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فكر

ُخطبة اجلمعة ..وجدار ال�صمت!!

بقلم رئي�س التحرير معتز �أبوكالم
مبجرد ح�سبة ب�سيطة� ،سيكت�شف املرء �أن عدد خطب اجلمعة التي
�أُلقيت منذ بزوغ فجر الإ�سالم �إىل ع�صرنا هذا قد بلغت و�سطي ًا
"مائة وخم�سون مليار" خطبة و�صالة جمعة ،تخيلوا هذا الرقم
املهول من اللقاءات واخلطب ،اللهم زد وبارك و�أنعم.
ال �شك �أن املو�ضوع الذي �س�أتناوله الآن هو من املوا�ضيع ال�شائكة
واحل�سا�سة والتي كالعادة �سينربي لها جهابذة القوم املدافعني
الأ�شاو�س ،حرا�س موروث الأمة ،الذين �شغلهم ال�شاغل هو فقط منع
�إقرتاب �أي فكر �أو فكرة حتى لو كانت بناء ًة وحتى لو كان �صاحبها
ح�سن النوايا.
ال�سيدات وال�سادة الأكارم ،مقالتي هذه �ستتمحور حول هيكلية
خطبة اجلمعة والتي ماتزال م�ستمرة على و�ضعها املتعارف عليه
منذ  ١٤قرن من الزمن .ال �شك �أن خلطبة اجلمعة مكانة �إعتبارية
مقد�سة يف الدين الإ�سالمي وقد تربينا ون�ش�أنا جي ًال بعد جيل على
هذه القيمة الإميانية ،ولكن هل حق ًا لعبت خطبة اجلمعة دورها
املنوط بها!!
لن �أتطرق هنا ملوا�ضيع اخلطب التي ُا�ستهلكت للغاية مع مرور قرون
الزمان وال للخطب اجلاهزة واملعلبة �أو املوجهة من قبل تيارات
وطوائف و�أحزاب دينية �أو �سيا�سية ،كل هذا يحتاج ملقاالت و�أبحاث
عديدة مف�صلة.
ما ي�ستحق �أن منعن النظر فيه الآن ،هو ال�س�ؤال التايل:
ملاذا ُحكم علينا يف خطب اجلمعة �أن ن�صوم عن الكالم وال ننب�س
ببنت �شفة مادام اخلطيب يخطب على املنرب؟؟
ملاذا ُفر�ض علينا �أن نكون ُبكم ًا م�ستمعني ال متفاعلني ثم نقوم �إىل
�صالتنا �صامتني؟؟
�أمل يخطر ببالنا ،ملا ُفر�ضت علينا هذه احلالة ال�سرمدية من
ال�سكوت املمنوع حتى من الهم�س ،ونحن نرقب اخلطيب كل جمعة
بعيون متثاقلة وبطون مقرقرعة وظهور مقو�سة وعقول خمدرة
و�أمامنا دوم ًا نف�س امل�شهد ونف�س الرجل ،يخرج علينا بعبائته ليبد�أ
مبارز ًة خطابي ًة �أ�سبوعي ًة جديد ًة مر�صوفة الكلمات و�صوت جهوري
ومكربات �صوت تُ�سمع �سكان املدن والقرى املجاورة ،ثم �إذا ما
انتهى �ألقى دعائه على امللئ ثم ي�أذن للنا�س �أن قوموا �إىل �صالتكم
خا�شعني .للأ�سف هذا هو حال خطبة جمعتنا ،وال �ألوم خطبائنا فهم
�أي�ض ًا ن�ش�أوا على هذا النهج كما ن�ش�أ من �سبقهم من اخلطباء وهم
جمرد عاملون يتلقون �أجرهم يف نهاية كل �شهر ك�أي عامل �آخر).
�س�أحاول �أن ال �أت�شعب كثري ًا رغم كرثة النقاط التي ت�ستحق �أن نقف
عندها ونف�صلها.
الأخوة والأخوات الكرام،
لو مر على �سمع �أحدهم �أن ثمة �أمة من الأمم واظب �أفرادها على
ح�ضور مائة وخم�سون مليار من اخلطب على مدى �أكرث من �أربعة
ع�شر قرن ًا من الزمانَ ،
جلزم ب�أن هذه الأمة ال �شك هي رائدة الأمم
باملعرفة والأخالق والفكر والعلوم والإبتكارات يف الع�صر القدمي
واحلديث ولكن للأ�سف وللأ�سف ال�شديد واقع احلال لي�س كما يرام
ٌ
ٌ
و�ضعف و�أمي ٌة فكري ٌة وت�صح ٌر
وتخلف
بل هو ت�شرذ ٌم و�إنقا�س ٌم وتقات ٌل
أخالقي وغل ٌو يف الدين.
�
ٌ
هل يجوز هذا يا �سادة يا كرام؟؟ �أين �ضاعت ..وملاذا �ضاعت
تلك اجلرعات الإ�سبوعية من اخلطب الرنانة على املنابر العالية
املقام؟؟
..لطاملا حدثت نف�سي بحلول �إ�صالحية ن�ستثمر توافد تلك احل�شود
الب�شرية الغفرية يف امل�ساجد كل جمعة لرنتقي باخلطب ون�صلح
حالها ون�ضعها على امل�سار ال�صحيح ،لطاملا فكرت ب�ضرورة �أن
نحول اخلطب �إىل ور�شات عمل تفاعلية حقيقية تتاح فيها الفر�ص
لإ�ستعرا�ض م�شاكل وطموحات ورغبات �أهل كل حي ب�شكل منظم،

جمعة بعد جمعة وهذا ال ميكن �أن يتحقق مامل نك�سر بع�ض القواعد
والقيود التي توارثناها �أجيا ًال بعد �أجيال رغم �أنه مل ينزل بها وحي
ومل تُذكر يف كتاب.
ومن هنا �أيها ال�سيدات وال�سادة� ،أغتنم هذه الفر�صة لأخاطبكم
جميع ًا ،بل لأخاطب كل اجلهات املعنية وعلى ر�أ�سها منظمة امل�ؤمتر
الإ�سالمي ورابطة العامل الإ�سالمي والأزهر ال�شريف ووزارات
الأوقاف يف الدول الإ�سالمية الذين �أح�سبهم جميع ًا يغارون على
م�صلحة هذه الأمة وم�ستقبلها و�أدعوهم للنظر يف التو�صيات
ال�صادرة من العبد الفقري:
التو�صية الأوىل :تغيري النمط ال�سائد خلطبة اجلمعة بحيث
ال تقت�صر اخلطابة على علوم وعلماء الدين فح�سب بل ُيف�سح
املجال �أمام باقي �أفراد املجتمع من مفكرين وباحثني يف خمتلف
التخ�ص�صات ،وم�صلحني �إجتماعيني ومر�شدين نف�سيني و�أكادمييني
و�أطباء وحمامني ممن ُي�شهد لهم برجاحة العقل والفكر والدين،
لي�شارك اجلميع يف بناء املجتمع البناء ال�سليم املتكامل وحت�صينه
من ال�ضياع والتخلف والغلو ،بل �س�أذهب لأبعد من ذلك ،لأطالب
ب�أن ُي�ستحدث جلنة تت�ألف من ثالثة حما�ضرين �أكفاء �أتقياء بد ًال
من اخلطيب الواحد التقليدي ،بحيث ت�ضم هذه اللجنة عدد من
التخ�صا�صات املتبدلة كل فرتة ح�سب ال�ضرورة .فعلى �سبيل املثال،
بالإ�ضافة �إىل خطيب اجلمعة ،ميكن �أن ي�شارك يف اخلطبة �أي�ض ًا
م�ست�شار ًا تربوي ًا �أو نف�سي ًا �أو طبيب ًا �إ�ست�شاري ًا �أو حمامي ًا من املوثوقني
وهكذا كل �أ�سبوع لي�ستمعوا �إىل ق�ضايا العامة ويقدموا �إ�ست�شاراتهم
ويت�شاوروا يف �أمور حياة النا�س يف دينهم ودنياهم على مبد�أ
"و�أمرهم �شورى بينهم" ف�إذا مل نت�شاور يف لقائنا الأ�سبوعي هذا،
فمتى و�أين �سيكون الت�شاور! (والق�صد هنا لي�س عقد جل�سة �إر�شادية
بعد �صالة اجلمعة ،كال ،بل املق�صود هو خطبة اجلمعة بعينها ،ثم
�إذا ما انتهت اخلطبة الأوىل التفاعلية الت�شاورية ،يتوىل اخلطيب
التقليدي زمام اخلطبة الق�صرية الثانية ثم ُيرفع الآذان بعدها
ل�صالة اجلمعة كما هي العادة).
ولكل من ا�ستغرب �أو ا�ستهجن هذه الر�ؤيا �أذكره ب�أن هناك يف اجلامع
الأموي الكبري يف دم�شق ُيرفع الآذان ب�صوت جماعي جلوقة رائعة
من امل�ؤذنني يت�شاركون يف الآذان الواحد ويف هذا تعظي ٌم و�إجال ٌل
من �أهل ال�شام ملكانة الآذان و�أرى �أن من الواجب �أن ن�ؤديهما خلطبة
اجلمعة على حد �سواء� ،إذ ال تقل مقام ًا و�إجال ًال عن �شعرية الآذان.
التو�صية الثانية :تفعي ًال للتو�صية الأوىل ،ينبغي تغيري النمط ال�سائد
ل�شكل خطبة اجلمعة بحيث ال ينح�صر دور اجلمهور فقط على
الإ�صغاء ال�صامت الالتفاعلي واملمنوع من الكالم ،بل ك�سر جدار
ال�صمت واحلث على امل�شاركة وطرح الأ�سئلة واملناق�شة و�إبداء
الر�أي ملن يجد حاجة لذلك ب�شكل منظم وب�إ�شراف خطيب اجلمعة.
فمن خالل جتربتي املتوا�ضعة ب�صفتي �أكادميي و�صاحب م�ؤ�س�سة
تعليمية ،لطاملا وجدت �أن الدر�س الذي ال ي�شارك فيه الطالب وال
ي�س�أل وال يتفاعلُ ،يعترب در�س ًا ناق�ص ًا ومم ًال ،ناهيكم �أنه يعزز
الكبت والإنطواء و�ضعف ال�شخ�صية لدى الطالب ،بل وي�شل ملكة
التعبري والتفكري والإبداع لديهم).
التو�صية الثالثة� :أن جنعل من يوم اجلمعة يوم فرح وعيد مبعنى
الكلمة بحيث نغتنم هذا اجلمع الأ�سبوعي الغفري القادم حل�ضور
خطبة و�صالة اجلمعة ،ف ُنعد له ،وبعد �أن ينف�ض النا�س من �صالتهم،
الأن�شطة الإجتماعية والرتفيهية وامل�سابقات ال�شيقة واملفيدة وهي
فر�صة كبرية ليفرح الأوالد ولتتعارف العائالت على بع�ضها البع�ض
ب�شكل من�ضبط ،وفر�صة مالئمة لتكوين ال�صداقات وتبادل اخلربات
يف نهاية النهار.
�إن حلو ًال �إ�صالحي ًة بهذا القدر من الإيجابية واجلر�أة من �ش�أنها
�أن حتدث ثورة �إ�صالحية كبرية على جميع الأ�صعدة الإميانية

والفكرية والإبداعية والتوعوية والإجتماعية ،بل من �ش�أنها فيما لو
ُطبقت بال�شكل الأمثل �أن تنه�ض بهمم وطاقات �شباب و�شابات هذه
الأمة لي�صبحوا �أفراد ًا منتج َني فاعل َني متحررين فكري ًا و�إجتماعي ًا
وثقافي ًا ،ليقوموا بخدمة جمتمعاتهم ب�إقتدار ووعي وحمبة بل ويكونوا
حمل �إحرتام وتقدير من باقي مكونات تلك املجتمعات ،وهم بذلك
ال ريب �أنهم �سينالوا ر�ضى اهلل الذي ا�ستخلفنا جميعا على هذه
الأر�ض لنبنيها بعقولنا و�أفكارنا وعلومنا املختلفة وتفاعلنا وتعاوننا
مع بع�ضنا البع�ض قبل �أن نبنينها ب�سواعدنا ومعاولنا.
ال �شك بعد هذا البحث �ستثور ثائرة الكثريين حول هذا املو�ضوع
و�سي�ضعون يف الكفة املقابلة �أحاديث وفتاوى عديدة ،منها حديث "
من م�س احل�صى فقد لغا" .وعليه �أقول وبفهمي الفطري الب�سيط
ملق�صد هذا احلديث ،هو ح�ض اجلمهور على الإندماج باخلطبة
وعدم �شرود الفكر و�إن�شغال
اجلوارح ب�أ�شياء �أخرى ،و�أح�سب �أن حديث ًا كهذا ال يح�ض على
ال�صمت �أثناء خطبة اجلمعة بل على الرتكيز والإندماج والتفاعل مع
اخلطيب ،فمث ًال عندما يقول املدر�س لطالب يلهو بقلم �أو م�سطرة،
"دع القلم من يدك" ،هو حتم ًا ال ي�أمر الطالب �أن يلتزم ال�صمت
�أثناء الدر�س بل يح�ضه على الرتكيز والتفاعل مبجريات الدر�س
وعدم الإن�شغال ب�أ�شياء تلهيه ،فيا ترى هل �أ�س�أنا فهم حديث "من
م�س احل�صى فقد لغا" قرون ًا طويلة ومل ندري!!
ختام ًا ..يتوجب على اجلهات املعنية �أن ت�ستثمر هذا التدفق الب�شري
الهائل كل �أ�سبوع وت�ضع له الأطر ال�صحيحة لتوليد الوعي واملعرفة،
متام ًا كما تُ�ستغل املياه الغزيرة املتدفقة يف الأنهار ويتم توجيه
م�سارها �إىل ال�سدود وال�شالالت لتولد لنا الطاقة والكهرباء ،ويكفي
�أن نعلم� ،أن هناك �أكرث من  3.8مليون م�سجد حول العامل ناهيكم
عن املُ َ�صليات والزوايا املنت�شرة يف القرى والأرياف والأحياء
ال�شعبية بكرثة ،فمن املجحف مبكان �أيها ال�سيدات وال�سادة �أن ال
ُي�ستثمر اخلري يف �أماكن اخلري والعبادة ،ومن الظلم والتفريط �أن
تُهدر مئات ماليني الفر�ص بحجة �أن املوروث مقد�س وال يجوز �أن
يمُ �س �أو يعدل .حل�سبي هذا ما ت�سبب بتقاع�س �أبناء الأمة ف�أ�صابهم
فتور الهمة.
�أخري ًا� ،أ�ضع هذه الر�ؤيا �أمام كل من �ألقى ال�سمع بقلب �سليم ،كما
و�أ�ضع نف�سي م�س�ؤو ًال م�س�ؤولية تام ًة عنها �أمام اهلل عز وجل ،و�أ�ضع
اجلهات املعنية �أمام م�س�ؤولياتها حيال ما �أ�سلفت واهلل من وراء
الق�صد.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ر�ؤيا ..معتز عمر �أبوكالم
تورونتو-كندا � /صباح يوم اجلمعة  22رجب 1440
املوافق ل � 29آذار/مار�س 2019
مالحظة :بعد الرجوع للم�صادر ال�شرعية ،تبني ب�أن
الر�سول(�ص) و�صحابته الكرام كانوا يف�سحون املجال
�أمام النا�س لل�س�ؤال واجلواب �أثناء خطبة اجلمعة و�سيتم
ن�شر هذه امل�صادر يف العدد القادم.
�شارك بن�شر الكلمة� ..ساهم بن�شر اخلري
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الراحل نهاد قلعي

الإعالمي القدير مروان �صواف

اجلرنال ال�ضاحك احلزين :ندهة ومناجاة لروح الراحل نهاد قلعي
مروان �صواف
ثمة ماي�شبه االتفاق على م�صطلح «امل�شهد اخلالد» فما �أكرث امل�شاهد
الباقية يف الوجدان والبال م�سرحي ًا و�سينمائي ًا وتلفزيونيا �سيما اذا
كان امل�شهد مواكب ًا لوعيك املبكر يف عهد الطفولة مبا يتيح لك �أن
تتحدث عن حكاية �أو م�شهدية ثنائية بطلها فنانان اثنان رحال عن
عاملنا وهما القديران نهاد قلعي و �أمينة رزق والعنوان  :م�سرحية
ثمن احلرية »1« ...لنقل وبكل مايف لغة الوثيقة من وقار :املكان
م�سرح مديرية املعر�ض يف دم�شق ،والزمان  1960 ..يتقدم اجلرنال
الفا�شي من �ضحاياه املعتقلني من �أبناء اجلزائر وقد �آثر اعدامهم
تدريجي ًا ،ويف ندهة ان�سانية تنا�شد �أم احتجزت بني املعتقلني
جالدها االفراج عنها الي�صال الغذاء والدواء ال�ضروريني لر�ضيعها
الذي غادرته لدقائق فقط كانت كافية خلطفها واحتجازها ،لكن
امل�صر على اعدام اجلميع يرف�ض �أن ي�ستثني الأم املر�ضعة
اجلرنال ّ
من املق�صلة ،فتندفع الأم – وبكل مامتلكه الفنانة الراحلة �أمينة
رزق من خربة و�ألق  -اىل �أق�صى حدود الت�أثري الدرامي ،ويكاد
االن�سان نهاد قلعي يطيح باملمثل الفنان «اجلرنال» ويق�صيه جانب ًا،
وقد غلبه الت�أثر من اداء �شريكته يف امل�شهد ،فيعمد اىل ايذاء وجرح
ج�سده يف حركة مرجتلة على امل�سرح كي ينجو من حالة االندماج
غري الواعي ،اذ اليجوز للجرنال درامي ًا �أن يبكي ،ثم مي�ضي قدم ًا
يف تنفيذ مراده والق�ضاء على الرهائن تباع ًا وفق امل�شهد املر�سوم...
كان ذاك يف عام  1960ومع بزوغ فجر البث التلفزيوين يف اقليمي
اجلمهورية العربية املتحدة يف وقت واحد « ...»2وقد ت�سنى يل �أن
�أح�ضر العر�ض كطفل �أو ًال وقد �أًخرج تلفزيوني ًا فيما بعد ..ثم �أن
�أ�صغي لتفا�صيل الرواية من الفنانني القديرين نف�سيهما تباع ًا يف
برنامج تلفزيوين انتاجي عربي ويف حوارين اثنني �سجال بني دم�شق
والقاهرة يف يناير 1993وقبيل رحيل الأ�ستاذ نهاد قلعي يف العام
نف�سه ...مل يكن ذاك امل�أزق الدرامي وحيد ًا ،وقد م�س �شغاف قلب
الفنان الراحل تراجيدي ًا ويف العمق كان�سان ،اذ �أن م�شهد ًا �آخر
�أكرث ق�سوة وتراجيدية ق ّدر للأ�ستاذ نهاد قلعي �أن يحياه بعد عر�ض

م�سرحية ثمن احلرية ب�سنوات :عندما انهال �أحد ال�ساهرين على
ر�أ�سه �ضرب ًا وبق�سوة م ّدمرة �سببت لفناننا عاهة ج�سدية ونطقية
رافقته طوال ماتبقى من حياته وتركت بالبداهة �آثارها الدامية على
عطائه ابداع ًا متثيلي ًا وكتابة واخراج ًا ،فقط لأنه رف�ض ،وبغ�ضب
�شديد ،امل�سا�س بكرامته عندما �سخر ال�ساهر املعتدي من واقع
«ح�سني البورظان» ومايتعر�ض له على يد املثيل �أو ال�شريك الدرامي
غ ّوار الطو�شه من مقالب يف �سل�سلة درامية هي الأ�شهر عربي ًا ..
وللأ�سف  -وكما يحدث غالب ًا  -فان املعتدي اليعرف �أن من جاوره
يف الطاولة املقابلة هو لي�س ح�سني البورظان ال�شخ�صية الأ�شهر التي
ابتدعها الكاتب نهاد قلعي فقط  ,فهو من �أخرج ثمن احلرية عن ن�ص
عاملي لـ عمانويل روبلي�س « »Emmanuel Roblesوهو من �أبدع
اخراج ًا املزيفون عن ن�ص للراحل حممود تيمور ،وهو من قارب �أدب
موليري باخراجه مل�سرحية البورجوازي النبيل  ,وهو من ق ّدم م�سرحية
عقد اللولو التي غدت فيلم ًا جماهريي ًا فيما بعد ،وهومن ارتقى يف
م�سرحية مدر�سة الف�ضائح اىل عامل الأدب امل�سرحي متجلي ًا يف ن�ص
ل�شريدان ....ثم انه من واكب مولد التلفزيون العربي ال�سوري يف
اطاللة �سعيدة حملت ا�سم «االجازة ال�سعيدة» برفقة الفنان دريد
حلام...وهو  -قبل هذا ك ّله وبعده  -االن�سان الذي يتمتع مب�شاعر
د ّفاقة �صاحب النكتة والدعابة التي تذوب رقة وعذوبة والذي ي�أبى
�أن ينال منه �ساهر عابر اليقيم وزن ًا ل�شخ�صية �شهرية جاورها يف
مكان عام م�صادفة ويف غفلة من الزمان»4« »3«..
نهاد قلعي ..امل�سرح بني قيم الت�سامح و ...الغفران ..
على مدار يومني اثنني  -ويف ح�ضن ق�صر الثقافة يف ال�شارقة ويف
�أول ملتقى م�سرحي لعام  2014تنادى فريق من امل�سرحيني العرب
لال�سهام يف حلقة بحث عن امل�سرح وقيم الت�سامح ،وبدا منطقي ًا
�أن يهتدي املنتدون امل�شاركون القادمون من ع�شرة �أقطار عربية -
وقد لبوا دعوة دائرة الثقافة واالعالم يف ال�شارقة  -ب�أمرين اثنني:
اعالن املبادئ ال�صادر عن الأمم املتحدة ب�ش�أن الت�سامح ،وقد �أورد
ملتقى ال�شارقة يف دليله املطبوع جانب ًا منه « ..»5والنداء �أو الندهة

التي �أطلقها الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي يف كلمته امللقاة
يف اليوم العاملي للم�سرح جلعل امل�سرح مدر�سة للآخالق واحلرية
« ...»6كما بدا وا�ضح ًا  -يف حيثيات امللتقى  -ت�أثر املنتدى بالواقع
العربي الراهن وبطغيان اللون الأحمر القاين  -لون الدم  -على
جمريات احلياة اليومية يف الأر�ض العربية يف ال�سنوات الأخرية:
ثقافة وفن ًا و�سيا�سة و�سلوك ًا اجتماعي ًا مبا يجعل اال�ستنجاد بامل�سرح
كخ�شبة خال�ص �أمر ًا م�شروع ًا ..ومن حقك و�أنت تتابع ندوات
وجل�سات ملتقى عربي م�سرحي عن قيم الت�سامح �أن ت�ستدعي
بذاكرتك �شخو�ص ًا ورموز ًا تتمنى لو كانت حا�ضرة وناب�ضة يف امللتقى
ومن بينها من و�صفت بكونها «�أ�شهر �أم على ال�شا�شة العربية وعلى
خ�شبة امل�سرح وقد ُحرمت من نعمة الأمومة يف احلياة الطبيعية ..
الآن�سة �أمينة رزق» ومنها �أي�ض ًا �شخ�صية الفنان االن�سان نهاد قلعي
كاتبا وممث ًال وخمرج ًا مت�أثر ًا بروائع الأدب امل�سرحي العاملي التي
تتميز بروح الفكاهة وبالر�ؤية النقدية والأخالقية يف �آن مع ًا ومن
�أبرزها مثا ًال م�سرحية مدر�سة الف�ضائح لريت�شارد برين�سلي �شريدان
وقد م ّثلت نظرة نفاذة يف ع�صرها «مايو « 1777حانية ومت�ساحمة
واختالف ًا عما بدا �شائع ًا من كوميديات �سلوكية ناب�ضة يف ذاك الوقت
بني الظرف والتظارف ...ويف معظم مان�شر وو ّثق عن الفنان نهاد
قلعي  -وج ّله مايت�سم بالرثاء ك ّم ًا وبالنفاذ اىل حياة الراحل نوع ًا -
مل يحدثنا �أحد عن الت�شابه املمكن مث ًال بينه وبني مبدع م�سرحية
مدر�سة الف�ضائح «�شريدان» ،وقد �أخرجها :فكالهما امتلك «كفطرة
«بع�ض ًا من عنا�صر التفوق يف التعامل درامي ًا مع البيئة ،فقد قيل
مث ًال عن الأديب االيرلندي �شريدان �أن ال�ضحكة املفعمة باحلزن
 ان �صح الو�صف  -كانت �سارية يف دمه و�أن معين ًا الين�ضب منالنكات كان ي�ضج يف ر�أ�سه جامع ًا بني الذكاء والظرف ،وذاك حال
الفنان نهاد قلعي ملن عرفه وقر�أه  ..كان يقال مث ًال عن مبدع مدر�سة
الف�ضائح �شريدان �أنه «جعل احلمقى يتكلمون كالفال�سفة» ويقال
الآن عن مبدع �شخو�ص جمتمع املواجع نهاد قلعي �أنه كثري ًا ماجعل
املظلومني يختزلون �آالمهم مبا ي�شبه احلكمة ال�شعبية التي تالئم

 -1القت م�سرحية ثمن احلرية هوى �شعبي ًا ونقدي ًا على م�ستوى اقليمي اجلمهورية العربية املتحدة يف ذاك الوقت ويف عر�ضي القاهرة ودم�شق  1961 - 1958وقدمت يف �أكرث من ثوب اخراجي ومو�ضوعي كان من �أهمها ما�أبدعه الفنان نهاد
قلعي اخراج ًا ومتثي ًال
 -2رغم �أن الكاتب االيرلندي اميانويل روبل�س مبدع م�سرحية ثمن احلرية ينحدر من �أ�صول ايبريية ومع �أن م�سرحيته تروي ق�صة ال�صراع بني ال�شعبني الفنزويلي والأ�سباين ،اال �أن ميالده يف الغرب اجلزائري وان�ضمامه فيما بعد اىل تيار ال�سلم
املدين الذي �أن�ش�أه البري كامي �ساعدا الدكتور زهري براق على تعريبها « جزائري ًا» ..
 -3من بني من عا�شوا املعاناة ذاتها الفنان الراحل الكبري عبد اللطيف فتحي الذي الت�صق ا�سمه ب�شخ�صية بدري �أبو كلب�شة ومت التعتيم �شبه التام على �أدواره امل�سرحية القديرة �سواء يف جتربة امل�سرح احلر بدم�شق �أو يف جتربة امل�سرح القومي «
�سجل احلوار معه يف بيت نظام الأثري بدم�شق « بداية عام � - 1993سنة الرحيل  17اكتوبر من العام
امللك لري مثا ًال «...و�أما نهاد قلعي اخلربوطلي « ذاك ا�سمه الكامل» �.. 1993 - 1928سنوات الن�شاط الفعلي فهي مابني  .. 1992 - 1957فقد ّ
نف�سه  -و�ضمن برنامج انتاجي عربي حمل ا�سم ب�ساط الريح وطاف �أرجاء الوطن العربي وكان من بني �ضيوفه يف م�صر مث ًال الأ�ستاذ جنيب حمفوظ وال�سيدة فاتن حمامة والكاتب الدرامي �أ�سامة �أنور عكا�شة وال�سيدة الراحلة �أمينة رزق ..
 -4مراجع التوثيق لنهاد قلعي كثرية ومنها  :مو�سوعة « رواية ا�سمها �سورية » لنبيل �صالح وتتناول � 100شخ�صية �أ�سهمت يف اثراء الوعي الفكري والثقايف  :كتاب ظرفاء من دم�شق حل�سن علبي  :م�سرحية ثمن احلرية  -اجتهاد الأديب العربي
الراحل عبد الرحمن ال�شرقاوي الذي قارب ر�صد ًا وحتلي ًال ت�ضحيات املر�أة اجلزائرية ابان الثورة اجلزائرية الكربى  :ق�ص�ص م�صورة للأطفال �ألفها نهاد قلعي ون�شرتها جملة �سامر اللبنانية و�ضمت « �شخ�صيتي ح�سني البورظان ويا�سينو ا�ضافة
ل�شخ�صية فرن�سية خيالية ا�سمها ت�شاريل� ...شهادات عائلية ن�شرت �صحفي ًا �س ّيما �شهادة املهند�سة ال�سيدة مها نهاد قلعي  :ا�ضافة ملعاي�شة جانب كبري من عطاء الفنان الراحل م�سرحي ًا وتلفزيوني ًا و�سينمائي ًا ..
 -5من �أبرز ما�ضمته املبادئ ال�صادرة عن الأمم املتحدة والتي اختريت لدليل امللتقى « :ان الت�سامح يعني االحرتام والقبول والتقدير للتنوع الرثي لثقافات عاملنا ولأ�شكال التعبري ولل�صفات االن�سانية لدينا ،ويتعزز هذا الت�سامح باملعرفة واالنفتاح
واالت�صال وحرية الفكر وال�ضمري واملعتقد»..
� -6صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ومن كلمة اليوم العاملي للم�سرح في�أهل امل�سرح ،تعالوا معنا ،لنجعل امل�سرح مدر�سة للأخالق واحلرية «..

الراحل نهاد قلعي

م�ستوى من ينطق بها «يا�سينو وعبدو و�أبو �صياح» ..ولكن ماالذي
فعلته الأيام والأعوام والأحوال وقد غدا م�سرحها �أقرب مل�سرح
ال�شوك الذي ظلل الفنان الراحل مبظلته لفرتة والتي جعلته يحط
الرحال على �صفحات جملة طفلية �ساعي ًا ،بعد ا�صابته بال�ضربة
�شبه القا�ضية على الر�أ�س ،اىل الدفاع عن لقمته بت�أليف ق�ص�ص
م�ص ّورة عن �شخ�صيتي ح�سني البورظان و«يا�سينو» امل�ستمدة من
ا�سم الفنان القدير يا�سني بقو�ش الذي ق�ضى �شهيد ًا فيما بعد ويف
خ�ضم املخا�ض الأليم الذي حتياه بلده؟ ..رمبا بدت �سرية الأثنني
 ونهاد قلعي حتديد�أ � -أقرب مللتقى م�سرحي عن امل�سرح والغفرانمنه عن امل�سرح والت�سامح ..بل �أكاد �أت�صور الفنان القدير ،لو بدا
حا�ضر ًا يف ملتقى كهذا� ،سيق ّدم ورقة عن امل�سرح بني الت�سامح
والت�سامي ...ولعل املثالية يف الت�سمية «املفرت�ضة اجتهاد ًا هنا» تبدو
الأقرب تو�صيف ًا لعقل وم�شاعر نهاد ملن عرفه عن قرب ،وملن الم�س
حالة الظلم  -ان �صح الو�صف التي واكبته للحظة الأخرية «...»7
اذا �أردت �أن تعرف ماذا جرى يف ايطاليا  ..فعليك �أن تعرف ماذا
جرى يف الربازيل...؟
من �أ�شهر العبارات املتداولة واملختارة من �أدبيات الكاتب نهاد قلعي
هذه العبارة التي مابرحت ترتدد على ل�سان وقلم ال�صحفي ح�سني
يف فندق �صح النوم تلفزيزني ًا و�سينمائي ًا قبل �أن تغدو مث ًال ُي�ست�شهد
به تندر ًا « ..اذا �أردت �أن تعرف ماذا جرى يف ايطاليا عليك �أن
تعرف ماذا ماجرى يف الربازيل»  ..ورمبا م ّثلت هذه العبارة مدخ ًال
ملحورنا القادم امنا مع تعديل ملفت «اذا �أردت �أن تعرف ماذا جرى
للفنان القدير م�سرحي ًا وتلفزيوني ًا عليك �أن تعرف ماذا جرى له يف
ال�سينما ،وقد يكون فيلم عقد اللولو الذي قام باخراجه عام 1964
يو�سف معلوف ج�سر ًا حمتم ًال للإنتقال من عامل امل�سرح اىل دنيا
ال�سينما يف قراءة جتربة الفنان الراحل ،فامل�سرحية الغنائية عقد
اللولو التي اخرجت عن ن�ص �أبدعه الفنان نهاد قلعي عام 1961
وج�سد على اخل�شبة احتفا ًال مبرور عام على انطالقة التلفزيون
ّ
العربي ال�سوري والتي اختزلت يف عمل �سينمائي عام  ،1964من
املفرت�ض وقد غدت فيلم ًا �أن ت�شكل ا�ستثناء يف رحلة الأ�ستاذ نهاد
قلعي ال�سينمائية ،تلك الرحلة التي حكمها منطق ال�سوق عرب ا�ستثمار
ملفت جلماهريية �شخ�صيتي دريد ونهاد اللتني ت�شكلتا يف رحم
التلفزيون بداية و�شهرة و�ألق ًا ...لكن ال�شا�شة الف�ضية ال�سينمائية
الأم مل حت�سن كثري ًا التعامل مع تلك الأمانة التي ت�سلمتها من
امل�سرح وال�شا�شة ال�صغرية يف �آن ،وبدا الأمر �أ�شبه مبتوالية فيلمية
عددية الترحم وت�أبى �أن تعيد الأمانة الغالية للم�سرح حتى وان
�سنحت الفر�صة للتما�س مع �أثر ادبي م�سرحي رو�سي بعنوان «ثالثة
ع�شر كر�سي ًا» يف م�سل�سل معروف لدريد ونهاد حمل ا�سم حمام الهنا
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 ..فمع انطالق فيلم عقد اللولو �أخذت حبات العقد بالت�ساقط تباع ًا
فيما يقارب الأثني وع�شرين فيلم ًا �أنتجت يف �أحد ع�شر عام ًا ،ومامن
حلظة ت�أمل واحدة بدت متاحة خالل هذه املدة لت�أمل التجربة...
فمن فيلم لقاء يف تدمر عام خم�سة و�ستني اىل غرام يف ا�ستمبول
 ،1976ومن ال�صعاليك � 1967أي�ض ًا رجوع ًا اىل املليونرية عام �ستة
و�ستني ،ومن الن�صابني الثالثة عام  1968اىل الل�ص الظريف يف
العام نف�سه ومن م�سك وعنرب �سنة  1973اىل غوار جيم�س بوند...
�أ�سماء و�أ�سماء ،وعرو�ض تتواىل يف �أيام الآعياد وغري الأعياد ،وجزء
غري ي�سري منها بدا ا�سم الفنان القدير متواري ًا يف اعالن الفيلم اىل
املرتبة الربعة �أو اخلام�سة الفرق طاملا �أن الفر�صة ال�سانحة �أتاحت
التواجد مع فنانني �أ�شقاء من م�صر «جنوم �شباك ال�شك» ولكن �أين
معظمهم من قيمة نهاد قلعي موهبة وقامة فنية� ،أو من مكانة رفيق
الدرب الفنان دريد حلام ؟ «.. »8
نهاد قلعي والظلم بوجهني
معظم الكتابات النقدية التي تناولت جتربة الفنان الراحل نهاد قلعي
تذهب اىل اعتبار واقعة الإعتداء الأليم على �شخ�صه يف مكان عام
– وقد �أدت اىل ما�أدت اليه – الداللة �شبه الوحيدة على ماعاناه من
ظلم� ،أو النقلة الأهم التي �أفقدته املقدرة على متابعة امل�سرية ب�ألقه
املعهود ،وقد بدا هذا جلي ًا يف م�سرحية غربة التي �أبدعها ت�أليف ًا
ال�شاعر والأديب حممد املاغوط و�أخرجها الفنان دريد حلام ،وهي
العمل الثاين الذي ُق ّدم �إثر امل�سرحية ذائعة ال�صيت «�ضيعة ت�شرين
« ،وذلك غري دقيق و�إن كان �صحيح ًا يف جانب منه ،فعالمات الظلم
وم�ؤ�شراته تبدت قبل ذلك ب�أمد بعيد يف الطريقة التي ا�ستعذب
فيها منتجو الأفالم ال�سينمائية ظهور وتكري�س ح�سني البورظان،
املغلوب على �أمره ،يف �سياق العر�ض ال�سينمائي ويف جانب من
الإنتاج التلفزيوين قبل هذا ،فح�سني «�أفندي «�سيغدو نزي ًال يف
م�شفى الأمرا�ض العقلية بتدبري من غرميه غ ّوار يف واحد من �أكرث
مقالبه �أذىً وظلم ًا ،و�سيغدو عري�س الهنا يف زواج مرعب من �شقيقة
�أحد رواد ال�سجون الدائمني مث ًال ،لكن املقلب الأ�شدَ وقع ًا وايالم ًا
حد �سواء عندما غدا نزي ًال
يف تقديرنا ماح ّل بنهاد وح�سني على ٍ
يف ا�ستوديوهات ال�سينما حتت رحمة عجلة التتوقف وال ترحم،
حتقق عائد ًا مادي ًا ملواجهة �أعباء احلياة ال�شك لكنها – وماعدا
ا�ستثناءات قليلة �أو �شبه نادرة – ت�ش ّكل انح�سار ًا وتراجع ًا تدريجي ًا
يف قيمة العطاء الفني لهذه ال�شخ�صية النبيلة ،وهذا ي�شمل ويف جزء
منه ال�ضلع الثاين يف التجربة يف ذاك الوقت الفنان دريد حلام،
وقبل �أن يتجه الأخري ومبعونة الأديب حممد املاغوط واملنتج نادر
الأتا�سي اىل اجناز �أفالم نوعية خمتلفة عن «الل�ص الظريف وغ ّوار
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جيم�س بوند «الخ» ،وهي جتربة غاب عنها نهاد قلعي متام ًا ك�أفالم
«احلدود والتقرير والكفرون» و�صو ًال اىل الفيلم الذي �أخرجه حامت
علي وامل�ستمد من م�سرحية «هالة وامللك» للأخوين رحباين وحمل
ا�سم «�سيلينا « ،حيث �أدى فيه الفنان دريد حلام دور ًا خمتلف ًا م ّهد
مل�سار �آخر جتلى يف م�سل�سل «�سنعود بعد قليل «عام  ,, »2013كم
كان بالإمكان تفادي حالة الظلم هذه بالن�سبة للفنان نهاد قلعي
الآتي من خلفية م�سرحية عريقة �أبرز مافيها ما�ضي ًا �إ�شرافه على
ت�أ�سي�س امل�سرح القومي يف عهد الوحدة « »1961 – 1958وا�سهامه
يف جتليات م�سرح ال�شوك الواعد فيما بعد برفقة الفنان القدير عمر
حجو ،وحماكاة �إرث وم�سرية امللكة زنوبيا يف عمل ًعر�ض على خ�شبة
ّ
م�سرح معهد احلرية «مدر�سة الالييك» بدم�شق ،وانت�سابه قبل هذا
اىل ا�ستوديو الربق عام  ،1946وجتلياته على خ�شبة النادي ال�شرقي
عام  1954يف م�سرحية بعنوان الأ�ستاذ كلينوف...
لوريل وهاردي ...دريد ونهاد
ما�أكرثالراغبني الذين اجتهدوا  -ومع االنطالقة الأوىل ل�شخ�صيتي
دريد ونهاد يف مطلع ال�ستينيات من القرن املا�ضي  -يف اعتبار
التجربة مت�أثرة اىل حد ما بظاهرة الثنائي ال�سينمائي ال�شهري
لوريل وهاردي« ،»9وهو ثنائي عرث على معادله امل�سرحي فيما بعد
ب�شخ�صيتي فالدميري وا�سرتاجون وبالذات يف م�سرحية �صاموئيل
بيكيت ال�شهرية يف انتظار غودو «�أي �أن الثنائي ال�سينمائي البا�سم»
الذي �شهدت جماهري ال�سينما مولده على يد �أبرز فنون الع�صر يف
ذاك الوقت طبع امل�سرح بطابعه ،وهذا مامل يحدث يف جتربة نهاد
قلعي ودريد حلام رغم الظهور ال�سينمائي امللح الذي ا�ستند يف جانب
منه للأدب وامل�سرح العامليني «فيلم ال�شريدان م�أخوذ عن �أثر �أدبي
�أمرييكي ج�سده �شارلز لوفون  ,وفيلم غرام يف ا�ستمبول امل�ستمد من
ق�صة ان�ستازيا الأمرية الرو�سية الناجية «املفرت�ضة» الوحيدة من
�أ�سرة رومانوف« ..»10وا�ضح �أن هذه التبادلية مل حتدث مبا جعل
الألق امل�سرحي لل�شخ�صيتني مع ًا قا�صر ًا على م�سرحيتي �ضيعة ت�شرين
وغربة قبل �أن ينفرد الفنان دريد حلام «و�أ�سرة ت�شرين» مب�سرحية
كا�سك ياوطن للأديب حممد املاغوط...لكن مظهر الظلم الذي
�أخذنا اىل ملتقى امل�سرح والت�سامح ميكن ايجازه يف الآخر مبا قاله
فنان عربي م�صري راحل ذات يوم ويف خريف التجربة ،قال« :نحن
كاجلياد الأ�صيلة يقتلوننا عندما نكرب» رمبا بدت هذه العبارة«»11
كفيلة  -وكاجتهاد  -يف اختزال حلظات ماقبل الرحيل يوم م�ضى
نهاد قلعي «�أبو ب�شار» وحيد ًا اال من عائلته قي م�شهد �أقرب  -كما
�أ�شرنا بداية  -لكتاب �أو ملتقى الفرق بعنوان «امل�سرح والغفران»....

 -7ما�أكرث ال�صدمات التي �أك�سبت نهاد ًا خربة ودربة اجتماعي ًا وفني ًا  :مذ بد�أ م�شواره الفني يف مدر�سة البخاري بحي املهاجرين بدم�شق ،مرور ًا بتجربته كعامل يف م�صنع بحي امليدان ،وقوف ًا عند ف�شل التجربة املرير الذي القته م�سرحية زنوبيا
ملكة تدمر مالي ًا مث ًال ،و�ضياع اجلهد املبذول يف فيلم ال�شريدان ل�سبب تقني ،وجناح وت�ألق م�سرحية لوال الن�ساء ت�أليف �سامي جانو على م�سرح الأزبكية بالقاهرة املدينة الأثرية  -بعد دم�شق  -التي احت�ضنته وهو مقبل على درا�سة فن التمثيل
وفق ظروف معا�شية غاية يف ال�صعوبة ..
 - 8ما�أكرث العناوين وال�شواهد هنا :كفيلم الرجل املنا�سب بطولة نادية لطفي وكمال ال�شناوي اخراج حلمي رفلة «  ،، « 1970وفيلم « الن�صابون الثالثة ،فريد �شوقي ونبيلة عبيد اخراج نيازي م�صطفى «  ،، « 1968وفيلم خياط لل�سيدات بطولة
�شادية اخراج عاطف �سامل .. 1969
 -9املرجع الأ�سا�سي هنا كتاب « تاريخ ال�سينما يف العامل جلورج �سادول « ترجمة الدكتور ابراهيم الكيالين وفايزنق�ش � :ستان لوريل « الرجل النحيل « واوليفر هاردي الرجل البدين « االنت�شار مابني  1950 - 1927عن مواطنني عاديني يبحثان
عن وظيفة  ،،من �أفالمهما الكلب املحظوظ  1921واللم�سة النهائية  1928واحلرية � , 1929أول فيلم ناطق لهما عام  ...1930و�أما املرجع الثاين فهو كتاب « الت�أ�سي�س والتحديث يف تيارات امل�سرح العربي احلديث « للدكتور عبد الكرمي بر�شيد
«« ا�شارة مل�سرحة جتربة لوريل وهاردي «««..
 -10فيلم غرام يف ا�ستمبول مقاربة كوميدية لق�صة مفرت�ضة عن جناة احدى الأمريات من �أ�سرة رومانوف من املوت غداة انت�صار الثورة البل�شفية  1917و�سقوط عهد القيا�صرة  ,واملجتهدون كرث مبن فيهم مبدعو�أفالم الر�سوم املتحركة ممن
�ألهمتهم ق�صة �أن�ستازيا بالكثري ..
 -11ن�سبت العبارة للفنان العربي القدير كمال ال�شناوي وتكاد تالم�س الواقع االن�ساين لفناين العامل ك ًال والأمثلة كثرية ..
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�إعالنات

و�شو�شات �شامي عتيق عائالت �سورية ولبنان

الباحث د� :سامي مبي�ض
�سافر الفنان الدم�شقي و�صفي املالح ذات يوم �إىل بريوت يف اخلم�سينيات وذهب �إىل مديرية الربق
لو�ضع ر�سالة م�سجلة .عندما �سمع املوظف اللبناين ا�سم املر�سل� ،صار ي�ضحك ب�شكل غريب .ثم قال
لزميله" :خذ واقر�أ ".فغ�شي الأخر من ال�ضحك ،وكذلك فعل الثالث.
قال لهم املالح م�ستغرب ًا وبانزعاج" :ما معنى هذا ال�ضحك؟ هل �أنتم تهز�ؤون بالغريب؟"
قال له املوظف" :ال ال يا �أخي ،ولكن الأمر ي�ستوجب ال�ضحك .ماذا تدفع �إذا جعلناك ت�ضحك معنا؟"
رد املالح" :عدنا �إىل ال�سخرية؟ ا�سمح يل بر�سالتي لو �سمحت!"
"ما ا�سم ح�ضرتك؟
"�أمل تقر�أ؟ �أنا و�صفي املالح".
"ت�شرفنا يا �أخي...فنحن كنا ناق�صني ،و�أ�صبحنا بوجودك كاملني .فجنابك و�صفي املالح ،و�أنا �سعيد
احللو ،والثاين �أنطون احلام�ض ،والثالث خالد املر ،والرابع اليا�س الدلع!"
امل�صدر" :تاريخ امل�سرح ال�سوري"
لو�صفي املالح ال�صادر يف دم�شق عام 1984

هل ميكن �سحب �صفة اللجوء من الالجىء املقيم يف كندا؟ و كيف يتم ذلك
ين�ص قانون الهجرة و حماية الالجئني الكندي يف املادة (108)1
على �أنه ميكن �سحب و رف�ض طلب اللجوء من الالجىء يف احلاالت
التالية:
-1اذا قام الالجىء و ب�شكل طوعي بتعري�ض نف�سه حلماية بلده
الأ�صلي
-2اذا قام الالجىء و ب�شكل طوعي باحل�صول على جن�سية بلده
الأ�صلي مرة �أخرى (يف حالة التنازل او �سحب هذه اجلن�سية منه)
-3اذا قام الالجىء باحل�صول هلى جن�سية بلد ثالث
-4اذا قام الالجىء و ب�شكل طوعي باال�ستقرار يف بلده الأ�صلي الذي
طلب اللجوء منه
-5اذا انتفى ال�سبب الذي من �أجله مت تقدمي طلب اللجوء (على
�سبيل املثال يف حال تغري الو�ضع ال�سيا�سي يف البلد الأ�صلي)
معظم طلبات �سحب �صفة اللجوء التي يتم تقدميها ملجل�س الهجرة
و الالجئني الكندي تندرح حتت البند الأول و هو �أن يقوم الالجىء
و ب�شكل طوعي بتعري�ض نف�سه حلماية بلده الأ�صلي .و لكن ال�س�ؤال
الذي يطرح نف�سه هنا  :ما هي احلاالت التي ميكن عندها القول
�أن ال�شخ�ص قد قام " و ب�شكل طوعي بتعري�ض نف�سه حلماية بلده
الأ�صلي؟" هل مثال القيام بزيارة �سريعة للبلد الأ�صلي او التقدم
بطلب جواز ال�سفر او ا�ستخدام جواز ال�سفر للبلد الأ�صلي لل�سفر اىل
بلد �آخر يعترب حماية من البلد الأ�صلي؟ مع �أن االنطباع العام ب�أن
القيام ب�أي من الأمور ال�سابقة قد يكون �سبب ل�سحب �صفة اللجوء ,
و لكن هناك اعتبارات �أخرى يجب درا�ستها و اال�شارة اليها.
لالجابة عن هذه الت�سا�ؤالت  ,و لعدم وجود مواد قانونية يف قانون
الهجرة و حماية الالجئني ت�ساعد يف ذلك  ,ي�ستند جمل�س الهجرة و
الالجئني الكندي على الكتاب ال�صادر عن املفو�ضية ال�سامية للأمم
املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني املعنون " املعايري و االجراءات لتحديد
و�ضع اللجوء حتت اتفاقية  1951و بروتوكول  , "1967و بالعودة اىل

هذا الكتاب جند �أن هناك ثالثة معايري يجب حتقيقها حتى ميكن
�سحب �صفة اللجوء من الالجىء حتت البند الأول  ,و هذه املعايري
هي :
الطوعية :و هو �أن يقوم الالجىء و ب�شكل طوعي بطلب حماية بلده
الأ�صلي  .اذا ت�صرف الالجيء ب�شكل غري طوعي و لأ�سباب خارجة
عن ارادته ت�صرف ي�ؤدي اىل تعري�ض نف�سه اىل حماية بلد الأ�صلي
فذلك ال يعد �سببا ل�سحب �صفة اللجوء .مثال اذا تقدم الالجىء
بطلب احل�صول على جواز �سفر من بلده الأ�صلي او جتديد جواز
�سفره لتحقيق متطلبات طلب االقامة الكندية �أو بطلب من احلكومة
الكندية من �أجل اثبات ال�شخ�صية فذلك ال يعد �سببا ل�سحب �صفة
اللجوء  .كذلك التقدم بطلب وثيقة طالق من بلده الأ�صلي على
�سبيل املثال الثبات حالة طالق حيث �أنه ال ميكن اثبات ذلك اال عن
طريق البلد الأم فذلك اي�ضا ال يعد �سببا ل�سحب �صفة اللجوء.
النية :و هو �أن الالجىء كان يف نيته تعري�ض نف�سه حلماية بلده
الأ�صلي .فمثال التقدم بطلب جواز �سفر جديد او جتديد جواز
ال�سفر و ذلك من �أجل ال�سفر اىل البلد الأ�صلي حتت �أعني و موافقة
حكومة بالده يعترب �سببا ل�سحب �صفة اللجوء � .أما على �سبيل املثال
اذا قام ال�شخ�ص بزيارة بلده الأ�صلي زيارة �سريعة خماطرا بحياته
و ذلك من �أجل زيارة والدته املري�ضة للمرة الأخرية و قام باتخاذ
االحتياطات املمكنة من �أجل عدم تعري�ض نف�سه حلكومة بالده
فذلك يعرب عن عدم وجود نية للتعر�ض حلماية البلد الأ�صلي و ال
يعترب �سببا ل�سحب �صفة اللجوء
احل�صول الفعلي على هذه احلماية :و هو �أن الالجىء قد ح�صل فعال
على حماية بلده الأ�صلي  ,فمثال التقدم بطلب جواز ال�سفر بحد ذاته
ال يعترب �سببا ل�سحب �صفة اللجوء  ,و لكن التقدم و احل�صول الفعلي
على جواز �سفر جديد او جتديد جواز ال�سفر يعترب �سببا ل�سحب
�صفة اللجوء

اجلدير بالذكر �أن عملية �سحب �صفة اللجوء تبد�أ بطلب من وزير
الهجرة و املواطنة الكندي (لوجود �أدلة عند تقدمي طلب اجلن�سية
مثال") او من وكالة خدمات احلدود الكندية مقدم اىل جمل�س الهجرة
و الالجئني حيث تعقد جل�سة ا�ستماع ملناق�شة تفا�صيل الق�ضية  ,و يف
حال مت احلكم ب�سحب �صفة اللجوء يفقد الالجىء حقه يف االقامة
الكندية ( ال يفقد الالجىء حقه يف االقامة الكندية يف حال كان �سبب
�سحب �صفة اللجوء هو فقط انتفاء ال�سبب الذي من �أجله مت تقدمي طلب
اللجوء) مع عدم وجود حق يف اال�ستئناف (اال للمحكمة الفدرالية) و
ي�صدر بحقه امر ترحيل و يجب عليه مغادرة كندا يف احلال  .يف هذا
النوع من الق�ضايا ال ينظر ابدا اىل مدى ا�ستقرار ال�شخ�ص يف كندا
او وجود اوالد كنديني كعوامل لعدم �سحب �صفة اللجوء  ,لذلك فعلى
الالجىء التفكري مليا" قبل القيام ب�أي عمل يعر�ض و�ضعه كمقيم و
الجىء يف كندا للخطر مما �سوف ي�ؤثر عليه و على عائلته.
بقلم م�ست�شار الهجرة املهند�س عماد الأتا�سي
Facebook: atassiimmigration
Web site: www.atassiimmigration.ca
Email: consult@atassiimmigration.ca
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هل هناك عالقة بني م�شاهدة التلفزيون
وت�أخر اللغة عند الأطفال؟
ترتك الكثري من الأمهات �أطفالها �أمام التلفاز لفرتات طويلة ،ب�سبب
ان�شغالها يف ت�أدية الأعمال املنزلية واملهام امللقى على عاتقها ،ما
ي�ؤثر على ت�أخر احلديث واللغة عند الأطفال.
يطلعنا دكتور الأطفال همام قنديل على ال�سبل والطرق الفعالة
لتفادي هذه امل�شكلة ،فيقول بداية لي�س هناك فرق بني م�شاهدة
التلفاز �أو اللعب باجلوال ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل ت�أخر اللغة عند
الأطفال.
وتكمن امل�شكلة بالتايل:
– عدم م�شاركة الأهل للطفل �أثناء امل�شاهدة ،وبالتايل �ضياع
الفر�صة يف تكرار كلمات �أو تكوين جمل يف و�صف الأحداث �أو
الألعاب التي ي�شاهدها الطفل.

نوع املحتوى الذي ي�شاهده :فمث ًال الأ�شياء املعرو�ضة �إذا كانتب�أ�شكال وحركات كثرية و�سريعة ف�أنها تت�سبب يف نق�ص مدى
الرتكيز بالن�سبة له ،كذلك �إذا كانت برامج الأطفال املعرو�ضة
بلهجة خمتلفة عن امل�ستخدمة يف املجتمع املحيط �أو مدبلجة ،ما – بالن�سبة للأطفال من دون ال�سنتني ال ين�صح با�ستخدام هذه
ي�ؤدي الختالف �ألفاظه وعدم تطور لغته ب�شكل �سليم وبالتايل ت�شكل
الو�سائل .ومن املهم التنبيه على �أنه ال يوجد �أف�ضل من كالم الأم
م�شاكل يف توا�صله مع الآخرين.
لطفلها بكرثة وحماولة تعليمه كلمات جديدة عن طريق و�صف
احللول:
الأحداث ،التي متر يف حياته يومي ًا وحكاية ق�ص�ص والكالم �أثناء
اللعب معه دون اللجوء �إىل هذه الو�سائل حتى يتطور يف اللغة ،خا�صة
 و�ضع وقت حمدد مل�شاهدة هذه الو�سائل وليكن �ساعة يومي ًا مق�سمة�إن كان الطفل يعاين من ت�أخر لغوي .ومن املمكن �أن تكون ق�ص�ص
على الأقل مرتني.
ما قبل النوم هي ملخ�ص لأحداث يومه يف هيئة ق�صة هو بطلها.
 م�شاركة الأهل للطفل �أثناء امل�شاهدة وو�صف كل ما ي�شاهده بجملامل�صدر :جملة �سيدتي
ب�سيطة مكررة.

فوائد غريبة حلليب الأمهات ..ولكن للكبار!!
ذكرت درا�سات حديثة� ،أن حليب الأم يحتوي على فوائد عالية جلميع
الأعمار ،ولي�س للأطفال الر�ضع فقط.
و�أو�ضحت الدرا�سة التي نقلتها �صحيفة «�إندبندينت« �أن مادة
الأوليغو�ساكاريدي ،وهي ثالث �أعلى مكون يف حليب الأمهات بعد
الالكتوز والدهون ،ال حتتاج �إىل ه�ضم وت�صل مبا�شرة �إىل القولون،
حيث تعمل على تغذية البكترييا املفيدة.

وقالت مديرة �أبحاث �شركة «�سيميالك ،ريت�شيل بوك� :إن الأبحاث
على احليوانات �أظهرت �أن مادة الأوليغو�ساكاريدي حتفز الع�صب
املبهم ،وهو طريق �سريع ي�صل الأمعاء باملخ مبا�شرة في�ساعد على
منو املخ يف وقت مبكر من حياة الإن�سان ،و� ً
أي�ضا يف وقت الحق حني
تبد�أ �إمكانيات املخ يف االنحدار مع تقدم ال�سن«.

من جانبه ،قال رئي�س جلنة التغذية التابعة للأكادميية الأمريكية
وت�ساعد تلك املادة البالغني على عالج �أمرا�ض مثل ال�شيخوخة لطب الأطفال �ستيفن �أبرامز« :ال تفرت�ض �أبدً ا �أن �إ�ضافة مكون من
والقولون الع�صبي واحل�سا�سية ،بح�سب �أبحاث �شركة �سيميالك حليب الب�شر �سيجعل الرتكيبة ت�شبه حليب الأمهات«.
�أبوت املتخ�ص�صة يف منتجات احلليب امل�صنع.
ورجح خرباء �أن ي�ؤدي اكت�شاف «الفوائد اجلديدة «ملادة
وبح�سب �صحيفة «�إندبندينت«� ،أظهرت الدرا�سات �أن هذه الفوائد
الأوليغو�ساكاريدي �إىل زيادة الطلب على تلك املادة بحليب الأمهات
قد متتد �إىل �أ�شخا�ص من جميع الأعمار ،وخا�صة الباحثني عن
الربوبيوتيك (البكترييا اجليدة) التي ميكن �أن ت�ساعد يف احلفاظ ليخلق �سو ًقا �سنو ًيا قد ت�صل قيمته مبيعاته �إىل مليار دوالر �أمريكي.
على �صحة ج�سم الإن�سان.

امل�صدر  :جملة �سيدتي
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ق�ضاء �ساعتني يوميا �أمام ال�شا�شات يهدد
الأطفال با�ضطرابات خطرية

ك�شفت درا�سة حديثة �أن ق�ضاء الأطفال دون �سن املدر�سة� ،أكرث وهو منط من ال�سلوك املزاجي املت�سم باحلدة واجلدلية والتحدي
من �ساعتني يوميا �أما ال�شا�شات الإلكرتونية ،ي�ؤدي �إىل تعر�ضهم ونزعة االنتقام لفرتة ت�ستمر على الأقل �ستة �أ�شهر.
مل�شكالت �سلوكية.
وا�ستطلع العلماء من جامعة �ألربتا يف كندا ،نحو  3500من الأمهات
وباملقارنة مع الأطفال الذين تقل م�شاهدتهم لل�شا�شات عن 30
دقيقة يوميا ،كان �أولئك الذين ي�شاهدون ال�شا�شات الإلكرتونية والأطفال ،ووجدوا �أن الأطفال �صغار ال�سن الذين ي�ستخدمون
لأكرث من �ساعتني كل يوم� ،أكرث عر�ضة بنحو خم�س مرات للإ�صابة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وغريها من الأدوات الإلكرتونية،
لأكرث من �ساعتني يف اليوم ،هم الأكرث عر�ضة للإ�صابة با�ضطراب
با�ضطرابات خارجية.
وغالبا ما ي�شار �إىل هذه اال�ضطرابات اخلارجية على �أنها فرط احلركة ،ونق�ص االنتباه ب�سبع مرات ،مقارنة ب�أولئك الذين
ا�ضطرابات �سلوكية ت�شمل ال�سلوك وا�ضطراب التحدي االعرتا�ضي ،يق�ضون �أقل من  30دقيقة يف م�شاهدة ال�شا�شات.

وقال املعد الرئي�س بيو�ش ماندهاين" :وجدنا �أن الأطفال الذين
يق�ضون �أكرث من �ساعتني يف م�شاهدة ال�شا�شات يوميا يعانون من
م�شاكل �سلوكية �أكرب بكثري يف �سن اخلام�سة".
وت�شدد الدرا�سة على �أن ن�صف �ساعة يف اليوم �أو �أقل� ،سيكون الوقت
املثايل ال�ستخدام الأطفال لهذه الأجهزة يف �سن ما قبل املدر�سة.

«الالم�ستحيل» ..وزارة جديدة يف الإمارات بدون وزير
دبي ،الإمارات العربية املتحدة ()CNN

�إىل  6دقائق ،و�إن�شاء �أنظمة تخ�ص�صية الكت�شاف املواهب يف كل
طفل يف دولة االمارات.

�أطلق ال�شيخ حممد بن را�شد ،نائب رئي�س دولة الإمارات ،رئي�س
و�أ�ضاف بن را�شد عرب ح�سابه على موقع التوا�صل االجتماعي
جمل�س الوزراء ،حاكم دبي ،الثالثاء ،منظومة عمل جديدة �ضمن
"تويرت"� ،أن الوزارة غري تقليدية تعمل بدون وزير ويتكون طاقمها
حكومة االمارات ،وهي وزارة "الالم�ستحيل" ،والتي تهدف �إىل من �أع�ضاء جمل�س الوزراء ،ت�ستهدف العمل على ملفات وطنية مهمة
امل�ساهمة ب�شكل �أ�سا�سي يف خف�ض كبري لوقت م�شرتيات احلكومة .وبناء �أنظمة حكومية جديدة للم�ستقبل
وقال ال�شيخ حممد بن را�شد� ،إن الوزارة �ستبد�أ العمل على عدة و�أكد حاكم دبي� ،أن امل�ستقبل يحمل الكثري من التحديات تتطلب
م�شاريع ،منها تقدمي خدمات ا�ستباقية للجمهور ،وبناء من�صة التجديد امل�ستمر يف هيكلية احلكومة وطريقة عملها.
الكرتونية لت�سهيل م�شرتيات احلكومة ،واخت�صار وقتها من  60يوما
موقع  CNNبالعربية

امل�صدر :مريور
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اكت�شاف طريقة �سهلة لكبح الرغبة يف التدخني

تو�صل �أطباء �إىل �أن احتمال عودة املدخن ال�سابق �إىل التدخني
�سينخف�ض �إذا حمل معه عبوات عطر �صغرية.
يقول مايكل �ساييت من جامعة بيت�سبورغ الأمريكية ،يف مقال ن�شرته
جملة «« :«Journal of Abnormal Psychologyالعديد
من النا�س يعودون �إىل التدخني ثانية حتى عندما ي�ستخدمون علكة
النيكوتني لكبح الرغبة يف التدخني .لقد �أثبتنا �أن �أف�ضل طريقة
ملكافحة هذه الرغبة هي ا�ستخدام الروائح الطيبة .وهذا ما يحتاجه
املاليني من الراغبني يف ترك التدخني ولكنهم غري قادرين«.
ووفقا ل�ساييت ،ف�إن امل�شكلة الرئي�سة للمدخنني ال�سابقني هي �أنهم
على متا�س دائم مع املدخنني يف العمل والأقارب ويف ال�شارع .هذا
الأمر يجعلهم ي�شعرون بنق�ص اجتماعي ،ما يجعلهم يفكرون بالعودة
�إىل ال�سجائر ثانية.

واكت�شف �ساييت وفريقه العلمي �أن النق�ص الرئي�س يف طرق الإقالع
عن التدخني (كالل�صاقات والعلكة �أو اللبان والتمارين) ،هو �أنها
ت�ؤثر يف الدماغ بعد  20-15دقيقة .وهذا يعني �أن ال�شخ�ص الذي
تظهر لديه الرغبة يف التدخني �سيدخن خالل  10دقائق� ،أي قبل �أن
ت�ؤثر الو�سائل ال�سابقة يف الدماغ لكبح رغبته.
ودفع هذا االكت�شاف الفريق العلمي �إىل التفكري بطريقة �سريعة
ومبا�شرة للت�أثري يف الدماغ لكبح الرغبة بالتدخني.
وجمع الباحثون  200مدخن ال يفكرون برتك التدخني قريبا .وطلب
الباحثون منهم �شم عطور خمتلفة ،وبعد ذلك �إ�شعال �سيجارة.
وكان على امل�شرتكني تقييم مدى رغبتهم بالتدخني وفق مقيا�س من
 100درجة وبعد ذلك �إطفاء ال�سيجارة.
بعد هذا ،وزع الأطباء على كل م�شرتك مادة تفوح منها نف�س الرائحة

التي �شمها قبل �إ�شعال ال�سيجارة ،وطلبوا منهم �شمها ومن ثم �إ�شعال
�سيجارة ثانية.
وات�ضح �أن الروائح العطرية الطيبة تقلل من الرغبة بالتدخني بن�سبة
 .%20وي�ستمر هذا الت�أثري بح�سب �ساييت خم�س دقائق ،ما يكفي
لتجنب املدخن ال�سابق العودة �إىل التدخني.
امل�صدر :نوفو�ستي

هل تخفف ممار�سة اليوغا يف مكان العمل من ال�ضغط الوظيفي؟
�أجريت العديد من الأبحاث ،ومت الك�شف عن العديد من املراجعات وبح�سب النتائج فلم ت�ؤثر متارين اليوغا على �صحة القلب ،ولكن
البحثية التى تتحدث عن املوظفني الذين ميار�سون اليوغا يف مكان ممار�ستها يف مكان العمل خلق ت�أث ًريا �إيجاب ًيا على ال�صحة النف�سية،
العمل ،و�أكدت �أنهم يكونون �أقل توت ًرا من غريهم.
و�ساهم يف احلد من التوتر على وجه اخل�صو�ص لدى املوظفني.
ويقول الباحثون يف دورية الطب املهني� ،إن موظف من بني كل  6عاملني ون�صح الفريق البحثي �أ�صحاب ال�شركات يف نهاية الدرا�سة ب�أن
يعاين من التوتر و�أعرا�ض �آخرى �ضمن الأمرا�ض النف�سية ،م�ؤكدة �أن
يت�شجعوا على �ضم اليوغا �إىل جهودهم لتح�سني ال�صحة البدنية
اليوغا �أحد �أف�ضل الأ�ساليب الكثرية التي تتبناها ال�شركات ملحاربة
والنف�سية يف مكان العمل.
التوتر وحت�سني ال�صحة النف�سية للعاملني.
ومن جانبهم ،فح�ص الباحثون بيانات  13جتربة� ،شملت هذه التجارب وربط العلم منذ وقت طويل بني ممار�سة اليوغا بانتظام وحت�سن النوم
نحو  1300موظف ،بالإ�ضافة �إىل �أنه مت تكليف بع�ض امل�شاركني وخف�ض �ضغط الدم وحت�سن احلركة واملرونة.
امل�صدر  :القيادي
ع�شوائ ًيا مبمار�سة اليوغا يف مكان العمل.

لركاب الدرجة الأوىل فقط :اال�ستحمام على ارتفاع � 30ألف قدم
هل خطر لكم اال�ستحمام على منت الطائرة؟ نعم هذا كان من
امل�ستحيل يف ال�سابق ولكن خالل الأعوام ال�سابقة متكنت �شركتي
طريان الإمارات (دبي) والإحتاد (�أبو ظبي) من ت�سويق فكرة
اال�ستحمام (دُ�ش) على منت الطائرة لركاب الدرجة الأوىل على منت
طائرات الأيرب�ص العمالقة .A380
وب�إمكان ركاب الدرجة الأوىل طلب اال�ستحمام عند و�صول
الطائرة مل�ستوى مرتفع كي تتجنب املطبات الهوائية .وت�سمح كلتا
اخلطوط اجلوية للم�سافرين بحوايل � 20إىل  30دقيقة يف غرفة
اال�ستحمام ،مع  5دقائق من املاء ال�ساخن (على الرغم من �أنه
�إذا مل يكن هناك العديد من ركاب الدرجة الأوىل ،فقد يتغلب

الطاقم على النظام ليمنحك املزيد من الوقت الإ�ضايف).
�إذا كانت الدرجة الأوىل ممتلئة  ،ف�أنت تريد الت�أكد من حجز
مكانك مبكر ًا للت�أكد من ح�صولك على وقت اال�ستحمام الذي
تريده� .إىل جانب الد�ش � ،ستح�صل على جميع و�سائل الراحة التي
تتوقعها من جتربة الد�ش من الدرجة الأوىل  -جمفف �شعر قوي ،
منتجات فاخرة للحمام واجل�سم  ،ومنا�شف ناعمة!
بالطبع تكلفة ال�سفر يف الدرجة الأوىل على منت هذه الطائرات
مكلف جد ًا وترتوح بني  10و� 15ألف دوالر ،فلذلك نن�صح
اال�ستحمام يف املنزل �إال يف حال توفر هذا املبلغ!
امل�صدر  :القيادي

الوليد بن طالل يفتتح يف ال�سعودية
�أفخم دار �سينما بال�شرق الأو�سط

افتتح الأمري ال�سعودي الوليد بن طالل م�ساء االثنني ،يف مركز ممثلة بالهيئة العامة للرتفيه برئا�سة تركي �آل ال�شيخ ،على االنفتاح
برج اململكة بالريا�ض �أفخم دار �سينما يف ال�شرق الأو�سط .املن�سجم مع دخول القرن الـ ،21بقيادة �أخي �سمو ويل العهد ،والتي
وذكرت قناة «روتانا«� ،أن دار ال�سينما جاءت بال�شراكة بني �إحدى ثمارها �أفخم دار �سينما يف ال�شرق الأو�سط يف مركز اململكة
�شركة اململكة القاب�ضة ،التي يرت�أ�سها الوليد بن طالل ،بربج اململكة بالريا�ض«.
جدا ،و�ضمن منظومة ونظرة الأمري حممد بن �سلمان ،الذي �أطلع
و�شركة « ،«VOX Cinemaوهي عبارة عن �سل�سلة من ويف مقابلة مع القناة ،قال الأمري ال�سعودي�« :إننا م�سرورون ال�سعودية من القرن الثاين ع�شر و�أدخلها القرن الواحد والع�شرين«.
دور ال�سينما العاملة يف ال�شرق الأو�سط ،ومتلك ال�شركة بالتحالف اال�سرتاتيجي الذي بد�أ بني جمموعة �شركة اململكة و�أطلق ويل العهد ال�سعودي الأمري حممد بن �سلمان يف  2016خطة حتول
جمموعة ماجد الفطيم ،ومقرها الإمارات.
القاب�ضة وجمموعة الفطيم يف الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة« ،اقت�صادي «ر�ؤية  «2030تهدف لتنويع االقت�صاد ال�سعودي ،واالبتعاد
وقال الوليد بن طالل ،يف تغريدة عرب ح�سابه يف تويرت :معتربا �أن افتتاح دار ال�سينما هو فخر كبري واعتزاز.
عن النفط ،وي�شكل الرتفيه وال�سياحة �أحد ركائز هذه اخلطة.
«نهنئ اململكة العربية ال�سعودية قيادة وحكومة و�شعبا ،و�أ�ضاف« :ال �شك �أن احلراك ال�سينمائي يف ال�سعودية عملية مهمة

امل�صدر :وكاالت

ن�شاطات اجلالية ال�سورية
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املجل�س ال�سوري الكندي للفنون يجري معر�ضه الأول للفنون يف كندا
 يف مدينة فونImprove Canada Centre وذلك يف جممع
Syrian Canadian Arts Council hold its first Syrian Arts Exhibition at
«Improve Canada Centre» in Vaughn

مقالة علمية

Newspaper

كيف �ستكون املنازل الذكية يف امل�ستقبل؟
ظهرت فكرة الأ�شياء الذكية ( )SmartThingsللحياة ج ّراء
حادثة م�ؤ�سفة متثلت بحدوث في�ضان ،فقبل حوايل �أربع �سنوات،
كان م�ؤ�س�س �شركة ( )Samsung SmartThingsورئي�سها
التنفيذي (�أليك�س هواكين�سون) غري متواجد يف منزله اجلبلي خالل
ف�صل ال�شتاء ،وخالل ذلك الوقت ،انقطعت الكهرباء �أثناء عا�صفة،
وجتمدت الأنابيب ،لتعود وتغمر املنزل باملياه عندما تدفقت بعد
ارتفاع دراجات احلرارة.
بحلول الوقت الذي حل فيه الربيع ،كانت غرفة املعي�شة والطابق الأول
من املنزل عبارة عن حو�ض لل�سباحة ،وبينما كان (هواكين�سون)
وزوجته يف خ�ضم �إ�صالح الأ�ضرار ،الحظ (هواكين�سون) �أن زوجته
تقوم بتحميل كتاب رقمي على القارئ الإلكرتوين ،وهنا �أدرك �أنه
�إذا كان ميكن حتميل كتاب من �أي مكان من العامل تقريب ًا ،ف�إنه
يجب �أن يكون هناك و�سيلة متكنه من التحقق من منزله من �أي
مكان من العامل كذلك ،فلو كان ميتلك مثل هذه الو�سيلة ،لكان
بالإمكان تفادي ال�ضرر الذي حلق باملنزل ب�سهولة.
بعد فرتة وجيزة من ترواد هذه الفكرة لعقل (هواكين�سون) ،ولد
ما يدعى بـ( ،)SmartThingsوهي من�صة ت�سمح للمئات من
الأجهزة الذكية (بدء ًا من الإ�ضاءة ،لأقفال الأبواب ،والكامريات،
و�أنظمة الرتفيه وكل �شيء �آخر) �أن تكون مت�صلة من خالل موزع
واحد ،ميكن ال�سيطرة عليه ب�سهولة با�ستخدام تطبيق ذكي واحد.
يف ال�سنوات التي تلت ذلك ،ا�ستطاعت �شركة (Samsung
 )SmartThingsالو�صول البتكارات ال ح�صر لها للعي�ش يف
املنازل الذكية ،من �إنتاج �أجهزة لها فوائد توفري الإطمئنان و�أمان
املنزل �إىل و�سال الراحة والرتفيه ،ومازال امل�ستقبل يحمل العديد
من الطرق املثرية مل�ساعدة الأ�شخا�ص على اال�ستفادة من هذه
املزايا القائمة ،وتخ�صي�ص وتو�سيع املنازل الذكية على �أ�سا�س
احلاجة ال�شخ�صية والتف�ضيالت املختلفة.
هناك العديد من اجلوانب التو�سعية والتخ�ص�صية التي ميكن
�إدخالها جلعل الأ�شياء يف املنزل �أكرث ذكاء ب�شكل يتنا�سب مع معظم
امل�ستخدمني ،وعلى الرغم من �أننا قد نعتقد ب�أن املنازل الذكية
هي �شيء ننتظر الو�صول �إليه يف امل�ستقبل � ،اّإل �أن هناك الكثري من
التكنولوجيات الذكية التي توجد حالي ًا يف منازلنا ،فالآن ،ميكننا
�إعداد �أ�ضواء ال�سالمل لتعمل بقدرة  ،%10لنتمكن و�أطفالنا من
الر�ؤية ب�سهولة �إذا ما احتجنا للذهاب ملكان ما �أثناء الليل ،كما
يكمننا �ضبط غالية القهوة لتعمل �آلي ًا يف الوقت الذي ن�ستيقظ فيه،
وميكننا كذلك تعيني نظام الأمان لدينا كي ير�سل �إخطارات فيديو
�إىل هواتفنا �إذا ما مت الك�شف عن �أي حركة عند مدخل املنزل ،ومن
جانب �آخر فقد و�صل تقدم التكنولوجيا احلديثة �إىل نقطة ميكننا
معها الآن �سيطرة على �أجهزة التلفاز ،والأ�ضواء وحتى احلرارة من
هاتفنا الذكي ،وهذا جمرد غي�ض من في�ض.
مازالت االبتكارات امل�ستقبلية يف جمال املنازل الذكية تتقدم من خالل
املطورين من جميع املجاالت ،بالإ�ضافة �إىل مدخالت امل�ستهلكني،
فمجتمع املطورين يعمل كام ًال خللق التكامل بني الأجهزة ال�شخ�صية
واملجاالت مثل الأمن ،والرتفيه ،وا�ستخدام الطاقة وعدد كبري من
الأ�شياء الأخرى ،يف حني يزود امل�ستهلكون هذا املجال بالإدخاالت
(والتي غالب ًا ما تكون عن طريق و�سائل االعالم االجتماعية) حول
امليزات التي يريدون ر�ؤيتها يف نظام املنازل الذكية ،لذلك يبدو
م�ستقبل املنازل الذكية م�شرق ًا جد ًا ومثري ًا ،فهناك �إمكانات ال نهاية
لها لال�ستخدامات واالبتكارات اجلديدة.

وهنا �إليكم بع�ض من التقنيات املنزلية امل�ستقبلية التي يجب �أن
يعرف اجلميع عنها:
• الروبوتات الآلية
على الرغم من �أننا ما زلنا بعيدين عن احل�صول على روبوتات
ذات �أ�شكال ب�شرية كاملة املوا�صفات ميكن �أن تعمل بحرية ،ف�إن
الروبوتات الآلية موجودة بالفعل ،وت�ستخدم يف الكثري من املنازل
اليوم ،فقد مت ت�صميم �أجهزة مثل ( )iRobotو( )Neatoلتتنقل
بطريقة م�ستقلة حول املنزل وتنظف الأر�ضيات ،ولكن ال تنزعج ،فقد
قام علماء �أملانيون بالك�شف م�ؤخر ًا عن منوذج لروبوت يقوم ب�أعمال
�أكرب من جمرد تنظيف الأر�ضيات ،فاجلهاز الذي ميتلك يد ًا واحدة
وثالثة �أ�صابع ميكنه رفع الأ�شياء ،وترتيبها ،وت�شغيل خمتلف �أنواع
الآالت وحتى تقدمي امل�شروبات لل�ضيوف ،كما �أن نظام اال�ست�شعار
املتكامل مينع الروبوت من الإم�ساك بقوة بذراع �إن�سان ،وبالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ميكن التحكم فيه عن طريق �شا�شة مل�س موجودة عليه،
على الرغم من �أنه ي�ستجيب �أي�ض ًا للأوامر ال�صوتية ،و�سي�ستجيب
�أي�ض ًا �إىل بع�ض الإمياءات املربجمة.
• الأجهزة الذكية
مع ازديات جتهيزات الذكاء �سنبد�أ جميع ًا ب�إدراك فوائد امتالك
الأجهزة الذكية ،فمث ًال تخيل ثالجة جتهز لك كوب ماء لطيف عند
دخولك �إىل املطبخ من خالل �أمر مبا�شرة من هاتفك املحمول،
وحالي ًا ميكنك بب�ساطة �أن ت�شرتي بالفعل ثالجات وغ�ساالت
وجمففات وغريها من الأجهزة املزودة ب�شا�شة تعمل باللم�س
وجمموعة من �أجهزة اال�ست�شعار ،وهناك عدد قليل منهم قادرة على
�إن�شاء ات�صال بينها وبني الإنرتنت مما ي�سمح لك بتثبيت وا�ستخدام
تطبيقات مبا�شرة من جهازك املحمول للتحكم بها.
املثري حول فكرة الأجهزة الذكية هو �أنها �سوف ت�صبح تدريجي ًا �أكرث
مالءمة لك من خالل تعلمها الختياراتك وجعل حياة �أ�سهل ،وذلك
على الرغم من �أن هذا يطرح بع�ض الأ�سئلة حول املعلومات التي قد
حت�صل عليها بع�ض ال�شركات من خالل ذلك ،كالوقت الذي تتناول
فيه طعامك كل يوم و�أ�شياء من هذا القبيل.
• التحكم يف الإ�ضاءة
ت�شغيل امل�صباح �أو ال�ضوء من خالل حم ّول مثبت على اجلدار �أ�صبح
�أمر ًا قدمي ًا الآن ،فقد �أ�صبح بالإمكان التحكم بالأ�ضواء من خالل
الأجهزة اخلليوية ،ولوحات ال�شا�شات التي تعمل باللم�س �أو النظام
الآيل ،فـ( )NESTمث ًال ،وهو منظم ذكي للحرارة ،ميكن �أن تتم
برجمته لت�شغيل الأ�ضواء يف منزلك وتربيد الهواء يف الداخل مبجرد
العودة من عطلتك ،فتخيل �أن تكون قادر ًا على برجمة نظامك بحيث
يقوم بت�شغيل الأ�ضواء يف �أوقات خمتلفة من النهار �أو الليل.
اجلدير بالذكر �أنه بالرغم من �أن �أنظمة التحكم املتقدمة بالإ�ضاءة
قد �أ�صبحت �أكرث �شيوع ًا � ،اّإل �أن الكثريين ي�أملون ب�أن ت�صبح هذه
التكنولوجيا قريب ًا ميزة قيا�سية يف املنازل اجلديدة.
• التحكم بالطاقة �أو تكنولوجيا كفاءة الطاقة
ميكن لل�سيارة �أن تخربك عندما ت�صبح بحاجة لتغيري الزيت،
فلماذا ال ي�ؤمن لك منزلك معلومات من هذا القبيل؟ �أ�شياء مثل
وحدة لتكييف الهواء ميكنها �أن تر�سل لك تنبيهات عندما يحتاج
فلرت الهواء �إىل التغيري� ،أو ما هو �أف�ضل ،نظام للطاقة ميكن
�أن يخربك ب�أنك تتعدى ميزانيتك املخ�ص�صة للكهرباء لهذا
ال�شهر ،يف احلقيقة ،فقد قامت �شركة تدعى (Powerhouse
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 )Dynamicsوهي �شركة يقع مقرها يف والية ماين ،بك�شف
النقاب عن برنامج لإدارة الطاقة يف املنزل بالكامل ،يدعى
( ،)Total Home Energy Managementحيث �أنه
يتابع ا�ستهالك الطاقة يف املنزل ،والتكاليف واالنبعاثات الكربونية
املرتبطة بذلك يف الدقيقة ،من �أجل ال�سماح ملالكي املنازل بتح�سني
�إدارة ا�ستخدامها ،كما �أن ب�إمكانه �أي�ض ًا حتليل الأجهزة واملعدات
امل�ستخدمة يف املنزل و�إخبار �أ�صحابها عندما يحتاجون ال�ستبدالها
مبنتجات �أكرث كفاءة يف ا�ستخدام الطاقة ،وعالوة على ذلك ،ف�إن
هذا الربنامج يجري تعديله با�ستمرار لإ�ضافة وظائف جديدة كي
ي�صبح النظام �أكرث فائدة.
• املراحي�ض الذكية
قد يبدو من ال�سخيف بع�ض ال�شيء �أن ي�صبح املكان الذي تقوم
فيه بق�ضاء احلاجة �أكرث ذكاء  ،ولكن ذلك يحدث بالفعل ،فهناك
مراحي�ض يف اليابان �ستقوم ب�إجراء حتليل للبول بعد ق�ضاء
الأ�شخا�ص حلاجتهم فيها ،ثم تقوم ب�إبالغهم ما �إذا كانوا يعانون
من مر�ض ال�سكري �أو حتى معر�ضني خلطر الإ�صابة به ،لذلك يبدو
ب�أن واحدة من اال�ستخدامات الرئي�سية للمراحي�ض الذكية� ،ستكون
احلفاظ على �صحتنا ،وهذا يجعل الأمر �أكرث منطقية عندما تفكر
به ،حيث ميكنك �أن تعرف الكثري عن ج�سمك عن طريق حتليل
الرباز والبول ،لذلك قد تكون املراحي�ض قريب ًا قادرة على �أن تخرب
الن�ساء ب�أنهن حوامل عن طريق حتليل البول� ،أو �أن �شخ�ص ًا ما يعاين
من �سرطان القولون عن طريق حتليل الرباز.
بالطبع ،ف�إن امليزات الذكية الأخرى مثل نظام تلطيف الرائحة الآيل
و�أنظمة التنظيف� ،أو ت�سخني املقاعد �ستكون �أي�ض ًا مفيدة جد ًا،
وخ�صو�ص ًا الأخرية ،لأنه ال يوجد �أحد يرغب باجللو�س على مقعد
مرحا�ض بارد.
على الرغم من �أنه قد يكون مبالغ به قلي ًال ،ولكن مقعد املرحا�ض
(نومي كولر) يعترب واحد من �أكرث مقاعد املراحي�ض تقدم ًا و ذكا ًء
يف الأ�سواق ،فهو يت�ضمن مد ّفئ ًا للأقدام ،ونظام ت�سخني للمقعد
ومزيل للروائح وجمفف هواء ونظام �شطف ،وبالطبع لوحة مل�س
م�ضيئة تدعم ت�شغيل مو�سيقى الـ( ،)MP3وبهذا ميكنك اال�ستماع
�إىل املو�سيقى �أثناء ق�ضاء حاجتك.
• �أجهزة مركزية للرتفيه
�ست�شمل املنازل يف امل�ستقبل على نظام ترفيه �أكرث مركزية م�صمم
لتوفري الراحة واملتعة ،على �سبيل املثال ،فقد حان الوقت للتخل�ص
من الو�سائل املو�صولة بالكابالت واالنتقال �إىل تركيب �شبكة �إيرثنت
مغلقة يف املنازل اجلديدة ،وهذا �سيحدث قريب ًا ،لي�س علينا �سوى
االنتظار ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سوف ت�صبح �أجهزة التحكم عن بعد
عن طريق الهاتف الذكي والأجهزة اللوحية �أكرث �شيوع ًا مع ظهور
التكنولوجيات اجلديدة.
• ال�شبكات املغلقة واخلا�صة
فقط توقف حلظة للنظر �إىل عدد الأجهزة التي مت ت�صميمها
لال�ستخدام بات�صال �إنرتنت ن�شط ،وهذه القائمة من �ش�أنها �أن
تتو�سع لت�شمل جمموعة من الأجهزة والأدوات ،و�أنظمة املراقبة
املنزلية ،و�أكرث من ذلك بكثري.
�ست�شمل املنازل يف امل�ستقبل �إمكانية الو�صول �إىل �شبكة مغلقة
وخا�صة لربط جميع الأجهزة التي فيها مع ًا وال�سماح لها باالت�صال
فيما بينها ،وهذه ال�شبكة �ستكون مو�صولة مبا�شرة مع نظام �أمن
�شخ�صي للمنزل ميكن ا�ستخدامه مع ال�شبكة اخلا�صة ،مثل هذه
الربامج �ستمتلك نظام تعرف على الوجه وت�سمح لأ�صحاب املنازل
بالدخول بدون مفتاح �إىل املنزل �أو ال�شبكة ،كما �سي�سمح نظام
مراقبة الدائرة التلفزيونية ( )CCTVلأ�صحاب املنزل بالدخول
عن بعد والتحقق من حالة منزلهم �أثناء وجودهم خارجه.
امل�صدر  :جملة نقطة العاملية

16

Newspaper - www.canadiandays.ca / www.canadiandays.net

�أخبار متنوعة

�سالم م�سافر :ما قالته ال�صديقة ال�سورية يخت�صر وجعنا
«�أنا حزين لر�ؤية جزء منا يحرتق« ،قالها �إميانويل ماكرون ،وهو لهويته الوطنية �إىل حد مريع ،لكن الذاكرة احلية للعراقيني ،لن تن�سى
يهرع نحو كاتدرائية نوتردام املحرتقة .و�أردف الرئي�س الفرن�سي« �أن معماريا� ،صفق لتدمري معامل بالده ،انت�شى باحلرب و�ساعد على
�أمة بكاملها تت�أمل« ،فيما كان �آالف الفرن�سيني يجثون على ركبهم ،احتالل العراق ،بالتحري�ض ودعم احل�صار ،على مدى  13عاما.
مت�ضرعني �إىل الرب لإنقاذ الكني�سة التي تختزن ع�شرة قرون من و�شارك الكونغر�س ،ووزارة اخلارجية الأمريكية ،والبنتاغون ،يف
تاريخ فرن�سا احلافل.
�إعداد خطط ما بعد الغزو ،و�إ�سقاط الدولة العراقية.
غلف احلزن كل فرن�سا ،وامتد �سعريه �إىل كل العامل ،وانهالت رغم �أن مكية عرب يف �سردية روائية مت�أخرة عنوانها« الفتنة« عن
برقيات املوا�ساة والتعبري عن الت�ضامن من ر�ؤ�ساء العامل .وبينهم الندم ،لأن االحتالل الأمريكي الذي انخرط يف م�ؤ�س�ساته قبال
قادة عرب� ،شاطروا فرن�سا �أحزانها.
وبعدا ،مل ي�أت للعراقيني باخلري ،لكنه مل يرتاجع عن العبارة العار عليها �أن تعتذر للعراقيني وال�سوريني والليبيني ،وغريهم من ال�شعوب
�إىل �ساعة مت�أخرة ،تابعت الدنيا ،حلظة بلحظة ،عملية �إطفاء تلك.
العربية ،لأنها �إما �أن تكون نهبت �آثارهم يف احلقبة اال�ستعمارية
احلريق الهائل ،و�سط �أ�سئلة ملحاحة عن ال�سبب ،فالبع�ض �أراد ولو العرب الذين �شاطروا فرن�سا �أحزانها بحريق نوتردام ،مل ي�سمعوا القدمية� ،أو دمرتها بالتحالف مع الواليات املتحدة وبريطانيا
جمرد �إ�شارة �إىل �أن احلريق ن�شب بفعل فاعل ،بحثا عن «املتهمني من الغرب ،ويف املقدمة فرن�سا ،عبارة موا�ساة واحدة ،حني دمرت بالعدوان على الدول العربية يف احلقب املت�أخرة.
داع�ش �أثمن الآثار احل�ضارية للب�شرية يف العراق و�سوريا.
التقليدين«!
ال �أحد يتباهى بالت�ضامن مع �أحزان فرن�سا ،ذلك لأن نوتردام،
أجرا�س تُقرع وقبلها ،عاثت القوات الأمريكية ،ب�آثار بابل ،واور يف العراق ،وحولها ملك للب�شرية جمعاء ،وجزء من الرتاث الإن�ساين ،العابر للحدود
«لهذه القنابل وقع املو�سيقى يف �أذين� .إنها �أ�شبه ب� ٍ
للتحرير يف بلد حت ّول �إىل مع�سكر اعتقال هائل«! ..قالها املعماري املارينز �إىل ثكنات تدو�سها جمنزرات املحتل ،يقذف اجلنود والقوميات والأديان.
العراقي كنعان مكية ،حني كانت القنابل وال�صواريخ تت�ساقط على النزقون النفايات ،وعلب البرية الفارغة ،ويتبولون ،على ما تبقى بيد �أن العدوانية الغربية ،واحتقار �شعوب احل�ضارات القدمية،
عا�صمة بالده بغداد ،وتدمر كل ما يقع حتت «زعانفها الذكية« مبا من �آثار مهد احل�ضارة ،بعد �أن نهبوا ما خف وزنه وغال ثمنه من دفعت ب�صديقة �سورية ،كلمتها يف �ساعة مت�أخرة ليلة احلريق ،و�أنا
يف ذلك الق�صور ،واملواقع املعمارية ،بذريعة �أن الدكتاتور �صدام املتاحف.
�أالحق م�صري الكاتدرائية ال�ساحرة ،لأن ترد بنربة حزينة:
ح�سني كان يخفي داخلها �أ�سلحة الدمار ال�شامل!
«مل يبق يف بالدنا �شيء مل يتهدم ومل يحرتق«!
مل يعتذر كنعان مكية عن عار جملة تدوى يف الآذان اليوم ،حني يت�أوه
وتلعثمت «ن�ضبت دموعنا«!!
مل يرف جفن للغرب ،حني قر�أ �أو �سمع تلك العبارة الفا�شية من الرئي�س الفرن�سي«،جزء منا يحرتق مع نوتردام«.
مواطن يحمل اجلن�سية الربيطانية ،ويعمل يف جامعاتها ،ويتنكر ولعل فرن�سا ،املمتنة دون �شك ،للت�ضامن العربي والعاملي معها،

�سالم م�سافر

زوج �سلمى حايك
يتربع بـ  100مليون يورو لإعادة بناء نوتردام

تعهد زوج املمثلة ال�شهرية� ،سلمى حايك ،وعائلته ،بتقدمي زهاء � 90إميانويل ماكرون ،حملة جلمع التربعات الدولية مع تعهده بـ «�إعادة
مليون جنيه �إ�سرتليني للم�ساعدة يف ترميم كاتدرائية نوتردام بعد بناء« نوتردام.
�أن دمرها احلريق الكارثي.
ونقلت و�سائل الإعالم الفرن�سية عن امللياردير بينولت قوله� ،إنه

و�أفادت الأنباء ب�أن عائلة امللياردير الفرن�سي ،فران�سوا-هرني ووالده قررا التربع باملال للم�ساعدة يف «�إعادة البناء«.
بينولت ،تربعت مببلغ  100مليون يورو لإعادة بناء الكاتدرائية ويف الوقت نف�سه ،قالت م�ؤ�س�سة « ،«du Patrimoineوهي منظمة جتدر الإ�شارة �إىل �أن زوج �سلمى حايك ،بينولت ،هو الرئي�س
التاريخية ،التي احرتقت ،يوم االثنني � 15أبريل اجلاري ،يف قلب خا�صة تعمل على حماية الرتاث الفرن�سي� ،إنها �ستبد�أ ب�إطالق نداء التنفيذي ملجموعة « «Keringالدولية الفاخرة ،التي متتلك
العا�صمة الفرن�سية ،باري�س.
دويل لرتميم كاتدرائية نوتردام.
عالمات جتارية مثل «غوت�شي« و« ،«Yves Saint Laurentكما
و�أ�سفر احلريق عن تدمري ال�سقف العلوي للكاتدرائية ،التي يبلغ كما �صرحت جمعية الرتاث الفرن�سي ،ومقرها الواليات املتحدة ،يرت�أ�س ال�شركة الفرن�سية « ،«Groupe Artemisالتي متتلك دار
عمرها  850عاما ،بن�سبة الثلثني مع انهيار برجها.
ب�أنها �ستطلق �صندوقا للرتميم ،يف حني بد�أت التربعات بالفعل يف «كري�ستيز« للمزادات.
امل�صدر :مريور
وجاء تعهد بينولت بعد �ساعات قليلة من �إطالق الرئي�س الفرن�سي ،مواقع التمويل اجلماعي ،مثل « «GoFundMeو«.«Just Giving

املغرب يقدم م�ساهمة مالية لرتميم كاتدرائية نوتردام
�أعلن املغرب ،اخلمي�س ،تقدمي م�ساهمة مالية لإعادة بناء
كاتدرائية نوتردام التاريخية التي انهار برجها �إثر حريق
مهول حطم �أجزاء كبرية منها يف العا�صمة الفرن�سية باري�س
االثنني املا�ضي.
وجاء يف بيان لل�سفارة املغربية يف باري�س" ،ال�سفري بن مو�سى
�أبلغ رئي�س �أ�ساقفة باري�س ،مي�شيل �أوبيتي� ،أنه وبتعليمات من
امللك حممد ال�ساد�س ،قرر املغرب تقدمي م�ساهمة مالية من
�أجل �إعادة بناء كاتدرائية نوتردام".
و�أو�ضح البيان �أن بن مو�سى "جدد خالل حمادثاته مع رئي�س
�أ�ساقفة باري�س ،التعبري عن دعم وموا�ساة وت�ضامن امللك
حممد ال�ساد�س ،با�سم جميع املغاربة ،على �إثر احلريق الذي
اندلع يف كاتدرائية نوتردام ،رمز مدينة باري�س وتاريخ فرن�سا

وحمج املاليني من امل�ؤمنني".
بدوره �شكر املطران �أوبيتي ال�سفري ،ونقل خال�ص امتنانه و�شكره
للملك املغربي على هذه االلتفاتة اخلا�صة ،مذكرا بهذه املنا�سبة
بالزيارة التي قام بها البابا فرن�سي�س للمغرب بدعوة من امللك
واللحظات القوية التي ميزت هذا احلدث.
وكان امللك حممد ال�ساد�س بعث بربقية �إىل الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون� ،أعرب فيها عن دعم املغرب وت�ضامنه مع فرن�سا
�إثر حريق نوتردام ،م�شددا على �أن "هذه الكارثة ال مت�س فقط
بواحد من املعامل التاريخية ذات املعاين الرمزية الكبرية ملدينة
باري�س ،بل �أي�ضا مكانا للعبادة ملاليني الأ�شخا�ص عرب العامل".
من جهة �أخرى ذكرت و�سائل �إعالم فرن�سية �أن حجم التربعات
الدولية املر�صودة لرتميم كاتدرائية نوتردام ،من �أ�ضرار احلريق،

و�صل �إىل مليار يورو ،يف حني ت�صدرت �شخ�صيات و�شركات فرن�سية
بارزة قائمة املانحني.
واندلع حريق مهول يوم االثنني املن�صرم ،يف �سقف كاتدرائية
نوتردام التي تعود للع�صور الو�سطى ،وا�ستمر نحو � 15ساعة ،قبل
�أن ينجح جهاز الإطفاء يف �إخماده.
امل�صدر :وكالة املغرب العربي للأنباء
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ن�شاط �إجتماعي �أقامت ال�سيدة ملى اجلندي م�أدبة �إفطار دم�شقي قبيل قدوم ال�شهر الكرمي لنخبة من �سيدات املجتمع ال�سوري
يف مدينة مي�سي�ساغا  -تورونتو وذلك �ضمن �أجواء �صباحية فريوزية �آ�سرة
وتعترب ال�سيدة ملى اجلندي واحدة من �أبرز ال�شخ�صيات الناجحة واملتميزة يف كندا على ال�صعيدين الإجتماعي والدبلوما�سي
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�أخبار متنوعة

ملاذا تكفي قطرة ماء واحدة
لت�شوي�ش �شا�شات هواتفنا الذكية؟
تعمل �شا�شات اللم�س احلديثة ،مثل �شا�شات �أجهزة الأي فون،
عن طريق قيا�س تغري ال�شحنة والتوتر الذي يطر�أ على �شبكة من
الأقطاب الكهربائية ال�شعرية الرقيقة� ،أو ما يعرف �أي�ض ًا با�سم
ال�سعة الكهربائية ،حيث �أنه وتبع ًا لـ(جيف ويل�سون) ،وهو م�ست�شار
تكنولوجيا الهواتف املحمولة وتقنيات اللم�س ال�سابق يف �شركة �إنتل،
عندما ت�ضع �إ�صبعك على ال�شا�شة ،ف�إنه ميت�ص بع�ض ًا من �شحنة
ال�شا�شة ،وذلك لأن اجل�سم مكون يف معظمه من املياه ،التي تعترب مادة
مو�صلة ،لذلك ف�إن ال�شا�شة التي تعمل باللم�س حتدد موقع �إ�صبعك
على ال�شبكة عن طريق قيا�س مقدار انخفا�ض ال�شحنة الكهربائية
بني قطبني متقاطعني ،وهي عملية ت�سمى بـ ال�سعة املتبادلة .

بحل م�شكلة املياه عن طريق االعتماد على نوع خمتلف من اال�ست�شعار
اللم�سي ي�سمى بـ ال�سعة الذاتية .
فبد ًال من قيا�س ال�شحنة عرب �أزواج من الأقطاب الكهربائية،
�أ�صبحت ال�شا�شات التي تعمل باللم�س تقي�س الزيادة يف ال�شحنة بني
كل قطب فردي موجود على ال�شا�شة واملكان الذي ت�ضغط عليه ،ولأن
قطرات املاء غري ثابتة ،يكون الهاتف �أكرث قدرة على جتاهلها.

ولكن مع ذلك ،ف�إن هذه الطريقة وحدها لن تعمل بالن�سبة ملعظم
الهواتف الذكية ،لأنها لي�ست قادرة على التعامل مع الإ�شارات
اللم�سية املتعددة مثل مل�سات القر�ص �أو مل�سات التكبري والت�صغري،
فهذه الإ�شارات ت�ستجيب ل�صفوف �أو �أعمدة ت�شكل �شبكة كهربائية،
امل�شكلة هي �أن قطرات العرق �أو املطر ميكن �أن تقلل من ال�شحنة ب�شكل معاك�س للنقاط الفردية ،لذلك ف�إن �إدخال �أكرث من مل�سة
�أي�ض ًا عن طريق خلق قناة �أخرى بني الأقطاب الكهربائية ،ولكن واحدة� ،سيجعل الهاتف يعتقد ب�أن نقطة الثانية هي نقطة وهمية
على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية ،قام مهند�سو �شا�شات اللم�س ولي�ست حقيقية.

احلل يكمن يف اجلمع بني الطريقتني يف �شا�شة واحدة تعمل باللم�س،
ف�إذا ا�ستطاع اجلهاز اال�ستجابة لكال الإ�شاراتني� ،سيكون ب�إمكانه
التقاط اال�شارات اللم�سية املتعددة وجتنب الإ�شارات الواردة من
قطرات العرق ،واملطر ،والأ�شكال الأخرى للرطوبة ،فبح�سب
(ويل�سون) ،كال التقنيتان ت�ستخدمان ذات الأقطاب ووحدات
التحكم ،والفرق الوحيد هو الربامج الثابتة ،والتي يجب �أن تكون
ذكية مبا فيه الكفاية لدمج كال النوعني من القيا�سات.
�أ�صبحت بع�ض الهواتف ت�أتي بالفعل جمهزة بهذا النوع من الأنظمة
املدجمة ،ولكن نادر ًا ما يتم الإعالن عن هذه امليزة ،لأنه ي�صعب
للغاية مترير �إعالن للجمهور ي�شيد بالنظام الثنائي املتبادل وذاتي
ال�سعة !!.
امل�صدر  :جملة نقطة العلمية

مزايا رائعة ال
تعرفها عن حمرك
البحث جوجل
ترجمة الرموز �أو احلروف من خالل ر�سمها
احل�صول على مقارنة لل�سعرات احلرارية بني الأطعمة
املف�ضلة لديك
�إذا كتبت يف حقل البحث يف جوجل نوع معني من الطعام VS

نوع معني �آخر من الطعام �سيظهر ر�سم بياين يقارن بني القيمة
الغذائية للخيارين بقدر كبري من التف�صيل ،حيث �أنه يظهر كل
�شيء من ال�سعرات احلرارية لكمية املغني�سيوم التي توجد يف
الطعام ،حاول مث ًال كتابة البيتزا  VSالهامربغر.
�إذا كتبت يف حقل البحث يف جوجل �أي قدر من الوقت ،و�أحلقته
بكلمة موقت � ، timerسيظهر لك حينها عد تنازيل ،وعندما
ينتهي هذا العد ينطلق �إنذار ي�شبه �صوت �ساعة املنبه ،ميكن �أن
ي�ستخدم هذا امل�ؤقت ب�شكل مثايل �أثناء الطبخ ،حاول مث ًال كتابة
( )min Timer 5لإطالق عد تنازيل ملدة خم�س دقائق.
تق�سيم الفاتورة وح�ساب البق�شي�ش

يبدو ب�أن احلرية التي قد ت�صيبنا حول دفع الفاتورة عند نهاية كل
وجبة مع الأ�صدقاء قد انتهت �إىل الأبد ،فكل ما عليك فعله الآن
هو كتابة  tip calculatorيف حقل البحث يف جوجل ،و�إدخال
التكلفة الكاملة ،والن�سبة املئوية التي تريد تركها كبق�شي�ش ،وعدد
الأ�شخا�ص الذين �سيتم توزيع الفاتورة عليهم ،ليتوىل جوجل
احل�ساب ويعلمك مقدار ما يحتاج كل �شخ�ص لدفعه بال�ضبط.
اكت�شاف مدى �شعبية الكلمات املختلفة خالل فرتات خمتلفة

با�ستخدام ( ،)Google Ngram viewerميكنك البحث جميع �أنحاء العامل
عن �ضمن �أكرث من  5ماليني كتاب من�شور ما بني عامي 1800
يتيح لك ( )Google Art Projectم�شاهدة �صور الأعمال
و  2008ملعرفة عدد املرات التي ا�ستخدمت فيها كلمات خمتلفة
على مدى الع�صور ،ومن ثم مقارنتها على الر�سم البياين ،الفنية التي توجد �ضمن  600معر�ض دويل بجودة فائقة ،دون حتى
فعلى �سبيل املثال :خالل الفرتة التي كانت تقع يف ثالثينيات �أن ت�ضطر ملغادرة منزلك.
القرن التا�سع ع�شر ،كانت الفيلة �أكرث �شعبية من القطط ،جوجل يتيح لك اكت�شاف الكون
لتجربة ذلك �إدخال �إىل ()Google Ngram viewer
واكتب مث ًال مقارنة ما بني تكنولوجيا النانو والفيزياء الكمية ي�ستخدم (� )Google Skyصور من تل�سكوب هابل والأقمار
( )nanotechnology,quantum physicsلتعرف مدى ال�صناعية التابعة لوكالة نا�سا لتمكنك من اخلو�ض يف �أقا�صي
ا�ستخدام امل�صطلحني على مدى ال�سنوات.
الكون الذي نعي�ش فيه ،فمن خالل ذلك ميكنك ا�ستك�شاف
املجرات التي تقع على بعد ماليني ال�سنوات ال�ضوئية من الأر�ض،
ابحث وحمل الكثري من �أنواع اخلطوط الرائعة جمان ًا
�إذا ذهبت �إىل (� ،)Google Fontsستجد جمموعة �ضخمة من والتعرف على العالمات الفلكية ،وحتى اال�ستماع �إىل الإذاعة
اخلطوط املجانية متام ًا والتي ميكنك ا�ستخدامها ،حيث ميكنك الف�ضائية.
حتميلها �إما �إىل جهازك الكمبيوتر �أو جعلها اخلط االفرتا�ضي يف
ا�ستعد �أيام طفولتك من جديد
امل�ستعر�ض لديك.
من خالل الذهاب �إىل (،)buildwithchrome.com
كتابة الأعداد الكبرية باللغة الإنكليزية
فهناك ميكنك �إن�شاء املج�سمات متام ًا كما كنت تقوم بذلك
�إذا قمت بكتابة عدد كبري م�ؤلف من  12رقم يف حقل البحث يف
يف العامل احلقيقي با�ستخدام اخلرائط الوظيفية ،كما ميكنك
جوجل ملحق ًا بكلمة = englishف�إن جوجل �سيو�ضح لك كيفية
كتابة هذا العدد خطي ًا باللغة الإجنليزية ،مث ًال لتعرف كيف تقول م�شاهدة بع�ض الأ�شياء الرائعة التي قام الأ�شخا�ص الآخرون
عدد ( )1999000000باللغة االجنليزية اكتب العدد ملحق ًا ببنائها� ،أو حتى ميكنك �أن ت�صبح ب ّناء ًا ماهر ًا من خالل ان�ضامك
لأكادميية البناء.
بـ(=.)English
�شاهد الأعمال الفنية التي توجد يف �صاالت العر�ض يف

امل�صدر  :جملة نقطة العلمية
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 12قانون للحياة ترياق للفو�ضى

نتابع خال�صة كتاب  12قانون للحياة والقانون الثاين هو:
 -2عامل نف�سك ك�شخ�ص �أنت م�س�ؤول عن م�ساعدته :مبعنى �أنك � -7إ�سعى ملا له معنى ولي�س ملا هو نفعي �أو �سهل.
مهم للأخرين بقدر �أهميتك لنف�سك لذلك ،وكمثال ،مل يحر�ص  - 8قل احلقيقة �أوعلى الأقل ال تكذب :ميكنك ا�ستخدام الكلمات
الكثري على اعطاء الدواء ملن يحبون ثم يهملوا �أنف�سهم؟ .ي�ضيف لتغيري العامل �أما الأكاذيب فهي مدمرة .لقد حتول العامل من
الكاتب هنا �أهمية �أن ت�ضع هدف �أو �أهداف ومعنى يف احلياة حتى فو�ضى لنظام ب�سبب كلمة ونحن قد نحول عاملنا �إىل فو�ضى �أو نظام
ال ت�صبح جحيما.
بكالمنا فقل احلقيقة دائما �أو على الأقل ال تكذب.
ٌ
� -3صادق من يريدون الأف�ضل لك .قل يل من ت�صادق �أقل لك  - 9افرت�ض ان ال�شخ�ص الذي ت�ستمع له يعلم �شيئا �أنت ال تعلمه
من �أنت .ال ت�صادق من ال تقبل �صداقته لأخوك �أو �أحد من عائلتك وذلك حتى ت�ستمع له ب�شكل �أف�ضل.
بل �أحط نف�سك ب�أ�صدقاء �صحيني �صاحلني جيدين يريدون الأف�ضل
 -10كن دقيقا وا�ضحا عندما تتكلم :مبعنى ال تكن غام�ضا وال تتهرب
لك.
من �أو تخفي الأ�شياء وامل�شاكل ال�صغرية يف البيت �أو العمل والترتكها
 -4قارن نف�سك بنف�سك يف املا�ضي ولي�س بغريك يف احلا�ضر وابتعد مهملة لترتاكم �أي ال تكن�س وتخفي الغبار حتت ال�سجادة كل مرة و�إال
عن احل�سد.
�سيرتاكم وي�صبح �صعب التنظيف .حدد �سبب �أي م�شكلة و�صارح
 -5ال ت�سمح لأطفالك بعمل �شيء يجعلك ال حتبهم� :أ ّدب طفلك بها وعاجلها ب�شكل مبا�شر .قد ي�ؤذيك هذا ب�شكل ما ولكنه لن يكون
و�إن مل تفعل ف�إنك قد ترتك هذه امل�س�ؤولية لق�ضاء ولق�سوة عامل كبريا اذا عاجلته ب�شكل مبكر.
غري مكرتث ورمبا لأخرين �سيتعاملون معه بقذارة لت�أديبه يف �أوقات  -11ال تزعج �أو توقف الأوالد وهم يلعبون على �ألواح التزحلق :خلف
الحقة من عمره.
هذه العبارة يرى الكاتب عملية تدريجية م�ؤذية �ضد الروح الإن�سانية
فعندما توقف بنتا �صغرية حتاول �أن تقف على قدميها بقولك« :ال
ميكنك ذلك هذا خطري عليك« فهذا ينطبق على نف�س الفعل الذي
تفعله عندما تعرقل �أو توقف بع�ض الأوالد من اللعب ب�ألواح التزحلق.
�أنت توقفهم من التطور والتجريب واال�ستك�شاف واختبار انف�سهم
وقوتهم و�صالبتهم و�أمور كثرية لديهم.

 -6رتب بيتك ب�شكل كامل قبل �أن تنتقد العامل :عند الإدراك انك مل
ترتب حياتك ب�شكل كامل فعلى الأقل توقف عن اخلط�أ .اعتمد على
نف�سك وحكمها ولننتبه �أن لدينا حكمة قد ال ندركها كاملة موجودة
يف العادات والتقاليد فاحلياة ق�صرية ولن ت�ستطيع معرفة كل �شيء
بنف�سك وحكمة الأباء والأجداد تعبوا عليها وتركوا لك �شيئا قد يكون
مفيدا ففكر به على الأقل.
يتطرق الكاتب هنا لطرح عدة �أفكار ذات عالقة منها �أن املجتمع بعد

حممود اجل�سري
ال�شيوعية مل يعد جمرد قمع الأغنياء للفقراء بل قمع جمموعة من
الأقوياء يف احلكم جلميع ال�شعب� .أي�ضا يذكر عقدة الأم الأوديبية
التي ت�ضحي بكل �شيء من �أجل ابنها بداية من حت�ضري طعامه
وثيابه حتى ربط احلذاء هي بذلك تفعل عهدا مع ابنها �أن ال ترتكني
�أبدا و�س�أفعل كل �شي من �أجلك .عندما يكرب هذا الولد وي�صبح �شابا
بدون ن�ضج كامل فلن ي�أخذ �أي م�س�ؤولية وال ميكن االعتماد عليه ورمبا
يكون بال قيمة وكل غلط يعمله �سيلوم الأخرين عليه .ويبني �أي�ضا �أنه
�إذا مت دفع الرجال بقوة لتغيري بع�ض طباعهم الرجولية ف�سيح�صل
ردة فعل ويح�صل لديهم اهتمام متزايد بالتفكري ال�سيا�سي امل�ستبد
الفا�شي القا�سي .جزء من هذا ح�صل يف �شعبوية ترامب وكذلك
�صعود �أحزاب ميينية متطرفة يف بلدان ليربالية جدا مثل هولندا
وال�سويد والرنويج.
 -12القانون الأخري :اربت على قطة عندما ت�صادفها يف ال�شارع:
مبعنى عندما يكون لديك الكثري من الأفكار التي ت�شغلك و(�ضايق
�صدرك) فانتبه للأمور ال�صغري املريحة مثل �أي �شيء ت�صادفه يف
ال�شارع من �أمور ب�سيطة وتفاعل معها لتخفيف التوتر عن نف�سك
وت�شتيت انتباهك �أو ال�ضحك لتفاهة �أو عبثية �شيء ما �أو لتتذكر �أن
معجزة الوجود واحلياة ميكنها �أحيانا �أن تعو�ض عن املعاناة التي
ت�صاحبها.

� 5أمرا�ض مرتبطة بـ م�شروبات الطاقة

�أخبار الآن | دبي  -الإمارات العربية املتحدة (وكاالت)

 -2ال�سمنة:

َيعتقد البع�ض �أن م�شروبات الطاقة مفيدة وت�ساعد اجل�سم على ب�سبب احتوائها على كم كبري من ال�سعرات احلرارية.
الن�شاط والتمتع باحليوية ؛ �إال �أنها يف احلقيقة ت�ضر اجل�سم �أكرث  -3ه�شا�شة العظام:
مما تفيده ملا تت�سبب فيه من �أمرا�ض  ..لنتعرف على �أهم هذه
الحتوائها على �أحما�ض ف�سفورية ت�ضر العظم.
الأمرا�ض املرتبطة مب�شروبات الطاقة:
 -4القلب:
� -1أمرا�ض املعدة:

التهاب جدار املريء واملعدة الحتوائها على ن�سب عالية من زيادة �ضربات القلب والإ�ضرار ب�صحة القلب ال �سيما عند �أ�صحاب
الأمرا�ض القلبية.
الكافيني.

 -5الكبد:
�أمرا�ض الكبد الحتوائها على كمية كبرية من ال�صودا.
Photo source: Snappa

�صحفي �سوداين يك�شف عن تفا�صيل خطرية دفعت خللع الب�شري قبل «الكارثة»!
ك�شف ال�صحفي ال�سوداين ،عثمان مريغني ،تفا�صيل خطرية و�أ�ضاف نقال عن م�صادر من املجل�س الع�سكري� ،أن الب�شري اختتم
دفعت قادة اجلي�ش ال�سوداين خللع الرئي�س ال�سابق عمر الب�شري ،حديثه لهم بقوله" :قدامكم � 48ساعة ما عايز �أي زول (�شخ�ص)
بعد �أن طلب ف�ض اعت�صام املتظاهرين حتى �إذا ُقتل ثلث ال�شعب قدام القيادة".
ال�سوداين.
و�أ�ضاف ال�صحفي ال�سوداين� ،أن قادة املجل�س الع�سكري قرروا يف
وقال مريغني �أمام جتمع للمتظاهرين� ،إن قادة املجل�س الع�سكري تلك اللحظة "�أنه يجب �أن ي�سقط فعال".
�أخربوه� ،أن الب�شري قبل �صدور قرار عزله بيوم "قال لهم باحلرف حكم الب�شري ال�سودان �أكرث من ثالثة عقود وقد �أنهت احتجاجات
الواحد"" :طبعا كلكم تعلمون �أننا نتبع املذهب املالكي ،وهذا املذهب �شعبية حكمه ،وبات م�صريه بعد عزله جمهوال� ،إذ يرى املراقبون �أن
يتيح للرئي�س �أن يقتل  %30من �شعبه ،بل وهناك من هم �أكرث ت�شددا الرئي�س ال�سابق بات �أمام �سيناريوهات �سوداء �أحالها مر ،ال�سجن
يف بالده �أو رمبا املحاكمة يف حمكمة اجلنايات الدولية بالهاي.
يقولون ."%50
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�شكل �آخر من �أ�شكال احلرية يف كندا
كندا وت�أجري الأرحام

كاتبة الق�صة وامل�سرح الأديبة �أمينة الزغبي
هناك ارتفاع متزايد يف الطلب على ت�أجري الأرحام على م�ستوى
العامل.
و�شهدت كندا من ًوا هائ ًال يف هذا املجال؛ حيث ت�شري بع�ض التقديرات
�إىل زيادة بن�سبة تزيد على  400يف املئة يف العقد املا�ضي.
وت�أجري الأرحام هنا هو نو ع من «الإيثار«  -مبعنى �أن الن�ساء الالتي
يحملن �أطفال غريهن ال ميكن �أن يحققن مك�س ًبا مال ًيا من ذلك.
وكندا لي�ست البلد الوحيد الذي ي�سري فيه هذا النوع من ت�أجري
الأرحام  -فهذا هو احلال �أي�ضا يف اململكة املتحدة ،على �سبيل
املثال.

ويف هذه احلالة ،ال حت�صل الأمهات البديالت �إال على جزء من �إنه على الرغم من �أنها عملية غري مدفوعة الأجر ف�إن ذلك ال ينفي
تعوي�ضات النفقات املتعلقة باحلمل ،مثل الفيتامينات ،ومالب�س وجود ا�ستغالل.
احلمل ،والبقالة ،وتكاليف ال�سفر للفحو�ص الطبية ،وكذلك �أجور وتقول�« :أرى �أنه ميكن املقارنة بني ت�أجري الأرحام والدعارة لأنهما
تعو�ض عن الغياب عن العمل لأ�سباب طبية.
يرتبطان باجل�سد الذي يبيعه النا�س«.
لكن عليهن االحتفاظ ب�إي�صال لكل النفقات.
وت�ضيف« :حقيقة �أن الن�ساء ال يح�صلن على مقابل مادي �أمر
وتقول �أخري« :كنت مري�ضة للغاية خالل فرتة احلمل ،لذا كان �إ�شكايل ،لأن اخل�صوبة هنا �صناعة ربحية ،واجلميع يح�صل على
لزوجي يقوم مبهامي .كان داع ًما للغاية ،وكذلك كان �أطفايل«.
رواتب .فلماذا ال حت�صل الأم البديلة على �أجر؟«
�أما �سيدة �أخري فتقول« :يف حالتي ،كان الوقت �صعبا ب�سبب خطيبي وحت�صل الأم البديلة على تعوي�ض عن النفقات فقط يف حني تُدفع
 مل يفهم �أبدا ملاذا كنت �أقوم بذلك«.ر�سوم للوكاالت والأطباء واملحامني وعيادات اخل�صوبة� ،أي �أن

لكن الت�شريع يف معظم املقاطعات الكندية يجعل من ال�سهل على كما �أن هذه ال�سيدة تعر�ضت النتقادات اجلريان لأنها من بلدة ريفية العملية حماولة مكلفة للآباء والأمهات وقد ي�صل ما يدفعونه �إىل
الأزواج احل�صول على حقوق الأبوة لطفل من �أم بديلة� .إ�ضافة �صغرية�« :سمعت تعليقات كثرية مثل 'كيف ميكنك التخلي عن هذا �أكرث من � 56ألف دوالر �أمريكي.
لذلك ،وعلى عك�س بع�ض البلدان الأخرى ،تفتح كندا املجال للأزواج الطفل؟ ' 'ملاذا ت�ضحني بحياة عائلتك لطفلك الذي لن تربيه؟«
وتقول �صاحبة الوكالة« :مبا �أن التعوي�ض حمظور يكون حتى �إر�سال
املثليني والأ�شخا�ص غري املتزوجني من �شخ�ص �آخر بالو�صول �إىل
إنه
�
مببادئك:
التم�سك
فعليك
بديلة
أما
�
تكوين
أن
�
أردت
�
إذا
�
«
وتقول:
عر�ض الوالدين للم�س�ؤولية
الأزهار �إىل الأم البديلة �أمرا ميكن �أن ُي ِّ
�أم بديلة.
خيارك«.
إنه
�
ج�سمك،
اجلنائية«.
ويعد ت�أجري الأرحام �أمرا يحظى بقبول �أخالقي لدى بع�ض النا�س،
�شائع.
غري
أمرا
�
لي�س
أرحام
ل
ا
أجري
�
ت
وانتقاد
وقد ي�ؤدي خرق القانون �إىل غرامة ت�صل �إىل �أكرث من � 370ألف
كما يعد �أقل تكلفة مقارنة بالدول التي يكون فيها ت�أجري الأرحام

ففي �إطار النظرية الن�سوية ،على �سبيل املثال ،هناك مدر�سة فكرية دوالر �أمريكي� ،أو حكم بال�سجن ملدة � 10سنوات .وهناك حاليا
جتار ًيا كما هو احلال يف الواليات املتحدة الأمريكية.
حماولة جادة لتغيري هذا الت�شريع.
وتقول �أحدي ال�سيدات�« :أرى الكثري من الأمهات البديالت يف �أمريكا ترى �أن هذا الإجراء �شكل من �أ�شكال ا�ستغالل اجل�سد الأنثوي.
تقول �أحدي الأكادمييات التي جتري �أبحاثا حول ت�أجري الأرحام:
يتقا�ضني �آالف الدوالرات ،بينما يف كندا ال نفعل �شيئا كهذا«.
�أمينة الزغبي

فوائد زيت الأوكالبتو�س يف العناية بالب�شرة:
يعمل زيت �أوراق الأوكاليبتو�س على تطهري الب�شرة وتنظيفها بالعمق ،ربع �ساعة ،ثم ترتك على الب�شرة لكي متت�صها بالعمق ،قبل �أن تغ�سل
بالعمق.
لذلك ميكن ا�ستخدام هذا الزيت يف �إزالة روا�سب املكياج.
ي�ساعد زيت الأوكاليبتو�س يف تعزيز نقاء الب�شرة عرب حماربة من �أجل �إزالة البقع الداكنة ،ين�صح بالرتكيز عليها خالل عملية
تطبيق هذه اخللطة.
الإلتهابات وما ت�سببه من بثور وحب ال�شباب.
يعمل زيت الأوكاليبتو�س على ترطيب و الب�شرة وتنعيمها ،فيحميها زيت الأوكالبتو�س لإزالة املكياج
من اجلفاف والت�شقق وعوامل ال�شيخوخة املبكرة.
ب�إمكانك حت�ضري مزيل املكياج الطبيعي عرب اتباع هذه الو�صفة .يف
يعترب زيت الأوكاليبتو�س فاع ًال جد ًا يف عملية تفتيح الب�شرة من �أجل البداية ،يتم مزج كوب من ماء الورد الطبيعي مع ملعقتي طعام من
زيت الأوكاليبتو�س وملعقتني من زيت اللوز .يو�ضع املزيج يف زجاجة
التخل�ص من البقع الداكنة.
و�صفات للعناية بالب�شرة با�ستخدام زيت الأوكاليبتو�س :وحتفظ يف مكا بارد وجاف .من املف�ضل �إعادة خلط املزيج قبل كل
ا�ستعمال.
زيت الأوكاليبتو�س لرتطيب الب�شرة وتبيي�ضها و�إزالة البقع الداكنة.
زيت الأوكاليبتو�س للق�ضاء على حب ال�شباب
لهذه الو�صفة �ستحتاجني �إىل �أربع مالعق كبرية من زيت
الأوكاليبتو�س ،ثالث مالعق من زيت اخلزامى وملعقة واحدة من مبا �أن زيت الأوكاليبتو�س يتمتع بخ�صائ�ص تطهريية ،في�ستخدم
مثال يف تطهري اجلروح الطفيفة والكدمات ولدغات احل�شرات،
زيت اللوز.
ميكن الإ�ستفادة من خ�صائ�صه �أي�ضا لتنظيف الب�شرة بالعمق من
ً
بعد مزج هذه املكونات جيدا تط ّبق على الب�شرة عرب تدليكها مدة �أجل حماربة الإلتهابات والق�ضاء على البثور وحب ال�شباب.

يكفي حت�ضري املزيج الآتي :ملعقة طعام من زيت الأوكاليبتو�س مع
ملعقة من ماء الورد وملعقة من بودرة الكركم .يوزع املزيج على
الب�شرة مع الرتكيز على حب ال�شباب .يرتك املزيج نحو  20دقيقة
قبل غ�سله باملاء الفاتر.
امل�صدر  :جملة �سيدتي
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احلرية يف الأحالم..
�س�ؤال �آخر يطرح نف�سه يف �إطار احلديث عن احلرية يف كندا :هل �أت�ساءل هل كان لهن من خيار �أن يكن �أكرث و�ضوح ًا؟ مبعنى �آخر ،هل
حق ًا ي�ستطيع املهاجر التخلي عن بيئته للتمتع باحلرية التي يريد؟ رغنب عمد ًا ارتداء ثياب العفة ثم غدرها؟ وهل خدم �إجبارهن على
اجلواب بر�أيي هو ال و�ألف ال� .أ�ست�شهد على ذلك بق�صة �سمعتها ارتداء النقاب من قبل �أهليهم وذويهم ق�ضايا الإ�سالم وامل�سلمني؟
ً
م�ؤخرا عن ابنه �أحد �أئمة امل�ساجد يف املدينة :بعد �أن تربت يف كنف الكبت هو �أحد املفاهيم املعاك�سة للحرية .والنفاق هو �أحد �أكرب
ً
ً
�أ�سرة �إ�سالمية وتعلمت يف املدار�س الإ�سالمية� ،أحبت �شابا علمانيا عواقبه الوخيمة� .أن نقول ماال نفعل و�أن نفعل عك�س ما نقول .هذه
بجنون .لكي تكون �إىل جانبه تخلت عن املبادئ التي فر�ضت عليها االزدواجية -الآفة التي تعث يف جمتمعاتنا العربية التي تنعت نف�سها
ً
ً
فر�ضا منذ ال�صغر ومل تخرتها يوما ب�إرادتها .خلعت النقاب وانتقلت بـ« املحافظة« و تنه�ش يف كل قيمها ،و التي ي�سخر منها املفكرون.
للعي�ش معه ومع كلبته ال�ضخمة ،فما كان من �أهلها و�أ�صدقائها �إال �أن من م�شاهد هذه االزدواجية هو �أن �أكرثنا ظاهري ًا حمافظون
ً
ترب�ؤا منها علنا �إىل يوم الدين .ثم مل هذا ال�شاب منها بعد فرتة ومتم�سكون بالقيم الدينية فيما بيننا ،لكن عند املحك مع الأجانب
وهجرها دون �أي �شعور بامل�س�ؤولية �أو ت�أنيب لل�ضمري .و�صارت هذه نتباهى ب�أننا «موديرن« ع�صريون ومتحررون .نتما�شى مع عاداتهم
ً
ال�شابة وحيدة من عاملها جميعا ترجوا �أهلها و�أ�صدقاءها الرجوع ونتقبلها بكل �سرور وت�سامح كالعناق والتقبيل وال�شرب معهم .كذلك
�إليهم بدون جدوى� .أي حرية هذه؟
يف بالدنا امل�سلمة تبث و�سائل الإعالم العربية اخلبائث كلها على
وكذلك ،على �أر�ض الواقع هل للمهاجر اختيار العمل وحرية التنقل الف�ضائيات حتت ا�سم مواكبة الع�صر فتجعل �شبابنا ي�شاهد بحرقة
ً
ً
وال�سكن؟ نظريا ،اجلواب هو نعم ،لكن عمليا امل�سكني ظروفه حتكمه ما هو حمروم منه وممنوع عليه .يف كثري من العوائل املحافظة
وتلوي ذراعه .هو يعمل يف الأماكن التي ال ير�ضى �أحد العمل بها ،جند الزوج والأب يتغزل بـدلع الفنانات وجمال �أج�سادهن �أمام
يتقا�ضى �أدنى الأجور وقد يعمل ب�شكل غري قانوين لتح�صيل املزيد « حرميه« اللواتي يح ّرم عليهن ارتداء ما يردن واحلديث مع من
من املال �أو للتهرب من دفع ال�ضرائب .و�إذا ما �أراد التنقل بني ي�ش�أن .وللرجل يف جمتمعاتنا احلق يف �أن ي�صادق ويعا�شر ما طاب
املقاطعات للعي�ش فيها ،يجد نف�سه مكب ًال بالكثري من االرتباطات له من الن�ساء ،واحلق يف قتل �أخته �أو ابنته �أو زوجته متذرع ًا بحجة
يف مكانه احلايل منها عقد �أجار ال�شقة ال�سنوي ،ومنها الأوالد يف ال�شرف .االزدواجية التي جتعل رب الأ�سرة ي�صرخ بعلو �صوته مطالب ًا
املدار�س ومنها تكاليف النقل ،ويجد نف�سه �أ�سري مدخرات ب�سيطة باحلرية ال�سيا�سية وحرية الر�أي يف الوقت الذي يركل فيه ابنه
ال تكفيه و�إجراءات معقدة تكبده م�شقة كبرية قد تكون بال جدوى ،ويعنفه �ضرب ًا لأنه ال يطيع الأوامر التي يفر�ضها عليه .االزدواجية
ف�أي حرية هذه؟
يف �أن ت�ضع ال�شابة حجاب ًا �شرعي ًا حتى يظنها الآخرين تقية وعفيفة،
لنعد �إىل املنقبات حديث ال�صحافة اللواتي ارتدن عيادات الأطباء ثم تذهب �إىل �صالون املزين جورج لكي يختار لها ت�سريحة �شعر
لرتقيع بكارتهن .قبل �أن جنلد ه�ؤالء ال�شابات ب�سوط �أل�سنتنا ،ع�صرية على ذوقه .للأ�سف يرف�ض الكثري من املهاجرين من بالدنا

بقلم الأ�ستاذ
حممد عادل م�شخ�ص

من جملة الأهازيج واحلكايات املعربة التي �سمعتها عن والدتي هذه
التي تربرها �أحداث نعي�شها اليوم  -نكابدها بالأحرى � -أ�سمحوا
يل ب�سردها :
�س�أل ملك وزيره يوما عن �أو�ضاع الرعية يف مملكته ف�أفا�ض الوزير
يف و�صف احلالة اجليدة واملريحة التي يعي�شها ال�شعب والرخاء
الذي ينعم به و�أ�شار اىل �أن الفر�صة متاحة �أمام كل �أفراده للتفكر
وللإبداع وللبحث يف تطوير �أمناط حياته مادي ًا ومعنوي ًا.
�أطرق امللك ملي ًا ؛ وقطب حاجبيه لك�أنه ا�ست�شعر خطر ًا �أو تلم�س ما
يريب ! ...وبلهجة �صارمة قال :
 �إقر�ض على كل فرد دفع �ضريبة ن�سبتها ع�شرة باملئة من دخله. عفو ًا يا�سيدي ولكن خزينتنا عامرة ال حتتاج �إىل �إ�ضافات ..قالالوزير .
 ال ب�أ�س نفذ ما �أمرتك به قال امللك.بعد ا�سبوع �س�أل امللك عن ردة فعل ال�شعب فقيل له �إن اجلميع تقبل
االمر ب�سرور و�أريحية.
هنا �أمر امللك برفع ال�ضريبة �إىل ع�شرين باملئة .فكان.
بعد ا�سبوع �أي�ض ًا �س�أل امللك عن ردة الفعل عند الرعية فقيل له �إن
ال�شعب مل يعبء وقد التزم بالدفع عازي ًا ذلك �إىل �ضرورة اقت�ضت
االمر .
ف�أمر امللك برفعها  -ال�ضريبة � -إىل �أربعني باملئة  .ا�ستغرب الوزير
وحاول مناق�شة الأمر؛ لكن امللك قطع عليه الطريق ،فكان .

بقلم :هدى البني
التخلي عن ازدواجيتهم بالرغم من ع�شرات ال�سنني التي يق�ضونها
يف بلد احلرية.
ويف اخلتام ،لقد تعددت ال�سيناريوهات والق�صة واحدة� :سماء
احلرية ال تطال ولن جتد يف �أي مكان على الأر�ض جمتمعك الفا�ضل
الذي كنت حتلم به ،و�سعادتك متعلقة بدرجة قبولك للواقع� -أيها
القارئ املحرتم.
انتهى دوامي اليوم و�أنا �سارحة يف عامل احلرية .مل �أتنبه لل�ساعة،
لكن زميالتي ذكرنني بوجوب حت�ضري نف�سي للمغادرة « .ما الذي
جتدينه مغريا ًوجذابا ًهذا يف هذه العقود حتى تن�سي الوقت؟« �س�ألتني
�إحداهن� .أجبتها بابت�سامة على وجهي ،ويف نف�سي رددت :هذه العقود
اململة والعزيزة تفتح يل وحدي بوابات لعوامل ال ح�صر لها.
يتبع يف العدد القادم...

هل طفلك كثري احلركة؟
انتبهي اىل هذه النقاط

�س�أل امللك وزيره بعد فرتة عن ردة الفعل لدى الرعية ؟
ف�أجاب الوزير مبدي ًا اال�سى واحلزن  :قد �أ�صيب ال�شعب بالذهول
واحلرية وبات كمن يحدث ذاته وكمن �أ�صيب مب�س ,
".عم مي�شي ويحكي مع حاله  -ح�سب تعبري الوالدة " -
قال امللك  :الآن اجعلها �ستون،
مل يكن �أمام الوزير �إال الإمتثال ..
وملا �سئل بعد �أيام عن ردة الفعل مل يتمكن من �إخفاء ده�شته
وا�ستغرابه وهو يجيب مليكه :
 غريب يا موالي �إن اجلماهري �أخذت جتوب ال�شوارع وتتجمع يفال�ساحات ؛ مرحبة ب�إجراءاتك  ..مبتهجة هاتفة بحياتك ممجدة
ل�شخ�صك  ..الكل يرق�ص ويغني.
هنا ابت�سم امللك وقال هذا ما نبتغيه لقد ه�سرت ال�شعب وزال عنا
كل خطر.

طفلك كثري احلركة هو من الأطفال الذين ميتلكون قدر ًا كبري ًا من
احلنان ،طفلك احلركي يحتاج �إىل ح�ضنك؛ لكي يتحول �إىل طفل
مطيع ،هو كثري القفز واحلركة ب�سبب م�شاعر داخلية ال يجيد
الإف�صاح عنها ،طفلي حركي ،هذا يعني �أنه �سيكون طف ًال فا�ش ًال،
ال يا عزيزتي ،فالطفل الذي ت�شتكني من كرثة حركته� ،أو فرط
حركاته وب�أنه ال يهد�أ يف مكان هو من الأطفال الذين �سوف تعرفني
عنهم املعلومات التالية وح�سب الأخ�صائية الرتبوية �إميان ح�سني:
هو كثري القفز واحلركة ب�سبب م�شاعر داخلية ال يجيد الإف�صاح
عنها .طفلك كثري احلركة هو من الأطفال الذين ميتلكون قدر ًا
كبري ًا من احلنان .هو من الأطفال الذين يركزون يف املذاكرة
ولي�س عن طريق اجللو�س �إىل املكتب .طفلك احلركي يحتاج �إىل
ح�ضنك؛ لكي يتحول �إىل طفل مطيع .طفلك كثري احلركة ميكن �أن
يحل واجباته وهو يتحرك فقط ال ترتكيه مي�شي من مكان املذاكرة،
امنحيه كرة تنطيط �صغرية؛ لكي يبقى يف املكان .طفلك احلركي
لديه في�ض من امل�شاعر ولذلك ا�شرحي له �سورة من القر�آن على
�شكل ق�صة م�ؤثرة و�سوف تفاجئني ب�أنه قد فهم كل �شيء .طفلك
احلركي �سوف يتخل�ص من فرط احلركة �إن �أح�سنت التعامل معه
بعد �سن �أربع �سنوات .وطفلك كثري احلركة لي�س مري�ض ًا وال �شاذا،
بل ميتلك ذكا ًء كبري ًا ويتظاهر بعدم الرتكيز.
امل�صدر  :جملة �سيدتي
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�شهر رم�ضان الكرمي وال�صيام املتقطع!
فعال ي�ساعدان على �إنقا�ص الوزن؟
هل ً

زادت يف الآونة الأخرية فكرة ال�صيام املتقطع Intermittent
 ،Fastingفما هو مفهومه؟ هل فع ًال ي�ساعد على �إنقا�ص الوزن؟
هل ي�شبه ال�صيام املتقطع الـ  Intermittent Fastingال�صيام

�أ�سا�سية يف اليوم الواحد من الن�شويات ،الربوتينات والدهون
اجليدة .كما على وجود وجبتني خفيفتني �أو على الفاكهة .وال نن�سى
�شرب املاء لرتطيب اجل�سم وتعوي�ضه بالأمالح املعدنية التي يخ�سرها
اجل�سم بارتفاع درجات احلرارة وبفرتات ال�صوم الطويلة.

فكيف ب�إمكاننا اتباع ال�صيام بطريقة �صحية ومتوازنة؟

يحاولون �إنقا�ص وزنهم).

يف �شهر رم�ضان؟ ف�إن كان كذلك ،ملاذا معظم الأ�شخا�ص يزيد
وزنهم يف �شهر رم�ضان الكرمي؟
ب�إمكاننا فعل التايل بتناول  3وجبات رئي�سية يف �شهر رم�ضان،
 Intermittent Fastingهو �إحدى ال�صيحات للأنظمة باعتبار ال�سحور مبثابة وجبة الإفطار ،والإفطار مبثابة وجبة الغذاء،
الغذائية التي راودتنا يف الآونة الأخرية ،له عدة �أنواع �أ�شهرها هي وجبة بينهما تكون مبثابة وجبة الع�شاء.
ال�صوم ملدة � 16ساعة وتناول الطعام يف ال�ساعات ال 8-الباقية .ال�سحور:
فمث ًال ميكن للأ�شخا�ص الذين يتبعون ال�صيام املتقطع تناول الطعام
من �أهم الوجبات يف �شهر رم�ضان الف�ضيل ،فهي التي �ستعطي
من ال�ساعة ال� 1-إىل ال�ساعة  9يف كل يوم.
اجل�سم حاجاته الغذائية خالل �ساعات ال�صيام.
بالت�أكيد تراودكم بعد الأ�سئلة واال�ستف�سارات عن �أنواع الطعام
التي ميكنكم تناولها خالل ال�ساعات الثمانية ،ولكن هذا النوع من • تناول وجبة متكاملة من الن�شويات الربوتينات والدهون اجليدة
الأنظمة ال يحدد �أي نوع من �أنواع الأطعمة امل�سموحة �أو املمنوعة لأنها ت�ساعد ال�صائم على ال�شعور بال�شبع ل�ساعات �أطول.
خالل اتباعه.
• جتنب الأطعمة املاحلة كالزيتون واملعلبات ب�أنواعها لأنها �ستزيد
ف�إذ ًا! هل بالفعل تناول ال�شخ�ص ما يريد من الأطعمة وامل�شروبات من ل�شعور بالعط�ش.
ملدة � 8ساعات �سي�ساعده على التخل�ص من الوزن الزائد و�إنقا�ص • �شرب املاء على وجبة ال�سحور ( 2كوب).
الدهون املرتاكمة يف اجل�سم؟
الإفطار:
ولو كان كذلك ملاذا معظم الأ�شخا�ص يزيد وزنهم يف �شهر رم�ضان
ال يف�ضل الت�أخر بتناول الإفطار كي ال نزيد من انخفا�ض معدالت
الف�ضيل؟ �إذ �أن ال�صيام يف رم�ضان يعتمد على ال�صيام ل�ساعات
ال�سكر بالدم (التي تنخف�ض خالل �ساعات ال�صيام) ،كما يف�ضل
طويلة وتناول ما لذ وطاب من الطعام خالل ال�ساعات امل�سموح فيها
البدء بالتمر لرفع معدالت ال�سكر بالدم وتهيئ املعدة ال�ستقبال
بتناول الطعام (من الإفطار �إىل ال�سحور)!.
الطعام.
ال�صيام هو من العادات املتواجدة منذ القدم يف تاريخ الب�شرية،
يطبق كتمثيل ديني وروحاين يف معظم الديانات كامل�سيحية والإ�سالم ال نن�سى تناول الطعام بهدوء ووعي لأن اجل�سم يحتاج �إىل  20دقيقة
واليهودية والبوذية .ي�ساعد ال�صيام على رفع مناعة اجل�سم وجتديد ل�شعوره بال�شبع.
ن�شاطه ،يقلل من م�ستويات الدهون يف الدم وي�ساعد على تخلي�ص • البدء بكوب من املاء.
اجل�سم من ال�سموم املرتاكمة فيه.
•  1مترة تكفي لتعديل م�ستويات ال�سكر (وللأ�شخا�ص اللذين
العادات الغذائية ال�صحية املتوازنة تن�ص على تناول  3وجبات • تناول �صحن من ال�سلطة �أو ال�شوربة.

ريتا �صموئيل
ماج�ستري يف التغذية واملعاجلة الغذائية

• ا�سرتاحة قبل تناول الطبق الرئي�سي الذي يف�ضل �أن يكون غني
ومتنوع بالعنا�صر الأ�سا�سية.
عدة درا�سات اثبتت �أن ال�صيام ي�ساعد على �إنقا�ص الوزن �إذا
كان مرتافقا' بنظام غذائي �صحي متوازن ومدرو�س من قبل
االخت�صا�صيني يف هذا املجال ،يقلل من خ�سارة الكتلة الع�ضلية
�إذا كانت الوجبات املتبعة منا�سبة لهذا الهدف ،احلماية من مر�ض
ال�سكري بتقليل معدالت ال�سكر بالدم ومبقاومة الأن�سولني ،تقليل
معدالت الكولي�سرتول ال�ضار باجل�سم واحلماية من �أمرا�ض القلب،
كما �أن بعد الدرا�سات اثبتت دور ال�صيام ب�إنقا�ص معدالت االلتهاب
التي ت�ؤدي �إىل الأمرا�ض املزمنة.
كل هذه الفوائد ميكن احل�صول عليها �إذا اتبع ال�صائم نظام غذائي
متوازن حلاجات ج�سمه حتت �إ�شراف اخت�صا�صي التغذية واملعاجلة
الغذائية للح�صول على الأهداف املرجوة وليعود علينا ال�صيام ب�شهر
رم�ضان بالفائدة وال�صحة.
ريتا �صموئيل
ماج�ستري يف التغذية واملعاجلة الغذائية
Facebook: r.s_nutritionista
Instagram: r.s_nutritionista
Rita.n.samuel@hotmail.com

بع�ض الأطعمة التي ت�ساهم يف تخفيف الآالم كالثوم والكركم
 �أحما�ض �أوميجا 3-الدهنية :الأطعمة الغنية ب�أحما�ض�أوميجا 3-الدهنية تكافح االلتهابات ،وتوجد يف الأ�سماك خا�صة
ال�سلمون والتونة واملاكاريل وبذور ال�شيا والبي�ض واجلوز "عني
اجلمل".

توجد العديد من الأطعمة التي تزيد االلتهابات وت�سبب الأمل كال�سكر
والدقيق الأبي�ض ،ويلعب االلتهاب املزمن دور ًا كبري ًا يف الإ�صابة
بالأمرا�ض وخا�صة القلب والتهاب املفا�صل والربو ،وبالتحكم يف
االلتهاب ،ي�ستطيع املرء ال�سيطرة على الأمل وتقليل فر�ص الإ�صابة
ً
بالأمرا�ض ،وبح�سب اخلرباء فتوجد �أي�ضا بع�ض �أ�صناف الأطعمة  -الكركم :الكركم �صنف من البهارات له تاريخ طويل يف الطب
التي تقلل ال�شعور بالوجع.
ال�شعبي وتخفيف الأمل ،وهو غني مبادة "الكركمني" امل�ضادة
ويقول اخلرباء ،يوجد جمموعة من الأطعمة ت�سهم يف تبديد الأمل للأك�سدة وااللتهابات.
منها "الربوكلي والأطعمة الغنية ب�أحما�ض �أوميجا 3الدهنية" ،وهذه  -الربوكلي والكرنب :ف�صيل من اخل�ضراوات غني مب�ضادات
الأ�صناف املذكورة مثبتة بالأبحاث العلمية يف خ�صائ�ص مكافحة الأمل الأك�سدة ويحمي اخلاليا مما ت�سمى بامل�ؤك�سدات احلرة "ال�شوارد
ومع �أنها قد ال تكون �سريعة كالعقاقري لكنها �أكرث �صحة خا�صة للكبد .احلرة" التي يعتقد خرباء �أنها ت�سهم يف الآالم املزمنة ،بح�سب
و�إليكم بع�ض هذه الأطعمة ،بح�سب خرباء ال�صحة:

وكاالت.

 الثوم :الثوم والب�صل والكرات م�ضادات للأك�سدة وحتتوي على  -ح�ساء "بروث  :"Brothح�ساء "�شوربة" من خ�ضراوات ال�شاي الأخ�ضر :ال�شاي الأخ�ضر �شراب له خ�صائ�ص ممتازةمطهية و�أ�سماك وحلوم و�أع�شاب تقاوم االلتهاب.
مركب "كوير�سيتني" الذي ي�سهم يف تقليل االلتهابات.
 احلبوب الكاملة والفا�صوليا :احلبوب الكاملة والفا�صوليا  -الزجنبيل� :صنف �آخر من البهارات وهو غني �أي�ض ًا باخلوا�ص يف حماربة االلتهابات ،ويحتوي على م�ضادات �أك�سدة ،وي�سهم يفو�أي�ض ًا طحني ال�شوفان والأرز البني حتارب االلتهابات مقارنة امل�ضادة لاللتهابات كما ي�سهم يف خف�ض �سكر الدم والوقاية من تقليل دهون البطن ،والعالج من الدوار ،ويح�سن احلالة املزاجية.
امل�صدر  :جملة �سيدتي
�أمرا�ض القلب وعالج م�شاكل املعدة.
بالدقيق الأبي�ض والأرز الأبي�ض.

مقاالت
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ن� ُساء الق�صور
على ّمر الع�صور
ُ
قبة
الر ِ
مق�صوفة ّ

ال�ص ِغر كانت جدتها تردد عبارة يا
�صديقتي ا ّلتي كنتُ �أزورها يف ّ
ُ
مق�صوفة ال ّرقبة وكنا
ن�ضحك ك ّلما �سمعناها .ولكن عندما كربتُ
علمتُ �س ّر هذا امل�صطلح الذي تناقلت ُه الأل�سن ع َرب ع�شرات ال�سنني
لت�صف � ّأي امر�أة تتمرد على القيود والعادات املجتمعية .يعتقد
الكثريون �أنّ هدى �شعراوي و�صفية زغلول كانتا �أ ّول رائدات التحرر
الن�سائي يف الع�صر احلديث لكن مل يلتفت �أحد �إىل �أن حماوالت
ّ
التحرر الن�سائي كانت �سابقة على ذلك بكثري و�أن البداية احلقيقة
الف�ساتني واملناديل امللونة والطرح الك�شمري وهذا قمة التربج يف
كانت مع زينب البكري
هذه الع�صور ! فاملجتمع الفرن�سي كان جذابا للعديد من الفتيات
ال�ساد�سة ع�شر من عمرها هي ابنة
و�س�أحدثكم عنها زينب ذات ّ
امل�صريات واللواتي ع�شن يف زمن اجلهل واجلمود لقرون ال يدرون
ال�شيخ خليل البكري نقيب الأ�شراف و�شيخ الطريقة البكرية والتي
عن العامل املتح�ضر �شيئا ،لقد نقل الفرن�سيون معهم �صور ًا براقة
تنت�سب لأبي بكر ال�صديق
للمجتمع الع�صري فالن�ساء الفرن�سيات املثقفات واملليئات باحليوية
ً
كان هذا ال�شيخ حالة فريدة بني امل�شايخ حيث �أبدى تعاونا كبريا مع والن�شاط يتجولن يف �شوارع املحرو�سة وي�شاركن يف احلفالت
نابليون و�سلطات االحتالل الفرن�سي �ض ّد �أبناء بلده فعينه نابليون واملنا�سبات االجتماعية ب�أناقتهن الأوربية حيث عهود النه�ضة،
نقيبا للأ�شراف خلفا لعمر مكرم الذي ف ّر مع انك�سار جند املماليك
وهو حافز لتقليدهم وخا�صة الأثرياء وامل�شاهري من امل�صريني،
�إىل ال�شام...كان ال�شيخ البكري من م�شايخ ال�صوفية �إال �أ ّنه كان
ولكنّ عالقة الأب امل�شينة مع نابليون دفعت االبنة ثمنها من �شرفها
ميتلك �صفات ذميمة �أبرزها ولعه بالغلمان وحر�صه على ّ
ال�شراب
و�سمعتها يف ذاك الع�صر..
حتى ال�سكر� ...إنّ �شيخا بهذه ال�صفات مل يكنْ ليكرتث بالإ�شاعات
التي �أحاطت بابنته ال�صغريه زينب من وجود عالقة �آثمة مع نابليون انتهت احلمل ُة الفرن�سية وخرج الفرن�سيون من م�صر ليعود
قائد احلملة الفرن�سية على م�صر وترفها يف اللبا�س كما قيل يف ذاك العثمانيون مرة �أخرى �إىل م�صر ولتبد�أ مرحلة العقاب لك ّل من
�ساعد الفرن�سيني و�أولهم ال�شيخ البكري وابنته زينب...
الزمان !
بح�سب �شهادة عبد الرحمن اجلربتي �صاحب كتاب عجائب الآثار ويروي اجلربتي �أ ّنه « يف يوم الثالثاء رابع ع�شرينه ُطلبت ابنة ال�شيخ
طرف الوزير العثماين �إىل بيت
يف الرتاجم والأخبار وهو املعا�صر لفرتة احلملة الفرن�سية �أن جريرة البكري ،حيثُ ح�ضر معنيون من ِ
زينب ال�صغرية خمالطة املجتمع الفرن�سي املفتوح والع�صري فلب�ست �أمها و�أح�ضروها ووالدها ،ف�س�ألوها عما كانت تفعله ،فقالت �إين تبت

كث�يرا م��ا ن�سم��ع �أقاوي��ل عدي��دة عن
احل��ب بعد ال��زواج ،فهل يه��رب احلب
بعد ال��زواج� ،أم �أن ذلك لي�س بحقيقة

ن�صائح هامة
حتى ال ميوت احلب بعد الزواج على طرفيه �أن يلتزما بذلك ،معرفة
احلقوق والإلتزام بالواجبات
بعد الزواج� ،ستبد�أ احلياة الزوجية مبعرفة الزوجني ملا عليهما من
حقوق وما لهما من واجبات وهنا يكمن عمق املو�ضوع ،فاحلب ي�ستمر
طاملا كانا طرفيه على دراية بواجباتهما نحو بع�ضهما البع�ض وكذلك
بحقوق كل منهما على الآخر ،ففي ذلك �إر�ضاء لإحتياجات كل طرف
التقدير
احلب باق ال ميوت بعد الزواج طاملا بات التقدير نتيجة هامة يف
حياة الزوجني فبتقديرهما لبع�ضهما البع�ض تتعمق العالقة بني

ومن التاريخ �إىل العلم وبح�سب موقع  fact slidesالأمريكي
فاملر�أة لديها غريزة االهتمام مبظهرها و�شكلها و�أن املر�أة تفكر يف
ذلك ت�سع مرات يف اليوم الواحد وهي ت�ستغرق عام ًا كامال يف تقرير
ما ترتديه يوميا ! والطريف يف التقرير �أنّ الرجال �أ ّول من ارتدوا
الكعب قبل الن�ساء .لذلك على ك ّل امر�أة �أن تلتزم بعادات وتقاليد
املجتمع �أو �ستلقب مبق�صوفة ال ّرقبة من قبل العجائز ومن يحيط
بها من اجلهال.
ال�سورية
�أ�ستاذة راغدة �شفيق حممود الكاتبة والباحثة ّ
د.حممد فتحي عبد العال كاتب وباحث م�صري

حرف امليم

احلب بعد الزواج

بعد الزواج بفرتة وبخا�صة بعد �إنخراط طرفيه فيما عليهما من
�إلتزامات ،تبد�أ حياة جديدة مل تكن يف احل�سبان ،حياة التعود والرتابة
وامللل ،حياة ينغم�س فيها طريف احلياة الزوجية يف �ضغوط احلياة
وتراكم الأعباء وامل�س�ؤوليات ،فكيف لهما �أن يتجاوزا هذه احلياة بكل
ما فيها من �سلبيات ليحيا احلب بعد الزواج وال ميوت �أبدا

من ذلك ولن �أكرره ،فقالوا لوالدها ما تقول �أنت؟ فقال� :أقول �إين
بريء منها ،فك�سروا رقبتها.و ماتت ال�صبية امل�سكينة .نقول ق�صفت
الرقبة ّاي ُك�سرت �إىل ق�سمني والق�صف هو �إ�صدار �صوت قوي .فهل
كانت ت�ستحق هذه امل�سكينة �أن تقتل بهذه الطريقة الوح�شية لأفعال
كان ال�سبب بها والدها ال�شيخ الفاجر ال�سكري وجمتمع يعي�ش يف
قوقعة العادات والتقاليد.

الزوجني ويعي�شوا يف �سعادة لأن التقدير �سيكون حافزا لهما على
الإ�ستمرار بنف�س احلما�س
الإهتمام
ب�إهتمام كل طرف بالآخر ال ميوت احلب بعد الزواج ،فالإهمال العدو
الأكرب للحب وله �أن يقتله مع �سبق الإ�صرار والرت�صد ،فالإهتمام يعد
مبثابة لقاحا �ضروريا حتى ال ي�صيب احلب �أي مر�ض
التوا�صل
حتى ال ميوت احلب بعد الزواج على الزوجني احلر�ص على التوا�صل
فيما بينهما وممار�سة ن�شاطات خمتلفة معا لأنها تزيد من قربهما
من بع�ضها البع�ض وبالتايل زيادة احلميمية ال�ضامن الأكرث قوة
لإ�ستمرار احلب بعد الزواج
الإخال�ص والإحرتام
ب�إحرتام �شريك احلياة وبالإخال�ص له يعي�ش احلب �أمدا طويال ،لأن
اخليانة قد ت�أخذ احلب �إىل طريق الالعودة فمن يحب حقا ال يخون
�شريك حياته مهما حدث
امل�صدر  :جملة هي

بينت الإح�صائيات يف العامل العربي �أن حرف امليم هو
احلرف الأو�سع انت�شار ًا بحيث تبد�أ به �أ�سماء البنات
أردت �أن تختاري
خ�صو�ص ًا ..و�إليكم �أجمل هذه الأ�سماء �إذا � ِ
منها لطفلتك..
تكرث الأ�سماء للبنات ،ولكن الأمهات يرين �أن �أ�سماء البنات
التي تبد�أ بحرف امليم هي �أجملها لأنها ت�ستطيع �أن تطلق
ا�سم الدلع «ميمي» على طفلتها ،وح�سب الإح�صائيات يف
العامل العربي فتبني �أن حرف امليم هو احلرف الأو�سع
انت�شار ًا بحيث تبد�أ به �أ�سماء البنات خ�صو�ص ًا ومن هذه
الأ�سماء:
مي�سانا :تبخرت واختيال.
ميا�س :كثرية التبخرت يف �سريها.
منة اهلل :عطاء من اهلل.
مي�سون :ح�سنة الوجه والقوام.
مرية :هو الطعام الذي يجمع لل�سفر.
ميالء :هي ال�شجرة التي تكون كثرية الفروع.
ما�سة :هي �سيدة الأحجار الكرمية.
مريال :الغزال ال�صغري.
ميا�سة :النجم �شديد اللمعان.
مايا� :آلهة اخل�صب عند الرومان.
امل�صدر  :جملة �سيدتي
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ريا�ضة

دوري �أبطال �أوروبا:
بر�شلونة يق�صي مان�ش�سرت يونايتد و�أياك�س يطيح بيوفنتو�س
قاد ليونيل مي�سي ناديه بر�شلونة �إىل انت�صار حمقق يف دوري �أبطال هائلة من خارج منطقة اجلزاء يف ال�شوط الثاين لي�صعد بالفريق
�أوروبا لكرة القدم ليق�صي مان�ش�سرت يونايتد وي�صعد �إىل قبل القطالوين �إىل قبل النهائي بعد ثالثة اخفاقات يف دور الثمانية.
النهائي لأول مرة منذ �أربع �سنوات .و قدم ليونيل مي�سي �أداء رائعا و�سيلتقي بر�شلونة يف قبل النهائي مع املت�أهل من مواجهة بورتو
و�سجل ثنائية مكنت بر�شلونة من حتقيق الفوز بثالثة �أهدف نظيفة الربتغايل �أو ليفربول الإجنليزي.
على �أر�ضه.
كما قدم �أياك�س �أم�سرتدام عر�ضا رائعا يف فنون اللعبة ليفوز بهدفني
و�أخفق مي�سي يف الت�سجيل يف �آخر  12مباراة يف دور الثمانية لهدف على م�ست�ضيفه يوفنتو�س الثالثاء وينهي �آمال الفريق الإيطايل
بالبطولة لكنه قاد فريقه للفوز رغم البداية اجليدة ليونايتد ليت�سلم يف الفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم .و�سجل ماتيا�س دي
كرة ف�شل �آ�شلي ياجن يف ال�سيطرة عليها وي�سدد يف مرمى ديفيد دي ليخت قائد �أياك�س البالغ من العمر  19عاما هدف الفوز ب�ضربة ر�أ�س
خيا من عند حدود منطقة اجلزاء يف الدقيقة .16
من ركلة ركنية يف الدقيقة  67من مباراة �إياب دور الثمانية ليعدل
وبعدها ب�أربع دقائق و�صلت الكرة للمهاجم الأرجنتيني من دفاع الفريق الهولندي ت�أخره �إىل انت�صار  2-3يف جمموع املباراتني ويبلغ
يونايتد لري�سل ت�سديدة من خارج منطقة اجلزاء ف�شل دي خيا يف الدور قبل النهائي لأول مرة منذ مو�سم .1997-1996
االم�ساك بها لتمر من حتت يديه وت�سكن �شباكه.
و�ضع رونالدو ،الذي كان يحلم بالفوز بلقب دوري الأبطال للمرة
وجعل فيليب كوتينيو النتيجة �-3صفر لأ�صحاب الأر�ض بت�سديدة الرابعة على التوايل بعد ح�صد �آخر ثالث ن�سخ مع ريال مدريد،

يوفنتو�س يف املقدمة يف الدقيقة  28ب�ضربة ر�أ�س رائعة م�سجال
هدفه ال�ساد�س يف امل�سابقة.
لكن دوين فان دي بيك عادل النتيجة بعد �ست دقائق �أخرى قبل �أن
يتفوق الفريق الزائر على يوفنتو�س يف ال�شوط الثاين ليكمل م�سل�سل
االطاحة بالكبار بعد التفوق على ريال مدريد يف الدور ال�سابق.
امل�صدر  :قناة يورو نيوز

كيف تغيرّ دوري �أبطال �أوروبا منذ �آخر ت�أهل لأياك�س لن�صف النهائي

حقق فريق �أياك�س الهولندي املفاج�أة م�ساء �أم�س (الثالثاء)،
و�أق�صى يوفنتو�س الإيطايل من ربع نهائي دوري �أبطال �أوروبا ،بفوزه
على الأخري يف عقر داره بتورينو بهدفني مقابل هدف.
ووا�صل الفريق الهولندي امللقب بـ«التالمذة« مفاج�آته ،بعدما �أق�صى
ريال مدريد الإ�سباين يف الدور ال�سابق بفوزه عليه �أي�ضا يف عقر داره
مبلعب «�سانتياغو برنابيو« بنتيجة � 4أهداف مقابل هدف ،ليت�أهل
�أياك�س للدور ن�صف النهائي من البطولة الأوروبية الأهم للأندية،
لأول مرة منذ مو�سم .1997 - 1996
وحينها خرج �أياك�س من الدور ن�صف النهائي لدوري �أبطال �أوروبا
على يد يوفنتو�س الإيطايل حتديد ًا ،الذي ت�أهل بدوره ملالقاة برو�سيا
دورمتوند الأملاين يف املباراة النهائية ،وفاز الفريق الأملاين �آنذاك
بثالثة �أهداف مقابل هدف.
ومنذ ذلك التاريخ مل يت�أهل الفريق الهولندي �إىل ن�صف النهائي
حتى عاد للواجهة جمدد ًا يف الن�سخة احلالية للبطولة.
و�أياك�س هو �أحد �أعرق الفرق يف الكرة الهولندية ،والأوروبية �أي�ضا،
فقد فاز ب�أربع �ألقاب لدوري �أبطال �أوروبا كان �آخرها عام 1995
عندما فاز على ميالن الإيطايل بهدف دون مقابل �سجله باتريك
كلويفرت .وقبلها فاز بالبطولة يف ع�صر اجليل الذهبي للنادي
بقيادة «يوهان كرويف« �أعوام  1971و 1972و.1973
وقد تغيرّ وجه البطولة الأوروبية الأرفع �ش�أنا للأندية منذ �آخر
مو�سم ت�أهل فيه �أياك�س لن�صف النهائي (�سنة  )1997وحتى املو�سم
احلايل ،ونر�صد فيما يلي �أبرز �إح�صائيات البطولة خالل الـ22
عام ًا املا�ضية.
• ثالثية ريال مدريد
�أ�صبح ريال مدريد الإ�سباين �أول فريق يحقق ثالثة �ألقاب متتالية
للبطولة ،با�سمها اجلديد «دوري �أبطال �أوروبا« الذي مت ا�ستحداثه
عام  1993عندما فاز بالبطولة �أعوام  2016و 2017و ،2018وب�شكل
عام فقد حقق ريال مدريد خالل هذه الفرتة � 7ألقاب من �ألقابه
الـ� ،13أي �أكرث من ن�صف البطوالت التي ح�صل عليها النادي الأكرث
تتويجا بالبطولة.
• الهداف التاريخي للم�سابقة
خالل هذه الفرتة �أي�ض ًا ظهر النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو،
والذي �أحرز خالل م�شاركاته يف البطولة  126هدفا  -بقم�صان
مان�ش�سرت يونايتد وريال مدريد ويوفنتو�س يرتبع بها على �صدارة
هدايف امل�سابقة عرب تاريخها.

• لقب ت�شيل�سي الوحيد
�أحرز نادي ت�شيل�سي الإجنليزي لقبه الأول والوحيد يف هذه البطولة
عام  2012عندما تغلب على بايرن ميونيخ الأملاين ب�ضربات اجلزاء
الرتجيحية ،بعد انتهاء الوقتني الأ�صلي والإ�ضايف للمباراة بالتعادل
بهدف لكل فريق.

• النهائي الأبرز
يف عام  2005جرت املباراة النهائية الأكرث دراماتيكية وتقلب ًا يف
تاريخ البطولة ،فبعد �أن تقدم نادي �أيه �سي ميالن الإيطايل على
ليفربول الإجنليزي بثالثة �أهداف نظيفة يف �شوط املباراة الأول،
متكن الفريق الإجنليزي يف ال�شوط الثاين من معادلة النتيجة،
ليحتكم الفريقان �إىل ركالت الرتجيح ،ومتكن ليفربول من �إحراز
اللقب.
• م�ضاعفة الألقاب
ا�ستطاعت جمموعة من الأندية خالل هذه الفرتة م�ضاعفة
عدد الألقاب التي �أحرزتها يف البطولة ب�شكل ملحوظ ،فرب�شلونة
الإ�سباين ا�ستطاع خالل هذه الفرتة الفوز بـ� 4ألقاب للبطولة من
�إجمايل � 5ألقاب ح�صل عليها خالل تاريخه ،وذلك يف �أعوام ،2006
 ،2011 ،2009و.2015
مان�ش�سرت يونايتد �أي�ضا ح�صل على لقبني من �إجمايل � 3ألقاب
ح�صل عليها يف البطولة (عاما  1999و� ،)2008أما بورتو الربتغايل
فقد ح�صل على لقبه الثاين والأخري له يف البطولة عام .2004
• هيمنة �إ�سبانية
�سيطرت الأندية الإ�سبانية ممثلة بريال مدريد وبر�شلونة على لقب
البطولة ب�شكل �شبه مطلق يف هذه الفرتة فقد �أحرز الناديان معا
 11لقبا من �إجمايل  21لقبا ممكنا .ت�أتي بعدها الأندية الإجنليزية
بر�صيد � 4ألقاب ،ثم الأندية الإيطالية بر�صيد � 3ألقاب ،ثم لقبان
للأندية الأملانية ،و�أخريا لقب وحيد للأندية الربتغالية.
*تطور اجلوائز املالية
بلغ �إجمايل اجلوائز املالية التي ح�صلت عليها الفرق امل�شاركة يف
البطولة عام  1997نحو  100مليون يورو ،يف حني بلغت جمموع
اجلوائز املالية لدوري �أبطال �أوروبا هذا العام نحو  3مليارات و250
مليون يورو ،توزع كالتايل:

يح�صل كل فريق على  15مليونا و� 250ألف يورو مقابل ت�أهله �إىل
دور املجموعات.
يح�صل كل فريق على مليونني و� 700ألف يورو مقابل كل فوز يحققه
يف دور املجموعات ،فيما يح�صل على � 900ألف يورو مقابل كل
تعادل.
يح�صل كل فريق يت�أهل �إىل دور ال�ستة ع�شر على  9ماليني و500
�ألف يورو ،و 10ماليني و� 500ألف دوالر �إذا ت�أهل �إىل دور الثمانية،
و 12مليون يورو للدور قبل النهائي ،و 15مليون يورو مقابل امل�شاركة
يف النهائي ،فيما يح�صل البطل على  22ماليني و� 500ألف يورو.
يقوم االحتاد الأوروبي لكرة القدم بتوزيع  585مليون يورو على
الفرق الـ 32امل�شاركة يف البطولة على ح�سب ت�صنيف كل منها خالل
ال�سنوات الع�شر الأخرية؛ حيث يح�صل �صاحب املركز الأخري على
مليون و� 108آالف يورو ،يف الوقت الذي يح�صل فيه �صاحب املركز
الأول على  35مليونا و� 460ألف يورو..
• معلومات تهمك عن البطولة:
 �أول فريق فاز بالبطولة هو ريال مدريد الإ�سباين ،مو�سم -1955 ،1956بتغلبه على «�ستاد رمي�س« الفرن�سي.
 �أكرث الالعبني م�شاركة يف البطولة هو الإ�سباين �إيكر كا�سيا�سبر�صيد  180مباراة.
 كانت البطولة ت�سمى ك�أ�س الأبطال الأوروبية قبل عام ،1993وكانت تُلعب بنظام خروج املغلوب حتى عام .1990
 فاز بلقب البطولة  22ناديا خمتلفا 12 ،منها فازت باللقب �أكرثمن مرة.
امل�صدر � :صحيفة ال�شرق االو�سط الريا�ضية

حكم
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الكلمات املتقاطعة
�إعداد حممد احلاج عبداهلل
�أفقي :
� -1صحابي عانى من اال�ضطهاد بداية الإ�سالم
 -2متحف �شهري – ج َّر
 -3من املهن – �صفة تالزم الوح�ش
 -4م�سرحية م�شهورة كتبها حممد املاغوط
 -5نداء الندبة ال�سم خالد
 -6حرفة �أو �صنعة – فعل ينهى (جمزوم)
 -7من الآالت املو�سيقية الغربية – ارتقى وارتفع
 -8من ال�سالطني املماليك – رئي�س �أو ملك
 -9ال ي�ؤبه له �أو بال قيمة اجتماعية – و�ضع القوانني
 -10من �أ�سناين – مك�سب غري �شرعي للمال

عمودي :
 -1عا�صمة �آ�سيوية – ما يقع يف العني من �أو�ساخ
 -2جنوا الغالل (مبعرثة )
 -3لقب �شخ�ص كان من تالميذ �سيدنا عي�سى عليه ال�سالم
ثم خانه
 -4اال�سم الثاين ل�شاعر �إ�سباين �شهري� -أحد ر�سل �سيدنا
امل�سيح
 -5املقطع الأول ال�سم مبيد ح�شري منزيل معروف – �إن
يل ربي (مبعرثة )
 -6قرع اجلر�س (معكو�سة) – ا�سم علم م�ؤنث (معكو�سة)
– مت�شابهان
 -7عاجله ب�آخر الطب – ا�شتاق
 -8عدم التعقيد – �أ�سا�س (معكو�سة )
� -9أتقن – مربح
 -10مكانة دينية عند اليهود – مكانتنا

الإ�سكايف مدر�س ًا..

يقول ا�سامة غريب:

كنت يف زيارة �إىل لندن ذات يوم عندما انك�سر كعب حذائي و انف�صل عن بقية احلذاء بينما كنت �أ�سري
بال�شارع ،ف�أخذين �أحد �أ�صدقائي �إىل دكان �صغري يعمل به �إ�سكايف �شديد الهمة و الن�شاط ...تعرفت على
ال�شاب و كان �أ�سمه "باتريك" ووجدته مغرم ًا بالكويت و يتمنى زيارتها .تبادلت معه الدعابة و النكات
حتى خرجت من عنده و نحن تقريب ًا �صديقان .و احلقيقة �أن باتريك الإ�سكايف الإجنليزي قد �أعاد
الكعب �إىل احلذاء مبهارة يح�سد عليها.
متر ال�سنوات و�ألتقي بالإ�سكايف العظيم مرة �أخرى يف مكان مل �أت�صور �أبد ًا �أن �ألقاه به .كنت ب�صحبة
�صديق يف �إحدى املدار�س الأجنبية بالكويت حيث يدر�س �أبنا�ؤه عندما ملحنا بفناء املدر�سة مدر�س ًا يقف
يف ركن يدخن الغليون يف لذة و ا�ستمتاع� .شعرنا با�ستنكار �شديد �أن يقوم �أحد املدر�سني بالتدخني داخل
املدر�سة و�سط التالميذ فتوجهنا نحوه ننوي تعنيفه و توبيخه على �سلوكه املعيب .عندما اقرتبنا منه
اكت�شفت لده�شتي ال�شديدة �أن هذا الرجل هو نف�سه باتريك اللندين الذي �أ�صلح حذائي ذات يوم.دنوت
منه و �سلمت عليه فلم يتذكرين  ،لكنني حدثته عن �شعوري باالمتنان نحوه عندما �أتقن عمله و �أ�صلح
حذائي مبنتهى االقتدار .تذكرين و احت�ضنني ب�سعادة و �ضحكنا كثري ًا و هو يحكي يل عن �أمنيته التي
حتققت بزيارة الكويت و �أي�ض ًا اال�ستقرار و العمل بها .اجلميل �أنه مل يتن�صل من ما�ضيه و مل ينكر
�أنه باتريك الإ�سكايف العامل بالدكان ب�شارع "موزيل".لكنه �أكد يل �أن امل�سئولني باملدر�سة هم الذين
التقطوه �أثناء قدومه لل�سياحة و �أحلوا عليه حتى �أقنعوه ب�أن يعمل مدر�س ًا بالكويت .فلما ا�ستنكر الأمر
و �شرح لهم �أنه مل يح�صل على ق�سط كاف من التعليم ببلده كما مل يتلق تدريب ًا على التدري�س �أقنعوه
ب�أن التدري�س بالبالد العربية ال يحتاج �إىل �شيء من هذا!! و �أنه يكفيه فقط �أن لغته الأم هي اللغة
الإجنليزية حتى لو كان يعمل بت�صليح الأحذية .و زاد باتريك يف �شرحه فقال �أنه بد�أ العملية و هو
متوج�س و موقن من الف�شل.غري �أن الإدارة �شجعته ،بالإ�ضافة �إىل �أن �أولياء الأمور �أنف�سهم قد �أبدوا ر�ضا
و �سعادة ب�أدائه و�صاروا يتوددون �إليه حتى �صدق هو نف�سه �أنه مدر�س جيد!ومل ين�س باتريك �أن ي�ؤكد
�أن مثل هذه املدار�س يف الكويت و دول اخلليج متتلئ بزمالئه الإ�سكافية و غريهم من �سائقي التاك�سي و
البوابني الذين اكت�شفوا �أن مدار�س علية القوم العربي تطلب مدر�سني من بينهم فتنادوا و جلب كل منهم
�أ�صدقاءه و �أقاربه و انت�شروا مبدار�سنا!
كذلك �أخربين باتريك ب�أنه �أح�ضر زوجته التي عملت معه بع�ض الوقت باملدر�سة غري �أنها را�سلت مدار�س
�أخرى ببع�ض البالد العربية و ح�صلت على عقد عمل ب�إحدى املدار�س الدولية يف دولة خليجية براتب
�أ�سطوري .مل يفتني �أن �أعلق على تدخينه البايب و�سط الأطفال ف�أجاب يف خجل ب�أنه كان يف البداية
ميتنع عن التدخني يف املدر�سة حتى وجد الناظر يدخن و كذا بقية املدر�سني فلم ير داعي ًا لأن يكون
امللتزم الوحيد.
مل ين�س باتريك �أن يثني على بالدنا اجلميلة الطيبة ال�سخية التي تنظر �إىل كل �أوربي �أ�شقر �أنه خبري
دويل ال جتوز م�ساءلته �أو تقييمه...لكن يجوز فقط التودد �إليه و طلب ر�ضاه و حماول احل�صول على
�شهادة منه ب�أن هذا البلد جيد و ي�سري على الطريق ال�صحيح! و يا حبذا لو كتب �شهادته هذه يف وثيقة
حتى ميكن ن�شرها بال�صحف و تعليقها على اجلدران!
�س�ألته يف ذهول� " :شهادة جدارة يطلبونها من �إ�سكايف بعد �أن عملوا منه مدر�س ًا لأبنائهم؟!"

�أجاب " :هذه هي بالدكم يا �صديقي"
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ح�صل اليوم يف دم�شق
توقف رجل ب�سيارته احلديثة يف مكان يتجمع فيه العمال يف �أحد �شوارع مدينه
دم�شق وقال لهم من ي�شتغل ب  500لريه يطلع  ...مع ان اجرة العامل ال تقل عن
٣٠٠٠لريه ب�سبب الظروف ال�صعبه وغالء املعي�شة
فكثريا منهم اعرت�ضوا ..و�صعد معه � 7أ�شخا�ص ،وتوقف بهم عند �أحد التجار
وا�شرتى لكل واحد كي�س دقيق وكي�س �سكر و10كيلو برغل و10ك رز وزيت لقلي وزيت
بلدي و 50000لريه �سوريه لكل �شخ�ص.
رجل عرف كيف ي�صل للمحتاجني
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ح ّلة جديدة من م�سل�سالت ّ
الدراما �أكرث غنى
وتنوع من املوا�سم ال�سابقة
الواقع املُعا�ش ،وتتغري ظروف حياتهم مع مرور ال�سنني لنجدهم
عامر ف�ؤاد عامر
يعود املو�سم ال ّدرامي الرم�ضاين بح ّلة جديدة ،منوعة بامل�سل�سالت يف �صورتهم اجلديدة وك ٌّل ح�سب حاله ،والبطولة :عبا�س النوري،
ّ
ال�سور ّية ،التي �أثبتت �أن �ضرورة ح�ضورها على امل�ستوى العربي غ�سان م�سعود وفايز قزق ،وغريهم.
�ضرورة ال ب ّد منها ،على الرغم من �ضيق الأفق الذي �أ�صابها وما تبقى �أعمال البيئة ال�شام ّية على جذبها املح ّبب� ،س ّيما املتابع العربي
خارج �سوريا ،ويف هذا املو�سم يعود "باب احلارة" يف جزئه العا�شر،
يزال� ،سواء يف نوع ّية املُ ّنتَج ويف �آل ّية الت�سويق.
تت�ص ّدر الأعمال االجتماع ّية القائمة يف هذا املو�سم ،ليكون م�سل�سل ب�أحداث جديدة بعيدة عن ال�صراع مع الفرن�سي ،وعودة �أبو �شهاب
"م�سافة �أمان" امل�سل�سل الأ ّول الذي يطرح م�س�ألة معا�صرة خارج �إىل احلياة ،وهذا اجلزء من �إخراج م�ؤمن املال ،وت�أليف ف�ؤاد �شربجي،
�سياق احلرب ،يناق�ش فيها و�ضع الإن�سان ما بعد احلرب ،وما وبطولة� :سلوم حداد ،و�صباح اجلزائري ،ومهيار خ�ضور ،وغريهم،
يعانيه من ظروف خارج ّية ومواجع داخل ّية ،والعمل من ت�أليف �إميان ويف القائمة �أي�ض ًا "�سال�سل الذهب" من ت�أليف �سيف حامد ،و�إخراج
ب�شار� ،إياد نحا�س ،وهو عمل يطرح �أحداث درام ّية يف املكائد بني الن�ساء
ال�سعيد ،و�إخراج الليث حجو ،وبطولة �سالفة معمار ،وكاري�س ّ
ّ
ب�سام كو�سا ،كاري�س ب�شار� ،صباح
وقي�س ال�شيخ جنيب ،وعبد املنعم عمايري ،وغريهم ،يف حني يلمع وال�صائغ مهيوب ،وهو من بطولةّ :
يف نف�س هذه القائمة "عندما ت�شيخ الذئاب" امل�سل�سل امل�أخوذ عن اجلزائري ،دمية ب ّياعة ،وغريهم ،ومن م�سل�سالت البيئة �أي�ض ًا يف
رواية بنف�س اال�سم للأديب الراحل جمال ناجي ،واملخرج عامر فهد ،هذا املو�سم�" :شوارع ّ
ال�شام العتيقة" ،و"كر�سي الزعيم" ،و"عطر
الذي �سيتطرق �إىل م�س�ألة ا�ستغالل الدين واجلن�س لتحقيق امل�آرب ال�شام" يف جزئه الرابع ،و�أي�ض ًا م�سل�سل "احلرملك" الذي يتح ّدث
ال�شخ�ص ّية يف املجتمع ،والبطولة لعابد فهد ،و�سلوم حداد ،و�سمر عن املماليك وفرتة و�صولهم للحكم ،ومنعك�سات ذلك اجتماعي ًا
على ال ّدم�شقيني ،وهو من ت�أليف �سليمان عبد العزيز ،و�إخراج تامر
�سامي ،وغريهم.
ال�سور ّية.
تتعدد الأعمال من نف�س هذه الفئة ،فلدينا �أي�ض ًا" :عن الهوى ا�سحاق ،والبطولة كوكبة من جنوم ال ّدراما ّ
واجلوى" ،و"�أثر الفرا�شة" ،ويحمال الق�ص�ص العاطف ّية امل�ش ّوقة ،يعود ال�شقّ الكوميدي للح�ضور مع �أفول �سنوات احلرب ،ففي القائمة
احل�س الت�شويقي مع جرمية عدد من الأعمال على عك�س املوا�سم ال�سابقة لكن الأبرز "بقعة �ضوء"
و"غفوة القلوب" ،و"اجلوكر" وفيهما ّ
قتل يرافقها �أحداث غام�ضة �إىل �أن تنك�شف ،و�أي�ض ًا "ترجمان يف اجلزء الرابع ع�شر ،يخرجه "�سيف ال�شيخ جنيب ،ملجموعة من
الأ�شواق" امل�سل�سل املُنتَج منذ �أكرث من عامني ،والذي �أفرجت عنه الكتّاب ،وبطولة جنوم الكوميديا يف �سوريا ،و�أي�ض ًا جتربة جديدة
الرقابة هذا املو�سم ،ويحمل �سرية حياة لثالث �شخ�ص ّيات من "كونتاك" من �إخراج ح�سام الرنتي�سي وت�أليف� :شادي كيوان ،ومعن

�سقباين ،والبطولة لوجوه �شا ّبة ،ولعدد من الكوميديني ال�سوريني
املعروفني ،ومن امل�سل�سالت املُنتَجة واملُع َّدة للعر�ض يف رم�ضان:
"كرم منجل"" ،عيلة ع املو�ضة" ،و"حركات بنات" ،و�أي�ض ًا من
امل�سل�سالت التي تندرج يف قائمة الكوميديا الاليت "�أحلى الأ ّيام"
وهو اجلزء الثالث من "�أ ّيام ال ّدرا�سة" الذي �أخرجه �سيف ال�شيخ
جنيب ،و�أ ّلفه طالل مارديني ،و"نا�س من ورق" مل�ؤ ّلفه �أ�سامة كوك�ش
واملخرج وائل رم�ضان.
يبقى للأعمال العرب ّية امل�شرتكة ح�ضورها املت�أ ّلق ،والتي يظهر فيها
العن�صر ال�سوري بق ّوته� ،سواء يف الإخراج �أو البطولة �أو الكادر
الف ّني والتقني ،فاله ّيبة يف جزئه الثالث "احل�صاد" يت�ص ّدر القائمة
ب�أحداث جديدة َت ِع ُد باملفاجئات ،ويخرجه �سامر الربقاوي ،وي�ؤلفه
با�سم ال�سلكا ،والبطولة :تيم ح�سن ،و�سريين عبد ال ّنور ،ومنى
وا�صف ،و�آخرين ،ولدينا "دقيقة �صمت" للمخرج �شوقي املاجري
وامل�ؤ ّلف �سامر ر�ضوان ،وحكاية حمكومان بالإعدامُ ،يفرج عنهما
بظروف مفتعلة ،وينطلقا ب�سل�سلة من املغامرات ،والبطولة :عابد
فهد ،و�ستيفاين �صليبا ،ورنا �شم ّي�س ،و�أخرين.
تتع ّدد م�سل�سالت هذه النوع ّية ،فلدينا "احلالج" و"مقامات الع�شق"،
و"خم�سة ون�ص" ،و"نب�ض" ،و"ورد �أ�سود" ،و"هوا �أ�صفر" ،والتي
�سنذكر عنها مف�ص ًال يف الأعداد القادمة ،ال�س ّيما بعد العر�ض،
ال�سور ّية يف
واملتابعة ،ومناق�شة اجلوانب التي جنحت فيها ال ّدراما ّ
هذا املوا�سم ،والتي �أخفقت فيها �أي�ض ًا.
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!الكارثة اليمنية تنتظر احلل

Yemen Crisis waiting for Solution!
Sign this Petition: www.change.org/YemenCrisisRefugees
More info : www.YemenCrisis.com
We are : www.YemeniCanadian.Club

Awareness Sponsor

Refugee family says school ignored bullying that caused
daughter, 9, to take own life
Parents say they just want «justice» for their little girl

P

CBC News
arents of a nine-year-old girl who
took her own life say the Calgary
school system failed their daughter
by ignoring how severely she was
being bullied by classmates.
"I told them there is something bothering my
kid, people are mocking her, intimidating
her, and bullying her, but nobody was really
listening to me," said Nasra Abdulrahman,
the girl's mother, speaking through an Arabic
interpreter.
Amal Alshteiwi took her own life after her
mother says bullying at her northeast school
went unchecked for months.
Friends of the family say that could be because
concerns raised with the school were lost in
translation, and much of the bullying was
done in Arabic, so went unnoticed by Englishspeaking staff.
"When I told her [teacher] my daughter is not
really feeling well, something is wrong with
my daughter … [the] teacher said maybe she
has some problems at home but not here at the
school," Abdulrahman said.
She said instead of supporting her daughter,
the teacher applied more pressure on the girl
and that bullying ramped up in the two weeks
before her death.

Amal's brother Abedalla, who is in Grade 5,
said the bullies targeted his sister's looks and
the fact that she wore the hijab.
She left behind five brothers and sisters, as
well as her mother and father. The family
came to Alberta three years ago as refugees
after fleeing war-torn Syria.
The Calgary Board of Education has said an
investigation following Amal's death found
no evidence of bullying, and on Sunday the
board's chief superintendent would not say
if the CBE has plans to change any policies
or launch an internal investigation following
Amal's death.
"This is a terrible tragedy, for this family, for
any family, and our hearts are breaking," said
chief superintendent Christopher Usih.
"We are taking this matter extremely
seriously."
Dr. UnatiMakiwane, a family physician in
Calgary, was one of those in attendance at the
superintendent's media availability.
"Mostly I came because I'm tired of treating
pediatrics with mental health issues because
of bullying," she said.
"I would love to see something different."
Usih said the board has processes in place to
deal with reports of bullying, and that steps

are taken to ensure concerns are addressed
appropriately.
He said privacy concerns prevent him from
speaking to the specifics of Amal's case and
how it was handled.
The family said the processes in place just
aren't enough.
"We just want justice for our daughter," said
Amal's father Aref Alshteiwi.
"She was a very good girl. I accept this is our
fate … but I'm still in shock what happened to
my daughter."
The Calgary Police Service said multiple
interviews were conducted immediately
following Amal's death, but found no evidence
of foul play.
Where to get help:
• The Calgary Distress Centre has a 24-hour
crisis line: 403- 266-HELP (4357)
• The AHS Mental Health Help Line is also
available 24 hours: 1 -877- 303- 2642
• Call the Canada Suicide Prevention Service
at: 1 -833- 456 -4566
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City of Toronto issues its
first-ever green bond

capital projects for sustainable clean public
transit infrastructure.”
Eligible projects are capital projects that
meet the City’s environmental objectives
including:
mitigation and adaptation to the effects of
climate change
abatement and avoidance of GHG emissions
resource recovery and a hierarchical approach
to waste management, and
air, water and soil pollution prevention and
control.
More information about the City’s Green
Debenture Program is available at https://
www.toronto.ca/city-government/budgetfinances/city-finance/investor-relations/.

T

he City of Toronto today issued
an inaugural green bond offering
of $300 million. Toronto is one of
the first municipalities in Canada
to establish a Green Debenture Program with
net proceeds to finance capital projects that
mitigate, and adapt to, the effects of climate
change.
“This is one more way the City of Toronto
is demonstrating our commitment to being
a clean, green and sustainable city,” said
Mayor John Tory. “The funds from the green
bonds will ensure that we can make important
investments to maintain and improve the
health of the environment for present and
future generations.”
This $300 million issue with a 30-year
maturity and a coupon interest rate of 3.20 per

cent, will mature on August 1, 2048 and settle
on August 1, 2018. This represents the lowest
borrowing cost the City of Toronto has been
able to achieve for a 30-year term.
“The low cost of borrowing will help us
to finance more key capital projects that
support the City’s environmental goals,
improve our health and grow our economy,”
said Councillor Gary Crawford (Ward 36
Scarborough Southwest), Chair of the City’s
Budget Committee.
“It’s expected that domestic and global
emerging interest in environmentally and
socially responsible investments will allow
the City to be a regular issuer of green bonds,”
said Joe Farag, Interim Chief Financial Officer.
“The proceeds from the City’s inaugural
green bond will be used exclusively to finance

Toronto is Canada’s largest city, the fourth
largest in North America, and home to a diverse
population of about 2.8 million people. It is
a global centre for business, finance, arts and
culture and is consistently ranked one of the
world’s most livable cities.
For information on non-emergency City
services and programs, Toronto residents,
businesses and visitors can visit http://www.
toronto.ca, call 311, 24 hours a day, 7 days a
week, or follow us on Twitter at http://www.
twitter.com/TorontoComms, on Instagram
at http://www.instagram.com/cityofto or
on Facebook at http://www.facebook.com/
cityofto.
Media contact: Paula Chung, Strategic
Communications, 4161649-392-, Paula.
Chung@toronto.ca

Listening and Learning to Support Agri-food Businesses

O

ntario continues to look for
meaningful ways to reduce red
tape

Ministry of Agriculture, Food and
Rural Affairs
WOODBRIDGE - Ontario's government is
working for farmers and agri-businesses to
reduce unnecessary red tape, cut costs and
help businesses grow, so they can succeed and
create good jobs now and in the future.
Ernie Hardeman, Minister of Agriculture,
Food and Rural Affairs, and Michael Tibollo,
Minister of Tourism, Culture, and Sport,
met in Vaughan today with food processors
and agribusiness representatives to discuss
the impact of red tape and to reiterate the
government's ongoing support to make it
easier to do business in Ontario.
"Over the last number of months, we have
consulted with farmers and processors at
roundtables across Ontario on opportunities

to grow their business," said Hardeman.
"And we are already making progress.
We are modernizing Ontario's financial
protection programs for farm businesses and
identifying ways to streamline the licensing
and certification processes for more than 20
programs that OMAFRA delivers."
"We are listening to the people of Ontario,
including in my riding of VaughanWoodbridge, and keep hearing that layers
of government red tape are weighing down
businesses with piles of paperwork, high fees
and added stress," said Tibollo. "We cannot
allow excessive red tape to keep strangling
businesses and driving jobs and investment
out of Ontario."
As outlined in 2019 Ontario Budget, reducing
the burden of unnecessary, outdated or
duplicative regulations that hurt the ability
of Ontario businesses to compete and create
jobs is a top priority for the government. To
meet the target of providing businesses with

over $400 million in ongoing savings from
their compliance costs, the government will
be introducing red tape reduction legislation
throughout its mandate.
Quick Facts
• On April 2, the Ontario legislature passed
the Restoring Ontario's Competitiveness Act.
The Act will reduce regulatory burdens in 12
sectors, helping job creators thrive, create and
keep good jobs.
• A research paper from the Munk School of
Global Affairs and Public Policy in Toronto
shows that Ontario has the highest cost of
complying with regulations of any province
- $33,000 per business per year. This is well
above the $25,000 to $27,000 range in most
other provinces.
• The Ontario government is aiming to reduce
regulatory red tape affecting businesses by 25
per cent by 2020.
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10,000 opioid-related deaths recorded
in Canada from 2016 to 2018

M

Jackie Dunham, CTVNews.ca Staff

ore than 10,000 Canadians
have died from opioid-related
overdoses in two-and-a-half years,
according to new data released by
the Public Health Agency of Canada.
The new statistics, published on Wednesday,
showed there were more than 10,300 deaths as
a result of an apparent opioid-related overdose
from January 2016 to September 2018.
During the first nine months of 2018 alone,
PHAC said 3,286 Canadians died from
apparent opioid-related overdoses. Of those
deaths, the data shows that 93 per cent of them
were accidental.
The deadly drug fentanyl was cited as a main
contributor to the crisis, with fentanyl or fentanyl-

related substances blamed for 73 per cent of the
deaths from January to September 2018.
“The data show that fentanyl and other
fentanyl-related substances continue to be a
major driver of this crisis,” PHAC said in a
statement.
The public health agency said the crisis is
impacting the entire country, with British
Columbia, Ontario, and Alberta seeing the
highest rates of deaths.
Between January and June 2018, PHAC said
most accidental deaths occurred among males
(76 per cent). What’s more, the vast majority
of apparent opioid-related deaths were among
young and middle-aged adults, the data
showed.

Ontario Adds New Express GO Trains
on the Lakeshore East Line
Making Life Easier

Making Life Easier

5

TORONTO—Today, Transportation
Minister Jeff Yurek announced new
express GO Train service on the
Lakeshore East line that will offer more
choice for transit users and commuters
travelling from Oshawa, Whitby, Ajax
and Pickering starting tomorrow.

"Ontario's government is putting
people first by investing in public
transit to shorten commutes and get
people moving faster, so that they can
spend more time on what matters most
to them," Yurek said.
The new express train service is
in addition to improvements our
government introduced including:
• 15-minute midday service between
Oshawa GO Station and Union Station
from Monday to Friday, representing
a total of 27 new train trips and a
doubling of midday, weekday service.
• The opening of new Park and Ride
lots in Durham Region to make it
easier for commuters and transit users
in Oshawa and Courtice to connect
with the GO Train at Oshawa GO.
• Allowing kids 12 and under to ride
free on GO Transit.
"By offering more trips when customers
need them most, we're making GO an

even better fit for our customers' busy
lives," said Phil Verster, President and
CEO of Metrolinx. "We are growing
services for our customers every few
months and we are committed to
continuously improving how we serve
the communities that rely on us each
and every day."
"When we build and invest in
transportation, we're getting people to
work, to home, to friend, and family
faster - these are the things that matter
- making life easier and making
Ontarians more productive," said
Yurek.
Trip details:
• A new weekday morning express GO
Train leaving from Oshawa GO Station
at 7:50 a.m., then serving Whitby,
Ajax and Pickering GO stations before
arriving at Union at 8:42 a.m. This
train will have 12 cars.
• The return trip will leave Union
Station at 4:50 p.m., running express
to Pickering GO Station, then stopping
at Ajax and Whitby GO stations before
arriving at Oshawa GO Station at
5:43 p.m. This train will also have 12
coaches.
Source : Ontario News

Federal Health Minister Ginette Petitpas
Taylor said the new numbers are a reminder
of the “significant impact” the opioid crisis is
having on Canadians.
“Each death is a tragedy that takes its toll on
families, friends and communities,” she said
in a press release on Wednesday.
In response to the ongoing crisis, Taylor said
the federal government has proposed additional
funding of $30.5 million over five years as
outlined in its 2019 budget. Additionally, she
said the government would provide another
$1 million in ongoing funding for “targeted”
measures to address “persistent gaps” in harm
reduction and treatment.
Source : ctvnews
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Ontario to Provide Estate Tax Relief for Families

P

roposed changes would reduce
burdens on grieving loved ones.
Ministry of Finance

Ontario's Government for the
People is proposing to provide tax relief to
families when they need it most by reducing
and simplifying the Estate Administration
Tax.
"We are working to make life easier and
more affordable for the people of this
province. That starts with giving people
relief — particularly in times of worry and
grief when they need it the most," said Vic
Fedeli, Minister of Finance. "This is all
about compassion and respect for families,
putting people first during a difficult time in
their lives."
The death of a loved one is a difficult time
for a family. That is why Minister Fedeli
announced today proposed changes to the
tax that would, if passed, eliminate the

estate tax on the first $50,000 of the value of
the estate. All larger taxable estates would
receive a tax cut of $250. Ontario currently
has one of the highest tax rates.
The government also intends to make it easier
to file estate tax returns by extending the
filing deadlines from 90 days to 180 days so
grieving families have more time to respond
to the death of a loved one. The deadline for
filing amendments to the returns would also
be extended from 30 days to 60 days.
In addition, the government will continue
to explore options to provide further
Estate Administration Tax relief, including
additional tax relief in respect of charitable
donations.
"We're moving to ease the burden on
grieving loved ones. It's the compassionate
thing to do," said Fedeli. "This is how our
government is protecting what matters
most."

Quick Facts
Currently, there is no Estate Administration
Tax payable on estates of $1,000 or less. For
all other taxable estates, the tax is applied
at $5 for every $1,000 of the first $50,000
of the value of the estate, and $15 for every
$1,000 of the rest of the estate.
The proposed changes would mean
the Estate Administration Tax would be
eliminated for the first $50,000 of estate
value effective January 1, 2020. This would
mean that about 2,500 taxable estates won’t
pay the tax, and the tax would be reduced by
$250 for taxable estates larger than $50,000.
In 2020, there will be an estimated 30,000
taxable estates.
Ontario intends to extend the deadline for
filing information returns from 90 days to
180 days, and amendments on those returns
from 30 days to 60 days.
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Ontario Making the Automotive Sector
Open for Business and Open for Jobs

3

Premier Doug Ford reinforces Budget commitment to help create good jobs and fight for Ontario workers

M

ARKHAM
—
Ontario's
government is providing real
relief to job creators and making
Ontario open for business
with the introduction of the 2019 Budget,
Protecting What Matters Most.Today, Premier
Doug Ford joined Todd Smith, Minister of
Economic Growth, Job Creation and Trade, at
Veoneer Canada Inc. to congratulate them on
forecasting the creation of 300 new jobs and
to reinforce the government's commitment to
help businesses invest and grow in Ontario.
"Congratulations to Veoneer for making this
investment in our province. Job creators are
getting the message that Ontario is open for
business and open for jobs," said Ford. "With
our Ontario Job Creation Investment Incentive
bringing real relief to job creators and the
Driving Prosperity strategy making our auto
industry more competitive, we are making
Ontario a leading destination for investment
and job creation."
Veoneer is the world's largest company solely
focused on safety electronics, advanced
driver-assistance systems, and collaborative
and automated driving. Veoneer's team of
engineers and production workers is changing
the way people drive and making roads safer.

getting Ontario back on track and making it
easier for businesses to grow and create jobs
across the province by:

engine of Confederation again," said Ford.
"And in Ontario, open for business must mean
open for jobs."

• Saving businesses $3.8 billion in corporate
tax relief over six years through the Ontario
Job Creation Investment Incentive and $5
billion total in 2019, along with taking other
actions to reduce costs for businesses and
support job creation;

Quick Facts

• Modernizing Ontario's business support
programs through the Open for Jobs Blueprint,
including reviewing grant programs to improve
regional economic development;

• Since June 2018, 123,200 jobs have been
created across Ontario.

• Reducing regulatory barriers through the
Open for Business Action Plan (saving
businesses over $400 million in ongoing
compliance costs);
• Implementing the 10-year Driving Prosperity
auto sector plan, investing $40 million over
the next three years; and
• Fighting the federal government's carbon
tax.

"Our government is committed to creating an
environment where businesses, like Veoneer,
can invest, grow and create good jobs right
here in Ontario," said Smith. "That's why we
are cutting red tape, reducing business costs
and acting on our 10-year plan for the auto
sector. There's never been a better time to
invest in Ontario."

"Markham is at the centre of Canada's largest
automotive innovation hub and companies
like Veoneer are leading the charge," said
Markham Mayor Frank Scarpitti. "This is the
way of the future and the talent we have here is
transforming the way we do business and the
way we use the latest technologies. As auto
companies continue to invest in our region
and in our province, at the City of Markham
we will continue our efforts to attract and
retain skilled workers and engineers who are
transforming the auto industry."

The Ontario government's 2019 Budget,
Protecting What Matters Most, is focused on

"After 15 years of job-killing red tape and tax
schemes, Ontario is ready to be the economic

on Boeing,s MAX jets
approach” in how it weighs its requirements
for reintroducing the jets into service.
Air Canada’s rival, Westjet Airlines, declined
to specifically address Garneau’s comments,
but the carrier follows all Transport Canada
recommendations, a company spokeswoman
said by email.
Reporting by Sanjana Shivdas in Bengaluru
and Allison Lampert in Montreal; Editing by
Peter Cooney
Source : Reuters

• Protecting What Matters Most is the
government's proposed plan to balance
the budget in a responsible manner while
protecting front-line services like health care
and education.

• In 19- 2018 , the government saved $3.2
billion by finding efficiencies and reducing
spending without compromising front-line
services.
• Ontario’s Open for Business Action Plan has
set two targets for 2020 to help businesses keep,
grow and create good jobs: to save Ontario
companies at least $400 million per year in
the cost of complying with regulations and to
reduce the number of regulatory requirements
affecting businesses by at least 25 per cent.
• The government is also keeping Ontario
open for business and open for jobs by
fighting the federal government’s job-killing,
unconstitutional carbon tax with every tool at
its disposal. This year, the federal carbon tax
will cost a typical Ontario household an extra
$258. That number will rise to $648 by 2022.
• The federal carbon tax will impact every
sector of our economy. By 2022, it will add
as much as $774 million to the annual cost
of heavy duty transportation in Ontario and
will increase annual heating costs for Ontario
hospitals by $27.2 million.
Source : Ontario News
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Ontario Seniors Receive More Support
with Publicly-Funded Dental Care

T

ORONTO —Senior citizens in Ontario
deserve to be respected and live in
dignity. Often obstacles and finances
have prohibited some seniors from
being able to receive the dental care they require.
Ontario is protecting what matters most by
providing low-income seniors access to quality
dental care through a new publicly-funded dental
care program that will begin in late summer
2019.
Today, Raymond Cho, Minister of Seniors and
Accessibility and Christine Elliott, Deputy
Premier and Minister of Health and Long-Term
Care, were at Taibu Community Health Centre
in Toronto to announce an annual investment of
$90 million for publicly-funded dental care for
seniors, when fully implemented.
«No senior in Ontario should go without
quality dental care,» said Minister Elliott. «Our
government continues to put patients at the centre
of care by providing seniors with the support they
need to access high-quality and affordable dental
care. We are taking another step in creating a
sustainable and connected public health care
system that is built for the people and for the
future.»
Ontarians aged 65 and over with an income
of $19,300 or less or couples with a combined
annual income of $32,300 or less, who do not
have dental benefits, will qualify for the Ontario
Seniors Dental Care Program. The services
will be accessed through public health units,
community health centres and Aboriginal Health
Access Centres across the province.
«The health and well-being of seniors across
the province is one of our government,s top
priorities,» said Minister Cho. «For many lower
income seniors, it is hard for them to access
affordable dental care. This program is putting
seniors first by providing the essential services
they need and deserve.»

Untreated oral health issues can lead to chronic
diseases and a reduced quality of life, while also
creating a reliance on emergency departments
already under increased capacity pressures.
«This is another example of how our government
is engaging and listening to patients, caregivers
and frontline health care providers on ways to help
end hallway health care,» said Minister Elliott.
«Dental care for seniors will provide them with
the right care and avoid preventable emergency
department visits.»
QUICK FACTS
• In 2015, there were almost 61,000 hospital
emergency visits for dental problems, at a cost
to Ontario’s health care system of approximately
$31 million.
• Two-thirds of low-income seniors do not have
access to dental insurance.
• Once the program is launched, seniors will be
able to get an application form from the ministry’s
website or public health unit. Applications will
be assessed, and eligible clients will be enrolled
in the program.
• By winter 2019, the program will expand to
include new dental services in underserviced
areas, including through mobile dental buses and
an increased number of dental suites in public
health units.
Ontario News

Air Canada pilots reviewing aircraft systems
(Reuters) - Air Canada said on Thursday its Boeing
Co 737 MAX pilots were reviewing aircraft
systems and alternative flight conditions for the
grounded planes, and the carrier would decide on
further training pending final recommendations
from regulators.
On Wednesday, Canadian Transport Minister
Marc Garneau called for pilots to receive
simulator training for Boeing’s new 737 MAX
software, going beyond a draft report by a U.S.
Federal Aviation Administration-appointed
board, which recommended additional training
without requiring a simulator.

Boeing is working to deliver to global regulators
a software update and new training proposals for
the MAX following a Lion Air crash in Indonesia
in October and an Ethiopian crash in March,
which killed 346 people combined.
Boeing said on Wednesday it was making “steady
progress” on the path to certifying the software
update and had made the final test flight before a
certification flight.
Air Canada said it was the only carrier in the United
States and Canada with 737 MAX simulators.
The country’s largest carrier said it was pleased
to see the Canadian government take a “rigorous

