك باملاء الدافئ.
كرري هذه الو�صفة مرتني يف الأ�سبوع
احلليب والع�سل
يتكون ال�شعر من بروتني ُي�سمى الكرياتني .بالتايل ،ف�إن الربوتني
املوجود يف احلليب مفيد جد ًا يف تنعيم ال�شعر .كما يحتوي على
الدهون التي ت�ساعد يف تليني وتنعيم ال�شعر� .أما الع�سل فهو يعد
مرطب ًا طبيعي ًا ي�ساعد يف تنعيم ال�شعر ومنحه مظهر ًا المع ًا خالي ًا
من ال�شوائب .اخلطي ن�صف كوب من احلليب مع خم�س مالعق
كبرية من الع�سل الطبيعي .وحني ي�صبح اخلليط متجان�س ًا ،طبقيه
على �شعرك واتركيه ملدة �ساعة كاملة .بعدها ،اغ�سلي �شعرك على
الطريقة االعتيادية
زيت الزيتون والبي�ض
يحتوي زيت الزيتون على الهيدروك�سي �إيرو�سول والفيتامني ،E
وكالهما يغذيان ال�شعر ويعمالن على ترطيبه وتنعيمه بفعالية
عالية� .أما البي�ض فيحتوي على الفيتامينات واملعادن والأحما�ض
الدهنية التي تنعم ال�شعر وتعيد �إليه احليوية واللمعان .اخلطي
بي�ضتني ب�شكل جيد و�أ�ضيفي �إليهما ن�صف كوب من زيت الزيتون.
طبقي اخلليط على �شعرك ولفيه بغطاء الر�أ�س واتركيه ملدة ن�صف
�ساعة .بعدها ،اغ�سلي �شعرك على الطريقة االعتيادية
امل�صدر  :جملة �سيدتي
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Interpretation of Dreams and Déjà Vu
in the light of Quantum Physics
(A Project on Quantum Dreams – Parallel Universes)

By:Prof. Imad Fawzi Shueibi
Teacher of Epistemology in Damascus
University

A

s 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.
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Dejavu تف�سري الأحالم والر�ؤية لتوها
يف �ضوء الفيزياء الكوانتية
)العوامل املتوازية-(م�شروع يف الأحالم الكوانتية
 الربف�سور عماد فوزي �شعيبي:بقلم

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
existence?

necessarily

come

into

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.
Prof. Imad Fawzi Shueibi
A Teacher of Epistemology in Damascus
University
ishueibi@gmail.com
+963932881104

االت�صال قد حدث لك ّنه حدث يف زمن متقدم النلحظه لأننا مل وك�أنه يعرت�ض على اخرتاق الزمن والتوا�صل مع عواملنا املتوازية
.نراقبه؛ �أي مل نكن معه بعد
 وهنا حتتاج معرفة ماحدث يف امل�ستقبل �إىل.املتقدمة زمني ًا علينا
ك�شف الرموز التي �أ�ضافها الق�سم املنطقي؛ وهو ما بات ُيعرف
DejaVu الـ
.بتف�سري الأحالم
يحدث �أحيان ًا �أن ندخل مكان ًا جديد ًا ونلتقي �أ�شخا�ص ًا جدد ًا
: والتقينا الأحالم الر�ؤيوية الك�شف ّية، ونقول يف �س ّرنا لقد دخلنا هذا املكان،ونتحدث معهم
 �أننا فع ًال وهي التي نرى فيها الأحداث كما هي بدون ترميز ؛ �أي نتوا�صل، الواقع. ولكننا مل نفعل، وهذا احلديث نعرفه،ه�ؤالء
. ولكن يف زمن متق ّدم على مع عواملنا الأخرى ونرى ما قد حدث يف املتق ّدم علينا زمن ّي ًا،دخلنا هذا املكان وحدث ما حدث
 و�أبلغنا بذلك الق�سم، ّزمننا املُتعين
ّ
. نراها كما هي دون � ّأي ترميزات،احلدثي الالزمني من خمنا
واحتفظ بهذه املعلومة حلني حدث اللقاء الزمني (�أي الرقابة
 وهنا يحدث انهيار التابع ح�سب هنا نت�ساءل هل كل ما نراه هو م�ستقبلنا؟،على االحتمال للتابع الكمومي
 �أو االنق�سام لعاملني متوازيني ح�سب نقول هي ما�ضينا (وما�ضي ن�سخنا) وم�ستقبلنا (وم�ستقبل،البع�ض يف الفيزياء الكوانتية
 بع�ضها نراه �إذا �سرنا باجتاه (هذا اخليار دون ذاك)؛.) واملفارقة هنا �أننا تذكرناه على �أنه ن�سخنا. فتذكرنا �أنه حدث،)�إيفريت
ٍ
 وبع�ضها. ولكن لن�سخنا نحن، مايعني �أن املا�ضي �أي راقبنا (ال�شق) يف جتربة ال�شقني،ما�ض وهو يف احلقيقة حدث يف امل�ستقبل
. النراه �إذا اخرتنا خيارات �أخرى يف حياتنا الكموم ّية،واحلا�ضر وامل�ستقبل جمرد مفاهيم ال معنى لها يف عامل الكوانتا
.وهي تتعينّ فقط يف عواملنا الآنية
هل �ستتحقق بال�ضرورة �أحالمنا؟
 وقد ال تتحقق. هي تتحقق �إذا �سرنا باجتاهها.لي�س بال�ضرورة
.(�ضمن الالنهاية من اخليارات الأخرى) �إذا مل ن�سر باجتاهها
:جتربة ُمقرتحة

:تف�سري الأحالم

:تق�سم الأحالم �إىل عدة �أنواع
:�أ�ضغاث الأحالم

 وهي بالتف�سري املُقرتح م ّنا ر�ؤية،وهي التي تتداخل بعدة �أحداث
 وركزنا يف داخلنا وهيئنا،�إذا حلمنا حلم ًا ج ّيد ًا �أو �آخر �سيئ ًا
عدة عوامل متوازية لنا بحيث يكون تداخلها غري قابل للإدراك
ظروفنا لل�سري يف اجتاه الزول وجت ّنب الثاين ف�إننا قد ن�صل للزول
.(املنطقي) لدينا لأن ال�سياق واح ٌد لها
.ونتجاوز الثاين
(الك�شف ّيةInsight-Vision
الر�ؤيوية
الأحالم
�إن �أحالمنا (فر�صة) كربى لنا للتعامل مع املجهوالت الالمتناهية
:) املر ّمزةDiscovery
احلد�سي من
يف حياتنا والتي تبلغنا بها ن�سخنا عرب اجلزء
ّ
وهي �أحالم نرى فيها ُن�سخنا املتوازية يف العوامل الكوانتية
.خمنا
منAnima يف املتق ّدم من الزمن عرب الن�صف الأمين
الربف�سور عماد فوزي �شعيبي
 وهو.املخ امل�س�ؤول عن احلد�س واحلوادث والأفعال الالزمانية
،!الوحيد الذي ي�ستطيع �أن يت�صل بعواملنا املتوازية لأنها الزمنية
�أ�ستاذ الإب�ستمولوجيا يف جامعة دم�شق
وعندما يحدث هذا االت�صال نرى ما هو يف م�ستقبل بع�ض
ishueibi@gmail.com
ّ  ولكن هنا،ُن�سخنا يف املتق ّدم من الزمن
يتدخل الن�صف املنطقي
+963932881104
،االي�سر من املخ لري ّمز الأحداث فال نراها كما هيAnimus

�إذ تُق ُّر الفيزياء الكموم ّية (الكوانتية) بالعوامل املتعددة املتوازية
III)Hugh( -بعد جتربة ال�شقني وحيث يبني (هيو �إيفريت
) �أن ُن�سخنا ون�سخ كل �شيء يف الوجود موجود ٌةEverett
 ن�ستطيع،)فع ًال يف زمكان خا�ص بها وموازٍ لعاملنا (زمكاننا
)�أن نبني عليها تف�سرينا للأحالم �أو حلاالت الر�ؤية (من َقبل
.)DejaVu(
 �أو،�إن ُن�سخنا هي كل احتماالتنا التي �سرنا فيها �أو �سن�سري فيها
.تلك التي كانت (ممكنة) ف�سارت فيها ن�س ٌخ �أخرى م ّنا
هي نحن ولكن يف م�سار �آخر؛ متام ًا كما هو حال الفوتون يف جتربة
 حيث يخرج من كل ال�شقوق دفعة واحدة وبنف�س، �أو �أكرث،ال�شقني
) وهو ال ينق�سم لكنه يعر�ض ن�سخه كلها لأن (الإمكانية،اللحظة
.)ُمتاحة (وهي ال�شقوق
والالفت هنا �أن جمرد مراقبة �شق يجعل الفوتون اليخرج من
باقي ال�شقوق �إمنا من ال�شق الذي متت مراقبته منه؛ ما يعني
 ما،�أن تواجدنا مع بع�ضنا هو مبثابة الرقابة على احتمال وجودنا
 ولهذا، ولي�س باقي الن�سخ،ُيعينّ وجود ًا واحد ًا (�أي ُن�سخ ًة) واحدة
 لكنها ت�ستمر.ال نراها وال تتواجد معنا بنف�س الزمكان املُراقب
.وجود ًا يف زمكانها اخلا�ص
 الن�ستطيع، ب�شكل ُم�ستقل ع ّنا،ُن�سخنا هذه ت�ستمر ك ٌّل يف حياته
 ف�إحدى نظريات الفيزياء تعتقد �أن لقاء عاملني،االلتقاء بها
 فقط عرب. االنفجار الكبري، ملرة واحدة،متوازيني قد �أنتج
 وذلك، التي هي نحن،ا�سرتخائنا �أو نومنا نلتقي بتلك العوامل
،عرب الق�سم امل�س�ؤول عن احلد�س وكل ما هو (الزمني) يف املخ
.ون�صطلح عليه �إجرائي ًا بالن�صف الأمين من املخ
 يتحرر الن�صف احلد�سي يف خمنا من �سيطرة،فعندما ن�سرتخي
 مل،الن�صف املنطقي (الزمن) كل ّي ًا �أو جزئي ًا فنتذكر �شخ�ص ًا ما
. بعد ذلك بقليل نراه يدخل علينا �أو يت�صل بنا.نره منذ �سنني
هذا هو اجلزء الأب�سط من توا�صلنا مع عواملنا املتوازية؛ فن�صف
املخ احلد�سي فينا قد توا�صل مع ن�سخة متقدمة زمن ّي ًا منه والتقى
 ونقل تلك احلالة املتقدمة،�أو تلقى ات�صا ًال من ذلك ال�شخ�ص
 مبعنى �آخر؛ ف�إن اللقاء �أو.زمني ًا لنا يف زمننا املت�أخر عنها
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خل التفاح ي�ساعد على تخفي�ض �ضغط الدم
 11فائدة �صحية مذهلة خلل التفاح

قم ب�إجراء بحث با�ستخدام ( )Googleعن فوائد خل التفاح،
و�ستجد الآالف من الفوائد ال�صحية املزعومة له ،ولكن امل�شكلة هي
�أن هناك العديد من املزاعم الوهمية ،فمث ًال حاول ا�ستخدام خل
التفاح لتنظيف اجلروح �أو �إزالة حب ال�شباب ،و�سينتهي بك الأمر
�أ�سو�أ مما كنت عليه يف البداية
ولكن هذا ال يعني �أن خل التفاح ال فائدة منه ،فوفق ًا للدكتور (كارول
جون�ستون) ،وهي اخت�صا�صية تغذية و�أ�ستاذة يف كلية التغذية
وتعزيز ال�صحة يف جامعة والية �أريزونا يف فينيك�س ،قامت بدرا�سة
الآثار الفعلية خلل التفاح على مدى �سنوات ،ميكن ذها اخلل �أن
ي�صنع العديد من املعجزات املذهلة
�أو ًال ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع �أنواع اخلل حتتوي على مادة فعالة
معروفة با�سم حم�ض اخلليك ،وهذ يعني �أن جميع �أ�صناف اخلل
(مبا يف ذلك املب�سرت ،وغري املب�سرت ،والع�ضوي ،وخمتلف النكهات)
متتلك ذلك اخل�صائ�ص �إىل حد كبري ،وتبع ًا لـ(جون�ستون) ،التي
تف�ضل �شخ�صي ًا خل العنب الأحمر على خل التفاح لأن طعمه �أكرث
�سال�سة ،ف�إن الفرق الوحيد هو �أن اخلل القامت اللون قد يحتوي على
كميات �أقل من م�ضادات الأك�سدة التي توجد يف الفواكه الداكنة التي
ي�ستخرج منها اخلل (مثل العنب الأحمر ،الرمان ،وما �إىل ذلك)
�إذا كنت ترغب بتجربة �شرب اخلل للح�صول على �أي من الفوائد
املذكورة �أدناه ،ف�إن الطريقة الأ�سلم والأكرث فعالية ،هي �إ�ضافة
ملعقة �أو اثنتني من اخلل �إىل كوب واحد من املاء و�شربه على الريق
مبا�شرة قبل الأكل ،حيث �أن الباحثني ال يعرفون بعد الأطعمة التي
ميكن �أن تلغي ت�أثري حم�ض اخلليك ،لذلك من الأف�ضل �أال يتم �شرب
اخلل �أثناء وجود طعام يف معدتك ،وجتنب اجلمع بينه وبني غريه
من املركبات مثل امللح

تخفيف الوزن ،والبحوث القائمة تدعم هذه الفكرة ،ولكن هذا ال
يعني �أن تقوم ب�شراء دزينة خبز لتتناول بعدها غالون من اخلل،
فتبع ًا لـ(جون�ستون) اخلل لن يعزز بال�ضرورة فقدان الوزن (بغ�ض
النظر عن مقدار ا�ستهالكه) ،وخ�صو� ًصا �إذا كنت ت�ضاعف مقدار
تناولك من الكربوهيدرات ظن ًا منك ب�أنك يف م�أمن من زيادة عدد
ال�سعرات احلرارية التي ت�ستهلكها ،فال �أحد يعرف بال�ضبط كم
عدد ال�سعرات احلرارية التي ميكن للخل �أن مينع امت�صا�صها،
وذلك لأنه مل يتم حتى الآن �إجراء �أي بحث حول هذا املو�ضوع ،ولأن
الن�شاء غري امله�ضوم ميكن �أن يتخمر يف القولون ،وميكن �أن ينتهي
الأمر بج�سمك لأن ميت�صا�ص ال�سعرات احلرارية من القولون ،لذا
ف�إن (جون�ستون) ت�شك ب�أن اخلل ميكن �أن ي�ؤثر على فقدان الوزن
ال�سريع

امل�ضادة للبكترييا تقلل �إىل حد كبري معظم م�سببات الأمرا�ض
مثل ال�ساملونيال ،لذلك املأ زجاجة رذاذ فارغة باخلل املخفف
وقم بر�شه على �أي �شيء تريد تنظيفه (�سلطة ،فواكه ،وغريها) ثم
ا�شطف اخلل باملاء العادي قبل اال�ستخدام
مالحظة :ال تعتمد على اخلل الذي يوجد يف �صل�صات ال�سلطة
اجلاهزة لتنظيف مكونات ال�سلطة القذرة ،حيث �أنه قد تخفف
املكونات الأخرى التي توجد يف ال�صل�صة مثل امللح �أو زيت الزيتون
فعالية حم�ض اخلليك
�إزالة رائحة الفم الكريهة

ال بد ب�أنك قد �سمعت ب�أن اخل�صائ�ص امل�ضادة للجراثيم التي
ميتلكها اخلل تقتل الكائنات الدقيقة امل�س�ؤولة عن رائحة الفم
تخفيف تداعي الطاقة الذي يحدث بعد تناول الكثري من الكريهة ،ونظري ًا ،هذا �صحيح ،ولكن مع ذلك ،حتذر (جون�ستون)،
ب�أنه لي�س �أكرث فعالية من غريه من م�ضادات اجلراثيم الأخرى ،و�أن
ال�سكر �أو الكربوهيدرات
هناك منتجات �أف�ضل م�صممة خ�صي� ًصا لهذا الغر�ض
ميكن لتناول اخلل قبل وجبة الطعام �أن ي�ساعد عن طريق �إبطاء
اندفاع ال�سكر �إىل جمرى الدم ،ولن تعاين من تداعي طاقتك �إزالة رائحة القدمني الكريهة
مبجرد م�سح �أ�سفل القدمني مبن�شفة ورقية مغمو�سة يف اخلل
مبقدار كبري
املخفف ،ف�إن خ�صائ�ص امل�ضادة للجراثيم التي توجد يف اخلل تقتل
الإح�سا�س بال�شبع لفرتة �أطول
الأ�شياء التي ت�سبب الرائحة الكريهة
يف درا�سة �صغرية ولكنها وافية ،وجد الباحثون �أن الأ�شخا�ص
الذين ي�شربون اخلل قبل تناول وجبة �إفطار تت�ضمن اخلبز الأبي�ض التخفيف من ل�سعات قناديل البحر
ي�شعرون بال�شبع لأكرث من  90دقيقة بعد تناول الطعام ،مقارنة مع يف حال مت لدغك من قبل قنديل البحر حاول الو�صول لبع�ض اخلل
الأ�شخا�ص الذين يتناولون اخلبز فقط ،ولكن اجلدير بالذكر� ،أنه املخفف ،فاخلل يعطل لدغة قنديل البحر ب�شكل �أف�ضل من العديد
وبعد �ساعتني من تناول الطعام ،كانت كلتا املجموعتني ت�شعر باجلوع من العالجات الأخرى- ،على الرغم من �أن املاء ال�ساخن يعمل
ب�شكل �أف�ضل -وذلك وفق ًا لدرا�سة قامت مبقارنة اخلل مع جميع
ب�شكل مت�ساوي
م�ساعدة الع�ضالت على �إنتاج الطاقة ب�صورة �أكرث كفاءة التقنيات الأخرى

من جهة ثانية �إحذر �أن تقوم بتناول اخلل دفعة واحدة� ،أو عدم
متديده �أو ًال بكوب من املاء لكل ملعقة طعام ،فاملريء الب�شري مل يتم
ت�صميمه لتحمل هذه احلمو�ضة ،لذلك فمن ال�سهل جد ًا �أن ت�ستن�شق
عن غري ق�صد كميات �ضئيلة منه بينما حتاول ابتالعه ،وهذا
ميكن �أن ير�سل احلم�ض �إىل الرئتني ،ويت�سبب ب�آالم �شديدة ،كما
يجب �أن حتذر �أي� ًضا من الإفراط يف تناول الكثري من اخلل ،حيث
ميكن �أن يكون حلام�ض اخلليك �آثار �سامة على اجل�سم ،فبح�سب تخفي�ض �ضغط الدم
(جون�ستون) ،ملعقة واحدة من اخلل لها فوائد ،واثنتني لها فوائد ت�شري الدرا�سات التي مت �إجرا�ؤها على احليوانات �أن تناول اخلل
�أكرب ،ولكن بعد ذلك يتحول الو�ضع للأ�سو�أ
ميكن �أن يخف�ض من �ضغط الدم ،وعلى الرغم من �أن الباحثني ال
يفهمون بال�ضبط الكيفية التي يعمل بها اخلل هنا� ،أو فيما �إذا كان
فيما يلي بع�ض فوائد اخلل املثبتة عملي ًا
هذا �سي�ؤثر بذات القدر من الفعالية على الب�شر � ،اّإل �أن (جون�ستون)
تقليل عدد الكربوهيدرات التي تتناولها
واثقة جد ًا ب�أنه ميكن ي�ؤدي لإحداث فرق ب�سيط على الأقل
�إن حم�ض اخلليك الذي يوجد يف اخلل يتداخل مع انزميات املعدة
امل�س�ؤولة عن ه�ضم الن�شاء ،ومينعها من ا�ستيعاب ال�سعرات احلرارية تنظيف الفواكه واخل�ضار
�إن الطريقة الأف�ضل لتنظيف املنتجات تبع ًا لـ(جون�ستون) ،هي
من الكربوهيدرات التي تتناولها
من الناحية النظرية ،ف�إن هذا يعني �أن اخلل يجب �أن ي�ساعد على عن طريق اخلل املخفف ،حيث ت�شري الأبحاث �إىل �أن خوا�صه

يف بع�ض الأحيان ،يقوم الأ�شخا�ص الذين ميار�سون ريا�ضات التحمل
ب�شرب اخلل املخفف قبل تناول الكربوهيدرات يف الليلة ال�سابقة
للمناف�سات ،فتبع ًا لبحث جيد مت �إجرا�ؤه على احليوانات ،ف�إن
حام�ض اخلليك ي�ساعد الع�ضالت على حتويل الكربوهيدرات �إىل
طاقة تدعم ت�أدية التمارين املكثفة

موازنة م�ستويات احلمو�ضة يف اجل�سم ،والتغزيز ب�صحة العظام
على الرغم من �أن اخلل ميتلك �أثر حام�ضي ب�شكل وا�ضح � ،اّإل �أن
ت�أثريه يف الواقع ي�صبح حمايد ًا مبجرد �أن يدخل اجل�سم ،وهذا يعني
�أنه يعدل من درجة احلمو�ضة يف اجل�سم ،ولأن الدرا�سات ت�شري �إىل
�أن معظم الأ�شخا�ص الذين يتناولون الوجبات الغذائية القلوية
(اخل�ضار) مييلون المتالك كثافة �أكرب من املعادن يف عظامهم،
ف�إن اخلل ميكنه ،من الناحية النظرية ،تعزيز العظام �أي� ًضا

تخفيف احلرقة
وفق ًا لـ(جون�ستون) ،ف�إن فعالية اخلل يف تخفيف احلرقة تعتمد على
م�صدرها ،ف�إذا كان احلرقة ناجتة عن الإ�صابة ب�آفة يف املريء �أو
قرحة يف املعدة ،ف�إن تناول اخلل يزيد من تفاقم امل�شكلة ،ولكن �إذا
كانت احلرقة نابعة من �شيء كنت قد تناولته ،ف�إن �إ�ضافة حام�ض
اخلليك �إىل معدتك ميكن �أن ي�ساعد يف حتييد احلام�ض وامل�ساعدة
يف حل امل�شكلة ،مما يوفر لك القليل من الراحة على الأقل.
امل�صدر :جملة نقطة العلمية
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قلوب ملأى بالأمل والأمل
بد�أت ق�صة �سحر بات�صال هاتفي من عائلة خاطبة البنها يف
مونرتيال عند زيارتهم جميع ًا لطنجة ،عن طريق �إحدى املعارف.
طارت وعائلتها من الفرح منذ االت�صال الأول ،فهم عائلة متو�سطة
وابنتهم يف الثامنة ع�شرة ولي�ست من ع�شاق الدرا�سة .العري�س
كندي ،مي�سور كما يدعي ،ريا�ضي ،ويريد ابنة بالده الزينة .بهذه
املوا�صفات ر�أوه �شم�س امل�ستقبل امل�ضيء .ثم كان املهر العايل حرب ًا
على ورق ،والعر�س الفخم الذي رق�ص فيه العرو�سان بفرح غامر
على �أغنية " غارت مني كل النا�س" .ثم وبعد انتظار ثمانية �أ�شهر
ال�ستكمال معاملة الو�صاية ،طارت العرو�سة لتن�ضم �إىل حاميها يف
" اجلنة" ،وكان ذلك اليوم املوعود مع ال�صدمة.

يجيبها ب�أنه �سي�صرب وينتظرها حتى ت�أتي وتختار ال�شقة التي تعجبها
والعف�ش الذي تتمناه.
تفاج�أت �سحر �أي� ًضا ب�أن حيطان ال�شقة احلالية من اخل�شب امل�ضغوط
وكذلك �أبوابها وهكذا فهي غري عازلة لل�صوت ،وهذه الأخرية بدون
�أقفال .وعليه فقدت العرو�سة �أي �إح�سا�س باخل�صو�صية يف حياتها.
وكانت حماتها وابنتها تعلقان �أحيانا يف ال�صباح على ما�سمعتاه
يف الليل من باب املزاح " مم ...كانت �سهرة �أم�س كلها هم�س" �أو
"كانت �سهرة �أم�س نا�شفة".
"متى ننتقل �إىل �شقتنا اخلا�صة؟" �صارت ت�س�أل زوجها تكرر ًا.

�أول انطباع عن احلياة اجلديدة هو لفحة برد �شباط القار�صة التي  -مل ال حتبني �أمي و�أختي الودودتني؟ يجيبها بخيبة وغ�ضب.
لطمت وجهها ك�صفعة مبجرد اخلروج من الطيارة .كان زوجها الذي � -أحبهما ،لكني فقط �أريد بع�ض اخل�صو�صية معك� .أريد �أن �أرتدي
يعي�ش مع �أمه و�أخته بانتظارها لوحده يف املطار ،لأن �أمه تنزعج من لك بع�ض ما ا�شرتيته من �أجلك.
خ�ضخ�ضة املوا�صالت العامة .كان عليها طبع ًا �أن ت�ساعده يف جر  -يف الربيع عندما يتح�سن الطق�س نبحث عن �شقة �أكرب تكون لك
ال�شنط الثالثة �إىل موقف البا�ص ،ثم االنتظار مدة ربع �ساعة يف فيها خ�صو�صية �أكرث.
درجة حرارة ناق�ص اثني ع�شر ( )12-حلني و�صول البا�ص ،ومثلها
 لكنك وعدتني ب�أننا �سننتقل �إىل �شقتنا اخلا�صة مبجرد و�صويل.�أي� ًضا عند التبديل �إىل با�ص �آخر� .أح�ست ب�أن �أ�سنانها يف فمها املغلق
قد جتلدت على �شفتيها من الداخل .ثم وبعد رحلة ال�سفر الطويلة �أ�صبحت خيبة �سحر ووجهها العاب�س معديان يف الأ�سرة� .أم العري�س
والتنقل بني البا�صات ،وجب ا�ستخدام املرتو لأن البيت بعيد ،وبعد و�أخته �أي� َضا �صارتا تنزعجان من وجودها ومن كل ت�صرفاتها .هما
�ساعة ا�ستغرقتها يف املوا�صالت ،و�صال �إىل ال�شقة يف الطابق الثالث �أي� ًضا كانتا قبل قدومها يف عامل �أحالم �آخر ،هو �أن رجل البيت
يف عمارة قدمية وقذرة .روائح الطبيخ املقززة تفوح يف ممر البناء احلبيب �سيتزوج و�سينجب �أطف ً
اال متلأ �ضحكاتهم املكان ،و�أن
و�أ�صوات بلغات ال تفهمها جتد طريقها عرب احليطان .عندما فتحت زوجته الطيبة بنت الأ�صول ال�صغرية �ستت�أقلم ب�سرعة على جوهم
حماتها و�شقيقة زوجها الباب ال�ستقبالها ،مل تكن قادرة حتى على وتنخرط يف �أ�سرتهم ال�صغرية .هو �أي� ًضا كان يعترب نف�سه " لقطة"
االبت�سام ل�شدة ما كانت �شفتاها متجمدتان من الربد .كذلك ف�إن وتفاج�أ بعد كل تلك اللهفة التي �أظهرتها �سحر �أثناء اخلطبة و�أثناء
ع�ش الزوجية هذا بدا لها من اللحظة الأوىل كزريبة .ال�شقة �صغرية فرتة االنتظار بعد الزواج بكل هذا الربود الذي تظهره مبجرد مل
جد ًا تت�ألف من غرفة جلو�س �ضيقة من �ضمنها ركن الطعام وركن ال�شمل .كان يحكم عليها ب�أنها تركل النعمة .طلبت �سحر �أن تذهب
املطبخ ،ثم غرفتي نوم �صغريتني متقابلتني� .أر�ضية ال�شقة اخل�شبية �إىل دورات الفرن�سية التي تقدمها الدولة جمان ًا للمهاجرين ،علها
مت�شققة بو�ضوح وجدرانها و�سخة� ،أثاثها رث ومهرتئ ،وبالإ�ضافة تختلي قلي ًال بنف�سها -تخرج قلي ًال من جو البيت ،لكن �أحد ًا من
�إىل �صغر حجمها ،كانت ممتلئة باخلردوات .يف �صدر الغرفة �أهل البيت مل يقبل بذلك ،خ�شية �أن تعرف القادمة اجلاهلة بحقوق
فاترينة قدمية بع�ض �أبوابها خملوعة ،وتتكئ على ثالثة �أرجل وكومة املر�أة يف كندا .تريد الذهاب �إىل ال�سوق للتنزه ،لكن الكل يجيبها
من الكتب حمل الرجل الرابعة ،وفيها �صحون وك�ؤو�س تختلف كل ب�أنها يفرت�ض �أنها �أح�ضرت جهازها كام ًال فما حاجتها لل�سوق؟!
واحدة منها عن الأخرى ،وميل�ؤها الرتاب .الكنبات يف ال�صالة كل مرت ثالثة �أ�شهر حملت فيها �سحر ،ومل تكن يف حالة ت�ستدعي
واحدة مرقعة بقما�ش مهرتئ يختلف عن الآخر .الأ�سرة يف غرفتي الفرح .ا�شتاقت �إىل �أهلها وال ت�ستطيع احلديث معهم بحرية وارتياح
النوم خف�ست من الأوزان التي ت�ستلقي عليها� .أعيد ا�ستخدام بع�ض لأن حماتها و�أخت زوجها يف اجلوار القريب دائم ًا .لكنها يف يوم
�شنط ال�سفر املمتلئة بتحويلها �إىل طاوالت يف الزوايا لو�ضع مزيد من الأيام علمت ب�أن والدها قد �أ�صيب بجلطة قلبية و�أنه يف العناية
من اخلردة.
املركزة ،و�أ�صابتها حالة �صدمة �شديدة .تريد العودة لر�ؤية �أبيها،
مل تكن �سحر لتتخيل �أن �أ�سرة " كندية" ت�سافر �إىل املغرب كل �سنة لكن الثالثة الباقني �أجابوا" :لي�س من عرو�س تزور �أهلها بعد ثالثة
لل�سياحة تقطن يف مكان و�ضيع كهذا ،و�أن يكون لهذه الأ�سرة ذوق ًا �أ�شهر .ال ن�ستطيع ت�أمني تذاكر الطيارة"� .صارت تت�صل يومي ًا
مت�صد�أ .كتعليق على �صدمتها الوا�ضحة ،قالت حماتها " تعرفني يا لتطمئن على �أبيها.
�سحر ،خ�سارة �أن ن�ستثمر �أموالنا يف بيوت الآجار".
" كل يوم تت�صلني وكل يوم نف�س اجلواب .هذا هدر للنقود!
 لكن �أنتم ت�سكنون هذه ال�شقة منذ ثماين �سنوات على حد علمي .زوجك يغيب للعمل ع�شر �ساعات يومي ًا و�أنت هنا تهدرين القليلالذي يوفره؟! خري لك �أن ت�صرفيها على الفيتامينات التي تقويك
 �إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،املكان ب�أنا�سه� ،أل�ست فرحة بلقائنا؟وت�ساعدك يف حملك"
 طبع ًا!ح�صلت بع�ض املجادالت بني �سحر وزوجها قبل قدومها حول ال�سكن ،بعد ثالثة �أ�سابيع على هذه احلال تويف والدها .على �أثر ال�صدمة
فهي كانت تريد القدوم مبا�شرة �إىل �شقة �أحالمها لكنه كان دائم ًا �أجه�ضت �سحر ،وكان اجها�ضها الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري

بقلم :هدى البني
بالن�سبة حلماتها ولزوجها �أي� َضا الذي ا�ستقبل اخلرب بلط�شة كف
على وجهها.
 �أنت �إن�سانة �أنانية وم�ستهرتة وال تفكرين �إال بنف�سك. هذا الذي مات هو �أبي الغايل ،كيف تريدون مني �أن �أت�صرف؟ب�سبب قلة مراعاة اجلميع مل�شاعرها ،عال �صراخها وكذلك �أجوبة
اجلميع .وعا�شت الأ�سرة فرتة يف جو م�شحون من الغ�ضب واحلنق.
ثم جاء يوم عاد فيه زوجها �إىل املنزل ليجدها يف �شجار مع �أمه
وكان متعب ًا و�ضجر ًا من العمل .ا�ستقبلته بقولها:
 �أريد العودة �إىل املغرب! فلتذهبي �إىل جهنم ! هيا نحجز يف الطيارة لن �أدفع لك قر� ًشا لكن يل عندك مهر ًا حرب على ورق �س�أبيع م�صاغي هل عندك م�صاغ غري ما �ألب�ستك �إياه يف حفل الزفاف؟ هذا يل�أ�ص ًال.
 �أريد الرجوع �إىل املغرب� ،أريد �أن �أتخل�ص منكم جميع ًا!عندئذ ثار الوح�ش الكامن يف زوجها وانهال عليها �ضرب ًا موجع ًا يف
كل مكان ،وهي كانت مذعورة جد ًا .ركلها ركلة يف م�ؤخرتها وهو
ي�صرخ :خذي هذه الرف�سة كما ترف�سني النعمة! بدون وعي جرت
�سحر �إىل الباب وهربت من البيت ومن البناء .جرت يف الطريق
وهي تبكي كمجنونة حتى قادتها قدماها �إىل حديقة قريبة ا�ستلقت
فيها على �أحد املقاعد وغطت يف نوم عميق .ا�ستيقظت بعد �ساعتني
على �أ�صوات الأطفال الفرحة ،ثم �سرت يف ج�سدها ق�شعريرة باردة.
تذكرت ما ح�صل لها ف�أجه�شت بالبكاء� .سرعان ما اقرتبت منها
�سيدة �شابة �صادف �أنها عربية لت�س�ألها ما بها� .أح�ضرتها هذه
ال�سيدة لي ًال �إىل امللج�أ وودعتها بقولها :ال تخايف يا �أختي� -أنت الآن
يف �أمان حقيقي ،وبني ن�سوة رحيمات.
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قراءة التاريخ
على �أ�سطر الدنا
مرت الب�شرية عرب تاريخها الطويل بحقب متنوعة حفلت بالكثري
من الروايات التاريخية ،وعلى كرثة هذه الروايات وتعدد �أطرافها
فقد �شاب بع�ضها الت�ضارب واكتنف بع�ضها الغمو�ض و وقعت فري�سة
الختالف الأهواء والآراء ،بل اختلط بع�ضها باملبالغات والأ�ساطري.
ومع تطور تقنيات حتليل الدنا  DNAوالأبحاث اجلينية ،ظهر
علم الآثار اجلينومي  ،genomic archaeologyليقدم
�أدلة علمية ت�ساعد على معرفة �أ�صول الأفراد والعائالت وال�شعوب ،و
درا�سة حركة تزاوجها واختالطها وهجرتها يف �أ�صقاع الأر�ض على
مر الع�صور� .أما بالن�سبة للأ�صل اجليني والعرق فقد ن�سفت الأبحاث
اجلينية �أ�سا�س العن�صرية املبنية على مفهوم العرق النظيف ،فكل
ان�سان على �سطح الكوكب لديه مزيج جيني من �أ�صول خمتلفة ت�ؤرخ
لتاريخ من الهجرات والتزاوج.
ميكن باللجوء للتحليل اجليني الدقيق و�أدواته تقدمي ر�ؤى جديدة
للأحداث التاريخية وت�أكيد �أو نفي الكثري من الروايات ،ومل يعد من
باب اخليال العلمي �إمكانية الرجوع �إىل التاريخ لتدقيقه ومتحي�صه
عن طريق فح�ص عينات احلم�ض النووي  DNAالذي بد�أ ب�سرد
التفا�صيل الدقيقة عن تاريخ الب�شرية.
التحاليل اجلينية تعيد كتابة التاريخ
يف القرن احلادي والع�شرين تخرج الأحما�ض النووية من القبور
بعد وفاة �أ�صحابها ب�آالف ال�سنني ،لتنطق باحلقيقة املدفونة وتكتب
التاريخ على حقيقته� ،أما مقولة �أن احلقيقة تدفن مع �أ�صحابها فقد
عفا عليها الزمن.
تعتمد التحاليل اجلينية على جمموعة من املعطيات ،فدرا�سة ال�صبغي
اجلن�سي الذكري Yالذي يتوارثه الذكور ،هو و�سيلة منا�سبة لتتبع
الأن�ساب الأبوية � .أما احلم�ض النووي امليتوكوندري الذي يرثه الب�شر
الذكور منهم واالناث من �أمهاتهم (حواء امليتوكوندرية) هو الو�سيلة
الأمثل لتتبع الأن�ساب االمومية .بينما احلم�ض النووي اجل�سدي
 autosomal DNAالذي يحتوي على معظم جيناتنا الوراثية
امل�س�ؤولة عن �صفاتنا اجل�سدية واالدراكية وا�صابتنا بالأمرا�ض
املختلفة ،فهو ي�سهم يف درا�سة الت�شابه واالختالف يف اخل�صائ�ص
اجل�سدية واملعرفية لدى اجلماعات الب�شرية و�صالت القرابة بينها.

ويلج�أ الباحثون �إىل درا�سة احلم�ض النووي امل�ستخرج من رفات املوتى
واجلثث املحنطة با�ستخدام تقنيات البيولوجيا اجلزيئية ،وكذلك
حتديد عمرها با�ستخدام تقنية الكربون امل�شع .C14
ق�ص�ص تاريخية تعيد اجلينات كتابتها
ق�صة الأخوين خنوم نخت ونخت عنخ
يعد هذان املومياوان من �أقدم و�أ�شهر املومياءات املوجودة يف متحف
مان�ش�سرت واللذين مت اكت�شافهما على يد العامل برتي عام ،1907
والذي لطاملا �أثار جد ًال كبري ًا حول �أ�صلهما و درجة قرابتهما ،حيث
كان يعتقد �أنهما �أبناء �أحد احلكام املحليني .ويف عام  2015متكن
علماء مان�ش�سرت من حتليل عينات م�أخوذة من �أ�سنان املومياوين،
وكانت نتائج التحليل اجليني ت�ؤكد �أنهما �أخوان من �أم واحدة حيث
ي�شرتكان يف دنا املتيوكوندريا ،بينما كان ال�صبغي الذكري Yخمتلف ًا
مما يثبت �أنهما من �أبوين خمتلفني.
توت عنج �آمون ،الفرعون ال�صغري
كان للتحليل اجليني الدور البارز يف الك�شف عن �أن مومياء مقربة
 55يف وادي امللوك هي لأخناتون والد توت عنخ امون ،وهو �صاحب
�أ�شهر ديانة توحيدية يف التاريخ الفرعوين ،فيما ك�شف حتليل
احلم�ض النووي لتوت عنخ امون �أن والدته مل تكن نفرتيتي.
كما ك�شفت التحاليل اجلينية لعائلة توت عنخ امون ا�صابتها بعدد من
الت�شوهات ناجمة عن عادة زواج الأخوة ،ومنها مر�ض كوهلر الذي
يدمر اخلاليا العظمية ،وان توت عنخ امون كان يعاين من التفاف
القدم وهو ت�شوه يكون فيه كعب القدم و�أ�صابعها معقوفة للداخل.
كما تظهر التحاليل وجود جينات طفيلي املالريا يف املومياء ،مما

يرجح �أن وفاته املبكرة كانت ب�سبب م�ضاعفات مر�ض املالريا ،مما
ينفي ق�صة اغتياله التي ظلت �سائدة ل�سنوات طويلة.
املومياء ال�صارخة
ك�شفت درا�سة احلم�ض النووي تفا�صيل ق�صة املومياء ال�صارخة
ال�شهرية والتي مل تكن حمنطة على الطريقة الفرعونية ،بل ملفوفة
يف جلد املاعز والذي يعد اهانة وعقاب للمتويف  .وقد ظلت ق�صة
هذه املومياء جمهولة لفرتة طويلة ،وهي ل�شخ�ص �شاب مفتوح الفم
ويظهر عليه اخلوف والرعب .وقد تبني من خالل التحليل اجليني
انها البن رم�سي�س الثالث (بنتاور) والذي كان ا�شرتك يف م�ؤامرة
اغتيال �أبيه فيما عرف مب�ؤامرة احلرمي ال�شهرية.
�آمال وحتديات:
ال يزال علم الآثار اجلينومي يف بداية الطريق نحو و�ضع �أ�س�س
البحث وتطوير �أدواته وابتكار منهج علمي دقيق ميكن االعتماد على
موثوقية نتائجه ،والتي ال تزال ت�صطدم بعوائق عديدة منها قلة
العينات ال�صاحلة للتحليل و�صعوبة احل�صول على احلم�ض النووي
من العينات القدمية ،ا�ضافة �إىل ت�أثري املناخ خا�صة يف املناطق
احلارة والرطبة ،على عك�س العينات امل�أخوذة من املناطق الباردة
ك�سيبرييا والتي حفظت حتت ثلوجها الكثري من الأحما�ض النووية
ذات اجلودة العالية .كما يجب �أن تو�ضع معايري معتمدة تلغي ت�أثري
�أهواء الباحثني وافرتا�ضاتهم امل�سبقة وميولهم الدينية والعرقية
والتي ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل غري مبا�شر على تف�سري نتائج التحاليل
وتعطي معلومات منحرفة عن الواقع.
د.منى كيال و د.حممد فتحى عبد العال

خطوات ت�ساعدنا على بدء عام جديد بكل �إيجابية
مع بداية كل عام نودع عام ًا رمبا حمل معه جناحات �أو ف�شل ،رمبا
فقدنا عزيز ًا �أو ك�سبنا �أ�شخا� ًصا كان لهم الأثر اجلميل والإيجابي يف
حياتنا لن�ستقبل العام بكل �أمل وثقة ،و �أن القادم �أجمل ال حمال،
لنتخل�ص من الأفكار والأ�شخا�ص ال�سلبيني الذين يجلبون لنا
التعا�سة وميت�صون طاقتنا الإيجابية و�شغفنا.
رتب �أهدافك� ،أحالمك� ،أولوياتك ،و اكتب على ورقة تراها ب�شكل
متكرر ما الذي تريد �أن تنجزه هذا العام ،ق�سم �أهدافك �إىل
ق�سمني� :أهداف ق�صرية املدى و�أهداف بعيدة املدى ،دعك من
الندم والتخبط والوقوف على الأطالل� ،إبد�أ من جديد رغم كل
اخليبات واالنك�سارات ،فاهلل وهبنا نعمة الن�سيان� .إن الإن�سان
احلكيم وامل�ؤمن بق�ضاء اهلل وقدره قادر على �أن يتخطى وين�سى
ويتنا�سى كل ما م ّر به من م�آ�سي وخيبات يف حياته ،والقوي هو الذي
بعد مدة من الزمن يتذكرها ويبت�سم وي�سخر منها �أي� ًضا ،كثري من
النا�س ي�ستلذون بالندب وا�سرتجاع الذكريات ال�سلبية والوقوف

عندها ،ويتغنى ويرتمن بها �أنا الإن�سان املظلوم املنحو�س املح�سود.
�إحرت�س �أن تكون �أحدهم �أو حتى خمالطتهم� ،إنهم يجلبون الهم
والغم والطاقة ال�سلبية .
�إن الإميان واالعرتاف �أن هذه احلياة الدنيا ماهي اال جمرد ممر
حلياة �أجمل و�أنقى هي احلياة الآخرة ،هذا االعرتاف مع نف�سك
وجوفك كفيل ب�أن يجعلك ت�شعر ب�سالم داخلي ور�ضا ،ومن الأمور
التي ت�شعرنا �أي�ضا بال�سالم والر�ضا الداخلي هي الغفران� ،إن
�أكرث ما يتعب الروح وي�ضني القلب احلقد وال�ضغينة ،لن�ستبدلهما
بالت�سامح والتغ�ضا�ضي واحلب ،و�إن مل نقدر بالتجاهل كلي ًا عن
املوقف �أو ال�شخ�ص .
بقلم فاطمة خوجة
توقف عن حماولة �إر�ضاء الآخرين و�إقناعهم مبواقفك �أو �أفكارك
بالقوة ،فهم ال يرون بالعني التي ترى بها ،وظروفهم خمالفة
عزيزي القارئ جتنب قدر امل�ستطاع من �سماع وم�شاهدة حمطات
لظروفك.
اهتم بج�سدك وب��روح��ك ،فاالهتمام بالنف�س وال�صحة البدنية الأخبار العربية ،فهي كفيلة �أن تهبط من عزميتك وت�سد الدنيا
واجل�سدية ي�ساعد على ال�شعور بالر�ضا والثقة بالنف�س� .أخري ًا يف وج��ه��ك وجتعلها م���ظ���ل���م���ةRegards ..................
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اخرتنا لك ت�شكيلة �إطالالت من
�سريين عبدالنور لت�ستوحي منها حلفلة ر�أ�س ال�سنة
�سريين عبد النور كانت هذا العام �إحدى �أكرث النجمات
العربيات �أناقة ،وقد ر�صدنا لها على مدار ال�سنة وال �سيما
يف هذين ال�شهرين املا�ضيني ،عد ًدا من االطالالت املميزة،
ال �سيما يف الأزياء ال�سواريه املنا�سبة لل�سهرات ،والتي
كانت �أغلبها م�صنوعة من �أقم�شة براقة وب�ألوان زاهية
وجذابة حيوية ،وهذه االطالالت من املمكن �أن ت�شكل
�أفكا ًرا مثالية ل�سهرات نهاية العام ،ولهذا اخرتنا ت�شكيلة
اطالالت من �سريين عبد النور لت�ستوحي منها حلفلة ر�أ�س
إليك بع�ض الأمثلة
ال�سنة ،و� ِ

ف�ستان ق�صري براق باللون الأ�سود
اختارته �سريين عبد النور

ف�ستان من رامي قا�ضي ت�ألقت به �سريين عبد النور

دائم ًا ما تعتمد جموهرات �أيام العمل
على الب�ساطة والنعومة والرقي لإكمال
�إطالالتك ب�أجمل الطرق
واليوم ،تعريف على هذه املجموعة التي
اخرتناها لك من �سال�سل الذهب الأ�صفر
املزينة بلم�سة ناعمة من الأملا�س الأبي�ض
�سل�سال من مي�سيكا
من عالمة مي�سيكا  ،Messikaاخرتنا لك �سل�سال
ذهب �أ�صفر ناعم وع�صري مزين بحجر الأملا�س الأبي�ض
ال�صغري يف الو�سط
�سل�سال من كارتييه

يف منا�سبة ح�ضرتها �سريين عبد النور م�ؤخ ًرا �شاهدناها يف اطاللة
جذابة والفتة بالأ�سود ،وكانت عبارة عن ف�ستان ق�صري باللون
الأ�سود من فيليب بلني  Philip Pleinم�صنوع من قما�ش
ت�ألقت �سريين عبد النور م�ؤخ ًرا يف اطاللة الفتة يف ف�ستان بت�صميم براق وقما�ش ال�شيفون ،بياقة عالية و�أكمام طويلة ،وقد اختارت
أي�ضا ،و� ً
ع�صري ومميز من رامي قا�ضي  ،Rami Kadiمن املممكن معه حقيبة كالت�ش براقة � ً
أقراطا الفتة على �شكل قلوب
�أن يكون خيا ًرا مثال ًّيا ل�سهرة ر�أ�س ال�سنة � ،اًأول ب�سبب قما�شه الرباق تد ّلت على �أكتافها
امللون ،وب�سبب ق�صته املبتكرة مع الفتحة الطويلة على ال�ساق ،و� ً
أي�ضا
�سريين عبد النور م�شرقة يف جمب�سوت �أحمر
من ناحية الك�شاك�ش الأورغانزا التي زينته بطريقة الفتة ،وقد ن�سقت
اً
عال ،و� ً
أقراطا ما�سية بارزة
معه �سريين
�صندل �أ�سود بكعب ٍ
�سريين عبد النور يف ف�ستان براق من رامي قا�ضي

ومن عالمة كارتييه  ،Cartierاخرتنا لك �سل�سال
ذهب �أ�صفر مع خامتني يف الو�سط مزين بلم�سة ناعمة من
الأملا�س الأبي�ض
�سل�سال من �شوبارد
ومن عالمة �شوبارد  ،Chopardاخرتنا لك �سل�سال
ذهب �أ�صفر مزين بلم�سة �أنثوية من الأملا�س الأبي�ض يف
الو�سط
�سل�سال من ميلي�سا كاي
ومن عالمة ميلي�سا كان  ،Melissa Kayeاخرتنا
لك �سل�سال ذهب �أ�صفر  18قرياط ع�صري مزين بحجر
الأملا�س الأبي�ض يف الو�سط
�سل�سال من �سوزان كاالن
ومن عالمة �سوزان كاالن ،Suzanne Kalan
اخرتنا لك �سل�سال ذهب �أ�صفر  18قرياط مزين ب�أحجار
الأملا�س الأبي�ض يف الو�سط بطريقة ع�صرية
�سل�سال من لوي فيتون
ومن عالمة لوي فيتون  ،Louis Vuittonاخرتنا
لك �سل�سال ذهب �أ�صفر مزين بتوقيع العالمة يف الو�سط
وحجر الأملا�س الأبي�ض �إىل جانبه
�سل�سال من فان كليف اند �آربلز

كنت تبحثني عن اطاللة �شبابية ومبتكرة ،ت�ستطيعني
يف حال ِ
�أن ت�ستوحي من هذا اللوك الذي اعتمدته �سريين عبد النور يف
جمب�سوت باللون الأحمر ،حيث �إنّ ت�صميم اجلمب�سوت مميز من
دون �أكمام ومع ك�شك�ش ناعم زين الياقة ،وقد ن�سقت معه �سريين
اطاللة الفتة ثانية من رامي قا�ضي  Rami Kadiاعتمدتها
اً
عال وبع�ض املجموهرات املا�سية الفاخرة
�صندل ذهب ًّيا بكعب ٍ
�سريين عبد النور م�ؤخ ًرا يف ف�ستان �سهرة براق ،ق�صته تبدو وك�أنه
كور�سيه باللون الف�ضي مع تنورة ماك�سي مزينة بال�شراريب امللونة اطالالت ا�ستوحيها من �سريين عبد النور حلفلة ر�أ�س ال�سنة من
الالمعة ،ولهذا من املمكن يف هذا اللوك �أن ت�ستوحي من الق�سم منا�سبات خمتلفة ت�ألقت بها هذا العام ،واختاري اللوك الذي
ينا�سبك من ناحية الق�صة �أو اللون �أو القما�ش
ِ
العلوي كور�سيه مع تنورة �أو بنطلون �أ�سود� ،أو من املمكن �أن ت�ستوحي
من الق�سم ال�سفلي فكرة تنورة ق�صرية تن�سيقها ب�أ�سلوب �شبابي
امل�صدر  :جملة �سيدتي

ومن عالمة فان كليف اند �آربلز & Van Cleef
 ،Arpelsاخرتنا لك �سل�سال ذهب �أ�صفر على �شكل
زهرة مزين بحجر الأملا�س الأبي�ض يف و�سطها
�سل�سال من �أنيتا كو
ومن عالمة �أنيتا كو  ،Anita Koاخرتنا لك �سل�سال
ذهب �أ�صفر  18قرياط مزين ب�أحجار الأملا�س الأبي�ض
الدائرية الكثرية يف الو�سط
امل�صدر  :جملة �سيدتي
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املهند�س طارق �سعدة فرن�سي من �أ�صل �سوري

ويقول املهند�س طارق �سعدة :لقد بلغ عدد م�شاركاتي الدولية �أكرث
من ت�صنيع اخليوط اجلراحية �إىل عامل الطريان وي�ضيف :لقد قمت بتنظيم عدد من التجمعات
و اهمها يف عام � 2007أكرب جتمع للمناطيد احلرارية يف الوطن من  100م�شاركة وعدد امليداليات التي ح�صلت عليها يتجاوز 28
ال�شراعي والت�سلق و ع�شرات اجلوائز العاملية
العربي مب�شاركة  150منطادا حراريا من  32دولة وذلك يف مدينة ميدالية بني مركز �أول �أو ثالث.
العلم ال�سوري من دم�شق اىل قمة ايفر�ست
تدمر ال�سورية.
وباال�ضافة اىل الطريان ال�شراعي ف�إن املهند�س �سعدة ميار�س هواية
كتب ال�صحفي -عبداهلل قطيني:
و يف عام � 2009أقمنا �أكرب جتمع للرباموتور يف الوطن العربي ت�سلق اجلبال حيث قام
املهند�س طارق �سعدة فرن�سي من �أ�صل �سوري وهو من مواليد مدينه مب�شاركة  200طيار من  40دولة طاروا معا فوق مدينة دم�شق.
بتنظيم رحلة بد�أت يف عام  2008حتت ا�سم رحلة العلم ال�سوري من
حماة ال�سورية عام 1978وحائز على اجازة يف الهند�سة امليكانيكية
ويف عام  2012ح�صلت على الع�ضوية الدائمة يف االحتاد الفدرايل دم�شق اىل ايفر�ست
من جامعة ت�شرين عام  2000ويعمل يف جمال ال�صناعات الطبية ،الفرن�سي للطريان اخلفيف .ffa
ت�سلق خاللها اعلى �سبع قمم يف العامل
حيث ميتلك معمال ل�صناعة اخليوط اجلراحية يف مدينة د�سلدورف
وكنت قد ح�صلت على بطولة �أوروبا بالرباموتور عام  2011يف
الأملانية ومقيم يف فرن�سا منذ عام  2007و قد ح�صل منذ �سنتني
نهايتها قمة ايفر�ست و�شملت:
املانيا.
على اجلن�سية الفرن�سية.
ومن قبلها كنت قد �أ�صبحت رئي�سا للجنة التحكيم يف معر�ض العني كينا بالوا
وبالرغم من جناحاته املميزة يف عامل الهند�سة امليكانيكية
للطريان االمارات العربية املتحدة عام .2010
كلمنجاروا
وال�صناعة �إال �أن هاج�س الطريان بقي يرافقه وعمل لتحقيق حلمه
باال�ضافة اىل �أنني اليوم ع�ضو جلنة تنظيم دائم يف مهرجان �سانت الربوز
الذي كان يراوده دائما و�أبدا.
هيالري يف جبال االلب  ،الذي يبلغ عدد امل�شاركني فيه حوايل
اكواناغوا
يقول املهند�س �سعدة :يف عام  2016ح�صلت على �إجازة طيار جتاري
 4500طيار كل عام .
من اكادمييه ايال للطريان يف االردن  ،و مل يكن بهدف العمل ابدا ،
القطب ال�شمايل
كما ح�صلت على الع�ضوية الدائمة يف االحتاد العام للمناطيد عام
�إمنا لتحقيق حلمي يف الطريان .
القطب اجلنوبي
.2016
و�أ�صبحت �أمار�س الطريان ال�شراعي بكل انواعه:
ومت تكرميي يف عام  2010بو�سام رائد من اجلامعة العربية لن�شر ماكينلي
• الرباغاليدر
ثقافة الطريان يف الوطن العربي.
مونبالن
•الرباموتور
�أما يف �سورية بلدي احلبيب فقد �أ�س�ست ناديا للطريان ال�شراعي ويقول املهند�س �سعدة عن انطباعه عن هذه الرحلة ب�أنها كانت من
•املنطاد احلراري
ال�سوري عام.2007
�أجمل الرحالت التي حتمل مغامرات و �شغف كبري و ا�صرار على
•طريان الدلتا

وعدد الطيارين ال�سوريني يف النادي  9طيارين �شراعيني.

الو�صول اىل القمة و مالم�سة ال�سحب.
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Ontario Helping Kids
Stay Active and Healthy
rovince 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 selfesteem," 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."

Statement by Premier Doug Ford on Christmas

T

oday, 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.

Court Bulletin

C

ore 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.

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

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.

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.

Date of Sentencing: December 18, 2019.

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.

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

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
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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.
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.”

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

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

2020
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)

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 fuelefficiency 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-federalelection-1.5405360

إجتماعية
� حلول
News

Magazine - www.canadiandays.ca

3

Vancouver homeowner
with $27M property
wins court battle

O

over empty home tax
wner
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.

it, and rejected her request without an oral
hearing.

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.

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.

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

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.

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

Possible ice storm headed
toward eastern Ontario
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,

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)

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.
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7 cold virus and flu myths
and questions debunked
People assume a cold will be gone within a
few days, but doctors disagree
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."

For most people, a cold lasts seven days.
But colds can also trigger attacks of
asthma and other serious respiratory
illnesses. (BSIP/UIG/Getty)

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.

said.

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.

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.

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

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

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.
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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

