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خواطر عن ال�صديق اجلميل جوجل
و يف انتظار و�صول الإبن ال�صال »العقل«

3
القوا�صم امل�صرتكة

وحدتنا اأم ق�صمتنا؟

2

�صوري من القادمني اجلدد ينقذ عائلة 
11كندية من احلريق وهم نائمون

برنامج اآباء مراعون
 Caring Dads Program 24
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Mississauga is Celebrating
Multiculturalism Day

Bonnie Crombie

"Tonight, we're lighting the clock 
tower red and white to celebrate 
Multiculturalism Day. Mississauga 
is a welcoming city whose identity 
has been shaped by the culture and 
traditions of residents from 200+ 
countries. Today we celebrate what 
makes us unique and look towards 
our bright and promising future."
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بقلم رئي�س �لتحرير معتز �أبوكالم 
�إحدى مدن  �ل�سيدة بوين كرومبي, عمدة مدينة م�سي�ساغا,  �سمعت من 
كند� �ملتعددة �لثقافات, �أن تعد�د �لأديان و�للغات يف كند� يزيد عن مائتي 
لغة ومائتي دين خمتلفني متاما. �أ�سف لذلك مئات �أخرى من �جلن�سيات 
و�لثقافات و�لأعر�ق و�لعاد�ت و�لتقاليد و�لطقو�س �ملتباينة �لتي ي�سعب 
ح�سرها يف بلد مثل كند�, بعد �سماع ذلك, �أ�سابتني �حلرية و�لده�سة 
وقلت كيف يتعاي�س ويتفاهم هوؤلء مع بع�سهم �لبع�س يف �لبلد �لو�حد يف 
ظل هذ� �لإختالف و�لتباين و�أين هي �لقو��سم �مل�سرتكة �لتي جتمعهم!!!! 
�لعربية  �لبالد  بني  �مل�سرتكة  �لقو��سم  هل  �حلليم  يحري  �لذي  و�ل�سوؤ�ل 
وعاد�ت  وتر�ث  ودين  وجغر�فيا  وتاريخ  لغة  من  روؤو�سنا  �سدعت  �لتي 

وتقاليد, ��ستطاعت �أن توحد �لعرب �أم ز�دت يف فرقتهم؟؟

�سوؤ�ل حمري فعال.

�لو�قع  من  جتربتني  �لب�سيطة,  بروؤيتي  �ساأ�ستعر�س  �ل�سياق  هذ�  يف 
�ملعا�سر.

�لتجربة �لأوىل: جتربة �لعي�س يف ظل �لقو��سم �مل�سرتكة ومثال على ذلك 
�ملجتمعات �لعربية عموما. هذه �ملجتمعات �لتي عا�ست بل رزحت مئات 
ودين  وجغر�فيا  وتاريخ  لغة  من  �مل�سرتكة  �لقو��سم  وهم  حتت  �ل�سنني 
وعاد�ت وتقاليد و�لتي من �ملفرو�س �أنها م�سرتكة و�ملفرو�س �أنها تقوي 
ول ت�سعف, جتمع ول تفرق ولكن و�قع �حلال مل يف�سي �إىل ذلك وخيبة 
�لأمل جترعها �لعرب جميعا ومل تزيدهم تلك �لقو��سم �إل ق�سما للظهور  
وتبديد� للطاقات وفتور� للهمم وقتال لالأحالم, فما نفع �للغة �مل�سرتكة 
و�لتاريخ  �مل�سرتكة,  و�جلغر�فية  �لتاريخ  فائدة  وما  �لتفاهم  �نعدم  �إذ� 
دين  فائدة  ما  و�لأق�سى  و�لأدهى  بل  ومفتتة  مق�سمة  و�لبالد  مزور  جله 
م�سرتك وهناك طو�ئف متناحرة �ختطفت �لدين وحولته �إىل) تار�ت(, 
يتلذذ ويتقرب �أ�سحابها �إىل �هلل زلفا )ح�سب معتقد�تها �لو�همة( باإبادة 
موؤمنون  هوؤلء  رحمة, هل  دون  �لبع�س  بع�سهم  وتقتيل  �لبع�س  بع�سهم 
حقا �أم جمرمون فارين من �ل�سجون �أم جمانني �ساردين من �مل�سحات 

�لعقلية �أم ماذ�؟؟

�لتجربة �لثانية: جتربة �لقو��سم �لغري م�سرتكة, و�لتجربة �لكندية خري 
مثال على ذلك, حيث �أثبتت �أنها جتربة مبنية على �إر�ساء �لعدل و�مل�ساو�ة 
بني �جلميع وما يحتاجه �أي مو�طن للعي�س و�لتعاي�س يف جمتمع كهذ� هو 
قانون عادل يكفل �حلقوق و�لو�جبات  للجميع وي�سودهم على حد �سو�ء, 
جمتمع ي�سعر �ملو�طن فيه باأن �لإختالف و�لتنوع قيمة مكت�سبة, فاليهودي 

ذلك  وغري  و�لعلماين   و�لالديني  و�لبوذي  و�ل�سيخي  و�مل�سلم  و�مل�سيحي 
ممن خلق ربي وبرء, كل منهم ي�سعر باأن حقوقه يف ميز�ن �لعدل و�لقانون 
تعدل حقوق �أي مو�طن �أخر �سو�ء كان حاكما �أو م�سوؤول �أو مو�طنا عاديا. 
و�أن هذه �حلقوق و�لو�جبات يكفلها �لقانون �لذي يعلو �جلميع ول يعلوه 

�أحد دون �لنظر يف عرق �أو دين �أو طائفة �أو حم�سوبيات.

�إختالفهم  على  �جلميع  فيه  ويتعاي�س  �لعليا  �لقيم  بهذه  يتمتع  جمتمع 
�أن ي�ستمر ويعمر هذه �لأر�س. وكيف ل  له  مبحا�سنهم وم�ساوؤوهم يحق 

يكون له ذلك و�لعدل �أ�سا�س �حلكم.

يف  �مل�سرتكة  �لقو��سم  باأن  لندرك  بعيد  زمن  منذ  ورمبا  �لآو�ن  �آن  لقد 
مو�زين �حلكم و�لعدل وقيادة �لدول تتحول �إىل قو��سم هد�مة ل بناءة 
�لعدل  بقيم  مرت�فقة  تكن  مل  �إذ�  �ل�سمال  على  �سفر�  قيمتها  وت�سبح 
و�مل�ساو�ة بني �لنا�س وهذ� �ملبد�أ ينطبق حتى على �أفر�د �لأ�سرة �لو�حدة, 
�لبع�س  بع�سهم  �أن�سفو�  يكونو� قد  �أب يجمعهم مامل  تلمهم ول  �أم  فال 

وحفظو� حقوق بع�سهم �لبع�س ومل ياأكلوها ظلما وجور�. 

فهل �سيعت �أمة �لعرب �لبو�سلة, و�أ�سابت نف�سها يف مقتل ومل تدري!!

فعن �أي قو��سم م�سرتكة تتحدثون!!

خال�سة �لقول, ل لغة �ل�ساد جتمعنا ول دين يع�سمنا ما مل يقرتن ذلك 
بقانون عادل ي�ستظل بظله �حلاكم و�ملحكوم على حد �سو�ء دون مو�ربة �أو 
حماباة لفئة دون �أخرى �أو طائفة دون �أخرى وخالف ذلك �سيبقى �حلال 

ُفوَن(. ُ �مْلُ�ْسَتَعاُن َعَلى َما َت�سِ ْبٌ َجِميٌل َو�هللهَّ من �سيئ �إىل �أ�سوء. )َف�سَ

�لقو��سم �مل�سرتكة وحدتنا �أم ق�سمتنا

منذ �أيام كنت على �لهاتف مع �أحد �لأ�سدقاء �ملعلنني يف جملة �أيام 
كندية هذه ود�ر حديث بيننا حول و�سع �لأ�سو�ق وكيف ميكن زيادة 
�لرتويج للمنتجات وما �إىل ذلك.. �ملهم بالأمر �أنه بعد �إنتهاء �ملكاملة 
بلحظات خطر ببايل هذ� �خلاطر و�أحببت �أن �أ�سارككم به, وهو �أن 

نطلق �سعار �أو معادلة �سهلة وب�سيطة عنو�نها مثاًل,
�لأ�سو�ق".  �نتعا�س  �ملنا�سب → �ل�سعر   + �جلودة   = �لن�سيحة   "
على  مثاًل  هنا  �ملعلن  �سديقي  من  و�ساأتخذ  �ملعادلة,  بهذه  �ملق�سود 
�أح�سبه  لأين  جيد  �أمر  فهذ�  له  دعاية  �لأمر  هذ�  �أُعتب  )ولو  ذلك 

ي�ستحق ذلك(. �ملثال هو:
لو �أن �سديًق ما "ن�سح" �سديق له باأن يتناول �لطعام يف مطعم "باب 
توما" مثاًل �ملُفتتح حديثًا يف كند�, نكون هنا قد حققنا �ل�سق �لأول من 
�ملعادلة �آنفة �لذكر وهو �لن�سيحة. و�إذ� ما قابل �سديقي �ملعلن, �لأخ 
ب�سام, هذه �لن�سيحة �أو هذ� "�لريفريل" referral بتوفري �لطعام 
�ل�سق  لدينا  حتقق  قد  يكون  فهنا  �ملعقول  وبال�سعر  و�لطازج  �جليد 

�لأ�سو�ق  �أن  حتمًا  �إليها  �سن�سل  �لتي  و�ملح�سلة  �ملعادلة  من  �لثاين 
�لأ�سدقاء  �سو�ء  ذلك  على  وق�س  تباعًا,  �ستنتع�س  بدورها  عمومًا 
�أو  �لهجرة  �أو م�ست�ساري  �لعقارية  �لقرو�س  �أو  �لعقار�ت  �لعاملني يف 
�ملحامني  �أو  و�ل�سيادلة  �لأطباء  �أو  �ل�سر�فة,  �سركات  �أو  �ملحا�سبني 
ول يفوتنا �لأخوة �لعاملني يف �سيانة �لكهرباء و�ل�سحية... و�لقائمة 

تطول ول �أريد �أن �أُطيل عليكم. 
و�إذ� ما �أردنا �أن نتاأكد من �سحة هذه �ملعادلة ومدى �أهميتها لأفر�د 
�أي جالية �أو جمتمع فعلينا �أن نتخيل نقي�سها, �أي �إذ� ُقوبلت �لن�سيحة 
�ملنتج  و�لإ�ستغالل من قبل �ساحب  و�لإنتهازية  "�لرفرير" بالغ�س  �أو 
فالنتيجة حتمًا هي �أن �لن�سيحة �ستتوقف بني �لنا�س و�سنخلق �سوقًا 

رديئًا و�ستتال�سى �لثقة بني �لنا�س وفهمكم كفاية. 
ختامًا �أكاد �أجزم, باأن حال �أ�سو�قنا هو من حال �أخالقنا, ولن تتح�سن 

�أ�سو�قنا و�أعمالنا ما مل تتح�سن معامالتنا. »دمتم«
بقلم رئي�س �لتحرير: معتز �أبوكالم 

حال �أ�سو�قنا من حال �أخالقنا
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�لتلفزيونية,  " �لثقافة  بعنو�ن  كتاب  ويف  �لتاأويل  منطق  ��سم  حتت 
�سقوط �لنخبة وبروز �ل�سعبي " يروي �لدكتور عبد �هلل �لغذ�مي ق�سة 
من ق�س�س �لهنود �حلمر.. نحن هنا �أمام م�سافر هندي �أحمر على 
منت طائرة ذ�هبة �إىل �إحدى �ملدن �لأمريكية �لكبى وقد ذ�ب �إثر 
�لقدوم,  �إجر�ء�ت  بعد  ُيرى   يعد  ومل  �لقادمني  و يف زحمة  و�سوله 
�ىل �أن �ساهده رجال �سرطة �ملطار يف �سالة ��ستالم �لأمتعة, وبعد 
يومني, جال�سًا بال حر�ك وغافيًا رمبا, وعندما �ساألوه عن �سبب بقائه 
جال�سًا هكذ� دون �أن ي�ستلم حقائبه قال : لقد و�سل ج�سمي ب�سرعة 
ولكن روحي مل ت�سل بعد, ويف رمزية �لو�قعة ي�ست�سف موؤلف �لكتاب 
معنى عميقًا من معاين �لتكنولوجيا �حلديثة " حيث تتحرك �ملاديات 

ب�سرعة مذهلة بينما لت�سل �لذهنيات �ىل �سرعة مماثلة"..

ما تعنيه حكمة �لهندي �لأحمر بالن�سبة لنا ليخرج كثريً� عن هذ� 
�ل�سياق مع بع�س �لإختالف ل�سك, �إمنا يف �ملجمل, تكاد حماكمتنا 
�لذهنية تتو�رى خلف حركة �أ�سابعنا على �لالب توب و�أزر�ر �لآيفون 
قيمة  بني  �لأحيان  من  كثرٍي  يف  جدً�  كبريًة  �مل�سافة  وتبدو  كمثال, 
�لتقنيات �لتي ننعم بها وبني �أد�ئنا فيما نكتب ونن�سر ون�ستعري " كي 
ل �أقول نتبنى   مقاطع لي�ست لنا " ؟  يرى �ملرء هذ� جليًا باإجر�ء 
 , �لفريدة  �لعلمية  �لهبة  هذه  مع  تعاملنا  كيفية  يف  ب�سيطة  ح�سبة 
زمنني  بني  �لفارق  يتاأمل  �أن  ب�سهولة  �ملرء  ي�ستطيع  عامة  فب�سورة 
�ليه  �آل  ما  ثم  �لإجتماعي  �لتو��سل  و�سائط  بروز  : ماكنا عليه قبل 
�لإت�سال,, وميكن  ثورة  �لنوعية يف  �لنقلة  بعد حدوث هذه  �حلال  

ت�سنيف �لفارق يف بع�س �لأمثلة وفق ما يرى كٌل منا :: 

مرجعية  باختالف  يتبدى  عائلي  �جتماعي  فارٌق  �لأول  �لفارُق   -
هما  �لأبو�ن  كان  مثاًل  بالأم�س  و�لأبناء,  �لآباء  جيل  بني  �ملعلومة 
�ملرجع �لذي ي�ستعني به �لإبناء.. �ليوم, ومع بر�عة �لأجيال �جلديدة 
قيا�سًا مل�ستوى �لإملام �لتقني عند �لأهل, �أ�سبح عقل �لأبناء وم�ستوى 
�لقيمة  عن  �لنظر  بغ�س  �ملعلوماتي  �ملرجع  هما  لديهم  �لدر�ية 
�ل�سغار  �لأحفاد  بل   " �أبناءنا  ن�ساأل  �أل�سنا  �لإجتماعية,  �لرتبوية 
�أحيانًا ودون خجل �أو تردد عن حّل ملع�سلة نو�جهها على �لكومبيوتر 
لنا  �لأبناء  �أحد  يقول  عندما  �أكرث  باحلرج  نح�س  و�ل�سنا  ؟..  مثاًل 
�أنت ت�ساألني عن �أمر يتغري بني �سوؤ�لك  – " بابا,  – وبكل �سر�حة 
بالأم�س و��ستف�سارك �ليوم, حتى �أنا وجيلي  جتاَوَزنا �لزمن وب�سدق  

يا �أبي جّر�ء �سرعة تطور تقنية �إير�د �ملعلومة وب�سكل مذهل..

- �لأمر �لنوعي �أو �لفارق �لثاين - وهو على قدر من �لأهمية كبري 
�لإبد�ع  بني  و�لفارق  و�لن�سر  �لنقل  يف  و�لأمانة  �لدقة  " م�ستوى   -
كمًا  ن�سبيًا   �لغزيرة  قر�ء�تنا  فرغم   ," �لغري  عن  و�لنقل  �لذ�تي 
ونوعًا وعلى م�ستوى �لعلوم و�لفنون و�لآد�ب وعلى �متد�د عقود من 
�لزمن " ل �أذكر �أنني مررت ولو مرة و�حدة بكلمة " منقول " دون 
حتديد �مل�سدر و�لزمن وهوية �لكاتب : منقول ممن ومن �أين ومتى 
؟.. فكلمة منقول �ملتد�ولة " بكرم حامتي " يف �أيامنا على �سفحات 
�لفي�سبوك ومن�سات �لتو��سل �لإجتماعي مثاًل ل تعني �لأمانة  كما  
نقلَت  �لذي  �لنا�سر  وهوية  �مل�سدر  حتديد  من  لبد  �لناقل,  يتّوهم 
تخاطبك يف  �ملخت�سة  و�ملجالت  �ملو�س�سات  بع�س  �أن  و�أذكر  عنه,, 
�سروطها قبل ن�سرها ملادتك وتدعوك �ىل ذكر م�سادِرك �لتي عدَت 
�ليها,  لي�س يف هو�م�س �لبحث فقط و�إمنا يف �ملنت �أي�سًا , ولن يبتعد 
عندما  �ملعتمدة  �سبه  �لوثيقة  يف  و�ل�سدق  �لأمانة  جانب  عن  �ملرء 
يلتفت �ىل مايحدث �أحيانًا يف عامل " �لفوتو�سوب " �أو يف علم وفن 
�لتذويق و�لتعامل مع �ل�سورة �ملتاحة بني �أيدينا , بل حتى مع ترميم 
�أمر يحتاج وقفة بحد  �أ�سلية, وهذ�  �أن تكون  وتلوين وثيقة يفرت�س 

ذ�ته وهو يذكّرين �ىل حد ب�سوؤ�ل عن طبيعة فهمنا لعمليات �ملونتاج 
يف بر�جمنا �لتلفزيونية وكيف �أن هناك من يعتبه يف بع�س �لأحيان 
�ملونتاج على  �أن ليوؤثر  �لكذب و�خلد�ع, و�سرورة  حالة من حالت 
ومقّدم  ومعد  ك�سانع  يديك  بني  تتوفر  �لتي  �ملادة  و�سدق  فحوى 

لبنامج تلفزيوين حتى لو كان حو�ريًا..

- �مل�ساألة �لثالثة تت�سل بال�سديق "Google " �لذي ليبدو د�ئمًا 
على حق " كقامو�س ع�سري ليجارى ".. �أحقًا ليجارى ؟  وهل هذ� 
�لكالمُ دقيق د�ئمًا ؟, فرغم �أن غوغل ي�سري علميًا و�أحيانًا �ىل �أن 
تدقيق  و  �إ�سناد  و�أنها حتتاج �ىل  تلك غري معتمدة  �أو  �ملعلومة  هذه 
�مل�ستفيد  لدى  يخّلفه  �لذي  فالإنطباع  فاإن ذلك ليكفي,  ومتحي�س 
�لأمينة بال جد�ل, وهنا  �لّدقة و�ملرجعية  من �خلدمة كم�سدر هو 
�خلطورة و�حل�سا�سية, و�مل�ساألة هنا قريبة مثاًل - و�ىل حد ما - مما 
يبثه ويظهره غوغل من وثائق مكتوبة ومرئية كاملو�سوعات �ل�سيا�سية 
�لفيلمية, �أو �أي عنو�ن قريب من هذ� , حلقات يبدو من ��سمها �أنك 
قادر على �لت�سليم مبو�سوعيتها و�عتمادها كمرجع لبحثك ثم لتلبث 
من  كنَت  �إذ�  �سّيما  ملفتة  بن�سبة  و�هٌم  �أنك  تكت�سف  �أن  �لأ�سف  مع 
معا�سري و�سهود �لأحد�ث �لتي تتناولها هذه �حللقة �أو تلك  فتاريخ 
�أحد�ث �ل�ستينيات يف �لوطن �لعربي على �سبيل �لذكر  تاريٌخ قريب 
وعندما  ن�سبيًا,  متاحة  و�لوقائع  و�لفهر�سة,  �لأر�سفة  علم  مبنطق 

تكون �لوقائُع �ملتاحة حارًة فما من د�ٍع للخيال.. 

- �مل�سكلة �لر�بعة  تنامت بالتز�من مع �لزلز�ل �لذي ع�سف بوطننا 
مت  " وما  �ل�سهيد  " �لبوعزيزي  نري�ُن  �ألأفئدَة  �أحرقت  مذ  �لعربي 
 " �ملتد�ول  �لو�سف  " وفق  تون�س  يف  �ليا�سمني  ثورة  با�سم  �عتماده 
ذ�ك  يتبّدى  , حيث  �لعربي  �لربيع  �أخرى هي  ت�سمية  بحلول  �إيذ�نا 
ما  يلتقط  و�أخذ  �لكامري�  حمل  ملتظاهر  �مليد�ين  �ل�سحفي  �مل�سهد 
تر�ه عيناه, فبد� �مل�سهد فائق �لنبل �إن�سانيًا ل�سك, م�سهد  جذٌع �أو 
كتٌف مّدمى وعلى �لكتف �لآخر كامري� ت�سّور وتوّثق ما تر�ه يغ�س 
و�سفافية  �إن�سانية  ورغم   ," ووثائقيًا  علميًا  �ملادة  قيمة  عن  �لنظر 
�سّيما  معتمدة  وثائقية  مادة  �أمام  باأننا  �لت�سليم  ميكن  فال  �حلالة 
عندما تطّور �مل�سهد �ىل ظاهرة �ملو�طن �ل�سحفي " مبعنى �أن لكٍل 
 ," �ليوتيوب  على  يريد  ما  منها  يبث  �لتي  وقناته  وموقعه  �سحافُته 
وكما �أن يف باطن كل ظاهرة نبيلة م�ساوئ �أحيانًا, فقد �أدت حرية 
�لتناول و�لر�سد �ىل تدين �مل�ستوى و�لقيمة فيما نن�سر و�ىل حدود 

�لعبث غري �ملقبول يف كثري من �لأحيان..

- و�لغريب �أنه مع �ت�ساع و�رتقاء مهنة �لإعالم " كفن وعلم " ومع 
�لثانوية على  �ل�سهادة  �لطلبة حاملي  و�إقبال  �لإعالم  كليات  �فتتاح 
�لإعالمي  �لأد�ء  �نخف�س  �أكادمييًا,  و�ل�سحافة  �لإعالم  در��سة 
يف  مثال  �نخف�س  ومو�سوعًا..  �سكال  �ملتوقع  غري  على  وقيمة  جودة 
�إدر�ك �جلانب �لأخالقي و�لقانوين للمهنة, تر�جع وب�سكل ملحوظ 
يف م�ستوى حرفية ومهنبة �لأد�ء, ويف �مل�ستوى �ملخجل للغة �لكاتب 
 " كلمة  فيكتب  �لأم  �لعربية  بلغته   " �لبدهي  و�ملامه   " �ل�سحفي 
" �سائة  �أنها  �أو كلمة �ساءت على  " مثال  " �أ�ستاز  �أنه  " على  �أ�ستاذ 
عامة  هيئة  عن  �سادرً�  �إعالنًا  �أقر�أ  و�أنا  بالذهول  �أ�سبت  وقد   ,"
– وهي موؤ�س�سة كانت �سرحًا ثقافيًا م�سهودً� به يف  للكتاب  عريقة 
فرتة �ل�ستينيات �لتي ليعرف جيل �لأبناء كم تطورت حركة �لن�سر 
�لأخطاء  عن  يتحدث  �لإعالن  كان  " ؟..  فيها  �لن�سر  ودميقرطية 
 , و�لن�سر  �لإبد�ع  حركة  ويف  �لثقافية  �لأو�ساط  يف  �ل�سائعة  �للغوية 
و�إذ بالإعالن ذ�ته ي�سكو من �سالمة �للغة ومن وقوعه يف فخ �لركاكة 
لغًة و�سياغًة  وب�سكل ملفت, وتقت�سي �لأمانة �أن �أ�سري هنا �ىل بحث 

للكاتب �لعربي �ل�سوري �لأ�ستاذ �إ�سالم �أبو �سكري �لذي لفت �لأنظار 
�لذ�كرة  تلتهم  نو�جه حربًا  " �إننا  بقوله  �جلانب  �ىل هذ�  �أ�سا�سًا  
�حل�ساري  �لأ�سلوب  �ىل  هنا  �ملرء  ي�سري  هل   .." �لعربي  و�لتاريخ 
�لذي �تبعته �لأو�ساط �لر�سمية �لثقافية يف كند� مثاًل �حتفاًل باليوم 

�لعاملي للغة �لعربية و�لذي �أقيم يف مونرتيال ؟..

وجاذب..  مغٍر  �أكرث.. فاحلديث  �لإ�سهاب  فخ  �أقع يف  �أن  �أريد  ل   -
ولكن قلبي مع ذ�ك �لغايف على مقعده يف �ملطار دون �أن ياأخذ حقائبه 
" لأن ج�سمه " د�هم عقله بالو�سول �ملبّكر فجل�َس ينتظُر ذ�ك �لإبن 

�ل�سال " �لعقل "..

 مرو�ن �صو�ف

�صان لور�ن -  مونرتيال –

م�صاء �لثالث  و�لع�صرين من حزير�ن يونيو 2019..

خو�ط��ر ع��ن �ل�سدي��ق �جلمي��ل 
و يف �نتظ��ار و�سول �لإب��ن �ل�سال »�لعقل«
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عامر فوؤ�د عامر
مهّمًة  �سحفّيٍة  ماّدٍة  يف  عطائها  ت�سوغ  مفرد�ٍت  عن  �لبحُث  ُيعدُّ 
�ساّقة, على �ت�ساع �للغِة �لعربّية وغناها! لأن �نتقاء �ملعاين قد ل يفي 
بالغر�س هنا! فاأكرث من خم�سني عامًا على �لعمل �لإذ�عي ل ي�ستحق 
فقط مقاًل مزد�نًا بعبار�ت �لتقدير, و�لمتنان, و�ملحّبة, بل يحتاج 

�أبعد من ذلك بكثري.

خبتها �ليوم تقودنا لأن تكون يف م�سايف َمْدَر�َسٍة ناجحٍة نتعلم منها 
�ملزيد, ون�سعها يف ميد�ن رحلة �إن�ساٍن �سوريٍّ جديد, و�سع ب�سمته 
ة يف جمال �لعمل �لإذ�عي, فمن �إذ�عة دم�سق �إىل مونتكارلو  �خلا�سّ
�لّدولّية فال�سرق من باري�س وعودة �إىل دم�سق من جديد و�إذ�عة �سام 

.F.M

�جلميل  ل�سديقنا  قالت  �ملُفتعلة,  �ل�سدفة  ي�سبه  �لذي  لقائها  عند 
�لفخ  يف  �أوقعتني  "لقد  �لّدم�سقي:  �لتوقيت  نف�س  يف  جمعنا  �لذي 
�لأمر  �أن  ُتدرك  لأنها  �سعيدة,  ب�سحكٍة  ذلك  تبعت  لكنها  �إذً�؟!" 
ناجٌم عن حمّبٍة و�هتماٍم بـ"هيام حموي" �ل�سخ�س �لذي �أ�سفه �لآن 

بالعارف �حلنون.

هيام  يكون  �أن  �ليوم  ملذيع  ميكن  كيف  �حلو�ر,  بد�ية  يف  �ساألتها 
لي�س  �ليوم,  �لتحقيق  �سعب  �لأمر  "هذ�  �إجابتها:  فكانت  حموي؟ 
ل�سبب هيام حموي كمذيعة, ولكن �ل�سبب مرتبط ب�سبغة �ملوؤ�ّس�سات 
�لإعالمّية �حلالّية, فهي مل تعْد ترغب بهذ� �لنمط, فقد تغرّي �لزمن 
بالأ�سلوب  رغبٍة  �ملوؤ�ّس�سات على  �لقائمني على هذه  يعّد  كثريً�, ومل 
عن  يبحثون  باتو�  بل  حياتنا,  يف  �جلمال  عن  يبحث  ومبن  �ملُرّتب, 
�لإثارة كثريً� , وما يجذُب �أكرث, وما يجمُع �إعجاباٍت �أكرث, بلغة هذ� 

�لع�سر "�لكليك و�لاليك" وغريها.

�ل�سحفّية  �ملهنّية,  حياتنا  يف  نادٌر  خمزوٌن  �ليوم  حموي  هيام 
�لتجربة ما ل ميلكه مهنّي على وجه �لأر�س,  �لإذ�عّية, متتلك من 
يف ذ�كرتها خمزوٌن حّي لعدٍد ل يقّدر من لقاء �ل�سخ�سّيات �ملبدعة, 
يحمل  �أن  �لرث�ء  لهذ�  بّد  ول  �لإن�ساين,  �لإبد�ع  جمالت  تنّوع  على 
وهو  �مل�ساريع,  هذه  �إحدى  عن  �سوؤ�يل  كان  لذلك  ة,  خا�سّ م�ساريع 

"بعد  فقالت:  �إجنازه,  يف  و�سلت  و�أين  �ل�سوت"  "متحف  �إن�ساء 
�ل�سوت"  "متحف  ي�سبح  �حلرب,  يف  �لتا�سعة  لل�سنة  و�سولنا 
م�سروعًا موؤّجاًل لت�سع �سنو�ٍت قا�سية, �أمتنى من كّل قلبي بعد �نتهاء 
لدّي  و�سخ�سّيًا  �ملتحف,  هذ�  �إجناز  من  �أمتكن  �أن  �حلرب,  هذه 
فال�سوت  حياتنا,  يف  �ل�سوت  �أهمّية  �إىل  �لنتباه  لفِت  يف  �لرغبة 
�حللو يعطي مفعوله كما مفعول ر�ئحة زهرة �لغاردينيا على �سبيل 
ة,  �ملثال, وكّل حا�ّسة من حو��سنا �لب�سرّية ت�ستمتع بطريقتها �خلا�سّ

و�ليوم ل �أكرث من �ل�سريخ و�ل�سريخ...".

�لذ�تّية,  �لتجربة  وم�ساريع  �ملهنّية  �خل�سو�سّية  يف  معًا  ن�ستطرد 
ي�ستهان  ل  وتعبري  �إح�سا�س  �ساحبة  فهيام  �لكتابة,  جتربة  ومنها 
فماذ�  لنا,  �سوتها  بوح  يف  �سالمًا  �سكنت  �لآذ�ن  وماليني  بهما, 
بعي�س  �أكتفي  "ل  تتحّدث:  ذلك  وعن  �لرو�ية,  كتابة  يف  بوحها  عن 
�حلدث من دون �أن �أفهم �أبعاده, وبد�ية �لرغبة يف كتابة رو�ية كان 
منذ �أربعني عامًا, ولكن �ليوم �أ�سبحُت على درجٍة من �لوعي و�لفهم 
يجعالين �أدرك و�أعي ت�سل�سل �أحد�ث حياتي, وبذلك �ستكون رو�يتي 
عامًا,  �أربعني  �أو  ثالثني  من  و�أجنزتها  كتبتها  لو  مما  بكثري  �أف�سل 

لأنني فهمُت �لأبعاد.

�أ�سئلة ر�فقت  �إليها �ملرء يف حياته, وهناك  كثري من �لأ�سئلة يتطرق 
�أجيال عديدة, ما تز�ل �إىل �ليوم يف تنازٍع بني عديٍد من �لإجابات, 
نهائّيًة  �أجوبًة  �سغت  �أنني  و�أعتقد  �لأ�سئلة  لهذه  �أتطرق  رو�يتي  ويف 

لها".

وفهمت  �لب�سري  �لتنّوع  مع  وتاآلفت  كثرية,  جن�سياٍت  هيام  عا�سرت 
كيف يفكر �لآخر �سو�ء �أكان �سديقًا �أم عدّوً�, فكانت رحالة �سوري 
عب  �سوتها  خالل  من  �ليوم  ز�لت  وما  حياتها,  �سنو�ت  معظم  يف 
�ليوم  حو�رنا  خ�سو�سّية  ويف  �لعامل,  �أ�سقاع  لكّل  �ل�سام  من  �لأثري 
هذه  فكانت  كند�,  يف  �لقاطنني  لل�سوريني  ة  خا�سّ كلمًة  منها  طلبنا 
�لعبارة لهم منها عب منب "�أّيام كندّية": "��ستمتعو� مبا حملتموه 

من �سورّيتكم يف كند�, بل ��ستمتعو� ما ��ستطعتم".

الأيقونة الإن�صانة وال�صوت الدافئ عرب اأثري الوطن واملهجر الإعالمية هيام حموي
�ل�سوت �جلميل له مفعول ر�ئحة زهرة �لغارديني

كندا" يف  �صورّيتكم  من  حملتموه  مبا  ا�صتمتعوا  كندّية:  حموي" لأّيام  "هّيام 

عامر فوؤ�د عامر

��صتديو �صام �أف �إم مع �لزميل عامر

مع �صع �د ح�صني يف �إذ�عة �ل�صرق

يف ��صتديو ر�ديو مونتكارلو
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اأونتاريو جتدد متويل برنامج لدعم امل�صابني بالتوحد بالإ�صتعانة مبر�صدين من م�صاهري املجتمع 
Legends Mentoring Program at Jake's House

14 يونيو 2019
�إن م�ساعدة �لأطفال على بناء �ملهار�ت �لجتماعية, يجعلهم ي�سعرون 

باأنهم جزء من جمتمعهم.
لالأطفال  �أف�سل  نتائج  حتقيق  على  �أونتاريو  حكومة  تعمل   - تورنتو 
و�ل�سباب �مل�سابني بالتوحد من خالل ��ستثمار 325,000 دولر يف 

برنامج خم�س�س لدعم �مل�سابني بالتوحد 

the Legends Mentoring Program at Jake's House

وقالت ليز� ماكلويد , وزيرة �لأطفال و�ملجتمع و�خلدمات �لجتماعية: 
�إىل �مل�سايقة  "يتعر�س �لأطفال و�ل�سباب �مل�سابون بالتوحد غالبًا 
�أن�سطة  على  �لعثور  �ل�سعب  "من  �أقر�نهم".   قبل  من  و�لتحر�س 

�لإر�ساد وما بعد �ملدر�سة �لتي تلبي �حتياجاتهم �خلا�سة. 

من خالل �ل�ستثمار يف بر�مج �لتوجيه , مثل �لب�مج �لتي يقدمها 
�مل�سابني  و�ل�سباب  �لأطفال  مب�ساعدة  نقوم   ,  Jake's House

بالتوحد لالإندماج يف جمتمعنا."

م�ساهري  من  �ملتطوعني  �ملر�سدين  بني  هذ�  �لتوجيه  برنامج  يربط 
منهم  و�لعديد   , �أكرث  �أو  عاًما   18 �أعمارهم  تبلغ  �لذين  �ملجتمع 
�أو  �لأطفال  مع   , �لثانوية  و�ملد�ر�س  �لهوكي يف �جلامعات  فرق  من 
�ل�سباب �مل�سابني بالتوحد وعائالتهم لفرت�ت ترت�وح من ثالثة �إىل 
ت�سعة �أ�سهر.  يزيد �لبنامج من م�ساركتهم �ملجتمعية , وي�ساعدهم 
على تطوير �ملهار�ت �لجتماعية و�ل�سعور بالإندماج وكذلك حت�سني 

عالقاتهم مع �أقر�نهم و�أع�ساء �ملجتمع.

�أ�سافت ماكلويد. "�إننا نعلم �أنه عندما يكون لدى �لأطفال و�ل�سباب 
لتطوير  �لدعم  على  ويح�سلون  �إيجابية  مناذج  بالتوحد  �مل�سابني 

�لعالقات, فاإنهم قادرون على �لعي�س حياة �أف�سل و�أكرث �سعادة".

تورنتو - قام رئي�س �لوزر�ء دوغ فورد �ليوم بزيارة م�ست�سفى �إيتوبيكوك 
�لعام لالحتفال باإجناز برج مري�س جديد و�فتتاحه �لكبري.  توفر 
�لرعاية  باإنهاء  �لأ�سا�سي  �حلكومة  �لتز�م  حديًثا  �ملو�سعة  �ملن�ساأة 

�ل�سحية يف �لأروقة وتقليل �أوقات �لنتظار يف �مل�ست�سفى.

�ل�سحية  �لرعاية  تز�ل  ل  �أونتاريو,  �أنحاء  جميع  يف  �ملجتمعات  يف 
�ملر�سى  يرتك  مما  للم�ست�سفيات,  خطرًي�  حتدًيا  ت�سكل  �لرو�ق  يف 
ينتظرون وقًتا طوياًل للو�سول �إىل �لرعاية �لتي يحتاجون �إليها.  لهذ� 
�ل�سبب ت�ستثمر حكومة �أونتاريو من �أجل �ل�سعب 27 مليار دولر على 
مدى �ل�سنو�ت �لع�سر �ملقبلة يف م�ساريع �لبنية �لتحتية للم�ست�سفيات 
ح�سول  و�سمان  �لأروقة  يف  �ل�سحية  �لرعاية  �إنهاء  يف  للم�ساعدة 

�ملر�سى و�لعائالت على رعاية ممتازة متى و�أين يحتاجون �إليها.

�لأروقة  �ل�سحية يف  �لرعاية  باإنهاء  وعًد�  "لقد قطعنا  فورد:  وقال 
وحماية ما يهم �أهايل �أونتاريو".  "�ليوم, نحن نخطو خطوة �أخرى 
نحو �لوفاء بتلك �للتز�مات من خالل �لفتتاح �لكبري لبج �ملر�سى 
�جلديد �ملكون من �أربعة طو�بق يف م�ست�سفى Etobicoke �لعام 
رعاية  �ملر�سى, مبا يف ذلك  �أف�سل خلدمات  و�سوًل  �سيوفر  و�لذي 
نحر�س  نحن  كهذه,  مب�ساريع  �لولدة.  وحديثي  و�لأمومة  �لطو�رئ 
على ح�سول كل �سخ�س يف �أونتاريو على رعاية عالية �جلودة �لتي 

يتوقعها وي�ستحقها ".

مارتن,  روبن  �لكبري  �لفتتاح  يف  فورد  �لوزر�ء  رئي�س  �إىل  و�ن�سم 
م�ساعد برملاين لوزير �ل�سحة و�لرعاية �لطويلة �لأجل, بالنيابة عن 
وزيرة �ل�سحة و�لرعاية �لطويلة �لأجل يف �أونتاريو, كري�ستني �إليوت.

�إىل  مربع  قدم   250000 م�ساحة  �جلديد  �ملر�سى  برج  �سي�سيف 
يف  تعي�س  �لتي  و�لأ�سر  �ملر�سى  ي�ستفيد  �مللحة.   �خلدمات  جانب 

�إيتوبيكوك من:

-ق�سم طو�رئ حديث.

-وحدة �لعناية �ملركزة �ملو�سعة مع �ملر�قبة و�لعالج �ملكثف لالأمر��س 
�خلطرية �أو �لإ�سابات ؛

و�جلهاز  �لقلبية  �مل�ساعفات  رعاية  يف  متخ�س�سة  جديدة  -وحدة 
�لتنف�سي و�لع�سبي ؛

-وحدة جديدة لالأمهات حديثي �لولدة مع 10 �أجنحة خا�سة للولدة 
وغرفتي ت�سغيل ووحدة �لعناية �ملركزة حلديثي �لولدة .

-10 �أجنحة لتوفري رعاية متخ�س�سة للمو�ليد �جلدد �لذين يعانون 
من نق�س �لوزن �أو �ملر�سى �لذين يحتاجون �إىل رعاية �إ�سافية ؛

-وحدة �لعياد�ت �خلارجية لالإجر�ء�ت �ليومية, مما ي�سمح للمر�سى 
يف نف�س �ليوم باخلروج و�ل�سفاء يف �ملنزل ؛ و غرف �ملر�سى مليئة 
�أ�سرة  لأفر�د  و�مل�ساحة  �خل�سو�سية  يوفر  مما  �لطبيعي,  بال�سوء 

�ملري�س.

وقال فورد "�إن برج �ملر�سى �جلديد يف م�ست�سفى �إيتوبيكوك �لعام 
�سيوفر للمر�سى و�لأ�سر مرفًقا جديًد� على �أحدث طر�ز يوفر �لرعاية 
 27 ل�ستثمار  خطتنا  من  جزء  �مل�سروع  "هذ�  �لقادمة".   لالأجيال 
�لبنية  م�ساريع  يف  �ملقبلة  �لع�سر  �ل�سنو�ت  مدى  على  دولر  مليار 
�أنحاء  جميع  يف  �لقدر�ت  من  �ملزيد  لبناء  للم�ست�سفيات  �لتحتية 

�أونتاريو."

حقائق �سريعة

جديد  برج  لبناء  دولر  مليون   358 �إىل  ي�سل  ما  �أونتاريو  ت�ستثمر 
  - �ل�سحي  �أو�سلر  ويليام  نظام  يف  طو�بق  �أربعة  من  للمر�سى 

م�ست�سفى �إيتوبيكوك �لعام.

يحتوي نظام ويليام �أو�سلر �ل�سحي على ثالثة م�ست�سفيات: م�ست�سفى 
بر�مبتون �ملدين, وم�ست�سفى �إيتوبيكوك �لعام, ومركز بيل ميموريال 

لل�سحة و�لعافية �ملتكاملة.

�لعام  �إيتوبيكوك  م�ست�سفى  يف  �جلديد  �ملر�سى  برج  م�ساحة  تبلغ 
250,000 قدم مربع.

على  دولر  مليار   27 ل�ستثمار   2019 �حلكومة  ميز�نية  خ�س�ست 
مدى 10 �سنو�ت يف م�ساريع �لبنية �لتحتية للم�ست�سفيات �لأ�سا�سية 

يف جميع �أنحاء �ملقاطعة, وخلق �أكرث من 3000 �سرير جديد.

 ServiceOntario :بـ �ت�سل  �لعامة,  لال�ستف�سار�ت 
INFOline على �لرقم 3161-532-866-1  )جماين يف �أونتاريو 

فقط(.

�لرتجمة �لعربية: �أيام كندية

اأونتاريو تنهي الرعاية ال�صحية
يف الرواق يف Etobicoke مع تو�صيع امل�صت�صفى
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يف دم�سق يطلقون �أ�سماء مركبة على بع�س �لعائالت �ملعروفة, مثل 
»�لركابي  �أو  �ملزّيك«  »�ل�سربجي  �أو  مثاًل,  �لنحالوي«  »�ل�سيباين 
�ل�سكري,« وهي ناجتة عن دمج �ملهن �لتي كان ميار�سها �أفر�د هذه 
�أتخذت  �أخرى  عائالت  وهناك  بينهم.  فيما  �مل�ساهرة  �أو  �لأ�سر, 
مثل  لقبهم,  �أو  ومهنهم,  �لأجد�د  ��سماء  بني  جتمع  مركبة  �أ�سماء 

»عربي كاتبي« و »حت�سني بك« و»كرد علي« و»�حل�سني �جلز�ئري.«

بع�س �مل�ساهري �أ�سقطو� �لأ�سماء �ملركبة, مثل »ر�سا �سعيد �لأيتوين,« 
»ر�سا  مبجرد  يعرف  �سار  �لذي  دم�سق,  جلامعة  �ملوؤ�س�س  �لرئي�س 
بركات  »�سبحي  �لع�سرينيات,  يف  �لدولة  رئي�س  عك�س  �سعيد,« 
مناد�ته  على  �أ�سر  �لذي  �ل�سورية,  �أنطاكيا  مدينة  �بن  �خلالدي« 
جلده  ن�سبًا  تعبريه,  وبح�سب  كانت,  »�خلالدي«  لأن  �لكامل  با�سمه 

�لأكب, خالد بن �لوليد.

ولكي يزد�د �لأمر تعقيدً�, يوجد عائالت دم�سقية معينة لها �أكرث من 
�أ�سم, ب�سبب تفرق �لأخوة يف �أعمالهم. فاآل �ملبّي�س على �سبيل �ملثال 
»كار�حلالقة«  �أحدهم  ترك  حتى  �حلالق,  عائلة  بالأ�سا�س  كانو� 
�لعمري,  وبيت  �لعلبي  بيت  وكذلك  �لطناجر.«  »تبي�س  و�متهن 

وكالهما من �أ�سل و�حد, من�سوبني ل�سيدنا عمر بن �خلطاب.

�مل�صدر: و�صو�صات �صامي عتيق

و�صو�صات �صامي عتيق بقلم الدكتور �صامي مبي�ض

ر�سة مازهر

ت�صوير �ل�صديق حممود نويالتي

 )خا�س – م�صار�ت( .. 
توجد يف �لعا�سمة �لأمريكية و��سنطن , مقاطعة تدعى »مونتغومري«, 
ريفية  قرية  وهي  »دم�سق«,  تدعى  قرية  توجد  �ملقاطعة  هذه  ود�خل 
ب�سيطة تاأ�س�ست ر�سميًا عام 1890 بعد مو�فقة �لكونغري�س, حيث �أنها 
�لقرية  ت�سمية هذه  وتعود  �ل�سم منذ عام 1816..  كانت حتمل هذ� 
�لنمو  من  وبالرغم  »دم�سق«..  �لعريقة  �ل�سورية  �لعا�سمة  �إىل  ن�سبة 
تبقى  �أنها  �إل  �لقرية,  هذه  يف  �لعمر�ين  و�لنمو  �ملتز�يد,  �ل�سكاين 
مق�سدً� لل�سياح ب�سبب طبيعتها �لريفية �جلميلة �لتي حافظت عليها.

تقيم �لقرية �سنويًا, ومنذ عام 1940, معر�سًا زر�عيًا �سخمًا يق�سده 
�آلف �لزو�ر من كل �أنحاء �أمريكا, ويف عام 2009 مت �فتتاح متحف 
خا�سة  �إطفاء  �سيارة  �أول  خالله  و�أهديت  بالقرية  �خلا�س  للرت�ث 

بها.

ت�ستهر قرية )دم�سق( مبناظرها �لريفية ومز�رعها �لعائلية, ووفقا 
كم   25 تبلغ  م�ساحتها  فاإن   , �ملتحدة  �لوليات  يف  �لإح�ساء  ملكتب 

مربع.

عام  ب�سكل  بارد  فيها  و�ل�ستاء  ورطب,  حار  ب�سيف  مناخها  يتميز 
�ملناخ,  ت�سنيف  لنظام  ووفقا  �لبحر.  �سطح  عن  �رتفاعها  ب�سبب 

تتمتع قرية )دم�سق( مبناخ �سبه ��ستو�ئي رطب.

ر�صة مازهر...
�سوهد �لزعيم �لوطني �لكبري 

ذ�ت  �لبارودي  فخري 
�سيف دم�سقي يف �إحدى 
وحيدً�,  �ل�سام  مطاعم 
�ملف�سلة  �أكلته  يتناول 
و�جلبنة"  "�لبطيخ 

�ل�سام  �أهل  يحبها  و�لتي 
حبًا جمًا.

دخل �أحد �لوجهاء على �ملطعم ووجد زعيم 
�ل�سام ونائبها منهاًل عل جاط �لبطيخ.

بك..." فخري  �خلري  "م�سا 
مل يرد �لبارودي �ل�سالم.

بك...." فخري  �لنبي  بانور  "مي�سيك 
�أي�سًا جتاهله �لزعيم جتاهاًل كامالأً.

�نزعج �لرجل من �لبارودي وم�سي جتاهه معاتبًا. 

مو  مرتني....�أي  وطن�ست,  عليك  بك...�سلمنا  فخري  يا  "ولو 
معبني عينك ل �سمح �هلل؟"

�بت�سم �لبارودي رحمه �هلل ممازحًا �لوجيه وقال: "توؤبر عيوين 
مبال �سمعتك... و�أ�سدً� ما رديت!"

ز�دت ده�ست �لرجل �أكرث و�كرث: "ولي�س بقى؟"

حبكت روح �لنكتة عند �لبارودي ورد: "لأن �ل�سالم بيجر كالم 
و�لكالم بيجر بطيخ!" 

طبعًا بعدها دعاه �ىل �مل�ساركة بالع�ساء �لدم�سقي.

�مل�صدر: �صفحة و�صو�صات �صامي عتيق

ر�صة مازهر...

يف  يقع  دم�صق  مقاهي  �أ�صهر  من  هو  خبيني  مقهى 
تعود  �لأموي،  �جلامع  خلف  �لقباقبية  �صوق  �خر 
كانت  حيث  "�ل�صفربرلك"  �يام  �ىل  ت�صميته 
�صو�رع  من  �ل�صباب  "تلملم"  �لرتكية  �ل�صلطات 
يف  �ملعارك  �أر�س  �ىل  جمربين  وتقودهم  �ملدينة 
�أن  يومها  �لعادة  جرت  �لأوىل.  �لعاملية  �حلرب 
وعند  �لأ�صو�ق  يف  �ل�صاوي�س  �أو  �ملاأمور  يتم�صى 
م�صاهدته فتَى ي�صلح خلدمة �جلندية ياأمر �لع�صكر 
من  �مل�صهد  ر�أى  من  قريك�س  عليه  �لقب�س  باإلقاء 
وفتيان  باعة  من  رفاقه  لينبه  �لدم�صقي  �ل�صباب 
متفرقني يف �ل�صوق، وي�صرخ باعلى �صوت: "عباية" 
وهي كلمة �ل�صر �ملعرتف عليها بينهم حيث يرك�س 
�ل�صباب للهروب ومنهم من كان يدخل �ملقهى �ملذكور 

ويطلب �لنجدة "خبيني، دخيلك...خبيني!"
\
و�صو�صات �صامي عتيق



در��سة طبية
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�صامي مبي�س
من  �ملتحدة,  �لوليات  يف   Alaadin فيلم  عر�س  بد�أ  ��سبوع  منذ 
�سهري  كرتوين  عمل  عن  ماأخوذ  �لعريقة,  »ديزين«  �سركة  �إنتاج 
يحمل نف�س �ل�سم, ُعر�س يف مطلع �لت�سعينيات. �لن�سخة �لكرتونية 
حينها  يف  دولر  مليون  ن�سف  �إىل  و�سلت  خيالية  �أرباح  ح�سدت 
�لأ�سبوع  يف  دولر  مليون   113 نالت  �لفيلم  من  �جلديدة  و�لن�سخة 
�لدين  »عالء  ق�سة  عن  ماأخوذ  طبعًا  �لفيلمني  كال  لعر�سه.  �لأول 
و�مل�سباح �ل�سحري« �لتي نعرفها جيدً� من �سل�سلة »�ألف ليلة وليلة.«

�لدين«  »عالء  ق�سة  �ساحب  �أن  هو  �ملنتجة,  �ل�سركة  تذكره  مل  ما 
�أبناء مدينة حلب. تعرف على  هو �لقا�ّس �ل�سوري حنا دياب, �أحد 
عن  بحثًا  حلب  يزور  كان  �لذي  ع�سر  �لر�بع  لوي�س  �مللك  مبعوث 
�لتحف و�ل�سجاد للق�سور �مللكية �لفرن�سية, و�سافر معه �إىل باري�س 

ليعمل مرتجمًا عام 1708.

مبكتبة  وحمفوظة  �ليد  بخط  مكتوبة  يومية,  مذكر�ت  دياب  حلنا 
�لفاتيكان, و�سعها وهو يف �سن �خلام�سة و�ل�سبعني عام 1763. يقول 
فيها �أنه بد�أ يروى �لق�س�س و�لنو�در, �ملاأخوذة من �حلياة �ليومية 
يف حلب, على م�ستمعني فرن�سيني, وكان �أحدهم �مل�ست�سرق �ملعروف 
�أنطو�ن غولند, �لذي ترجم »�ألف ليلة وليلة« �إىل �للغة �لفرن�سية بعد 

�سدور �لن�سخة �لنكليزية عام 1706.

�لدين«  »عالء  �ليتيم  �لفتى  عن  كانت  دياب  حنا  ق�س�س  �إحدى 

�لذي ُيخرج �مل�سباح �ل�سحري من كهف �لعجائب ويتزوج من �بنة 
و�أدخل  و�خليال,  و�لو�قع  بني  فيها  مزج  �لبدور.  بدر  �لمب�طور, 
رو�ها  عندما  �لق�سة,  على  �ليومية يف حلب  م�ساهد�ته  من  �لكثري 
�أعجب  �أيار 1709.  �لفرن�سي, بح�سب �ملذكر�ت, يوم 5  للم�ست�سرق 
بها �لأخري و�أدرجها يف �لن�سخة �لفرن�سية من �لكتاب, لترتجم لحقًا 
و�لأربعني  بابا  »علي  ق�سة  عليه  ق�س  وبعدها  �لعربية.  �للغة  �إىل 

حر�مي« �لتي �سارت �أي�سًا من �لكال�سيكيات �لعاملية.

لو خرج حنا دياب من قبه, لوجد �أن ق�س�سه �خلر�فية قد حتولت 
للعجائب  حقيقي  كهٍف  �إىل  حلب  مدينته  معها  وحتولت  و�قع,  �إىل 

و�سار فيها مليون حر�مي ل �أربعون فقط.

�ل�سوؤ�ل �لأول هو عن �سبب �لتعتيم �لطويل و�ملمنهج على حنا دياب, 
يف  و�خليالية  �ل�سعبية  �لق�س�س  �أ�سهر  من  ق�س�سه  باتت  �لتي 

�لعامل؟

هل هو جهل ممنهج منهم �أم تغيب مق�سود من طرفهم وجهل مطلق 
من طرفنا نحن �لعرب؟ �سطر و�حد مبقدمة �لن�سخة �لفرن�سية من 
»�ألف ليلة وليلة« كانت تكفي لعطاء �لرجل حقه ولكنها غابت عنها 

وعن �لأفالم �لتي تلتها.

ثانيًا, ما �سر هذ� �للعب بالأ�سماء �لعربية؟ متى �أ�سبح »عالء �لدين« 
ر�سد«  »�بن  وحتول   ,Saladin �لدين«  »�سالح  و�سار   Alaadin
�إىل Averroes و�سمي »�بن �سينا« Avicenna؟ لقد �أعطيناهم 

كتبهم  يف  �أ�سمائنا  لتتحول  ورو�ة...  علوم...  من  لدينا  ما  �أف�سل 
�ل�سافية  �لعربية  �لأ�سماء  وتبقى  لتينية,  �أ�سماء  �إىل  و�أفالمهم 
��سم  يغريو�  مل  فلماذ�  لالرهابيني.  فقط  كتبهم  يف  خم�س�سة 
»�أ�سامة بن لدن« ويعطوه ��سم لتيني؟ �أو »�أبو بكر �لبغد�دي« �أو »�أبو 

حممد �جلولين؟«

ثالثًا, ملاذ� ل يعرف �أحد �سيئ عن حنا دياب وملاذ� مذكر�ته موجودة 
يف �لفاتيكان؟ هو عاد �إىل حلب وعمل يف �لتجارة وتويف هناك, فكيف 
ا�س  و�سلت مذكر�ته �إىل �لفاتيكان؟ ملاذ� ل يذكر �إىل جانب �لُق�سّ
�ل�سمان  وغادة  �لعجيلي  �ل�سالم  عبد  �أمثال  �ل�سوريني  �ملعا�سرين 

و�ألفت �لإدلبي؟

عب  �لعامل  رو�ة  ��سهر  كاأحد  دياب  حنا  »��سرتد�د«  لنا  �نفع  كان 
�لتاريخ قبل �أن ن�سعى ور�ء �أكب قر�س فالفل يف �لعامل, مثاًل �أو �أكب 

وعاء »تبولة.«

حقوق حلب �ملن�سية يف م�سباح عالء �لدين

�لقرية  �ل�ساكن يف  بالعجب عندما تدخل على �سديقك  قد ت�ساب 
�أن  ب�سخرية  لك  ليقولو�  �جلروح,  ب�سا�س  �ل�سنبور  يلفون  لتجدهم 
هذ� حلهم �لوحيد ملاء �ل�سرب �مللوث, �أو جتد �لأم تغلي �ملاء كل يوم 
لأننا  �مل�سكلة  ن�سعر بهذه  �ل�سغار, نحن ل  ي�سرب منه  �سباحًا لكي 
�لعامل  يف  �سخ�س  مليون   650 هناك  لكن  نظيف,  ماء  على  تعودنا 
�أن يعي�سو� مع هذه  ل ي�ستطيع �لو�سول �إىل ماء نظيف, وي�سطرون 
علماء  �بتكره  �لذي  �جلديد  �حلل  هذ�  فاإن  لهذ�  يوم,  كل  �ملعاناة 
�ملياه  تعقم  �لبيد,  طابع  من  �أ�سغر  �أد�ة  للغاية:  �سحريًا  �سيكون 

�لقذرة يف دقائق !

�ل�صم�س �أف�صل �صديقة
كيف تقوم �لأد�ة بهذ� �لعمل �ل�صحري؟

تعري�س �ملياه �مللوثة لأ�سعة �ل�سم�س ي�ستطيع تطهري �ملياه ب�سكل 
طبيعي, لأن �لأ�سعة فوق �لبنف�سجية تقوم بقتل �جلر�ثيم, �مل�سكلة 
�أن عملية �لتقطري هذه عادة ما ت�ستغرق 48 �ساعة لكي تكتمل, 
لكن هذه �لأد�ة �لتي ت�سبه م�ستطياًل �سغريً� من �لزجاج �لأ�سود 
�لعملية,   ت�سرع  لكي  �ل�سم�س  �أ�سعة  من  قدر  �أكب  بجمع  تقوم 
ت�ستطيع �أن تلقيها يف �ملاء وت�سع كل �سئ حتت �ل�سم�س لتقوم هي 
بكل �لعمل, كما �سرح ت�سوجن ليو �لباحث من جامعة �ستانفورد,  
ع�سرين  �إىل  يومني,  من  �لتقطري  ي�ستهلكها  �لتي  �ملدة  وت�سغط 

دقيقة فقط.

�ل�صر يف �ملادة �لتي ت�صبه �ملتاهة ..

�لفكرة �أن معظم طاقة �ل�سم�س خمتزنة يف �جلزء �ملرئي من �لطيف 
�ل�سم�سي, �إذ ت�سل �إىل 50 باملئة لأ�سعة �ل�سم�س �ملرئية, مقارنة بـ4 
�ل�سم�س  �أ�سعة  من  �ملرئي  �جلزء  �لبنف�سجية.  فوق  لالأ�سعة  باملئة 
من  �ملكون  �خلارجي  �لأد�ة  غالف  �إىل  �لإلكرتونات  بجذب  يقوم 
ثاين كبيتيد �ملوليبدينوم, و�لذي ي�ستخدم عادة يف زيوت �لت�سحيم 
كيميائية  تفاعالت  �إحد�ث  يت�سبب يف  بعد هذ�  �ل�سناعية,  لالآلت 
بريوك�سيد  مثل  مطهرة  مو�د  �لتفاعالت  هذه  من  وتتولد  �ملاء,  يف 
بن�سبة  بد�خله,  �ملوجودة  �لبكترييا  من  �ملاء  فتعقم  �لهيدروجني, 

ت�سل �إىل 99.99 باملئة.

�إذ� تفح�ست �ملادة حتت �مليكرو�سكوب, �ستجد �أنها تتكون من عدة 
جدر�ن م�سغرة من ثاين كبيتيد �ملوليبدينوم, م�سمومة �إىل بع�سها 
ت�سبه  كاأنها  �أو  زجاجيًا,  م�ستطياًل  تغلف  متاهة  كاأنها  وثيق,  ب�سكل 
ت�سميم  ي�سنعه  �لذي  �لفرق  ترى  �أن  �ملثري  من  �لأ�سابع,  ب�سمات 

خا�س لبع�س �ملو�د, كما قال �لباحث ليو.

هل تتاح هذه �لأد�ة يف �لقرى �لفقرية قريبًا؟

�لثمن  هو  لالنت�سار,  قابلة  �لتكنولوجيا  هذه  �سيجعل  �لذي  �ل�سئ 
�لرخي�س لإنتاج مادة ثنائي كبيتيد �ملوليبدينوم, فوق هذ�, فهناك 
عملية  يف  عادة  ي�ستخدم  �لذي  �لوقود  ل�سر�ء  �لالزم  �ملال  توفري 

�لتعقيم, لأن �لأد�ة �جلديدة ل تتطلب غلي �ملاء �أوًل.

هذه �ملحاولة كانت قد �سبقتها حماولت �أخرى لتطهري �ملياه, �أحدها 
با�ستخد�م �أور�ق �جلر�فني �لرقيقة, بالإ�سافة �إىل مادة حيوية تقوم 
ب�سحب �لتكثيف من �لهو�ء, �أما بالن�سبة لهذه �لطريقة �لتي �بتكرها 
لأنها  �لعمل,  �إىل مزيد من  تز�ل بحاجة  ما  �ستانفورد, فهي  علماء 
�إن  كما  �لبكترييا,  من  �ساللت  ثالث  على  �إل  �لآن  حتى  تختب  مل 
�لذي  �لفريق  عمل  لكن  �لكيماوية,  �مللوثات  على  يوؤثر  ل  �لغالف 
نر�قب  ونحن  لنا,  �لتفاوؤل  على  باعث  �سئ  هو  م�ستمرً�,  يز�ل  ما 
�ملحرومني يف �أنحاء �لأر�س وهم يبحثون عن مياه نظيفة يروون بها 

عط�س �سغارهم.

�مل�صدر : جملة  نقطة �لعلمية
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مقتطفات من �سالة عيد �لفطر �ل�سعيد ون�ساطات 
متنوع��ة ح�سره��ا جم��ع غف��ري م��ن �أبن��اء �جلالية 
�ل�سوري��ة وجالي��ات �أخ��رى يف مدين��ة مي�سي�ساغ��ا
كل عام واأنتم بخري

منا�سبات

�أبي�س  ملكة  �جلامعية,  �لدكتورة  حزير�ن,   26 �لأربعاء  توفيت 
�أثناء �إجازة ق�سرية يف �أي�سلند� ق�ستها ب�سحبة �بنتها �لدكتورة 
�إىل مونرتيال كند�, وهي رفيقة كفاح  ُقبيل عودتها  بادية وذلك 
�لأدب و�لكلمة لل�ساعر �ل�سوري �لر�حل �سليمان �لعي�سى. رحمهما 

�هلل.

هذ� وقد نعت عائلة �ل�ساعر �لر�حل �سليمان �لعي�سى �لر�حلة �لأم 
على ل�سان �بنهم �لكابنت �لطيار غيالن �لعي�سى, كما نعاها �حتاد 

�لكتاب �لعرب يف �سوريا ووز�رة �لثقافة وجهات ر�سمية عدة.

وعب �ت�سال هاتفي وعلى ل�سان �لكابنت غيالن, تتهيئ �لعائلة يف 
هذه �لأثناء لفتح و�سية �لر�حلة بح�سور �ملحامي �خلا�س ومن ثم 
�سيقرر �إن كان جثمان �لر�حلة �لكبرية �سيو�رى �لرثى على تر�ب 
�لد�ئم  �إقامتها  ومكان  �لر�حلة  ر�أ�س  م�سقط  �سورية  �لأم  �لوطن 
�أم يف كند� مكان �إقامة �أولدها وذلك تطبيقًا ملا �سريد يف و�سية 

�لر�حلة حيال ذلك.

�أ�سرة جملة �أيام كندية تتقدم باأحر �لتعازي و�ملو��ساة �لقلبية من 
يتغمد  �أن  �لعي�سى وعائلته, �سائلني �ملوىل  �لكابنت �لطيار غيالن 

و�لدتهم بو��سع رحماته.  

نبذة عن م�صرية حياة �لر�حلة ملكة �أبي�س
ولدت �لأديبة �لر�حلة يف مدينة حلب عام 1928 وتلقت تعليمها 
يف �سورية, و�ساركت يف �لن�سال �لوطني �سد �لحتالل �لفرن�سي, 

وهي ل تز�ل طالبة �أوفدت يف بعثة من وز�رة �ملعارف يف �سورية 
�إىل بلجيكا بعد نيلها �ل�سهادة �لثانوية.

�لتدبري  �إجازتني يف  بنيلها  وتخرجت من جامعة بروك�سل �حلرة 
�ملنزيل و�لعلوم �لرتبوية و�لنف�سية ثم نالت �ملاج�ستري من �جلامعة 
�لأمريكية يف بريوت و�لدكتور�ه يف تاريخ �لرتبية من جامعة ليون 
�لثانية بفرن�سا وعملت مدر�سة جامعية يف كل من �سورية و�ليمن.

من  �لأطفال  �أدب  ترجمة  �إىل  �لأخرية  �لفرتة  يف  �جتهت  كما 
جمعية  يف  ع�سوة  وكانت  �لعربية,  �للغة  �إىل  �لأجنبية  �لآد�ب 

�لبحوث و�لدر��سات يف �حتاد �لكتاب �لعرب.

ل)د.�سالنجر("  ق�س�س  "ت�سع  ومرتجماتها:  موؤلفاتها  ومن 
�لرتبية  "تاريخ  �ملقارنة",  "�لرتبية  �لإجنليزية(,  عن  )ترجمة 
وعلم �لنف�س عند �لعرب", "علم �لجتماع �لرتبوي", "جمموعات 
�لفرن�سية  عن  )ترجمة  لالأطفال"  و�مل�سرحيات  �لق�س�س  من 
وغريها  �لعي�سى(,  �سليمان  �ل�سارع  مع  بالإ�سرت�ك  و�لإنكليزية 

كثري.

�لدكتورة �لأديبة ملكة �أبي�ض يف ذمة �لله 
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حفل اجلالية اليمنية يف كندا
�لعيد يف �حلى �سوره و�جمل منظره تتجلى �لفرحة به يف �إحتفالية 
تورنتو. ح�سر  مدينة  بكند� يف  �ليمنية  �جلاليه  �قامتها  �لتي  �لعيد 
�لأحتفال رئي�س �جلاليه �أ. حممد �أبوحليقه و�ع�ساء �لد�ره �ملوقرون 
و جمع كبري من �بناء وبنات �جلالية ورجال �لعمال كال�ستاذ جمال 
و�لدكتور  �حلبي�سي  مر�د  و�ل�ستاذ  �نعم  �سعيد  هائل  عبد�لو��سع 
�لعمال  رجال  من  كثري  وغريهم  �لرميي  ح�سام  و�ل�ستاذ  �ل�سامي 
وكما ح�سر �حلفل �لدكتور حممد باعبيد رئي�س �ملركز �لجتماعي 
فرع  رئي�س  �لأغبي  �سالح  و�ل�ستاذ  لندن  يف  �ل�سري  للرت�بط 
�جلاليه �ليمنيه يف لندن و�ل�ستاذ عمر �لغب� ع�سو جمل�س �لنو�ب 
�أيام  وموقع  جملة  حترير  رئي�س  �أبوكالم  معتز  و�لأ�ستاذ  �لكندي  

كنديه. 

وقد تخلل �حلفل عدد من �لفقر�ت �خلطابيه و�لتي �أكدت على توجه 

�جلاليه �مل�ستقل متاما عن �ي توجه �سيا�سي �و طائفي �و مناطقي 
وت�سعى �جلالية بدورها �إىل متثيل جميع �ليمنيني مبختلف توجهاتهم 
و�فكارهم و�كدت على �لوحده �لعامه لليمنيني وتوثيق ر�بط �لأخوه 
و�لوطن خ�سو�سا يف ظل �لظروف �لع�سيبه �لتي متر بها بدلنا �لأم 
�ليمن. كما ��ستعر�ست عدد� من �مل�ساريع �خلرييه يف كند� و�ليمن 
�حلفل  فقر�ت  وتتابعت   .  2019 عام  خالل  �جلالية  نفذتها  و�لتي 
وكبار  �أطفال  وم�سابقات  �سعبيه  ورق�سات  ترفيهيه  ن�ساطات  من 

وعرو�سات مينية نالت �إعجاب �جلميع .

�حلرب  ويالت  عنهم  و�بعد  وفرحتهم  �ليمنيني  عز  �هلل  د�م 
ودمارها. 

وعيد مبارك وكل �صنه و�نتم طيبني
مع حتيات رئي�س �جلالية �ليمنية
�أ. حممد �أبو حليقه
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كتب �حدهم: 
�أتوقع �أن يفوز �أحد �أبناء �ملهاجرين �لهنود مبن�سب رئي�س �لوليات 
�أي خالل جيل و�حد من �لآن. فمع تعيني  �ملتحدة قبل عام 2050, 
"�سوند�ر بي�ساي" رئي�سًا تنفيذيًا ل�سركة "جوجل" �أ�سبحت كل �لطرق 

توؤدي �إىل �لقمة �أمام �أبناء �أكب دولة دميوقر�طية يف �لعامل.

لق�سم  مديرً�  وكان  عامًا,   11 منذ  "غوغل"  يف  "�سوند�ر"  يعمل 
�لعامل. وعندما حاولت  ل 80% من موبايالت  ي�سغِّ "�أندرويد" �لذي 
رفعت   ,2014 عام  يف  �ختطافه  و"تويرت"  "ميكرو�سوفت"  �سركتا 
"جوجل" ر�تبه �إىل 50 مليون دولر يف �لعام, ومن �ملرجح �أن ي�سل 
دخله �ل�سنوي �إىل 100 مليون دولر بعد �ملن�سب �جلديد, ليتجاوز 
ر�تب رئي�س "ميكرو�سوفت" �ملهند�س �لهندي "�ساتيا ناديال" �لذي 

يتقا�سى 85 مليونًا.

ت�سري �لتقدير�ت �إىل �أن رو�تب 50 من �ملديرين �لتنفيذيني �لهنود 
�لعام.  يف  دولر  ملياري  تتجاوز  �أمريكية  �سركات  يقودون  �لذين 
فاإن دخولهم  فقط,  �لتقنية  �ملهند�سني وخب�ء  رو�تب  �أ�سفنا  فاإذ� 
تزيد  ل  و�لتي  �خلارج  يف  �مل�سريني  حتويالت  كل  تتجاوز  �ل�سنوية 
 4 تبلغ  �لتي  �لأردنيني  �أ�سعاف حتويالت  �أو خم�سة  مليارً�,   20 عن 

مليار�ت دولر.

على �لرغم من �أن �سعود "�سوند�ر بي�ساوي" �إىل قمة هرم "جوجل" 
يثري �لده�سة, فاإنه لي�س فردً� وحده. فقد �أ�سرنا �إىل "ناديال" �لذي 
"�إندير� نويي" رئي�سة �سركة  "ميكرو�سوفت", وهناك �ل�سيدة  يقود 
باجنا"  و"�أجاي  "�أدوبي",  رئي�س  نار�يني"  و"�سانتاو  "بيب�سي", 
جروب",  "�سيتي  رئي�س  بانديت"  و"فيكر�م  "ما�سرتكارد"  رئي�س 

ويقابله "�آن�سو جني" رئي�س "دويت�س بنك", وغريهم �لع�سر�ت.

بني  �أعمارهم  ترت�وح  �لذين  �لهنود  �ل�سباب  هوؤلء  ن  مكهَّ �لذي  فما 
منت�سف �لأربعينيات و�خلم�سينيات من قيادة �لعامل؟

"فريد زكريا"  "عامل ما بعد �أمريكا" يقول �لهندي �أي�سًا  يف كتابه 
جملة  حترير  ورئي�س  �إن"  �إن  "�سي  يف  �ل�سهري  �لبنامج  �ساحب 
تعومل  �أن  ون�سيت  �لعامل,  عوملة  على  �أمريكا  عملت  "لقد  "تامي": 
وعادت  تو��سعًا,  �أكرث  �سارت  �لعامل  علهَّمت  �لتي  فاأمريكا  نف�سها", 

لتتعلم. ويف هذ� �أو�سح تف�سري لهذه �لظاهرة �لهندو-�أمريكية. ففي 
�إىل  �أ�سرت   ,2009 عام  قادمون" ن�سرته  "�لهنود  بعنو�ن  يل  مقال 
قائمة باأ�سماء �أكرث مفكري �لإد�رة �لعاملية تاأثريً�, وكان من بينهم 
�ستة هنود. ويف ذلك �لعام �حتلت �لهند �ملرتبة �لثانية بعد �أمريكا يف 
عدد فال�سفة �لإد�رة �لعظماء, بينما �حتلت بريطانيا �لتي ��ستعمرت 
�لهند لعدة قرون �ملرتبة �لثالثة بعد "�ملعلمة": �لهند. وحتى ل نن�سى 
"بر�هالد" موؤلف كتاب  فقد جاء على ر�أ�س قائمة �لهنود �ملرحوم 
"�لتناف�س على �مل�ستقبل", و"ر�ما ت�سار�ن" موؤلف كتاب "�لتنفيذ", 

فما �سر تاألق �لإد�رة �لهندية يا ترى؟

يف كتابهم "نهج �لهند" يحدد موؤلفوه �لأربعة وهم من �أ�ساتذة كلية 
�لهندية,  �لإد�رة  لتفوق  �أ�سباب  �أربعة  لالأعمال" �ملرموقة,  "و�رتون 
�لتكيف مع  و�سرعة  �لعمل,  �لكلي يف  و�لندماج  �ل�ساق  �لعمل  وهي: 
و�لرتكيز  حمدودة,  مبو�رد  عظيمة  �إجناز�ت  وحتقيق  �ملتغري�ت, 
على �ملجتمع و�لأ�سرة و�ملوظفني �أكرث من حملة �لأ�سهم. ومن خالل 
�حتكاكي باملديرين �لهنود يف �لإمار�ت, وعب نادي �خلطابة �لذي 
�أ�ساركهم فيه, �أرى �أن �أ�سر�ر جناحهم تتلخ�س يف: ثقافة �مل�ساركة 
و�أخالق  �للتز�م  وقيم  و�ملثابرة  و�جَلَلد  �لآخر  وقبول  و�لتو��سع 
بالريا�سيات  �لذي يهتم  �لتناف�سي  �لتعليم  �لعمل, ف�ساًل عن نظام 
ففي  �لعمل.  �سوق  يف  �سر�وة  �لأكرث  و�لتناف�س  و�لعلوم,  و�لهند�سة 
ورو�تب  �لعمل,  للعاطلني عن  و�أوروبا  �أمريكا  حني جند معونات يف 

و�أجهزة تعليم ذكية للطالب يف  �ل�سعودية,  �لعاطلني يف  للخريجني 
وو��سطات  م�سر,  يف  �مل�سوؤولني  لأبناء  وتوريث  وتعيني  �لإمار�ت, 
�سيئًا من  �لأردن, ل جند  و�لرتقيات يف  �لتعيينات  وحم�سوبيات يف 

هذ� يف �لبريوقر�طية �لهندية �جلديدة �لتي �كت�سحت �لعامل.

�أعظم  وحتقق  مبجهود�تك,  ذ�تك  حتقق  �أن  عليك  �لهند  يف 
�ملر�هقة  �ُسئلت  فعندما  وثقة.  تو��سع  بكل  حياتك  يف  �لإجناز�ت 
حماولتي,  ز�دت  "كلما  قالت:  تفوقها  �سر  عن  "جوبال"  �لهندية 
ز�د حظي". �أما "�ساك�سام كارو�ل" �بن �خلم�سة ع�سر ربيعًا فقال: 
در��ساتي  �أ�ستكمل  ثم  للتكنولوجيا,  �لهند  معهد  �أدخل  �أن  "يجب 
�لعليا, و�أعمل يف �سركة عاملية مرموقة". �جلدير بالذكر �أن �ملعهد 
رئي�س  فيها  تخرج  �لتي  �جلامعة  نف�س  "كارو�ل" هو  يق�سده  �لذي 

عامًا.  20 بي�ساي" قبل  "�سوند�ر  "جوجل" �جلديد 

و�لـ  �لهومتيل  , وهم من �خرتعو�  نووية  قنبلة  �آلف   5 �لهند متلك 
هندية  ف�سائية  مبركبة  �سنة  قبل  �ملريخ  جمال  ودخلو�   ,  USB
100% , وهي �أكرث دولة لديها م�سانع قطار�ت و�سفن , ومنها �أكرث 

رجال �لعامل ثر�ء وهم ميلكون �لذهب يف جنوب �أفريقيا, 

ورئي�س  هندي  مايكرو�سوفت  ورئي�س  هندي  غوغل  رئي�س  هذ�  فوق 
ما�سرت كارد هندي. 

�لهنود يديرون �أمريكا 
ويقودون �لعامل!
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Syrian Mosaic in Canada
 Queen Elizabeth Park Community and Cultural Centre in Oakville  أُقيم يف مركز�

معر�ض للأعمال و�لر�شوم �لفنية �شارك به عدد من �ملو�هب �ل�شابة يف كند�
هذ� وقد نظم هذه �لفاعلية �لباحثة �ل�شورية هل ق�شق�ض، وقد ح�شر �ملعر�ض �أهايل �مل�شاركني وع�شر�ت من �ملهتمني
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من �ل�سهل �أن تتحول �ملناق�سات �لهادئة �إىل جد�ل �سيئ, وخا�سة �إذ� 
ما كانت تلك �ملناق�سات جتري مع �أحد �أفر�د �لأ�سرة, وهذ� ميكن �أن 
يجعل �أيام �لعطل تبدو جمهدة وطويلة, لذلك, �إليكم هذه �لتكتيكات 
�لتي تعتب �لأكرث جناحًا مل�ساعدتك يف �إي�ساح وجهة نظرك بطريقة 

مهذبة ومثقفة.

ل حتاول �لفوز
�لهرب,  �أو  �لقتال  و�سعية  يف  ي�سعه  ما  �سخ�س  �أفكار  مهاجمة  �إن 
ومبجرد و�سوله �إىل نقطة يفقد معها �أع�سابه, لن يكون هناك �أي 
تكون  �أن  تريد  كنت  و�إذ�  لذلك,  بفكرتك,  �إقناعه  لت�ستطيع  منفذ 
�أن  �أي   , �لتام  �لتفاق  بـ  ��سرت�تيجية تدعى  مقنعًا, عليك ممار�سة 
منطقه,  �إىل  وت�سبقه  �إليه,  تتحدث  �لذي  �ل�سخ�س  �آر�ء  تكت�سف 

لتجادله يف عدم �سحة ��ستنتاجاته.

كن متح�صرً�
يف  كاليفورنيا  جامعة  يف  �لنف�س  علم  �أ�ستاذ  ديتو(,  )بيرت  بح�سب 
بتدريب  يقومون  �لذين  �لأ�سخا�س  يقوله  ما  عك�س  على  �يرفني, 
�لآخرين على �ملناظر�ت, فاإن �خلالفات ل تكون عقالنية يف معظم 
مهما  �لآخر,  �ل�سخ�س  نظر  وجهة  �حرت�م  عليك  لذلك  �لأحيان, 
�لذ�تية  �لأ�سخا�س  قيمة  تقدير  يتم  فعندما  �سخيفة,  تبدو  كانت 
قد  �لتي  �ملعلومات  لتقبل  مياًل  �أكرث  ي�سبحون  فاإنهم  ما,  بطريقة 
بينك  �لعاطفية  �لعالقة  هذه  مثل  �إن�ساء  ومع  معتقد�تهم,  تتحدى 

وبني �سريكك يف �ملناق�سة, قد يبد�أ �حلديث لي�سبح �أكرث منطقية.

حاول توجيه �أ�صئلة مفتوحة
تبعًا لـ)جون جومتان(, وهو طبيب نف�سي يعمل مع �لأزو�ج, فاإذ� كنت 
تخو�س يف جد�ل مع زوجتك, حاول طرح �أ�سئلة ت�سمح لها باأن ت�سّرح 
عما يجول يف فكرها, ومن �لأمثلة على ذلك: كيف ميكنك تغيري �لأمر 
�إذ� كنِت متتلكني كل �ملال يف �لعامل؟ �أو, ما �لذي تريدين �أن تكوين 
عليه بعد ثالث �سنو�ت من �لآن؟ �أو هل مازلِت حتبني عملك؟ وهذ� 
ميكن �أن ينطبق على �لنقا�سات �لتي جتري يف �لعمل �أي�سًا, فالأ�سئلة 

�ملفتوحة ت�ساعد يف حتويل �لتفاعالت �لتناف�سية �إىل تعاونية.

كن و�ثقًا بنف�صك
بح�سب )بريان بونر(, وهو �أ�ستاذ يف �لإد�رة يف جامعة ولية يوتا, 
ل يوجه �لأ�سخا�س �نتباهم عادًة لالأ�سخا�س �لأذكياء, فكما وجدت 
�أولئك  �إىل  �لأ�سخا�س  ي�سغي   ,2013 عام  يف  �إجر�وؤها  مت  در��سة 
فالأ�سخا�س  يتكلمون,  عّما  يعرفون  �أنهم  لو  كما  يت�سرفون  �لذين 
�أو  �ل�سخ�س  �نفتاح  مدى  مثل  �أخرى  لعو�مل  وعي  دون  ينظرون 
م�ستوى ثقته بنف�سه ولي�س ملا يقوله فعاًل. �أي لالأ�سف, �ملظهر هو ما 

يدلهم على �ل�سخ�س �خلبري, ولي�س مدى �سحة ما يقوله.

�أظهر باأن �لآخرين يتفقون معك
يف كتابه �لتاأثري: وعلم �لنف�س من �لإقناع , ي�سري )روبرت كيالديني( 
حلمل  �لأ�ساليب  �أف�سل  من  و�حدة  هي  �لجتماعية  �لأدلة  �أن  �إىل 
�لأ�سخا�س على روؤية �لأ�سياء بطريقتك, فهو ي�ستغل ميل �لأ�سخا�س 
�لر��سخ لالتفاق مع �لر�أي �لآخر, حتى ولو كان غريبًا, فوفقًا للدليل 
�ل�سلوك  هو  �لآخرون  به  يقوم  ما  باأن  نفرت�س  نحن  �لجتماعي, 
يجعل �جلميع  �لذي  �ل�سبب  وهذ� هو  �ل�سحيح يف جميع �حلالت, 
�أمامه,  باأن �ملطعم �لأف�سل هو �لذي ميتلك �لطابور �لأطول  يعتقد 
حتى و�إن كان �لطعام �لذي يقدمه لي�س بتلك �جلودة, ولهذ� �ل�سبب 
�أد�ة  تاأييد �مل�ساهري ل�سلعة معينة مبثابة  �أي�سًا يكون �حل�سول على 

ت�سويقية فعالة للغاية.

��صتخدم �لر�صوم �لبيانية
)�أنري  �لباحثني  قبل  من   2014 عام  يف  �إجر�وؤها  مت  لدر��سة  وفقًا 

تل( و)بريان و�ن�سينك( من جامعة كورنيل, فاإن �لأ�سخا�س يثقون 
مثل  علمي  مبظهر  تبدو  يجعلك  �سيء  فعل  فاإن  ولذلك,  بالعلماء, 
تقوله, حيث  ثقة مبا  �أكرث  تبدو  يجعلك  �لبيانية  �لر�سوم  ��ستخد�م 
يبدو �أن هيبة �لعلم متنح قوة �إقناع حتى ملثل هذه �لعنا�سر �لب�سيطة 

�ملتعلقة بالعلوم مثل �لر�سوم �لبيانية.

جتاوز �حلكايات
�أن ياأخذك �لطرف �لآخر على حممل �جلد, فعليك  �إذ� كنت تريد 
�لدر��سات  خالل  من  �إليها  �لتو�سل  يتم  �لتي  �لبيانات  ��ستخد�م 
�لتمثيلية, ولي�س ق�س�س  بالعينات  �لتجريبية و�ملر�جعات �ملدعومة 
�أو جتارب �سخ�سية, و�لأف�سل من ذلك, هو �أن حت�سل على �إجماع 
�لتو�فق كعن�سر  �لعلماء م�سطلح  ي�ستخدم  �لعادة,  �لآر�ء, ففي  يف 
لـ)جاكلني  فتبعًا  وجيه,  ل�سبب  وهذ�  جد�لتهم,  يدعم  نهائي  فائز 
جيل(, فاإن �لإجماع �لعلمي هو جمموعة من �لآر�ء �لتي مت جمعها 
فقط,  معه  تتجادل  �لذي  �ل�سخ�س  ر�أي  ولي�س  �لعلماء,  جميع  من 
يختلفون يف  �ثنان  �أو  �سخ�س  يكون هناك  قد  �أنه  �لرغم من  وعلى 
�لر�أي مع �لبقية, �إّل �أنه و�إذ� ما تو�سلت �لغالبية �لعظمى من �لعلماء 
تدعم  �لتي  �لأدلة  من  �لكثري  هناك  �أن  يعني  هذ�  فاإن  تو�فق,  �إىل 

�لفكرة, وهذ� يجعلها �أمر مفروغًا ب�سحته.

�مل�صدر جملة نقطة �لعلمية

7 تكتيكات �صت�صاعدك على الفوز باأي نقا�ض
هذه التكتيكات �صت�صاعدك يف اإي�صاح وجهة نظرك بطريقة مهذبة ومثقفة

طور �أحد �ملبجمني تطبيقا ي�سمح بتجريد �لن�ساء من مالب�سهن يف 
�ل�سور �لأ�سلية وجعلهن عر�ة بجودة ت�سبه �لو�قع.

و�أثار �لتطبيق �لذي يحمل ��سم DeepNude, وهو خم�س�س 
و��سعة  �نتقاد�ت  �ل�سناعي,  �لذكاء  وي�ستخدم  �لكمبيوتر,  لأجهزة 
�أدى �إىل  �أن ت�سببها �ل�سور �لز�ئفة, ما  ب�سبب �لأ�سر�ر �لتي ميكن 
�إغالقه بعد يوم و�حد من تلقيه �هتماما و��سع �لنطاق عب و�سائل 

�لإعالم.

وقالت ر�سالة ُن�سرت على ح�ساب تويرت �خلا�س بالتطبيق: "ل نريد 
ك�سب �ملال بهذه �لطريقة" و�أ�سافت ر�سالة �لإعالن عن �إيقاف ت�سغيل 
�لتطبيق: "�لعامل لي�س جاهز� بعد لتطبيق DeepNude". كما 
عر�س موقع ويب �لبنامج �سفحة تت�سمن ر�سالة تو�سيحية  �سرحت 

�أ�سباب �إغالق �لتطبيق.

�لنا�س  ��ستخد�م  �إ�ساءة  "�حتمال  �إن  للتطبيق  �ملطور  �لفريق  وقال 
للتطبيق مرتفع للغاية", وحذرو� من م�ساركة ن�سخ من �لبنامج عب 

�لإنرتنت قائلني �إنه �سيكون �سد �سروط خدمة �لتطبيق.

�أخرى  �إ�سد�ر�ت  �إطالق  �أو   DeepNude عر�س  يتم  ولن 
�ستت�سرب عب  بالتاأكيد  �لن�سخ  بع�س  باأن  �لفريق يعرتف  لكن  منه, 

�لإنرتنت.

 ,Linuxو "ويندوز"  �لت�سغيل  لنظامي  �ملتاح  �لتطبيق  و��ستخدم 
وهو  عاريا,  يبدو  �ل�سخ�س  وجعل  �ل�سور  لتغيري  �ل�سناعي  �لذكاء 

خم�س�س للعمل على �لن�ساء فقط.

�ملجانية  �لن�سخة  عب  �ملعدلة  �ل�سورة  يف  كبرية  عالمة  وتو�سع 
للتطبيق ت�سري �إىل �أنها مزيفة, بينما تكون �لعالمة �سغرية للغاية يف 
ز�وية �ل�سورة يف �لن�سخة �ملدفوعة من �لتطبيق, و�لتي ميكن �إز�لتها 

ب�سهولة.

�ألبتو, وبيع  DeepNude من قبل مبمج يعرف با�سم  وطور 
�لتطبيق لب�سعة �أ�سهر قبل �جلدل �لو��سع �لذي �أثري حوله يف �لفرتة 

�لأخرية.

�مل�سدر: �سي نات

تطبيق يعري الن�صاء فقط 
بكب�صة زر.. يثري جدل وا�صعا
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بقلم د. عبد�هلل بن ربيعان
ين�سب �إىل ت�سارلز ويل�سون وزير �لدفاع �لأمريكي يف عهد �أيزنهاور 
قوله �إن "م�سلحة جرن�ل موتورز هي م�سلحة �أمريكا", حينما �سئل 
عن موقفه لو تعار�ست م�سلحة "جرن�ل موتورز" �لتي كان ير�أ�سها 
تعود  �لعبارة  هذه  لدفاعها.  وزير�  �أ�سبح  �لتي  �أمريكا  م�سالح  مع 
"هو�وي"  على  ترمب  �لرئي�س  حرب  خالل  من  قوًل  ل  فعاًل  �ليوم 
�ل�سينية دفاعًا عن م�سالح �ل�سركات �لأمريكية وعلى ر�أ�سها "�أبل", 
وهي �حلرب �لتي عنو�نها �لكبري "حرب �جليل �خلام�س G5 " بني 

قطبي �لقت�ساد �لعاملي.

�قت�ساديا  �لأكب  �لدولتني  بني  �حلرب  ملاذ�  �ل�سوؤ�ل:  ياأتي  هنا 
 G5 تقنية  �ختالف  حول  تتمحور  و�لإجابة  G5؟  على  �لعامل  يف 
G4, فاأعلى ما  G1 حتى  وتطبيقاتها عما �سبقها من تقنيات من 
و�سلت �إليه �لتقنية يف �لت�سالت خالل �لأجيال �لأربعة �ل�سابقة هي 
�لتطبيقات Apps �لتي بد�أت يف 2007 باإطالق �ستيف جوبز �جليل 
ولت�ستمر  �لأندرويد,  نظام  ظهور  بعام  ليعقبه  �آيفون  لهاتف  �لأول 
فاأ�سبح  �حلياة,  �سوؤون  جميع  يف  �لتو�لد  يف  حينها  من  �لتطبيقات 
�ل�سالة  وملو�عيد  تطبيقات,  �لأغذية  ولتو�سيل  تطبيقات,  للنقل 
ميكن  نائية  قرية  يف  �ل�سغرية  �ملدر�سة  وحتى  تطبيقات,  و�لأذ�ن 
�أن توجد لها تطبيقا ير�سل �ملدر�سني من خالله �لو�جبات �ملدر�سية 

وي�ستخدمه طالبها لإجابة �لأ�سئلة.

مل  �لر�بع  حتى  �لأول  �جليل  منذ  �لت�سالت  تقنية  �أن  و�ملالحظ 
��ستخد�ماتها مقت�سرة عليه, فحينما تدخل  وكل  �لإن�سان,  تتجاوز 
عندك  �سائق  �أقرب  �سي�ستقبل  �سيارة  وتطلب  "�أوبر"  تطبيق  على 
�لأ�ستاذ  ي�سع  وحينما  م�سو�رك,  �إىل  ليو�سلك  وياأتي  �لر�سالة 
و�إعادتها  �لطالب بت�سفحها وحلها  �لتطبيق �سيقوم  �لو�جبات على 

بني  و�سيط  �إل  هو  ما  �لتطبيق  �أن  يعني  ما  وهو  وهكذ�,  للمدر�س, 
طرفني من �لب�سر.

ما تتميز به تقنية G5 هو �أنها �ستتعدى �لب�سر �إىل �جلماد�ت, وهو 
ما يطلق عليه �إنرتنت �لأ�سياء Internet of Things وتخت�سر 
IoT, و�أميل �سخ�سيا �إىل ت�سميتها �أو ترجمتها باإنرتنت �جلماد�ت, 
تفهم  �جلماد�ت  �ستجعل   G5 يف  �مل�ستخدمة  و�لتقنية  فال�سرعة 
وتتفاعل وتتخاطب فيما بينها ب�سكل �آيل دون تدخل �لإن�سان �أو �سمن 

�حلدود �لدنيا لتدخله 

�خلام�س",  �جليل  �إىل  �لطريق  "يف  ظريفة,  ن�سال  )�مل�سدر: 
.)ardroid.com

ولذ� فاإن ما نقوله منذ �أعو�م عن �لذكاء �ل�سطناعي �أو ذكاء �لآلة 
�خلام�س  �جليل  طرح  مع  �لفعلية  �نطالقته  و�ستكون  بعد,  يبد�أ  مل 
و�لتخاطب  �لعمل  يف  �جلماد�ت  �ستبد�أ  و�ساعتها   ,2020 يف  �ملتوقع 
�لتي حتبها على  �لفاكهة  �أن  �لذكية  و�ستخبك ثالجتك  و�لتفاعل, 
عليه  تعتد  مل  طريقا  �لذكية  �سيارتك  بك  و�ست�سلك  �لنفاد,  و�سك 
لأنها تعرف �أنه �أقل زحاما و�أكرث �أمنا, و�ستفتح �أمامك �إ�سارة �ملرور 
�لإ�سار�ت  بقية  مع  تفاهمت  لأنها  دورك  يحن  مل  لو  حتى  �حلمر�ء 
و�سيفتح باب  �ملقابلة لك,  �لطرق  تنتظر يف  �سيار�ت  �أن ل  و�أبلغتها 

منزلك ويرحب بك منذ �أن توقف �سيارتك �أمامه, وهلم جر�.

بينها  فيما  و�لتفاعل  بالتخاطب  �جلماد�ت  تبد�أ  �إن  فما  وبالتاأكيد 
�ل�سناعة,  يف  �سيء  كل  معايري  وتختلف  �إل  �أنف�سهم  �لب�سر  مع  �أو 
�لأجهزة  و�سناعة  �لطائر�ت  و�سناعة  �ل�سيار�ت  �سناعة  و�أق�سد 
�لقيادة  ذ�تية  فال�سيارة  �لأخرى,  �ل�سناعات  �أنو�ع  وكل  �ملنزلية, 
يف  بها  �سريمى  �لعادية  و�لثالجة  �لعادية,  �ل�سيارة  مكان  �ستحل 
�أقرب حاوية نفايات ل�ستبد�لها بالذكية, و�إ�سارة �ملرور �حلالية لن 

تر�ها و�قفة على جانبي �لطريق, و�لكل �سي�ستبدل �لعادي بالذكي, 
وهذ� يعني �أن �ل�سناعة نف�سها �ستتغري معايريها ونتاجها وتقنيتها 
لتتما�سى مع �حلياة �جلديدة �لذكية, وهذ� يف�سر �سبب �حلرب �لتي 
"هو�وي" و�ل�سني, فاملو�سوع يتعدى �لت�سالت  ي�سنها ترمب على 
و�لتطبيقات �إىل كل �ل�سناعة و�لقت�ساد بحلول ع�سر G5, ولهذ� 
 G5 is not أطلق باحثون �أمام �ملفو�سية �لأوروبية �سعار� يقول �إن�
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يوم �جلمعة �ملا�سي ن�سر �لزميل ليون برخو, مقال جدير� بالقر�ءة 
عنو�نه "�سر�ع �خلو�رزميات بني �لوردة و�لتفاحة" حتدث فيه عن 
يف  �ل�سد�رة  حتتالن  �لدولتني  و�أن  و�ل�سني,  �أمريكا  بني  �ل�سر�ع 
�لثورة �لرقمية وت�سل ح�ستهما يف �لقت�ساد �لرقمي 40 يف �ملائة 
�ملائة  يف  و15  لأمريكا  �ملائة  يف   24.28" �لعاملي  �لقت�ساد  من 

لل�سني".

على  حربا  "هو�وي" لي�ست  على  ترمب  �سنها  �لتي  �حلرب  ختاما, 
�سركة تعمل يف جمال تقنية �لت�سالت, بل هي حرب على ما �سينتج 
تريليون  بـ12   cnbc �سبكة  قدرتها  جتارة  من   G5لـ� ع�سر  عن 
دولر. ولذ� فالتوقع �أن �ل�سني لن تقف متفرجة وترتك �لكعكة كلها 
لأمريكا, و�ملنتظر �أن تفعل "هو�وي" �سيئا يعيدها للمناف�سة ويحميها 
�أو  �حلكومة  تتخذها  مقاطعة  �أو  خطو�ت  �أي  من  وم�ستقبال  حاليا 
بو�سلة  تتجه  من  مل�سلحة  ونتابع  فلننتظر  �لأمريكية.  �ل�سركات 

�حلرب لل�سيطرة على �لقت�ساد �لعاملي �جلديد.

اإنرتنت »اجلمادات« بني اأمريكا وال�صني

�أ�سبح باإمكان م�ستخدمي �لهو�تف �لذكية �سحن �أجهزتهم باأقل من 
 ,)Nature( دقيقة و�حدة تبعًا لدر��سة جديدة مت ن�سرها يف جملة
فتبعًا لهذه �لدر��سة ��ستطاع علماء يف جامعة �ستانفورد �لتو�سل �إىل 
�خرتع بطارية قوية جدً� من �لألومنيوم ميكن �أن حتدث ثورة يف جمال 
�ل�سناعة, حيث �أن هذه �لبطارية �جلديدة �لقابلة لل�سحن ميكن �أن 

ت�سل من 0 �إىل 100% من �ل�سحن خالل مدة ق�سرية جدً�.

هاتف  ميتلكها  �لتي  �ملدجمة  �لبطارية  �سحن  ي�ستغرق  حني  يف 
�لـ)iPhone 6( ب�سكل تام حو�يل �ساعتني, فاإن ��ستخد�م بطارية 
هذه  �أن  كما  ثانية,   60 حلو�يل  �لوقت  هذ�  �سيقل�س  �لألومنيوم 
�لبطارية ت�ستطيع �ل�ستمر�ر بالعمل لأكرث من �سبع مر�ت من �لوقت 
�سحنها  �إعادة  وميكن  �لأيونية,  �لليثيوم  بطارية  ت�ستطيعه  �لذي 
لل�سحن  ت�سلح  �لتي  �لتقليدية  �لبطارية  مع  مقارنة  مرة   7.500

حو�يل �ألف مرة فقط.

رغم �أن �لبطارية �جلديدة تنتج ن�سف كمية �جلهد �لكهربائي �لذي 
�أنهم  �لعلماء على ثقة من  �أن  �إّل  �لتقليدية,  �لليثيوم  تنتجه بطارية 
�ملقبلة,  �لقليلة  �ل�سنو�ت  غ�سون  يف  �لإنتاجية  هذه  يح�سنون  �سوف 
على  ينبغي  �سيء  كل  متتلك  �لأملينيوم  بطارية  فاإن  هذ�  عد�  ولكن 
�لتكلفة  منخف�سة  فهي  �سخ�س,  �أي  به  ويحلم  �متالكه  �لبطارية 
وتوفر �ل�سالمة �جليدة و�ل�سرعة �لعالية يف �ل�سحن و�ملرونة ودورة 

حياة طويلة.

ي�سري )هونغ جيه د�ي(, وهو �أ�ستاذ يف �لكيمياء من جامعة �ستانفور, 
باأنه ميكن �عتبار بطارية �لأملينيوم �لقابلة لل�سحن �سديقة للبيئة, فهي 

ل متتلك تاأثري�ت �سيئة على �لبيئة كما هو �حلال مع �لبطاريات �لقلوية 
وهي �أكرث �سالمة من بطاريات �لليثيوم �لأيونية �لتي ميكن �أن تنفجر 
ليتم �سحنها,  وقتًا طوياًل  وت�ستغرق  �لأحيان  ب�سكل مفاجئ يف بع�س 
كما �أن بع�س �سركات �لطري�ن ل تقبل بوجود بطاريات �لليثيوم على 

منت طائر�تها لأنها متقلبة للغاية وقد حترتق يف �أي وقت.

تتكون بطارية �لألومنيوم �لأيونية من قطبني؛ م�سعد �سالب �ل�سحنة 
�جلر�فيت  من  �ل�سحنة  موجب  ومهبط  �لأملينيوم  من  م�سنوع 
مرن,  غالف  د�خل  �سائل  كهربائي  �أيوين  حملول  �إىل  بالإ�سافة 
و�ملحلول �لكهربائي هو يف �لأ�سا�س عبارة عن ملح مذ�ب يف درجة 

حر�رة �لغرفة, لذلك فهو �آمن جدً�.

بالإ�سافة �إىل كون بطارية �لأملينيوم �آمنة و�سديقة للبيئة, فاإن هناك 
وطيها,  ثنيها  ميكنك  �أنه  حيث  �ملرونة,  وهي  متتلكها  �أخرى  ميزة 
�أن  كما  �ملرنة,  �لإلكرتونية  �لأجهزة  يف  ��ستخد�مها  ميكن  ولذلك 

�لألومنيوم هو يف �لأ�سا�س معدن �أرخ�س من �لليثيوم.

�مل�صدر : جملة نقطة �لعلمية

علماء اأمريكيون يحققون اإجنازا �صحن الهواتف الذكية باأقل من 60 ثانية
كبريا يف عالج ال�صلع نهائيا

حقق علماء معهد "�سانفورد بورنهام بريبي�س" لالكت�سافات �لطبية 
�أن  �ل�سلع ميكن  هاما" يف عالج  "�إجناز�  كاليفورنيا,  يف ل جول, 
و��ستخدم  حدود".  "بال  �لر�أ�س  �سعر  �إمناء  على  �ملاليني  ي�ساعد 
�لفئر�ن قبل  �لب�سرية لدجمها مع خاليا  �لعلماء �خلاليا �جلذعية 
ربطها باأد�ة ثالثية �لأبعاد قابلة للتحلل, تعمل على �لتحكم باجتاه 
�خلاليا  �ندماج  على  وت�ساعد  وطولها,  و�سماكتها  �ل�سعرة  منو 
معهد  من  تري�سكيخ,  �أليك�سي  �لدكتور  وقال  �جللد.  يف  �جلذعية 
طريقتنا  تتغلب  كبري,  �إجناز  "هذ�  بريبي�س":  بورنهام  "�سانفورد 
دون  حالت  �لتي  �لرئي�سية,  �لتكنولوجية  �لتحديات  على  �جلديدة 
�ل�ستخد�م �لفعلي لكت�سافنا. ولدينا �لآن طريقة قوية وحمكمة للغاية 
لإمناء �سعر طبيعي عب �جللد, با�ستخد�م م�سدر غري حمدود من 
وعادة,  �لب�سرية".  �مل�ستقة من �خلاليا �جلذعية  �حلليمة �جللدية 
بكميات كبرية مبا  ل ميكن �حل�سول على خاليا �حلليمة �جللدية 
يكفي لتكون مفيدة ل�ستعادة منو �ل�سعر. ولكن زر�عتها من �خلاليا 
غري  �إمد�د�ت  خز�ن  �إن�ساء  ي�ستطيعون  �لعلماء  �أن  تعني  �جلذعية 
لأبحاث  �لدولية  �جلمعية  �سمن  حديثه  يف  �ل�سعر.  لإمناء  حمدودة 
�خلاليا �جلذعية يف لو�س �أجنلو�س, �أ�ساف �لأ�ستاذ ريت�سارد �سافو: 
"ميكن �أن يح�سن �لإجناز �جلديد حياة �ملاليني, حيث يوؤثر ت�ساقط 
يدر�س  و�لآن,  �لنا�س".  من  �لكثري  مز�ج  على  كبري  ب�سكل  �ل�سعر 
�لعلماء �إمكانية تطبيق �لعملية نف�سها على �لب�سر, ويقولون �إن هناك 
�حل�سول  ميكن  �لتي  �جلذعية,  �خلاليا  حمدود" من  غري  "عدد� 

�مل�صدر: مريور عليها عب �ختبار ب�سيط للدم.  
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�أن �لالتي يف�سلن �ل�ستيقاظ يف وقت  ك�سفت نتائج در��سة جديدة 
"بومة  من  �لثدي  ب�سرطان  �لإ�سابة  خلطر  عر�سة  �أقل  هن  مبكر 

�لليل" )�ل�سهر �إىل وقت متاأخر من �لليل(.

ويعتقد �لباحثون �أن هذه �لنتائج �سببها تعر�س "بومة �لليل" لالإ�ساءة 
�ل�سناعية ما يقطع �إمد�د�ت هرمون �مليالتونني �لذي ينظم �لنوم 
ويزيد من �إنتاج هرمون �لأ�سرتوجني, �ملوؤثر على منو �أور�م �لثدي, 

وفقا لعدة در��سات.

ت�ستيقظ  �مر�أة   100 كل  بني  �أنه من  �إىل  �لدر��سة �جلديدة  وت�سري 
�لإ�سابة  خلطر  تتعر�س  فقط  و�حدة  هناك  �لباكر,  �ل�سباح  يف 
يف�سلن  �مر�أة ممن  �ثنتان من كل 100  تتعر�س  بينما  بال�سرطان, 
�لإ�سابة  خلطر  �لليل,  من  متاأخر  وقت  �إىل  م�ستيقظات  �لبقاء 

باملر�س.

�ملعدل  من  �أكرث  ينمن  �لالتي  �مل�ساركات  �أن  �لنتائج  وجدت  كما 
كن  �لو�حدة,  �لليلة  يف  �ساعات(,  ثماين  �إىل  �سبع  )بني  �ملتو�سط 

عر�سة ب�سكل طفيف لالإ�سابة بال�سرطان.

و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن وقت �لنوم لديه تاأثري �سئيل للغاية على خطر 
�لإ�سابة ب�سرطان �لثدي.

من  �لعديد  يف  �رتبطت  �لليلة  �لعمل  نوبات  �أن  �لباحثون  وكتب 
�لدر��سات بالإ�سابة باملر�س خالل �ل�سنو�ت �لأخرية.

وُيعتقد �أن هذ� يرجع �إىل كيفية تعطيل هذ� �لتغيري يف �ساعات �لنوم 
لل�ساعة �لبيولوجية يف �جل�سم, و�لتعر�س لل�سوء �ل�سناعي يف �لليل, 
�سلبا  يوؤثر  �لبيولوجية  �ل�ساعة  لختالل  �ملزمن  "�لتعر�س  �أن  حيث 
على �ل�سحة يف �ملدى �لبعيد, مما يزيد من خطر �لوفاة بالأ�سباب 

�لرئي�سية, مبا يف ذلك �ل�سرطان, وخا�سة �سرطان �لثدي".

و�لنوم  �لأرق  تاأثري  كيفية  عن  �لقليل  �سوى  ُيعرف  ل  ذلك,  ومع 
�مل�سطرب على �ل�سحة, لذلك �أجرى �لباحثون يف جامعة بري�ستول, 
تاأثري  كيفية  يف  تبحث  در��سة  ريلتون,  كارولني  �لبوفي�سور  بقيادة 

منط �لنوع على خطر �لإ�سابة ب�سرطان �لثدي.

بالأرق  "بقوة"  �ملرتبطة  �لور�ثية  "�ل�سمات"  �لباحثون  فح�س  و 
�أو �ل�سهر طو�ل �لليل,  ومدة �لنوم وتف�سيل �ل�ستيقاظ يف �ل�سباح 

لدى �أكرث من 18 �ألف �مر�أة �ساركن يف در��سة تابعة للبنك �حليوي 
�لبيطاين, و228951 �مر�أة م�سابات ب�سرطان �لثدي.

و�أظهرت �لنتائج �أن �لن�ساء �لالئي �أبلغن عن تف�سيل �ل�ستيقاظ يف 
�ل�سباح �لباكر عن �ل�سهر ليال, كن �أقل عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان 

�لثدي.

خمتب  يف  �لأبحاث  جمموعة  قائد  �أونيل,  جون  �لدكتور  و�أ�سار 
�لبيولوجيا �جلزيئية �لتابع ملجل�س �لأبحاث �لطبية, �إىل �أن �لنتائج 
خطر  �إىل  يوؤدي  �لنوم  وقت  باأن  �ثباتا  ولي�س  �رتباط  جمرد  تظهر 

�لإ�سابة بال�سرطان.

لكن �لباحثني مل يتمكنو� من �سرح �سبب �رتفاع �خلطر لدى �لن�ساء 
ي�سري  لذلك,  �لليل,  من  متاأخر  وقت  �إىل  �ل�سهر  يف�سلن  �لالئي 
�لفريق �إىل �سرورة �إجر�ء �ملزيد من �لدر��سات للك�سف عن �أمناط 

�لنوم �ملختلفة �لتي ميكن �أن توؤدي لالإ�سابة ب�سرطان �لثدي.

�مل�صدر: ديلي ميل

ا�صتيقاظ املراأة مبكرا يخف�ض 
من خطر اإ�صابتها
ب�صرطان الثدي

ميغان  �سا�سيك�س  دوقة  نحو  ُت�سدد  لكي  �لنتقاد�ت  �سهام  عادت 
من  �لعديد  ك�سفت  �أن  بعد   Meghan Markle ماركل 
و�لتي  حاليًا  �لتي متلكها  قيمة جموهر�تها  �ل�سحفية عن  �لتقارير 
�أن  ُيتوقع  �لتي  ميدلتون  كيت  كامبيدج  دوقة  ما متلكه  تبلغ �سعف 
ت�سبح ملكة �جنلرت� عندما يتوىل زوجها �لأمري ويليام �سدة �حلكم 
كونه �مل�سنف ثانيًا لولية �لعر�س بعد ولده �لأمري ت�سارلز �لتي ت�سري 
كافة �لتقارير �إىل �أنه �سيتنازل لبنه عن �حلكم يف حالة وفاة و�لدته 

�مللكة �ليز�بيث.

زوجها  �أن  لدرجة  حاليًا  ب�سدة  مكروهة  ماركل  ميغان  و�أ�سبحت 
من  لها  ي�سيء  �أو  ينتقدها  من  كل  مبقاطعة  هدد  قد  هاري  �لأمري 
�أو �أفر�د عائلته, خا�سة بعد �لنتقاد�ت �لتي توجهت  بني �أ�سدقائه 
نحوها موؤخرً� ب�سبب �لك�سف عن �ملبلغ �لذي مت �نفاقه على منزلها 
�لق�سر  �لإقامة د�خل  �أن رف�ست  "فروغمور كوتيدج" بعد  �جلديد 
�مللكي لكي تربي طفلها �آرت�سي بعيدً� عن �لقو�عد �مللكية �ل�سارمة, 
حيث �أنفق �لزوجان نحو 3 مليون دولر على �لتح�سينات و�لتجديد�ت 

�لتي متت يف �ملنزل.

من جهة ثانية, لفتت �لعديد من �ل�سحف �لأنظار �إىل تغري ت�سميم 
خامت زو�ج دوقة �سا�سيك�س, حيث بد� �أنها قد غريت �ملا�سة �لرئي�سية 
به, و�لتي كان قد �أهد�ها لها �لأمري هاري عند �إعالن خطوبتهما, 
حيث و�سعت و�حدة �أكب كثريً� ولهذ� طلبت تعديل ت�سميم �خلامت 

لكي ي�ستوعبها, وهو ما �أ�سعل حالة من �جلدل.

بع�س �مل�سادر قالت �إن ميغان ماركل تلقت هذه �ملا�سة من �سديقتها 
طفلها  �إجنابها  مبنا�سبة  ويليامز  �سريينا  �لعاملية  �لتن�س  لعبة 
�إهد�ء  �إنها  �آخرون  يقول  بينما  �خلامت,  يف  و�سعتها  ولهذ�  �آرت�سي, 
من زوجها مبنا�سبة مرور عام كامل على زفافهما, ولهذ� فقد غريت 
ت�سميم �خلامت حتى ت�سيف �إليه �ملا�سة �جلديدة �لتي يقدر ثمنها بـ 
5550 دولر �أمريكي, وقد �سممها هاري كولينز, �سانع جموهر�ت 
�مللكة �ل�سخ�سي, علما باأن قيمة �خلامت كله تزيد عن 300 �ألف دولر 

�أمريكي.

ويف حني يقول �لبع�س �إن جموهر�ت ميغان ماركل �لتي تبلغ قيمتها 
�سعف قيمة جموهر�ت كيت ميدلتون, ي�سل ثمنها �إىل مليون دولر, 
�إل �أن �سحيفة Daily Mail �لبيطانية قد ن�سرت تقريرً� ذكرت 
فيه �أن دوقة �سا�سيك�س متتلك حاليًا 91 قطعة من �ملجوهر�ت, و�أن 
�ألف   600 حو�يل   - دولر  �ألف   800 من  تقرتب  جمموعتها  قيمة 
خامتًا,  و26  �سو�رً�,  و23  قالد�ت,   7 ت�سمل  وهي  �إ�سرتليني,  جنيه 

و35 زوجًا من �لأقر�ط.

وذكر �لتقرير �أي�سًا �أن دوقة كيت ميدلتون متتلك 60 قطعة جموهر�ت 
فقط - من بينهم خامت خطوبة �لأمرية ديانا �مل�سنوع من �لياقوت 

�لأزرق, وتقّدر قيمته باأكرث من 381 �ألف دولر.

�مل�صدر : ليالينا

ميغان ماركل اأ�صبحت مكروهة ب�صبب تغيري خامت زفافها وتكلفة جتديد منزلها
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ؤمن... أُو ا
�سائعة  روح  كل  لهد�ية  �لأديان  كل  من  �لدعاة  يتناف�س  كند�  يف 
ومينعهم �لقانون عن �لعنف بتاتًا.  يف ذ�كرتي ق�سة حتث قلمي على 
�خلروج, هي مقابلة بال�سدفة يف حمطة �ملرتو و�أنا يف طريق عودتي 
��ستوقفني  �ساغرة.  �أجل وظيفة  �متحان قدمته من  بعد  �لبيت  �إىل 
�أهل  بلهجة  وخاطبني  هندو�سي  بلبا�س  �ساب  �ملحطة  �أدر�ج  على 

كيبك فاأدركت �أنه منهم: "�أختاه, هل �أدلك على �لطريق؟"

باأنه د�عية  �أمعنت �لنظر يف �ملجالت �لتي كانت يف يديه فاأدركت   
�إىل �لهندو�سية. ثم تفر�ست قلياًل يف وجهه �لأ�سقر وق�سماته �جلدية 
وعينيه �لزرقاوتني, قر�أت فيهما خالل ثو�ن ق�سة جديرة بالهتمام: 
بعد �سياع كبري يف �لبحث عن مغزى لوجودنا يف هذ� �لكون, وبعد 
ت�سلطها  و�لديه عن  من  �سمع  ما  كل  بعد  �لكني�سة  من  �لأخ  نفر  �أن 
وكذبها على �لنا�س مبرور �لع�سور )باعتبار �أن �أهل �لبلد من �أ�سول 
م�سيحية(, بحث لنف�سه عن دين فوجد �أن �ليهودية ترف�سه لأنه لي�س 
�أهله يف تخا�سم وفقر  من �سلب يهودي, ونظر �إىل �لإ�سالم فوجد 
�سلة  فوجد  جمددً�  بحث  ثم  �لغبار.  هالة  عن  وجهه  فاأد�ر  وتخلف 
ب�سبب  تنبذه  مل  �لهندو�س  �لهنود  من  ومتكاتفة  متحابة  �لنا�س  من 
تاأثر  ثم  بينهم,  �لبقاء  فقرر  و�لهتمام  بالود  �أحاطته  بل  �ختالفه 
�لتعبد  يف  ولطريقتهم  �إليهم  �لروحي  بالنتماء  و�أح�س  مبعتقدهم 
�ل�ساب  �سياع هذ�  وهكذ� حتولت ق�سة  به.   و�فتخرو�  تابعوه  وهم 

�إىل حماولت لهد�ية �لآخرين �إىل طريق "�ل�سالم و�ل�سعادة". 

- ثقي بي يا �أختاه, �أعط نف�سك فر�سة و�قرئي ما يف هذه �ملجالت, 
�إنها جمانية وفيها خري كثري.

بعد �سرود ق�سري, �أجبته: 

- لكنني �أعرف ديني جيدً�, و�أومن به و�أحبه.

�نطلقت �إىل �ملرتو و�أنا �أ�سرتق �لنظر �إليه وهو يدعو �لنا�س بحما�س 

منقطع �لنظري. وتابعته �إىل �أن غا�س �ملرتو يف نفقه. ظلت �ل�سورة 
عالقة يف ذهني ولزلت ل �أملك تعليقًا على كل �مل�سهد. 

حادثة �أخرى يف ذ�كرتي حتث قلمي على �خلروج هي مقابلة �أخرى 
دعتني هي  �أفريقي  �أ�سل  من  لطيفة  �سابة  مع  �مليرتو  بال�سدفة يف 
�سبكة  على  �لكرتونيًا  موقعًا  يل  فكتبت  �خلال�س,  طريق  �إىل  �أي�سًا 
بال�سرور  ت�سعر  كم  موؤكدة  يل  كررت  �لبوذية,  عن  هو  �لإنرتنيت 
وب�سفاء �لروح بعد �أن وجدت �سالتها )�لبوذية( بعد بحث طويل. 
حتتكر  ل  لنف�سها  حتب  ما  لغريها  حتب  طيبة  طبيعة  ذ�ت  ولأنها 
معلوماتها لنف�سها بل ت�سارك فيها كل �لنا�س. �أخبت �ل�سابة باأنني 
لن  باأنني  با�سمة  و�أجابت  فعلقت  بديني,  ر��سية  من  و�أكرث  م�سلمة 
�أي�سًا  �أنا  با�سمة  �أجبتها  �لغري.  عند  ما  على  بالطالع  �سيئًا  �أخ�سر 

ب�سوؤ�ل " هل �طلعت يف رحلة بحثك عن حقيقة �لإ�سالم؟" 

- نعم ولكنه مل يعجبني.  وجدت نف�سي �أحترر يف �لبوذية. 

�أكتم  �أن  علًي  فر�سا  ولطف  �سديد  باحرت�م  تكلمني  �ل�سابة  كانت 
غيظي جتاهها. بعد �أن نزلت من �ملرتو دعوت �لكرمي عز وجل دعوة 

من حتت �لأر�س �أن يهدي كل من عليها بلطفه وهو �حلكيم �لعليم.

معلومات  تق�سيت  �حلادثتني,  كلتا  بعد  باأنني  �لقول  و�أ�سدقكم 
�لثقافتني  ت�سكالن جزءً� كبريً� من  �للتني  و�لبوذية  �لهندو�سية  عن 
ووجدت  �ملعرفة.  و�أع�سق  ف�سولية  �إن�سانة  فاأنا  و�ل�سينية,  �لهندية 
�أريد  ل  و�لفكر.  �لنف�س  لتنقية  وطرق  �سامية  مبادئ  كليهما  عند 
�خلو�س فيما ل �أقبله فيهما, لأن لي�س هديف هنا ذم �أو �نتقاد �أي من 
�لأديان. و�أ�سدقكم �لقول �أي�سًا باأنني كلما ز�د علمي بالأديان كلما 
ز�د �عتز�زي بالإ�سالم �حلنيف �لذي ت�سربته عب �ل�سنني. و�أنا هنا 
�أدعو كل �إن�سان عنده حب �إطالع للتعرف على �لإ�سالم مبو�سوعية 

وحياد. 

�لق�سة �لتالية ل�ساب م�سلم بثت �سهادته على موقع م�سجد �لرو�سة 
يذهب  �لذي  �ل�سهل  و�ملال  �لهوى  �أ�سحاب  من  كان  مونرتيال.  يف 
�سريعًا كما ياأتي, وكان ميلك وكالة لبيع �ل�سيار�ت. ثم �سعر بال�سياع 

وبالوحدة �ل�سديدة يف فرتة من �لفرت�ت عندما لحظ �لكم �لكبري 
من �لنا�س �لتي حتيط به لأجل جاهه وماله فح�سب و�أح�سن بفتور 
�لثالثة  �أطفاله  ول  �لثالثة يف حياته  �لن�سوة  �سديد وفر�غ مل متالأه 
كذلك. لحظ �أحد �لعاملني عنده - وكان هذ� �لأخري م�سلمًا - تخبطه 
و�سعيه للخروج من �لقحط �لروحي �لذي كاد يفتك به, فدله على 
�أحد �لدعاة �لقادمني من تون�س. وكان هذ� �لد�عية يتقن �لفرن�سية 
فنجح يف  �لآخرين  مع  �لتعامل  و�أ�ساليب  �لإقناع  فنون  ويتقن  جيدً� 
�لإ�سالم,  طريق  يف  رجليه  حط  �أن  وبعد  ثم  �ل�ساب.  هذ�  هد�ية 
�سار �لرجل يوؤلف �لق�سائد عن �لأخوة و�ملحبة يف �هلل و�لطماأنينة 
�سبب  باكت�ساف  تو�سف  ل  �لتي  �سعادته  وعن  بالق�ساء,  بالر�سى 
وجوده يف هذ� �لكون. �سار �أخونا يف �هلل ينادي �لنا�س على �ملالأ " ل 

حتتارو� ول ترتددو� ".    

يتبع يف �لعدد �لقادم...هدى �لبني 

بقلم: هدى �لبني

عزيزي القارئ هل 
ت�صمع لنداء قلبك 
اأم تر�صخ حلكمة 

عقلك؟
هذ�  ملاذ�  ؟؟  عقلك  �م  قلبك  وحياتك  قر�رتك  يف  يتحكم  �أيهما 
�ل�سر�ع �لأذيل بني �لقلب و�لعقل !! ملاذ� ننظر �إىل �ل�سخ�س �لذي 
يقوده عقله يف ت�سرفاته وقر�رته هو �ل�سخ�س �لناجح و�لقوي ويكون 
على �سو�ب عندما يهم�س ند�ء قلبه وعاطفته !!! مع �أنه علميًا �ملخ 
ن�سف  �أحدهما,  عن  �ل�ستغناء  يتم  ل  كرويني,  ن�سفني  من  يتكون 
كروي �أمين م�سوؤول عن جميع عمليات �حل�سية و�حلد�س و �لعاطفة 
عمليات  جميع  عن  م�سوؤوٌل  بدوره  �لذي  وهو  �ي�سر  كروي  ون�سف 
�ملنطق و�لتحليل. �إذن �لآن مِلَ نهرب من �لن�سف �لأمين ومِلَ نخافه؟ 
ملاذ� نف�سل بني �لقلب و�لعقل ويف �لنهاية �كت�سفنا �أنهَّ �لعقل يحوي 
�لقلب وم�ساعره يف ن�سفه �لأمين! وهل ما ز�ل �لقلب باعتقادك قائٌد 

�أهوج ل ميكن �ل�سماع لند�ئه ؟! 

طريق  �ر�سم  �لذي  �نا   : �لعقل  لقال  �لعقل  يحاور  �لقلب  تخيلنا  لو 
ومعتقد�ته  بيئته  جمتمعه  مع  تتنا�سب  لالإن�سان  و��سحة  و�هد�ف 
:�نا  ليقول  يرد  �لقلب  �ما  �ملمكنة,  �خل�سائر  �أقل  �ل�سخ�س  و�جنب 

�لذي �جعل �لن�سان يتذوق لذة �حلياة و�مل�ساعر بحالوتها ومر�رتها 
و�أجعله ي�سمو ويعلو ويرتقي عن فكرة �لأنانية ويكون م�سدر �سعادته 
فقط �إ�سعاد وروؤية من يحب,على عك�سك �نت �إيها �لعقل �لذي هدفك 

�لول م�سلحة �ل�سخ�س و�إر�ساء �ألنا حتى بالالو�عي لديك.. 

�ل�سر�ع بني  �أكرث خ�سو�سيات هذ�  �إن  ومعقدة  ملعادلة �سعبة  حقًا 
�أو  نحبهم  �لذين  �لأ�سخا�س  مع  عالقاتنا  يف  تكمن  و�لعقل  �لقلب 

ن�سادفهم يف جميع مر�حل حياتنا.

و�أجمل ما قيل يف هذ� �ل�سدد "�سع قلياًل من �لعقل على قلبك حتى 
ي�ستقيم, و�سع قلياًل من �لعاطفة على عقلك حتى يلني" لكن كيف 
�ل�سبيل �إىل ذلك؟ وما هي كمية "�لقليل" هذه ومن يحددها قلبك �م 
عقلك �إن �لمر يكمن ح�سب عرفك وجمتمعك ومعتقد�تك هي �لتي 

جتعل وحتدد لك مقد�ر �لتحكم بهما,

حيث ل ي�سح �أن تقودنا قلوبنا فنغدو كتلة من �لعاطفة تقذفنا م�ساعرنا 
يف كل و�ِد ونتعر�س عندها لكثري من �خليبات و�ل�سدمات.

قدر  �ل�سحيح  مكانه  يف  منهما  كل  بو�سع  �إل  حياتنا  ت�ستقيم  فال   
�أنف�سنا  ندرب  �أن  �أجله, يجب  �لذي خلق من  دوره  ليوؤدي  �مل�ستطاع 
على �لتحكم و�ملو�زنة بينهما ولو هذ� بالأمر ل�سبه م�ستحيل وخا�سة 
لالأ�سخا�س �لعاطفني, �إن بالعقل وحده قد ن�ستطيع �ل�سيطرة على كل 
�سيء, لكن عندها لن نر�سى ب�سيء, وبالقلب وحده قد ي�ستطيع �أي 
�سيء �ل�سيطرة علينا ولكن عندها لن ن�سعد بي�سيء وتكون �ل�سعادة 

فقط لفرتة حمدودة وكاأنها �ساأحبة مطر يف ف�سل �ل�سيف..

لذ� علينا �أن نتمتع مبا يو�سف بالعلم �حلديث )بالذكاء �لعاطفي( 
عاِل  عاطفي  ذكاء  مبعدل  يتمتعون  �لذين  �لأ�سخا�س  �أن  حيث 
ي�ستطيعون �ل�سيطرة على �سلوكهم و�سبطها ولديهم فعالية �أكرث على 

معرفة و�إدر�ة م�ساعرهم �خلا�سة, و�إد�رة م�ساعر �لآخرين �أي�سًا �إما 
�لعاطفي,  �لذكاء  مهار�ت  �إرتفعت  وكلما  �إخمادها,  �أو  �إظهارها  يف 
�أكب.  ب�سكل  وناجحة  فعالة  متو�زنة  �سخ�سية  لعالقات  ذلك  �أدى 
تقول �لأخ�سائية �لنف�سية ر�ماين دورفا�سول: �ن �لأ�سخا�س �لذين 
م�ساعرهم  مع  بالتعامل  �لقدرة  لديهم  �لعاطفي  بالذكاء  يتمتعون 
�مل�ستطاع  �أنف�سهم قدر  يوؤذون  وبالتايل هم ل  و�إد�رتها,  بوعي �كرث 
ول يلحقون �ل�سرر بالآخرين �أي�سًا قدر �مل�ستطاع. فنجد عند هذه 
عن  لحقة  باإعد�د  و�لعقل.و�سنتحدث  �لقلب  يتفق  حتديدً�  �لنقطة 

مهار�ت وكيفية تعزيز �لذكاء �لعاطفي لدينا... 

مع حتياتي 

فاطمة خوجة 

�إعد�د فاطمة خوجة
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�لزهامير يعتب �أحد �أكرث �لأمر��س �سيوعا يف �لعامل وهو د�ء ي�سيب 
�ملخ ويتطور ليفقد �لإن�سان ذ�كرته وقدرته على �لرتكيز و�لتعلم ليبتلع 
معه ذكريات حياة باأكملها وي�سبح �ملري�س معتمدً� ب�سكل كامل على 
يف  �لإن�سان  ي�سيب  ما  وعادة  �ليومية  �ملهام  باأب�سط  للقيام  غريه 
�ملر�حل �ملتقدمة من �لعمرحيث �أن غالبية �ملر�سى ي�سابون به بعد 
�سن �خلام�سة و�ل�ستني كما �أن فر�سة ظهور �ملر�س قد ت�سبح �سعفني 
�أو ثالثة عند �لأ�سخا�س �لذين �أ�سيب �أحد و�لديهم �أو �أجد�دهم �أو 
�لطبيعيني.كما  بالأ�سخا�س  مقارنة  �ملر�س  بهذ�  �جد�دهم  �جد�د 
لال�سابة  عر�سة  �لأكرث  من  �ملنغولية  د�ون  متالزمة  مر�سى  يعتب 
مبر�س �لزهامير �ملبكر. كما �أنه �ملر�س �لذي هزم �لرئي�س �لأمريكي 
�لأ�سبق رونالد ريجان �ساحب حرب �لنجوم  و�لذي ��ستطاع �لق�ساء 
علي �لأحتاد �ل�سوفيتي دون حرب  ليجعله فاقد للذ�كرة غري �أن روح 
�لدعابه مل تفارقه حينما و�سف مر�سه  بقوله )هذ� مر�س جميل!  
تقابل �لأ�سخا�س �أنف�سهم وتظن �أنك ترى وجوهًا جديدة كل يوم(.
و�لطريف هو �نه �ملر�س �لذي لزم حممد علي با�سا �لكبري موؤ�س�س 
م�سر �حلديث يف �و�خر �يامه �ثر عالجه بنرت�ت �لف�سة من مر�س 
�لدو�سنتاريا �حلادة !!يف �حلجر �ل�سحي مبالطة عام 1848 وذلك 

بح�سب مذكر�ت نوبار با�سا.

�لطبيب �لملاين )�ألوي�س  �لزهامير عن طريق  �أكت�ساف مر�س  كان 
�ألزهامير( عام 1906 حيث لحظ تغري�ت غريبة يف مخ  �أحد �جلثث 
�لتي قام بت�سريحها وكانت ملري�سة تدعي "فرو �أوج�ستيه" و�لبالغة 
من �لعمر 51 عاما و�لتي �أح�سرت �إليه من قبل عائلتها يف عام1901 
حيث كانت تعاين من م�ساكل يف �لذ�كرة و�سكوك ل ��سا�س لها من 
�ل�سحة بخيانة زوجها لها و�سعوبات يف �لكالم و�لإدر�ك وفهم ما 
جعلها  �إىل  �ملري�سة  لدى  �ل�سريع  �لأعر��س  تفاقم  و�أدى  لها.  يقال 

طريحة �لفر��س لينتهي بها �ملر�س باملوت يف عام 1906.

وحتي ميكننا فهم هذ� �ملر�س فالدماغ �ل�سليم يحتوي على عدد هائل 
من �خلاليا �لع�سبية وكل خلية ع�سبية تتو��سل مع �خلاليا �لأخرى 
لت�سكل �سبكات ع�سبية ذ�ت وظائف خا�سة.فيما يعزي �ملر�س �يل 
تر�كم نوعني من �لبوتينات �لتي ت�سر باخلاليا �لع�سبية �مل�سوؤولة 
)بيتا  بروتني  �لع�سبية:  �خلاليا  يف  تتكون  و�لتي  �لذ�كرة  عن 
�أي�سًا يف  يتكونان  قد  �لبوتينان  بروتني )تاو(. وهذ�ن  و  �أميلويد( 
ت�سل  يحدث حينما  �لزهامير  لكن مر�س  �لأ�سحاء.  �لب�سر  خاليا 
كبرية حيث  معدلت  �إىل  وكثافتهما  �لبوتينان  تر�كم هذين  ن�سبة 
و�لعك�س  �لع�سبية,  �خلاليا  خارج   ) �أمولويد  )بيتا  بروتني  يرت�كم 
�ل�سرر  يلحق  مما  د�خلها,  يتكد�س  �لذي  )تاو(,  لبوتني  بالن�سبة 
خاليا  بني  �لإت�سال  منع  �يل  فيوؤدي  �ملخ  يف  �لع�سبية  باخلاليا 
�خلاليا  هذه  عليها  تعتمد  �لتي  �لأن�سطة  وتعطيل  �لع�سبية  �لدماغ 
يف بقائها.وقد وجد �لباحثون نق�سا يف مادة كيميائية دماغية )ناقل 
ع�سبي( هي  ) �ل�ستيل كولني( لدي مر�سي �لزهامير وهذه �ملادة 
تلعب دور� رئي�سيا يف �لوظائف �ملعرفية و�ملنطقية لذ� ترتكز �جلهود 
م�ستويات  علي  �أن حتافظ  �ساأنها  من  لعالجات  للتو�سل  با�ستمر�ر  
�لأ�ستيل كولني �ملخيه وذلك من خالل �ما منع تفكيك �لأ�ستيل كولني 
�أو �لعمل علي زيادة م�ستويات �لكولني )�ملادة �لتي تتحول فيما بعد 
�يل �لأ�ستيل كولني( مما يعني  �لتعامل فقط مع �أعر��س �ملر�س , 
�ملعرفية  �لوظائف  م�ستوى  وحت�سني  �لتدهور  من  �ملري�س  منع  عب 
�أدوية  بني  ما  �جتاها  يف  تتنوع  �حلالية  �حلديثة  �لبحاث   �ن  غري 
تهاجم �لبوتينات �مل�سوهة �مل�سماة )�أميلويد(, و�لتي تتكون يف �ملخ 
خالل مر�س �لزهاميرمما قد يجدي مع �ملر�سى يف �ملر�حل �ملبكرة 

من �ملر�س �أو �حليلولة دون تكد�س بروتني (تاو).

على �لرغم من �أن �لزهامير  ل يوجد له عالج ناجع حتى �لآن �إل �أنه 
من �ملمكن بو��سطة �لأدوية �حلديثة و �لتمارين �لعقلية مثل �لقر�ءة, 

�لن�ساطات  من  غريها  �أو  �ملتقاطعة  �لكلمات  �أو  �ل�سطرجن  ولعب 
مما  �ل�ستيعابية  �لدماغ  قدر�ت  ��ستخد�م  على  حتفز  �لتي  �لعقلية 

ميكن معه  �لتحكم يف �سرعة تطور �ملر�س.

من  �جل�سم  لوقاية  طرق  عدة  هناك  �أن  �لعلمية  �لأبحاث  و�أثبتت 
كاف  ب�سكل  �لنوم  مثل  به,  �لإ�سابة  �إمكانية  وخف�س  �ملر�س  هذ� 
�أكرث  هم  �لأرق  من  يعانون  �لذين  �لأ�سخا�س  �أدمغة  �أن  وخ�سو�سًا 
على  و�ل�سيطرة  �ل�سن,  يف  �لتقدم  مع  باملر�س  لالإ�سابة  عر�سة 
�لتوتر, وحت�سني �أ�سلوب �حلياة ب�سكل عام ويعتب �تباع حمية غذ�ئية 
متو�زنة من �أهم �خلطو�ت �لوقائية.ومن  �لأطعمة و�مل�سروبات �لتي 

ت�سهم يف �لوقاية من �لزهامير,�لقرفة وع�سري �لتفاح و�لقهوة, 

منه  �لوقاية  ولي�س  �لزهامير  مر�س  عالج  يف  �لكركم  ي�سهم  كما 
فقط, ولكن �سريطة تناوله ب�سكل كامل, وعدم �لقت�سار على مادة 

�لكركمني �ل�سهرية فقط.
د.حممد فتحي عبد �لعال

�صيديل وحا�صل علي ماج�صتري كيمياء حيوية 

الزهامير ... حينما تتال�صى الذكريات 

يف قدمي �لزمان, كان �ملحيط �لأطل�سي و�ملحيط �لهادئ ي�سكالن كتلة 
�أو هويتان  منف�سلتان,  و�حدة من �ملياه دون �أن يكون لهما ��سمان 
برزخ  قام  عندما  �ل�سنني  قبل ماليني  �فرتقا  �ملحيطان  لكن هذ�ن 
بنما ب�سم �أمريكا �ل�سمالية و�جلنوبية معًا, م�سكاًل بذلك فجوة يف 

�ملاء و�ملحيطان �ملنعزلن �للذ�ن نعرفهما �ليوم.

�ملجتمع  يف  �ملائيني  �ملجمعني  هذين  ت�سكل  مناق�سة  متت  عندما 
�لعلمي, �أ�سار بع�س �لباحثني �إىل �أن ذلك قد مت قبل 23 مليون �سنة, 
�سنة,  �ستة ماليني  قبل  وقع  ذلك  باأن  �لآخر  بع�سهم  �أ�سار  يف حني 
 )STRI( ملد�رية� للبحوث  �سميث�سونيان  �لباحثني يف معهد  ولكن 
هذين  �نق�سام  تاريخ  باأن  وجدو�  �أوديا(,  )�آرون  �لعامل  وبقيادة 

�ملحيطني يعود لـ 2.8 مليون �سنة.

بح�سب )جريميي جاك�سون(, وهو عامل فخري يف معهد �سميث�سونيان, 

فاإن �ملن�سور�ت �لعلمية �حلديثة �لتي تقرتح باأن �نف�سال �ملحيطني 
زعزعت  �سنة  ماليني   6 �إىل   23 بني  ما  تقع  �لتي  �لفرتة  يف  مت  قد 
قام  لذلك,  باأ�سا�سها,  �لقارة  �رتباط  حول  �ملعتمد  �لعام  �لنموذج 
)�أوديا( وفريقه باإجر�ء �إعادة تقييم مل ي�سبق لها مثيل وفق تفا�سيل 
علوم  �جليولوجيا,  �لأدلة  من  �ملتاحة  �ملجالت  من  ماأخوذة  دقيقة 
على  توؤثر  �لتي  و�لتحليالت-  و�لبيئية  �لبيانات �جلينية  �ملحيطات, 

م�ساألة متى ت�سكل �لبزخ.

باحثني  من  �ملوؤلف  �لفريق  قام  �لتاريخ,  هذ�  �سحة  �إىل  للو�سول 
�لبحرية  للحيو�نات  �لعائلة  �سجرة  بتحليل  موؤ�س�سة  �إىل 23  يعودون 
�لتي توجد يف �ملياه �ل�سحلة )مثل �لأ�سماك و�لأ�سد�ف �لبحرية( يف 
�أن �لختالط �جليني  �لتحليل  �لهادي و�لأطل�سي, و�أظهر  �ملحيطني 
مماثل  حتليل  �أظهر  كما  م�ست,  �سنة  مليون   3.2 بعد  حتى  يعود 

�سنة  �أن �لختالط �جليني ميتد حتى 2.8 مليون  �ل�سطحية  للمياه 
�سمال  بني  �لبية  �حليو�نات  هجر�ت  حتليل  �أن  حني  يف  م�ست, 

وجنوب �لأمريكيني يرجع �لهجرة �لو��سعة لقبل  2.7 مليون �سنة.

 Science( نتائجها يف جملة ن�سر  �لتي مت  �لدر��سة  موؤلفو  ي�سري 
تو�سيح هذه  �إىل  تهدف  �لتحليالت �جلديدة  باأن   ,)Advances
من  و��سعة  جمموعة  من  �خلب�ت  بني  �جلمع  خالل  من  �مل�ساألة 
�ملجالت �ملختلفة من �لأدلة, وبالنظر �إىل كل �لأدلة �ملتاحة, يحذر 

�لباحثون ب�سدة من �لقبول غري �ملثبت لفر�سية �لبزخ �لقدمية.

يعتب �لتاريخ �لذي مت خالله ت�سكل �ملحيط �لأطل�سي و�لهندي من 
�إلقاء نظرة على �لكيفية �لتي  �حلقائق �ملهم جدً�, لأنه ميّكننا من 
حدثت فيها �لأ�سياء على �لأر�س و�حلياة �لبحرية يف �ل�سنو�ت �لتي 

تلت ذلك.

�لقارتني  بني  �لت�سال  فيه  مت  �لذي  �لتوقيت  باأن  )�أوديا(,  ي�سيف 
�لأمريكيتني وعزل �ملحيطني �لهادي عن �لأطل�سي مهم لأ�سباب كثرية 
جدً�, فتقدير�ت معدلت �لتغرّي �لتطوري, وو�سع مناذج للمحيطات 
يف  �حلديثة  و�لنباتات  �حليو�نات  �أ�سل  �إىل  و�لو�سول  �لعاملية, 
�لأمريكيتني, ومعرفة �ل�سبب �لذي جعل �ل�سعب �ملرجانية يف منطقة 
�لبحر �لكاريبي تتمو�سع يف ذلك �ملكان, تتوقف جميعها على معرفة 

�لكيفية و�لفرتة �لتي ت�سكل خاللها �لبزخ.

�مل�صدر : جملة نقطة �لعلمية

هل �صاألتم نف�صكم هذا ال�صوؤال من قبل؟ متى ت�صّكل املحيط الأطل�صي؟
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ويهدف  و�مل�صلمة.   �لعربية  للمجتمعات  �لثقايف  �ل�صياق  مع  ليتالئم  تعديله  بعد  وذلك 
�لربنامج  �ىل م�صاعدة �لآباء للتعامل مع �لق�صايا �خلالفية مع �طفالهم باأ�صاليب تربوية 
مع  �لتعامل  على  ت�صاعدهم  �لتي  �ملهار�ت  و�ك�صابهم  �لعنف  ��صتخد�م  وتفادي  �صحية 
�لعو�مل �لتي قد تت�صبب يف ت�صعيد �لنز�عات بني �لو�لدين و�لطفال وما يرتتب عليها 

من �آثار �صلبية على �مان �لطفل و�لأ�صرة. 
متت فعالية �لتد�صني يف كل من جامعة تورونتو وجامعة كينج يف بريطانيا.

هذ� وقد �أفاد �لدكتور حممد باعبيد �أحد �مل�صاركني يف تطوير �لربنامج �أن عملية تعديل 
مب�صروع  بد�أ  قد  و�مل�صلمة  �لعربية  للمجتمعات  �لثقايف  �ل�صياق  مع  ليتو�ئم  �لربنامج 
��صتمر  �لعرب  �لآباء  من  عدد  ومب�صاركة  �لعربية  باللغة  لندن  يف  تنفيذه  مت  جتريبي 

لفرتة 17 ��صبوع.
كاترينا  �لدكتورة  بني  بال�صر�كة  ثقافيا  �ملعدلة  ب�صيغته  تطويره  مت  �لربنامج  هذ� 
��صكوت من جامعة تورونتو و�لدكتور حممد باعبيد مديرمركز �مل�صلم للدعم �لجتماعي 
�لبديلة” يف  و�لندماج يف لندن �ونتاريو، تيم كيلي مدير Changing Ways  “�لطرق 

”Islamic Relief Canada“  لندن �ونتاريو  وبدعم من  " �لغاثة �ل�صالمية
وقد ُدعي �لقائمني على جملة �أيام كندية �لإعالمية  Canadian Days لتغطية �حلدث 

ل�صالح �جلالية �لعربية يف كند�.

مراعون"  اآباء  "برنامج 
Caring Dads Program 

مت �صباح هذ� �ليوم �ملو�فق 26 حزير�ن تد�صني برنامج "�آباء مر�عون "  
 Caring Dads Program



�أخبار متنوعة
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يف عام 1988, كود�ك كانت توّظف 170 �ألف موظفا وتبيع 85% من �ل�سور �لورقية يف �لعامل! بعدها ب�سنو�ت 
قليلة, �ل�سركة �أفل�ست وفقدت قوتها �لتناف�سية ب�سكل كبري جد�. وما حدث ل�سركة كود�ك, �سيحدث لكثري 

من �لقطاعات يف �ل�سنو�ت �لع�سرة �لقادمة, و�ملعظم مل يفهم بعد هذه �لتغيري�ت �ملت�سارعة. 

فالبجميات �ستدمر كثري� من �ل�سناعات �لتقليدية يف مدة زمنية ترت�وح بني خم�س وع�سرة �سنو�ت. 
ف�سركة Uber �أكب �سركة تك�سي يف �لعامل, وهي ل متلك �سيارة و�حدة, و�سركة Airbnb �أكب �سركة 

فندقة يف �لعامل, وهي ل متلك عقار� و�حد�. 

�ملتحدة  �لوليات  يف  �ملحيط.  �لو�سط  فاأكرث  �أكرث  تفهم  �أ�سبحت  �لكمبيوتر�ت  �ل�سطناعي:  �لذكاء 
�لأمريكية, �ملحامون �ل�سباب بالكاد يح�سلون على عمل, وذلك خا�سة بعد �خرت�ع �سركة IBM للحا�سب 
Watson �لذي ي�ستطيع تقدمي م�سور�ت قانونية يف غ�سون ثو�ن, وبدقة 90% بينما �لإن�سان �ملحرتف 
دقته ل تتعدى 70%. لهذ� �إذ� كنت تدر�س �لقانون, توقف حال. يف �مل�ستقبل, �سيقل عدد �ملحامني بن�سبة 
90% ولن يبق �إل �ملخت�سون. كمبيوتر Watson ي�ساعد حاليا بت�سخي�س �ل�سرطان وبدقة �أعلى باأربع 
مر�ت عن �لطبيب �لب�سري. �سركة في�سبوك متتلك برجمية تعرف على �لوجوه بدقة �أعلى �أي�سا من قدرة 

�لإن�سان, ومن �ملتوقع �أن يتغلب ذكاء �لآلة على ذكاء �لب�سر يف عام 2030.

�ل�سيار�ت �ملوؤمتتة: يف عام 2018, �سيتم �إنتاج �أول �سيارة موؤمتتة دون �سائق. ويف عام 2020, �ستغزو هذه 
�لتكنولوجيا �لأ�سو�ق و�ستدمر �سوق �ل�سيار�ت �لتقليدية, وعندها لن حتتاج لمتالك �سيارة! �ست�ستدعي 
ميتلكو�  لن  �أطفالنا  ل�سطفافها.  حتى  حتتاج  ولن  تريد,  �لذي  �ملكان  �إىل  و�ستقلك  بهاتفك,  �سيارة 
وبامتالك  بن�سبة %95-90.  �سيقل  �ل�سيار�ت  عدد  لأن  قيادة,  رخ�سة  لإ�سد�ر  يحتاجو�  ولن  �سيار�ت, 
هذ� �لنوع من �ل�سيار�ت, �ستقل �حلو�دث لت�سبح حادثا و�حدة يف م�ساحة 10 مليون كم, و�ستحافظ على 
حياة �لب�سر �أكرث. معظم �سركات �ل�سيار�ت �لتقليدية �ستفل�س! هم يحاولون �لآن تبني طرقا ثورية جديدة 
يف �لت�سنيع, ولكن لن يتغلبو� على �سركات مثل Google و Tesla و Apple �لتي ت�سنع كمبيوتر� 
متحركا على عجالت. بل �سركات تاأمني �ل�سيار�ت �ستو�جه م�ساكال عظيمة وحقيقية, و�ستختفي هي �أي�سا 
لعدم �حلاجة لها. �لتاأمني �سي�سبح �أرخ�س مبئة مرة عما هي عليه �ليوم. قطاع �لعقار �سيتغري كذلك, 

لأنك �ستف�سل �لإقامة يف �أماكن بعيدة عن �ملدينة طاملا فر�سة عملك من �لبيت �سانحة ومتوفرة!

�ل�سيار�ت �لكهربائية �ست�سبح منتجا رئي�سيا يف عام 2020, و�لتلوث �سيقل و�ملدن �ستكون �أكرث جمال. 
�لتقليدي خالل 30 عاما �ملا�سية فقط. يف هذ�  �لوقود  ��ستهالك  وميكن بكل ب�ساطة مالحظة تر�جع 

�لعام حتديد�, عدد �ملحطات �ل�سم�سية تفوق على نظري�تها �لتقليدية يف دول �لعامل �أجمع. 

�ل�سحة: �سيتم �إنتاج برجميات تقي�س موؤ�سر�تك �حليوية من خالل هاتفك, ويف �مل�ستقبل �سيمتلك كل 
�إن�سان عناية �سحية عالية �جلودة وباملجان, وكل ذلك عب �لهاتف. 

ع�سرة  يف  دولر   400 �إىل  دولر   18000 من  �نخف�س  �لو�حدة  �لطابعة  �سعر  �لأبعاد:  ثالثية  �لطباعة 
يف  ذ�ته  و�لأمر  �لتقنية,  هذه  با�ستغالل  بد�أت  �لأحذية  �سركات  م�ساعفة.  وب�سرعة  فقط,  �سنو�ت 
بخا�سية  ذكية  هو�تف  �إنتاج  �سيتم  �لعام,  هذ�  نهاية  مع  �لف�سائية.  و�ملحطات  �لطائر�ت  �سناعات 
3D Scanning. �ست�ستطيع قريبا م�سح قدمك عب هاتفك, وطباعة حذ�ئك يف بيتك. يف �ل�سني, 
عام  وبحلول  �لأبعاد.  ثالثية  �لطباعة  بخا�سية  طو�بق  �ستة  من  كامل  مبنى  �سناعة  موؤخر�  ��ستطاعو� 

2027, �سي�سبح 10% مما ت�سنعه دول �لعامل قاطبة ي�ستخدم هذه �لتكنولوجيا. 

�ستختفي,  �ليوم  �ملوجودة  �لعمل  فر�س  من   %80-70 �لقادمة,  �سنة  �لع�سرين  خالل  يف  �لعمل:  فر�س 
و�سيتغري �لعامل ب�سكل كبري جد�, ومن غري �لو��سح �إذ� كنا جاهزين لهذ�.

�سيكونون مدر�ء  �لثالث  �لعامل  و�ملز�رعون يف  للزر�عة,  بقيمة 100 دولر  روبوت  �إنتاج  �سيتم  �لزر�عة: 
حلقولهم عد� عن كونهم عاملني.

و�سينتج  وجهك,  معامل  خالل  من  �حلايل  مز�جك  عن  يخبك  تطبيق  �ليوم  هناك  �لإن�سان:  مز�ج 
م�ستقبال تطبيقا على �لهو�تف �لذكية لك�سف �لكذب من خالل معامل �لوجه. تخيل �أثر هذ� �لتغيري على 

�ملناظر�ت �ل�سيا�سية, و�أنت قادر على معرفة �ل�سادق من �لكاذب. 

عمر �لإن�سان: حاليا, يزيد عمر �لإن�سان �لتقديري مبقد�ر ثالثة �سهور كل عام. ويف عام 2036, �ست�سبح 
هذه �لزيادة عاما كامال كل عام, �أي �أنه من �ملقدر م�ستقبال �أن يعي�س معظم �لب�سر لفرت�ت تزيد كثري� 

عن 100 عام. 

�لتعليم: يف عام 2020, �سيمتلك 70% من �لب�سر هاتفا ذكيا, وهذ� يعني �أن �جلميع �سيكون له �لقدر ذ�ته 
من �لتعليم عايل �جلودة ومن خالل هاتفه فقط. فاأي فكرة ��ستثمار م�ستقبلية بعيدة عن عامل �لهاتف 

�لذكي, �ستف�سل حتما. �لتغيري قادم, و�ل�سوؤ�ل �إن كنا نحن جاهزون له!

Robert Goldman مرتجمة عن مقالة �لدكتور

�لعامل يتغري بت�سارع رهيب

ك�سفت در��سة حديثة �أن تدخني �لآباء لل�سجائر قبل �لإجناب يعّر�س 
�لأبناء لحتمال تناق�س عدد �حليو�نات �ملنوية لديهم.

��ستنتاجاتهم يف موؤمتر كبري حول  وقام باحثون دمناركيون, قدمو� 
عاما,   19 �لعمر  من  يبلغون  �سابا   778 بيانات  بتحليل  �خل�سوبة, 
ولدو� بني عامي 1996 و2002. و��ستندت معلومات �لتدخني, مبا فيها 

�ملتعلقة بالأب, �إىل تقارير من �لأم يف �لأ�سبوع �لـ 16 من حملها.

كان  لديهم,  �لإجمايل  �ملنوية  �أن عدد �حليو�نات  �لنتائج  و�أظهرت 
�أقل بن�سبة 9% مقارنة مع �أبناء �لآباء غري �ملدخنني.

وقالت �لدكتورة �ساندر� توتنبورغ, �إن هذ� �لأمر ميكن �أن يوؤثر ب�سكل 
خطري على خ�سوبة �لرجال, خا�سة �أن جودة �حليو�نات �ملنوية دون 

�مل�ستوى �لأمثل بالفعل.

ولكنها خل�ست �إىل �أن تاأثري تدخني �لأمهات على جودة �حليو�نات 
�ملنوية, �أكب بكثري من تاأثري تدخني �لأب.

لنوعية  �لأبوي  �لتدخني  تدمري  كيفية  حول  �أخرى  در��سات  وبحثت 
�أ�سغر بكثري. وُيعتقد  �ل�سائل �ملنوي, ولكن �لعينات �ملدرو�سة كانت 
�أن �لتدخني �لأبوي ي�سبب تغيري�ت يف جينوم �حليو�نات �ملنوية لدى 

�لرجل, و�لذي بدوره ميكن �أن ينتقل �إىل خاليا �لطفل.

للجمعية  و�لثالثني  �خلام�س  �ل�سنوي  �لجتماع  يف  �لنتائج  وُقدمت 
�لأوروبية للتكاثر �لب�سري و�لأجنة )ESHRE( يف فيينا.

�مل�صدر: ديلي ميل

عادة ميار�صها الأب ت�صر بخ�صوبة اأبنائه م�صتقبال
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Mississauga, the most divers city in Canada, 
celebrates Canada Day @ Celebration Square

 Happy Canada Day
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�أن متكن من  بعد  �إنقاذ عائلة كندية  �أمين هو�ري من  �ل�سيد  متكن 
�إخماد  حريق مطبخ كاد �أن ينت�سر يف �أرجاء �لبيت. وقد وقعت �حلادثة 

منت�سف ليلة 5 يونيو يف حي �سكني يف منطقة �أو�سكار بيرت�سون.

مي�سي�ساغا  يف  هاو�س  تاون  جممع  يف  �حلي  �سكان  و�سف  وقد  هذ� 
جارهم بالبطل بعد �أن �أنقذ تلك �لعائلة من �مل�سري �ملاأ�ساوي.

وقعت �حلادثة م�ساء �لأربعاء ، 5 يونيو ، حيث كان �أمين هو�ري يف 
منزل �أحد �لأ�سدقاء عندما �ندلع �حلريق يف منزل جماور لهم.

يقول �ل�سيد هو�ري: "�أ�سعر بال�سعادة  )�إذ �أُطلق علي لقب �لبطل(، 
ثم �أردف قائاًل: لكنه كان عماًل طبيعيًا وو�جب كان علي �لقيام به 
بغ�س �لنظر عما قد يحدث" عبرّ عن ذلك مب�ساعدة �سديق �ساعده 

بالرتجمة يدعى �ل�سيد عامر �حلفار.

تفا�صيل ما حدث:
بيرت�سون، حيث  �أو�سكار  �سارع  و�سط جممع يف  �ندلع حريق �سغري 
�ل�سريع  �لت�سرف  كان  و�أطفاله.  زوجته  مع  هو�ري  �ل�سيد  يقطن 
�لذي قام به �ل�سيد هو�ري �سجاعًا للغاية ، �إذ متكن من �إطفاء حريق 
يف  وتندلع  �حلائط  يف  �لغاز  �أنابيب  �إىل  �لنار  ت�سل  �أن  قبل  �ملوقد 

جميع �أنحاء �ملنزل.

�ل�سلة  كرة  لعبة  �أ�ساهد  كنت  �لأثناء  تلك  "يف  هو�ري  �ل�سيد  وقال 
لفريق "�لر�بتورز" مع �سديقي وجاري ، �أن�س �سادق وعندما �نتهت 
فوجدنا  خرجنا  �جلو�ر.  من  تنبعث  �لدخان  ر�ئحة  �سممنا  �للعبة، 
لأنظر من خالل  �ملجاور.  هرعت  �ملنزل  نو�فذ  �لدخان يخرج من 

�لنو�فذ و�سدمت عندما ر�أيت �لنري�ن م�ستعلة يف �ملطبخ ".

وقد حاولت لفت �نتباه �لأ�سرة د�خل �ملنزل من خالل طرق �لباب 

�أحد، قمت باإعتالء �لباب  �لأمامي مر�رً� وتكررً� وعندما مل يجيب 
�لأمامي حيث كان مو�سدً�. ومتكنت من دخول �ملنزل عب �لنافذة 
ثم هرعت  �ملوقد  على  م�ستعاًل  كان  �لذي  �لوعاء  �أزلت  �لفور  وعلى 
لإيقاظ �لزوجني و�بنيهما �إذ بد� �أن �لنعا�س غلبهم بعد �أن ن�سو� وعاء 

�لطهي على �ملوقد.

�أطفاأت  قد  �أنها  عمر�ن،  �سارو�س  �ل�سيدة  �ملنزل،  ربة  تظن  كانت 
�ملوقد قبل �لذهاب للنوم ، لكن تبني لها لحقًا �أن مفتاح �ملوقد كان 

ما يز�ل عالقًا عند درجة �حلر�رة �لق�سوى.

�ملجمع  �سكان  و�أجلو�  �ملكان  �إىل  �لإطفاء  رجال  و�سل  ما  و�سرعان 
�ملوؤلف من ثالث عائالت وقد مت �حتو�ئهم  يف منزل هو�ري لب�سع 

�ساعات ريثما  يزول �خلطر وتعود �لأمور �إىل طبيعتها يف �ملبنى.

منذ  �حلي  ذلك  يف  وعائلتها  تقطن  �لتي  عمر�ن،  �ل�سيدة  وقالت 
باأكمله، ومل  �ملنزل  �لدخان خميمًا على  "كان  �سنو�ت:  �أربع  حو�يل 
يكن بالإمكان روؤية �أي �سيء".  ولو مل يقم جارنا )�لهو�ري( باإخماد 
�حلريق يف بد�يته، لكانت �لأمور خمتلفة كثريً� عما هي عليه �لآن".

يف  �لتو�بل  جتارة  يف  عمله  موؤخرً�  بد�أ  �لذي  هو�ري،  �أمين  �ل�سيد 
قادمًا من  كند� عام ٢٠١٨  �إىل  و�سل  قد  كان  �أونتاريو.  مي�سي�ساغا 

دم�سق �سورية.

�لهو�ري  لزوجة  وجارة  �سديقة  هي  عمر�ن  �ل�سيدة  �أن  �إىل  ن�سري 
و�أطفال كال �لعائلتني من جيل و�حد.

ن�ساأل �هلل �ل�سالمة للجميع
اأجرى احلوار واأعد التقرير معتز ابو كالم

رئي�س حترير جملة اأيام كندية

 Ayman Hawari saved a family by  
 preventing a kitchen fire from spreading
 further on June 5th at midnight on his
 .neighborhood at Oscar Peterson Blvd

 Residents in a Mississauga townhouse
 complex are calling their neighbor "a
 hero" after he saved a neighbouring
 family by putting out a pot fire that
 was on the edge of spreading out of

.control
 On Wednesday evening، June 5th،
 Ayman Hawari، a newcomer from
 Syria was at a friend's house when the

.fire broke out in a townhouse nearby
 Hawari says: “I’m happy )to be called
 a hero(، but it was a natural action
 and something I had to do regardless
 of what might happen،” Hawari said
 through a friend translator called Mr.

،Amer Haffar
 A small pot fire broke out in the
 middle of a complex on Oscar Peterson
 Boulevard، where Hawari lives with his
 wife and children. Mr.  Hawari's quick
 action was super courageous، he was

 able to extinguish the stove fire before
 it could reach the wall gas pipes in the

 .kitchen and spread all over the house
 At the time، I was watching the Raptors"
 game with my neighbor friend، Anas
 Sadeq and when the game was over، we
 smelled smoke،” Hawari said. “We went
 outside and I saw more smoke coming
 out of the townhouse windows. I rushed
 to look inside through the windows and
 I was shocked when I saw the fire flames

“.in the kitchen
 I hardly tried getting the attention"
 of the family inside the townhouse
 by repeatedly knocking on their front
 door. When they didn't answer، I tried
 to break through the front door، which
 was locked. Then I was able to gain
 entry after jumping on the balcony and
 then immediately removed the pot that

.was on fire on the stove
 after that I rushed to wake up the
 married couple and their two sons after
 they had fallen asleep forgetting the

.cooking pot on the stove

 The housewife، Sarosh Imran، thought
 she had turned off the stove before
 going to bed، but said the stove button

.got stuck on high instead
 Later on، fire fighters arrived at the
 scene and evacuated the residents of
 three families، out of the complex، who
 were hosted in Hawari's house for a
 couple of hours before everything was

.clear and  became normal
 The whole house was full of smoke،"
 you couldn't see anything،" said Imran،
 who has lived at the complex for about
 four years. "If )Hawari( hadn't )stopped
 the fire(، things would have been much
".different than what they are right now

 Ayman Hawari، who recently started a
 spice wholesale business in Mississauga
 ON. came to Canada from Damascus

 .Syria in 2018
 Mrs. Imran is friends with Hawari's wife
 and her children are around the same

.'age as Hawaris
Interviewed and reported by :

Moutaz Abu Kalam 
Editor-in-Chief  Canadian Days Magazine

�سوري من �لقادمني 

�جلدد ينقذ عائلة 

كندية من �حلريق 

وهم نائمون

Photo credit to Riziero Vertolli/Torstar
A Syrian Newcomer saves Canadian neighbouring family from townhouse fire

Success
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Canadian Passport Ranked One Of The Most Powerful In The 
Whole World In 2019

The Global Passport Power Rank compares 199 passports to get their results.
Nicole Hui

Kylie Anderson | Unsplash.com

If you currently hold a Canadian passport, you 
actually hold one of the most powerful ones 
in the entire world! Passports all around the 
world were ranked for 2019, and Canada came 
out as one of the top countries. The Global 
Passport Power Rank 2019 has ranked the 
Canadian passport the fourth most powerful 
in the world. In other words, travelling can be 
much easier for Canadians when compared to 
many other countries globally. 

The Global Passport Power Rank compares 
199 passports to get their results, looking 
at United Nations member countries and 
territories. 

Currently, Canadians are able to visit 116 
countries without a visa and 50 countries by 
obtaining a visa on arrival, according to the 
Global Passport Power Rank. For instance, 

earlier in June, Brazil officially waived prior 
tourist visa requirements for Canadians. 

Canada's passport shares the number four 
ranking with several other countries. According 
to the list, countries including Norway, 
Sweden, Singapore and France, also have the 
fourth most powerful passport globally. 

As for the country that holds the most powerful 
passport in the world? That would be the 
United Arab Emrates. Passport holders from 
the country can currently enter 173 countries 
either without a prior visa or by getting a visa 
on arrival. 

So how did the Passport Index determine 
which passports were the most powerful in 
the world? According to their website, "to 
determine the individual rank of each passport, 
a three-tier method is applied:

1. Mobility Score (MS) – includes visa-free 
(VF), visa on arrival (VOA), eTA and eVisa

2. VF portion of their score vs VOA

3. United Nations Development Programme 
Human Development Index 2018 (UNDP 
HDI) is used as a tie breaker. The UNDP 
HDI is a significant measure on the country’s 
perception abroad."

Canada's neighbouring country, the United 
States, took the third spot on the ranking. 
U.S. passport holders can visit 117 countries 
without any visa and 50 countries require a 
visa on arrival.  

Source : Narcity

Tonight, we're lighting the clock tower red and white to celebrate Multiculturalism 
Day. Mississauga is a welcoming city whose identity has been shaped by the culture 
and traditions of residents from 200+ countries. Today we celebrate what makes 

us unique and look towards our bright and promising future... Bonnie Crombie

�لليلة.. ن�سيئ معًا برج �ل�ساعة �لأحمر و�لأبي�ض للإحتفال بيوم �لتعددية �لثقافية. مي�سي�ساغا هي مدينة 
ترحب باجلميع، ت�سكلت هويتها من ثقافة وتقاليد �ملقيمني فيها �لذين قدمو� من 200 بلد و�أكرث. 

�ليوم نحتفل بحالتنا �لفريدة هذه يف �لعامل ونحن ننظر مل�ستقبل م�سرق وو�عد.. بوين كرومبي

Multiculturalism
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الكارثة اليمنية تنتظر احلل!

Awareness Sponsor

Sign this Petition: www.change.org/YemenCrisisRefugees
More info : www.YemenCrisis.com
We are : www.YemeniCanadian.Club

Yemen Crisis waiting for Solution!

June 14, 2019

Helping children build social skills; feel part 
of their community

TORONTO — The Ontario government is 
creating better outcomes for children and 
youth with autism by investing $325,000 in 
the Legends Mentoring Program at Jake's 
House for Children with Autism.

"Children and youth with autism are often 
subjected to bullying and harassment from 
their peers," said Lisa MacLeod, Minister of 
Children, Community and Social Services. "It 
is difficult to find mentorship and afterschool 
activities that cater to their specific needs. 

By investing in mentorship programs, such 
as the one's offered by Jake's House, we are 
normalizing the inclusion of children and 
youth with autism in our society."
The Legends Mentoring Program matches 
volunteer mentors 18 years or older, many from 
university and high school hockey teams, with 
children or youth with autism and their families 
for three to nine month periods. The program 
increases their community engagement, helps 
them develop social skills and a sense of 
inclusion as well as improve their relationships 
with their peers and community members.

"We know that when children and youth 
with autism have positive role models and 

get support to develop relationships, they are 
able to live better and happier lives," added 
MacLeod

Ontario Newsroom

Ontario Renews Funding for Legends Mentoring Program
at Jake,s House for Children with Autism
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Ontario Ending Hallway Health 
Care in Etobicoke with Hospital 
Expansion
Premier Doug Ford celebrates 

newly expanded Etobicoke General Hospital
June 12, 2019 4:45 P.M.
TORONTO — Today, Premier Doug Ford 
visited Etobicoke General Hospital to 
celebrate the completion and grand opening of 
a new patient tower that will put patients first. 
The newly expanded facility delivers on the 
government's core commitment to end hallway 
health care and cut hospital wait times.
In communities across Ontario, hallway 
health care continues to seriously challenge 
hospitals, leaving patients waiting too long to 
access the care they need. That's why Ontario's 
Government for the People is investing $27 
billion over the next 10 years in hospital 
infrastructure projects to help end hallway 
health care and ensure patients and families 
receive excellent care when and where they 
need it.
"We made a promise to end hallway health 
care and to protect what matters most to the 
people of Ontario," said Ford. "Today, we 
are taking another step toward delivering on 
those commitments with the grand opening 
of the new four-storey patient tower at 
Etobicoke General Hospital that will provide 
better access to patient services, including 
emergency, maternal, and newborn care. With 
hospital projects like this one, we are making 

sure everyone in Ontario has access to the 
high-quality care they expect and deserve." 
Premier Ford was joined at the grand opening 
by Robin Martin, Parliamentary Assistant to 
the Minister of Health and Long-Term Care, 
on behalf of Ontario's Minister of Health and 
Long-Term Care, Christine Elliott.
The new patient tower will add 250,000 
square feet of space and house urgently 
needed services. Patients and families living 
in Etobicoke will benefit from:
.A state-of-the-art emergency department;
An expanded critical care unit with intensive 
monitoring and treatment for serious illnesses 
or injuries;
A new unit that will specialize in the care 
of cardiac, respiratory, and neurological 
complications;
A new maternal newborn unit with 10 private 
birthing suites, two operating rooms and a 
10-bassinette newborn intensive care unit to 
provide specialized care for newborns who 
are underweight, sick or need extra care;
An outpatient unit for day procedures, allowing 
patients same-day discharge and recovery at 
home; and
Patient rooms filled with natural light, 
providing privacy and space for patient's 
family members.
"The new patient tower at Etobicoke General 
Hospital will provide patients and families 
with a new, state-of-the-art facility that will 
provide care for generations to come," said 

Ford. "This project is part of our plan to invest 
$27 billion over the next 10 years in hospital 
infrastructure projects to build more capacity 
throughout Ontario."
QUICK FACTS
Ontario is investing up to $358 million to build 
a new four-storey patient tower at William 
Osler Health System - Etobicoke General 
Hospital.
The William Osler Health System has three 
hospital sites: Brampton Civic Hospital, 
Etobicoke General Hospital and Peel Memorial 
Centre for Integrated Health and Wellness.
The new patient tower at Etobicoke General 
Hospital is 250,000 square feet.
The government's 2019 budget committed to 
invest $27 billion over 10 years in essential 
hospital infrastructure projects across the 
province, creating more than 3,000 new beds.
For public inquiries call ServiceOntario, 
INFOline at 1-866-532-3161 (Toll-free in 
Ontario only

Ontario Newsroom

Ontario Ending Hallway Health Care in 
Etobicoke with Hospital Expansion

Mexico's Finance Minister Carlos Urzua takes 
part at the Americas Society and Council of the 

Americas event in Mexico City, Mexico May 22, 
2019. REUTERS/Carlos Jasso

Dave Graham

MEXICO CITY (Reuters) - Canada expressed 
its concern about a gas pipeline dispute that 
has raised diplomatic tensions with Mexico 
during the Group of 20 nations summit in 
Japan, but the matter could be resolved soon, 
Mexican Finance Minister Carlos Urzua said 
on Saturday.

Mexican state power utility CFE [COMFEL.
UL] said this week it would negotiate a 
“fairer” resolution to contractual disputes over 
several pipelines being built by companies 
including Mexico’s IEnova (IENOVA.MX) 
and Canada’s TC Energy Corp (TRP.TO).

Urzua said he met with Canada’s Finance 
Minister Bill Morneau during the summit and 
was “optimistic” there would be an agreement 
soon.

 “He expressed his concern about this matter 
of TransCanada,” Urzua said, using a previous 
name for TC Energy Corp.

IEnova, a unit of U.S.-based Sempra Energy, 
says the CFE is seeking arbitration over a 
contract it signed in partnership with TC 
Energy to build a $2.5 billion pipeline from 
Texas to the Mexican Gulf coast port of 
Tuxpan.

“We hope this problem is resolved very soon 
... That it doesn’t even reach the level of 
international arbitration, and that simply an 
agreement is reached between the sides. We 
are very optimistic about that,” Urzua said.

The row has revived concerns that Mexican 
President Andres Manuel Lopez Obrador’s 
government could put in jeopardy contracts 
signed under previous administrations, the 
last six of which the leftist president has 
characterized as part of a corrupt “neo-liberal” 
era.

He has been highly critical of the government 
of his predecessor Enrique Pena Nieto, who 
sought to lift economic growth by opening 

up the energy sector to private capital, an 
approach that Lopez Obrador has so far 
roundly rejected.

Reporting by Dave Graham; Editing by Paul 
Simao

Source : Reuters 

At G20, Canada raises concern about Mexico gas pipeline row
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Don Pittis · CBC News 
Move over Jerome Powell. And Stephen Poloz. 
And all the world,s other central bankers. And 
move over bitcoin.
As governments around the world consider 
how to limit the commercial clout of big 
technology companies, Facebook has 
announced it is poised to expand that influence 
into the fundamental heart of all commerce: 
Money.
The tech giant announced Tuesday it is 
moving into the digital currency space with 
a coin called Libra, backed by a cluster of 
sophisticated tech companies with powerful 
financial credentials, including Visa, 
Mastercard, PayPal and Stripe.
With the support of other popular brands, 
including ride-hailing companies Uber 
and Lyft and the music streaming service 
Spotify, Facebook,s new coin will have many 
godparents to foster its survival.
The new cryptocurrency will also have many 
enemies, of course, as banks, central bankers 
and governments consider what they stand to 
lose if Libra fulfils even part of its objectives 
when it launches within the next 12 months.

Lower cost, more accessible
«We believe that collaborating and innovating 
with the financial sector, including regulators 
and experts across a variety of industries, 
is the only way to ensure that a sustainable, 
secure and trusted framework underpins this 
new system,» read a news release announcing 
Libra. «And this approach can deliver a 
giant leap forward toward a lower-cost, more 
accessible, more connected global financial 
system.»
Although the goal of making the transfer of 
money as easy and inexpensive as sending 
a textsounds good, essentially transforming 
Facebook into a global bank, as Libra is 
exchanged on its platform and through its 
apps, like Messenger and WhatsApp, some 
of those consumer savings will be coming 
straight out of the pockets of the powerful 
global institutions that currently create, control 
and profit from money.
And while the promise that Libra will be 
accessible to an estimated 1.7 billion people 
who do not currently have access to a bank 
sounds like a humanitarian project, it also 
could represent a lock on a market with 
enormous growth potential.
Bitcoin is the world,s most popular digital 
currency, but it still hasn,t really taken off as 
a common unit of exchange. Libra thinks it 
is the cryptocurrency to do just that. (Charles 
Platiau/Reuters)

Libra,s critics will not just be from the 
banking and regulatory establishment; privacy 
advocates and civil libertarians may not be 
pleased with so much financial power in the 
hands of a private company that effectively 
sold or lost control of the data of some 87 
million users, including 600,000 Canadians.
«Facebook has rightly identified the potential 
for digital currencies to reinvent money and 
transform the global economy, so people can 
live better lives,» said David Clarke, with 
Positive Money, a U.K.-based advocacy 
group in favour of a fairer financial system. 
«However, a digital currency controlled 
by tech cartels, such as Facebook, Visa and 
Mastercard, is not the solution.»
Since the launch of bitcoin 10 years ago as 
a freewheeling unit of exchange outside the 
control of central banks and governments, 
thousands of cryptocurrency copycats have 
come into existence, with few government 
restrictions.
That alone may make it difficult for regulators 
to crack down on Facebook,s Libra.

More controlled, more disruptive
But in the world of money, Libra is potentially 
far more disruptive — not because it is even 
freer than bitcoin, but because it promises to 
be more controlled.
Based purely on an ingenious mathematical 
system of encryption replicated on computers 
around the world, bitcoin and its less successful 
imitators, many of which soon faded away, 
were released upon the world to be guided 
solely by market forces.
As bitcoin soared and crashed, the units 
became almost useless for their intended 
purpose. Their anonymity, meanwhile, made 
them attractive to money launderers and others 
who wanted to escape legal detection.
Announced in Switzerland, a country famous 
for preserving the independence of its global 
banking industry, Facebook,s new currency 
also comes with promises of regulatory 
credentials, backed by a body called the Libra 

Association.
Rather than an evaluation roller-coaster — 
where bitcoin rose from pennies to $25,000, 
before crashing below $5,000, and recently 
creeping back above $10,000 — Libra 
promises it will be stable enough to use like 
real money. 
Rather than cryptocurrencies based on nothing 
but their algorithm, Libra will be supported 
by a pool of actual cash in various global 
currencies.
Rather than being anonymous, inspiring fly-
by-night businesses and illegal activity, which 
has made government wary, Libra will keep 
track of its users and promises to refund units 
lost due to fraud.
Taking a step away from the buccaneer world 
of crypto makes Libra even more of a threat to 
the banking establishment. Yet despite a wealth 
of information about the new currency at Libra.
org, many unanswered questions remain. 
One of those questions is how governments 
will respond. Those that have been considering 
cryptocurrency regulation may be stimulated to 
get off their butts with Facebook — and its 2.4 
billion active users — now getting into the game. 
Perhaps Powell, chair of the U.S. Federal 
Reserve, will comment on the new digital 
currency during a news conference taking 
place later today, as the world,s most powerful 
central banker imagines his dominance being 
usurped by a consortium of private companies 
run by tech nerds.
And while Facebook may have a first-mover 
advantage, unless there are clear signs of a 
crackdown by the existing banking authorities, 
it is hard to imagine that other technology giants 
and some of the world,s biggest banks would 
not consider getting in on the action, too.
But if Libra can get its foot in the door, starting 
small and growing gradually, sort of the way 
bitcoin did before it, Facebook,s new digital 
currency has the potential to transform money 
and banking in unpredictable ways.

Source : CBC news

 new digital coin Libra could be poised to dominate money



News



Newspaper - www.canadiandays.ca / www.canadiandays.net Expo 2020حلول �إجتماعية3

Ottawa, Canada 
November 2013, the United Arab Emirates 
won the bid to host the World Expo in Dubai 
in 2020. World expos have continued to be 
one of the largest, and most successful global 
events. 
Visitors to the UAE will be met with warm 
Emirati hospitality, in a prosperous country 
which is home to more than 200 different 
nationalities, where almost everyone speaks 
English, and women are upheld as empowered 
and equal partners to men. 
EXPO 2020 visitors will explore innovative 
world pavilions, visit the expo rotating 
observation tower, treat their taste buds to 
dishes from every corner of the world - from 
street food to haute cuisine to family-friendly 
meals, and brush up on their art skills through 
interactive art installations etc…..
Outside of the EXPO site, Canadian families 
and individuals alike will be met with an 
abundance of things to do in the UAE. Home 
to some of the world’s largest amusement 
and water parks - from IMG Worlds of 
Adventure, Ferrari World, Warner Brothers, 
Yas Waterworld, Legoland, and Motiongate, to 
the world’s tallest building, the Burj Khalifa, 
and world-class museums, such as the Louvre 
Abu Dhabi, UAE tourism offers something 
for everyone.
For those who like to shop, the Dubai Mall 
is the world’s largest mall, (which also hosts 
an enormous aquarium and indoor ski hill), as 
well as many exotic gold souks and traditional 
markets, and for those wishing to relax, sun-
filled sandy beaches and world class spas 
await you. 
UAE cannot wait to welcome the world from 
October 20, 2020 to April 10, 2021 to share 
in the excitement, the fun, and help us make 
history together! 
Families and youth are also an integral part 
of EXPO 2020. Youth are in fact set at the 
heart of the world expo, which aspires to 
create a meaningful legacy that will benefit 
generations to come, both locally and globally; 
highlighting their contributions in leading 
innovations to architecture to world class 

business opportunities. 
Dubai’s World Expo theme of ‘Connecting 
Minds, Creating the Future’ echoes the 
powerful spirit of partnership and co-
operation that has driven the UAE’s success 
in pioneering new paths of development and 
innovation, which also showcase UAE values 
of inclusion, tolerance and cooperation.
Through this theme, Expo 2020 Dubai will 
serve as a catalyst, connecting minds from 
around the world and inspiring participants 
to mobilize around shared challenges, during 
a World Expo of unprecedented global 
scope, under the sub-themes of: ‘Mobility, 
Opportunity & Sustainability’.
The unique opportunity for countries 
participating in EXPO 2020, as well as doing 
business in the UAE - is our strategic location. 
Through being present in the UAE, one can 
outreach to the entire world with ease and 
efficiency.
Our geographic positioning translates to mean 
that one third of the world lives within a four 
hour flight of UAE, and two-thirds of the 
world lives within an eight hour flight from 
our country, and our ideal positioning as a 
regional hub reaches more than 3.2 billion 
consumers in Europe, Asia, Africa and the 
Middle East, with a collective GDP of more 
than $60 trillion in emerging markets alone. 
The Canadian presence at Expo 2020 affirms 
the vitality of Canada-UAE relations, while 
showcasing the best Canada has to offer. 
Canada will also be able to further promote 
its trade diversification strategy through Expo 
2020.
We are proud of the strong bilateral relations 
that the UAE and Canada already enjoy, 
and Expo 2020 Dubai will offer a unique 
opportunity to further increase them. The UAE 
stands as Canada’s largest trading partner in 
the Middle East and North Africa (MENA) 
region, with merchandise exports valued at 
approximately $1.6 billion in 2017, and with 
UAE investing over $30 billion into Canada, 
it makes the UAE one of Canada>s largest 
international investors.
More than 40,000 Canadians live in the 

UAE, and over 150 Canadian companies are 
registered in the UAE, (such as Tim Hortons, 
Lululemon, Blackberry, Aldo, and Brookfield, 
to name just a few). 
My country welcomes Canada’s decision to 
re-join the Expo movement and participate 
at EXPO 2020 Dubai.  We look forward to 
seeing Canada’s government, private sector, 
universities, NGOs at EXPO 2020 ~ but 
equally so, we also look forward to welcoming 
every-day Canadians at our hosted world fair. 
Through our strong friendships we will make 
EXPO 2020 a great success. Come visit the 
UAE from October 20, 2020 and April 10, 
2021 to share in the excitement, the fun, and 
help us make history together! 

UAE welcomes the world during Expo2020
Rafeya Bushenain

Embassy of The United Arab Emirates
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Bill 9 sets out framework for values test for 
skilled workers

After a 19-hour marathon session, 
members of Quebec's National 
Assembly have passed legislation 
that would allow the government to 

cancel roughly 16,000 immigration applications, 
some from people who have waited in limbo for 
years as their files languished in the old processing 
system.

When first announced, there were initially 
18,000 applications expected to be thrown out 
but roughly 2,000 have since been processed.

Bill 9 sets out the framework for a Quebec values 
test that would-be immigrants will need to pass 
in order to become a permanent resident.

It passed shortly after 4 a.m. EST Sunday by a 
vote of 62 to 42.

"We are changing the immigration system in the 
public interest, because we have to make sure 
that we have an immigration tied to the needs of 
the labour market," Immigration Minister Simon 
Jolin-Barrette said before the vote.

Jolin-Barrette argued the new bill will reduce 
immigration application waiting time from 36 
months down to six months.

Liberal immigration critic Dominique Anglade 
had complained that since filing Bill 9 in 
February, the government has provided "no 
credible explanation" to eliminate the 16,000 
applications that are already in the system for 
those wishing to immigrate to Quebec under the 
Regular Skilled Worker Program.

Those affected would have to submit another 
application under a new system, known as Arrima, 
put in place by the former Liberal government 
last September. Along with the applicants' 
families, the total number of people affected by 
the legislation amounts to roughly 50,000.

Premier François Legault defended his decision 
to force the vote.

"I think as premier of Quebec, it's my responsibility 
to defend Quebec values in front of the rest of 
Canada," he said.

"That's what I'm doing."

"Deeply disappointed"

Immigration lawyer Ho Sung Kim says he 
is "deeply disappointed in the government's 
decision to go forward with this law."

In February, an association of immigration 
lawyers filed an injunction request, asking the 

government to continue to process the 18,000 
applications it meant to scrap.

A Superior Court judge ruled the CAQ had to 
continue processing the applications, until the 
new law takes effect.

From March to May, almost 2,000 applications 
were processed, with 258 accepted to Quebec. 
According to Kim, the acceptance rate was 
significantly lower than average.

Kim says the fact the immigration system is being 
reformed was something that was due.

"The new system that is coming in is not the 
problem," he said.

At issue is the applications that will be thrown 
out.

"One of the main arguments that I heard from 
Jolin-Barrette was that it was unacceptable to 
make candidates wait so many years to get a 
response from the government," he said.

"How does it make it better for these candidates 
to have waited so many years and then see their 
files just disappear?"

Chambers of commerce welcome bill

The federation that represents chambers of 
commerce in Quebec says it is welcoming the 
news that the bill was passed.

Now it wants the government to act quickly to 
ensure the measures to recruit immigrants are put 
in place quickly.

"The concerted efforts of the government will lead 
to a better link between the skills of immigrants 
and what is required to fill positions in Quebec 
companies," Stéphane Forget, the president 
of Fédération des chambres de commerce du 
Québec, wrote in a press release. 

"These changes will have an important 
impact in facilitating the recruitment of future 
employees." 

Source : CBC News

Quebec passes bill to reform immigration 
system after government invokes closure
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خواطر عن ال�صديق اجلميل جوجل
و يف انتظار و�صول الإبن ال�صال »العقل«

3
القوا�صم امل�صرتكة

وحدتنا اأم ق�صمتنا؟

2

�صوري من القادمني اجلدد ينقذ عائلة 
11كندية من احلريق وهم نائمون

برنامج اآباء مراعون
 Caring Dads Program 24
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Mississauga is Celebrating
Multiculturalism Day

Bonnie Crombie

"Tonight, we're lighting the clock 
tower red and white to celebrate 
Multiculturalism Day. Mississauga 
is a welcoming city whose identity 
has been shaped by the culture and 
traditions of residents from 200+ 
countries. Today we celebrate what 
makes us unique and look towards 
our bright and promising future."




