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لقاء �صحفي هام مع القن�صل العام للإمارات يف تورونتو
دبي تنظم اإك�صبو 2020 اأهم معر�ض دويل يف منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا
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Canadian Diversity

hAPPY  sEPTEMBER

Prime Minister concludes productive G7 Leaders’ Summit in France
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بياريتز ، فرن�سا

�لتقى �ليوم ، رئي�س �لوزر�ء جو�ستني ترودو، مع �إميانويل ماكرون، 
رئي�س فرن�سا.

هناأ رئي�س �لوزر�ء ترودو �لرئي�س ماكرون بالرئا�سة �ملثمرة ملجموعة 
�أحرزته  �لذي  �ملهم  بالتقدم  و�لرئي�س  �لوزر�ء  رئي�س  �أقر  �ل�سبع. 
كند� وفرن�سا يف جناحهم يف تر�أ�س جمموعة �ل�سبع يف جماالت مثل 
�لنمو �القت�سادي �لذي ينعك�س بالفائدة على �جلميع و�مل�ساو�ة بني 

�جلن�سني وحماية �لبيئة و�ل�سالم و�الأمن يف جميع �أنحاء �لعامل.

ناق�سو� �أهمية �ملجل�س �ال�ست�ساري للم�ساو�ة بني �جلن�سني يف جمموعة 
�ل�سبع وتطلعو� �إىل تعزيز �مل�ساو�ة بني �جلن�سني ومتكني �ملر�أة عندما 

ت�ست�سيف فرن�سا موؤمتر )بيكني + 25( يف عام 2020.

، مبا يف  �لقمة  �أعمال  �لرئي�سية على جدول  �لق�سايا  �لقادة  ناق�س 
 ، �إير�ن  يف  �لدولية  و�لتحديات  �لعاملي  �القت�ساد  يف  عملهم  ذلك 

ومكافحة تغري �ملناخ و�لت�سدي حلر�ئق �الأمازون �لربية.  

وفيما يتعلق بال�سني، �سكر رئي�س �لوزر�ء �لرئي�س على دعم فرن�سا 

�لدعوة �إىل �إطالق �سر�ح �لكنديني �ملحتجزين.  كما ناق�سو� قلقهم 
�مل�سرتك ب�ساأن �لو�سع يف هونغ كونغ.

بالت�سديق على  فرن�سا  �أحرزته  �لذي  بالتقدم  �لوزر�ء  رئي�س  رحب 
�التفاقية �القت�سادية و�لتجارية �ل�ساملة بني كند� و�الحتاد �الأوروبي 
معا  �لعمل  �إىل  و�لرئي�س  �لوزر�ء  رئي�س  ويتطلع    .)CETA(
لزيادة فو�ئد CETA ل�سالح �لطبقة �لو�سطى وخلق فر�س �لعمل 

و�لتجارة �لثنائية.

حتدث رئي�س �لوزر�ء ترودو و�لرئي�س ماكرون عن روؤيتهم �مل�سرتكة 
تعاونهم  �إىل  وتطلعو�   )AI( �ال�سطناعي  �لذكاء  تبني  لتعزيز 
�مل�ستمر يف هذ� �ملجال.  و�سكر �لرئي�س كند� على م�ساهمتها �ل�سخية 
و�ملالريا  و�ل�سل  �الإيدز  ملكافحة  �لعاملي  �ل�سندوق  يف جتديد مو�رد 

�لذي �ست�ست�سيفه فرن�سا يف ف�سل �خلريف.

املكتب الإعالمي لرئي�س الوزراء:

الرتجمة العربية 

معتز اأبوكالم / اأيام كندية 

رئي�س �لوزر�ء جو�ستني ترودو يلتقي برئي�س فرن�سا �إميانويل ماكرون

بياريتز ، فرن�سا
قادة  قمة  يف  م�ساركته  �ليوم  ترودو  جو�ستني  �لوزر�ء  رئي�س  �ختتم 

جمموعة �ل�سبع يف بياريتز يف فرن�سا.

ويف مناق�سات حول �القت�ساد �لعاملي مع قادة جمموعة �ل�سبع ، �سدد 
رئي�س �لوزر�ء ترودو على �سرورة �أن يعمل �لقادة معًا لبناء �قت�ساد�ت 
�أهمية  و�أكد على  �لو�سطى.   �أجل �جلميع وتعزيز �لطبقة  تعمل من 
�لنظام �لدويل �لقائم على �لقو�عد يف دعم �لنمو و�لفر�س �ملتاحة 

للنا�س يف جميع �أنحاء �لعامل من �أجل م�ستقبل �أف�سل.

ترودو  �لوزر�ء  رئي�س  مبادرة  على  �ل�سبع  جمموعة  قادة  و�فق  كما 
لوزر�ء �ملالية الإبالغ زعمائهم بو�سع �القت�ساد �لعاملي، حتى يتمكنو� 
من �تخاذ �إجر�ء�ت متظافرة ملعاجلة موؤ�سر�ت �خلطر و�سمان منو 

م�ستقر ود�ئم لل�سعوب.

لدعم  �الأفارقة  �لقادة  مع  �لعمل  على  �ل�سبع  جمموعة  قادة  �تفق 
رئي�س  و�أعلن  كما  �أفريقيا.  يف  �مل�سرتك  و�الزدهار  و�لنمو  �لتحول 
�لوزر�ء عن �لعديد من �ملبادر�ت ، مبا يف ذلك �لتمويل لدعم مبادرة 
�لعمل �الإيجابي من �أجل �ملر�أة يف �أفريقيا مل�ساعدة ر�ئد�ت �الأعمال 
�أعمالهن  لبدء  �لتمويل  على  �حل�سول  �إمكانية  توفري  خالل  من 

�لتجارية �خلا�سة.

وناق�س �لقادة خالل �لقمة، �أهمية �لنهو�س بامل�ساو�ة بني �جلن�سني 
ومتكني �ملر�أة.

�ن�سمت كند� لل�سر�كة مع Biarritz ب�ساأن �مل�ساو�ة بني �جلن�سني، 
�ل�سيا�سة  مو�سوع  ب�ساأن  كند�  حترزه  �لذي  �لتقدم  �أبرزت  و�لتي 
و�لت�سريع �ملطلوب ملزيد من معاجلة عدم �مل�ساو�ة يف كند� و�خلارج.

تو�سيات  على  رد�  ملمو�سة  �إجر�ء�ت  �تخاذ  على  �لقادة  و�فق  وقد 
�أُطلق الأول مرة  جمل�س �ال�ست�ساريني للم�ساو�ة بني �جلن�سني، �لذي 

من قبل كند� عام 2018، وتابعته فرن�سا عام 2019.

كما �أعلن رئي�س �لوزر�ء ترودو عن ��ستثمار مبلغ 179.2 مليون دوالر 
لدعم �لتعليم للن�ساء و�لبنات �لالتي يع�سن يف �أزمات حرجة. هذ� 
�لتمويل يكمل �إلتز�م كند� كجزء من 3.8 مليار دوالر مت تعبئتها يف 
قمة جمموعة �ل�سبع يف �سارليفو� ، كيبيك عام 2018 - وهو �الأكرب 

يف �لتاريخ.

وكان �ملو�سوع �لرئي�سي للقمة هو �أهمية معاجلة تغري �ملناخ و�لتنوع 
�لبيولوجي و�ملحيطات.

كما و�أكد رئي�س �لوزر�ء على �سرورة �لعمل �جلماعي ملعاجلة �أزمة 
�ملناخ وحماية بيئتنا �مل�سرتكة. و�أعلن عن حزمة مهمة من �مل�ساريع 
لدعم �لعمل �ملناخي �لعاملي و��ستمر�ر �لدعم �لقوي ل�سندوق �ملناخ 
 ، �لعامل  حميطات  حماية  يف  كند�  ريادة  على  �أكد  كما  �الأخ�سر.  

و�ل�سو�حل، و�ملجتمعات �ل�ساحلية ، وغريها. 

�لق�سايا  يف  �لتحالفات  بت�سجيع  فرن�سا  قيام  كند�  ورحبت  كما 
�لبيئية.

خالل �لقمة ، ناق�س �لقادة �لفر�س �لتي يوفرها �لذكاء �ال�سطناعي 
�أهمية  عن  �لوزر�ء  رئي�س  وحتدث  وجمتمعاتنا.  القت�ساد�تنا 
�لذكاء  جمال  يف  �الإن�سان  على  تركز  �لتي  للنهج  �مل�سوؤول  �لتطوير 

�ال�سطناعي. 

�لذكاء  ب�ساأن  جديدة  عاملية  �سر�كة  �إىل  قدمًا  �لوزر�ء  رئي�س  ودفع 
تطويرها  ومت   ، وفرن�سا  كند�  �أن�ساأتها  مبادرة  وهي  �ال�سطناعى، 
�مليد�ن  يف  و�لتنمية  �لتعاون  ومنظمة  �أخرى  بلد�ن  مع  بال�سر�كة 

�الإقت�سادي. 

مكافحة  يف  للم�ساعدة  دوالر  مليون   15 عن  �لوزر�ء  رئي�س  �أعلن 
�حلر�ئق يف منطقة �الأمازون.

ناق�س   ، �الأمازون  يف  �لغابات  حر�ئق  حول  �لنقا�س  �إىل  وباالإ�سافة 
رئي�س �لوزر�ء ونظر�ئه يف جمموعة �ل�سبع �جلهود �ملبذولة ملو�جهة 
�لتحديات �الإقليمية و�لعاملية �لرئي�سية ، مبا يف ذلك رو�سيا وجهود 

�الإ�سالح �جلارية يف �أوكر�نيا ، وكذلك �الأزمة يف فنزويال. 

ثم �سكر رئي�س �لوزر�ء �لقادة على دعمهم يف �إطالق �سر�ح �لكنديني 
مايكل �سبافور ومايكل كوفريج �ملحتجزين يف �ل�سني.

املكتب الإعالمي لرئي�س الوزراء 
الرتجمة العربية 

معتز اأبوكالم / اأيام كندية 

رئي�ض الوزراء 
يختتم قمة قادة 
جمموعة ال�صبع 
املثمرة يف فرن�صا

علي  �سلطان  �سعادة  قال  كندية،  �أيام  وموقع  لقائه مع جملة  �سمن 
تورنتو  يف  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  لدولة  �لعام  �لقن�سل  �حلربي 
باأن �أنظار �القت�ساديني ورجال �الأعمال من كافة �أنحاء �لعامل تتجه 
باهتمام بالغ نحو دبي �لتي ت�ست�سيف معر�س �إك�سبو �لدويل 2020 
بو�سفه و�حدً� من �أهم �الأحد�ث �القت�سادية حول �لعامل، حيث يعقد 

للمرة �الأوىل مبنطقة �ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا. 
 وقد �أجرت �أيام كندية �حلو�ر �لتايل مع �سعادته: 

 1( ما الهدف من اإن�ساء القن�سلية العامة لدولة الإمارات 
العربية املتحدة يف تورنتو وما هي الأدوار الرئي�سية التي 

تقوم بها القن�سلية؟
نهيان  �آل  ز�يد  بن  �هلل  عبد  �ل�سيخ  �سمو  �أعلن   2014 عام  يف   •
وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل ومعايل جون بريد وزير �خلارجية 
�الإمار�ت  لدولة  �لعامة  �لقن�سلية  �إن�ساء  قر�ر  عن  �الأ�سبق  �لكندي 
عام  مايو  يف  �أعمالها  با�سرت  حيث  تورونتو،  يف  �ملتحدة  �لعربية 
2015. وقد مت �ختيار تورنتو لتكون مقرً� للقن�سلية �لعامة، لالأهمية 
ومقاطعة  تورنتو  مدينة  بها  متتاز  �لتي  و�جلغر�فية  �القت�سادية 
�لدولة  �سفارة  �إىل جانب  �أونتاريو عموما على م�ستوى كند�؛ وذلك 
يف �أوتاو. ومن �الأهد�ف �لرئي�سية الإن�ساء �لقن�سلية �لعامة يف تورنتو 
بني  �ال�ستثمار  وتن�سيط  �القت�سادية،  �لعالقات  تعزيز  على  �لعمل 
�لبلدين �ل�سديقني. جاء ذلك يف �إطار �لعالقات �ال�سرت�تيجية بني 
دولة �الإمار�ت وكند�، و�زدهار �لن�ساط �القت�سادي و�ال�ستثماري بني 

�لبلدين ب�سورة متو��سلة خالل �لفرتة �ملا�سية.
2( كيف ُتقيمون العالقات القت�سادية بني دولة الإمارات 
بني  التجاري  التبادل  حجم  وما  املرحلة،  هذه  يف  وكندا 

البلدين؟
و�الأكرب  �الأهم  �ال�سرت�تيجي  �ل�سريك  هي  �الإمار�ت  دولة   •
و�سمال  �الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  لكند�  بالن�سبة  �قت�ساديًا 
 20 من  �أكرث  كند�  يف  �الإمار�تية  �ال�ستثمار�ت  بلغت  وقد  �أفريقيا. 
�ملتجددة  و�لطاقة  �لطاقة  جمال  يف  ومعظمها  كندي،  دوالر  مليار 
�الأخرية  �ل�سنو�ت  يف  كثرية  موؤ�سر�ت  وبرزت  و�لبيرتوكيماويات. 
على تطور كبري يف �لعالقات ومنها تنامي حجم �ال�ستثمار و�لتبادل 

�لتجاري بني �لطرفني. 
3( كيف تنظرون اإىل م�ستقبل العالقات القت�سادية مع 

كندا؟
يف  وخا�سة  م�ستمرً�  تطورً�  �لكندية  �الإمار�تية  �لعالقات  • ت�سهد 
�اللتقاء  نقاط  من  كثري  هناك  باأن  و�أعتقد  �القت�سادي،  �جلانب 
فيما  خا�سة  �لبلدين  بني  جتمع  �لتي  �مل�سرتكة  �مل�ستقبلية  و�لروؤية 
قطاعات:  خالل  من  �ملبا�سر  �خلارجي  �ال�ستثمار  مبجاالت  يتعلق 
�لعقاري،  و�لقطاع  و�لف�ساء،  �ملتجددة،  و�لطاقة  �لتكنولوجيا، 
وغريها. ومن �الأمثلة �ملهمة على ذلك: �فتتاح مكتب �لرتويج �لعقاري 
�الأر��سي  د�ئرة  مع  بالتعاون  لينك  دبي  ل�سركة  �لتابع  تورنتو  يف 
و�الأمالك يف حكومة دبي – يف نهاية �ل�سهر �ملا�سي )يوليو 2019(. 

�مل�ستثمرين  باأن  تبني عمليًا  و�الح�سائيات  للدر��سات  ووفقًا  و�أي�سًا 
�لكنديني ي�ساهمون بح�سة جيدة من �سوق دبي �لعقاري من خالل 
��ستثمار�ت ت�سل قيمتها �إىل 6.2 مليار دوالر.  ومن �ملتوقع زيادة 
�ال�ستثمار�ت يف �ملجال �لعقاري م�ستقباًل ب�سورة ملحوظة، وكذلك 

بالن�سبة ملختلف �لقطاعات ذ�ت �الأهمية بالن�سبة للبلدين.
كبري  وحدث   2020 اك�سبو  دبي  يف  �سيلتقي  العامل   )4
دولة  �ستوجهها  ر�سالة كبرية  اأن ثمة  بد  بهذا احلجم، ل 

الإمارات للعامل، هل لكم اأن ُتطلعونا عليها؟
• معر�س "�إك�سبو 2020" دبي يعد �أول حدث دويل �سخم يقام يف 
منطقة �ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا، و�سي�ست�سيف �إك�سبو 
�أكتوبر 2020 وي�ستمر  �إذ ينطلق يف  يوما  190 دولة على مدى 173 
حتى �أبريل 2021. �سيت�سمن هذ� �حلدث �لعاملي �لفريد معرو�سات 
و�إبد�عات و�بتكار�ت ر�ئدة مبختلف �ملجاالت، فهو يحتفي بالثقافة 
و�لعمل �مل�سرتك و�البتكار. كما ميكن فهم �لر�سالة من هذ� �حلدث 
من خالل �ل�سعار �لذي مت �ختياره" تو��سل �لعقول.. و�سنع �مل�ستقبل" 

كعنو�ن حلملة ��ست�سافة "معر�س �ك�سبو �لدويل 2020" يف دبي.
�سنو�ت  خم�س  كل  �لدويل  �ك�سبو  معر�س  يقام  معلوم،  هو  وكما 
�لزو�ر  ماليني  ي�ستقطب  حيث  �أ�سهر   6 �أق�ساها  لفرتة  وي�ستمر 
�لدولية  �ك�سبو  معار�س  تنظيم  تاريخ  مدى  على  �لعامل.  �أنحاء  من 
و�أفريقيا  �الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  يف  قبل  من  ��ست�سافتها  يتم  مل 
بالقدر�ت  �ملتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  وحتظى  �آ�سيا.  وجنوب 
ميكن  حيث  �لدويل،  �حلدث  هذ�  ال�ست�سافة  �لكافية  �للوج�ستية 
لثلثي �سكان �لعامل �لو�سول �إىل دبي خالل مدة ال تتجاوز 8 �ساعات 
�سفر بالطائرة مع �لعلم �أن �الإمارة ت�ست�سيف ماليني �لزو�ر �سنويًا. 
و�سيتجاوز عدد �حلجوز�ت �لفندقية 80 �ألف غرفة �ستكون جاهزة 
�ملعر�س،  �نعقاد  فرتة  خالل  للنزالء  �لر�حة  �سبل  �أف�سل  لتقدمي 
�لنظري،  منقطعة  تو��سل  �إمكانية  من  �الإمارة  تتيحه  عما  ناهيك 
وخدمات لوج�ستية رفيعة �مل�ستوى، باالإ�سافة �إىل �لبنية �لتحتية ذ�ت 
�لطر�ز �لعاملي، و�لتي تعد يف جمملها �الأ�سا�س �لر��سخ �لذي يرتكز 

عليه ملف �ال�ست�سافة.
5( لدينا �سوؤال حول حجم النمو الإقت�سادي الذي ميكن 
اأن ينجم عن هذا احلدث الإقت�سادي الأبرز عامليًا و�سوؤال 
اأخر عن العائدات الإ�ستثمارية املتوقعة �سواًء على �سعيد 
منطقة  �سعيد  على  اأو  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة 
اخلليج العربي وال�سرق الأو�سط ب�سورة عامة، خا�سة واأن 

املنطقة متر مبخا�سات اإقت�سادية �سعبة؟
باإجمايل  �الإمار�تي  �القت�ساد  �إك�سبو  يدعم  �لتقدير�ت  ح�سب   •
و2031،   2013 عامي  بني  درهم  مليار   122.6 تبلغ  م�سافة  قيمة 
يقف  وال  �ملجاالت.  مبختلف  �لوظائف  من  �الآالف  ع�سر�ت  ويوفر 
تعم  �أن  �ملتوقع  من  بل  �الإمار�ت  دولة  حدود  عند  �ال�ستفادة  حجم 
و�ملنطقة عمومًا من هذ�  �لتجاريني  �سركائها  كافة  لت�سمل  �لفائدة 

�حلدث �لدويل �لهام. 

ال�ساحة  على  املوؤثرة  الدول  �سعادتكم،  تعلمون  كما   )6
الدولية ت�سعى لدعم الطبقة الو�سطى يف جمتمعاتها وقد 
الوزراء  رئي�س  ترودو  جو�سنت  ال�سيد  جليًا  ذلك  عن  عرب 
الكندي يف الإجتماع الأخري لدول ال�سبع الكبار الذي عقد 
�سي�سكل  اإك�سبو  دبي  اأن  تعتقدون  هل  فرن�سا،  يف  اأيام  منذ 
منعطفًا اإقت�ساديًا رائدًا خللق فر�س عمل حقيقية وحتديدًا 

لدعم الطبقة الو�سطى ل�سعوب املنطقة العربية؟
�الأهمية  من  �مل�ستوى  هذ�  على  حدثًا  �إن  للغاية،  وجيه  • �سوؤ�لكم 
�سيوؤدي �إىل توفري ع�سر�ت �الآالف من �لفر�س يف خمتلف �ملجاالت. 
�لتي  �الإمار�ت  دولة  �أولويات  �سمن  �لو�سطى  �لطبقة  باأن  �سك  وال 
حتر�س على توفري �سبل �لعي�س �لكرمي لكل من يعي�س على �أر�سها، 
وت�سهم �مل�ساريع �لكثرية �ملرتبطة باإك�سبو يف ذلك. و�سيتبنى �إك�سبو 
2020 �سعار�ت �أخرى للم�ستقبل �أهمها: 1. �لتنقل: �إذ �سيتيح �إك�سبو 
�إك�سبو 2020  2020 تد�وال �أكرب للمعرفة و�الأفكار و�لب�سائع. ويتيح 
�لف�ساء الكت�ساب  و�لتحليق يف  �ملحيطات  �أعماق  �لغو�س يف  لزو�ره 
روؤى متعمقة، حول �لتقدم يف جمال �لتو��سل �لرقمي خدمة للب�سرية 
2. �لفر�س: �إذ ي�سعى �إك�سبو 2020 الإطالق �لعنان الإمكانات �الأفر�د 
و�ملجتمعات بكثري من �لو�سائل للتفكري خارج �ل�سندوق و��ستخد�م 
على  �لقدرة  ميتلك  فالكل  �مل�سكالت.  حلل  �عتيادية  غري  �أدو�ت 
ر�سم م�ستقبل �لغد. 3. �ال�ستد�مة : فمع تز�يد �سكان كوكبنا، يتبنى 
�إك�سبو 2020 ق�سايا �أ�سا�سية حتقق ذلك من خالل �حللول �لر�ئدة 
يف جمال �ملو�رد �لبديلة للطعام و�ملاء و�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة. 
وبالتايل ي�سعنا على من�سة �لتفكري يف كيفية �حلفاظ على كوكبنا 

لالأجيال �ملقبلة.
العام  للقطاعني  ر�سالة تودون توجيهها  7( هل هناك من 
واخلا�س يف كندا ولل�سعب الكندي عمومًا مبنا�سبة حدث 

دبي الإقت�سادي الأبرز، اإك�سبو 2020؟
باأنني:  �لتاأكيد  معكم  لقائي  خالل  من  وي�سعدين  بالتاأكيد،   •
بو�سفه   2020 �إك�سبو  لزيارة  �لكنديني  �أ�سدقائنا  بدعوة  "�أت�سرف 
و�مل�ستثمرين النتهاز  �الأعمال  و�الأبرز، وكذلك رجال  �الأهم  �حلدث 
و�لثقافة  �الإمار�تية  �لتجربة  على  قرب  عن  لالطالع  �لفر�سة  هذه 
�سيعني  ذلك  باأن  ثقة  على  و�أنا  �ال�ستثمارية.  و�لفر�س  �الإمار�تية 

بالن�سبة للكثريين نقطة حتول نحو حتقيق مزيد من �لنجاح". 
ويف نهاية �للقاء َتقدم موقع وجملة �أيام كندية بال�سكر �جلزيل ل�سعادة 
�لقن�سل على �إتاحة �لفر�سة لهذ� �للقاء وعلى �لو�سوح و�ل�سفافية. 
وعرب "�أيام كندية" عن �أمنياته باأن تتكلل �جلهود �ملبذولة الإجناح 
كبري  �أمل  يحدونا  وهنا  و�لريادة  �لنجاح  بكل  دبي  �إك�سبو  معر�س 
على  و�لرفاه  باخلري  �ملهمة  �القت�سادية  �الأحد�ث  هذه  تنعك�س  باأن 

�سعب �الإمار�ت و�سعوب �ملنطقة �لعربية و�سعوب �لعامل كافة. 
اأجرى هذا اللقاء الكاتب معتز اأبو كالم رئي�س حترير جملة 

وموقع اأيام كندية يوم الأربعاء 28-08-2019 يف مقر 
قن�سلية دولة الإمارات العربية املتحدة يف تورونتو - كندا

لقاء هام مع
القن�صل العام للإمارات يف 

تورنتو:
 اإك�صبو 2020 يف دبي

اأهم معر�ض دويل
مبنطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا
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اأوتاوا ، اأونتاريو
�لواليات  رئي�س  مع  �ليوم  ترودو  جو�ستني  �لوزر�ء  رئي�س  حتدث 
�ملتحدة دونالد تر�مب. �أكد رئي�س �لوزر�ء و�لرئي�س جمددً� دعمهما 
التفاقية �لتجارة �حلرة الأمريكا �ل�سمالية �جلديدة ورحبو� بالعمل 

�جلاري من �أجل �لت�سديق عليه.

�العتقال  ذلك  يف  مبا  �ل�سني،  مع  �لعالقات  �لزعيمان  وناق�س 
�لتع�سفي �مل�ستمر للكنديني و�لتطور�ت �مل�ستمرة يف هونغ كونغ.

�القت�ساد  يف  �حلالية  �لتحديات  و�لرئي�س  �لوزر�ء  رئي�س  ناق�س 
وغريها  �مل�ساألة  هذه  حول  مناق�ستهم  تعميق  �إىل  وتطلعو�  �لعاملي 
بياريتز،  يف  �لقادمة   G7 قمة  يف  �لبع�س  بع�سهم  يرون  عندما 

فرن�سا.

املكتب الإعالمي لرئي�س الوزراء
�لرتجمة �لعربية:

معتز �أبوكالم/ �أيام كندية

رئي�س �لوزر�ء جو�صتني ترودو يتحدث مع رئي�س �لوليات �ملتحدة �لأمريكية دونالد تر�مب

"دم�سق" �الأمريكية ومقالة وجد�نية حية  تغطية مبا�سرة من مدينة 
بقلم �ل�سديق �سياء �الأتا�سي رئي�س �ملجل�س �ل�سوري �لكندي للفنون، 
خ�س بها م�سكورً� ُقر�ء �أيام كندية. كلما �سنحت يل �لفر�سة �أ�سافر من 
مي�سي�ساغا يف كند� �إىل و��سنطن عا�سمة �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 
لروؤية �أهلي و ق�ساء بع�س �لوقت معهم، �أحيانًا �أ�سافر بالطائرة و �أحيانًا 
بال�سيارة فالطريق ممتع و جميل و مير مبدن �سغرية �ساحرة و كبرية 
عامرة. من هذه �ملدن مدينة دم�سق �لتي تقع يف والية مرييالند و تبعد 
حو�يل 60 كيلومرت عن �لعا�سمة و��سنطن و يبلغ عدد �سكانها حو�يل 
15 �ألف ن�سمة. تاأ�س�ست دم�سق �سنة 1816 يف عهد �لرئي�س �الأمريكي 
�سماها  و  هاغي�س  �إدو�رد  �ل�سيد  �أ�س�سها  و  مادي�سون  جيم�س  �لر�بع 
دم�سق تيمنًا بدم�سق �ل�سورية . �ليوم دم�سق �سنفت و�حدة من �أف�سل 
 ) Money Magazine( ملدن �الأمريكية للعي�س بح�سب جملة�
و مد�ر�سها تعترب من �ملد�ر�س ذ�ت �لرتتيب �لعايل يف جودة �لتعليم 
و �سجعني على ذلك  �لوقت  بع�س  لالإ�سرت�حة  فيها  توقفت  باأمريكا. 
طلب �سديقي معتز �أبو كالم للقيام باإ�ستك�ساف تلك �ملدينة وقد مل�ست 
مبا�سرة �لفرق بني دم�سق �لعربية ، دم�سق �لتاريخ و �حل�سارة و بني 
دم�سق �الأمريكية �لهجينة، فال ر�ئحة �ليا�سمني و ال هوى بردى و ال 
�سموخ قا�سيون و ال وجوه �أهل بلدي �لطيبة، و �ستان بني بوز �جلدي  

وماكدونالدز و �ستان بني بوظة بكد��س و بوظة بني وجريي!
مهما �لزمان �سامها فاإن دم�سق �ل�سام �أ�سيلة و �ستبقى �أ�سيلة.

خا�س ملجلة اأيام كندية
 �سياء الأتا�سي: رئي�س املجل�س ال�سوري الكندي للفنون

تعلن املقاطعة عن اجلولة الثالثة من التمويل لدعم تنفيذ 
القنب الرتفيهي

�لقانوين  غري  �لقّنب  �سوق  ملكافحة  �لبلديات  مع  �أونتاريو  تتعاون 
و�حلفاظ على �أمان جمتمعاتنا من خالل تزويد �لبلديات مببلغ 6.74 
 .)OCLIF( مليون دوالر من خالل �سندوق �أونتاريو لتقنني �لقنب
كما ت�ستثمر �حلكومة 3.26 مليون دوالر لدعم �لبلديات مع تعزيز. 

�إتخاذ �الإجر�ء�ت �لتنفيذية �سد عمليات �لقنب غري �لقانونية.
"�لبلديات �سريك مهم يف تطبيق  �ملالية:  ، وزير  وقال رود فيليب�س 
حلماية  معا  �لعمل  مو��سلة  �إىل  "نتطلع  �لرتفيهي".  �لقنب  تقنني 

�سبابنا وجمتمعاتنا ومكافحة �سوق �لقّنب غري �لقانوين."
مت �الإعالن عن OCLIF يف عام 2018 كمبادرة بقيمة 40 مليون 
تقنني  تنفيذ  تكاليف  �لبلديات يف  مل�ساعدة  مد�ر عامني  دوالر على 
، قدمت �حلكومة  �لعام  �سابق من هذ�  �لقنب �لرتفيهي. ويف وقت 
ملعاجلة  دوالر  ماليني   10 وخ�س�ست  دوالر،  مليون   30 للبلديات 
باإ�سفاء  و�ملتعلقة  �ملتوقعة  غري  �لظروف  عن  �لناجمة  �لتكاليف 
�ل�سرعية على �لقنب �لرتفيهي مع �إعطاء �الأولوية للبلديات �لتي مل 

ترت�جع عن مو�فقتها �إ�ست�سافة متاجر بيع منتجات �لقنب لديها.

دعم  يف  للم�ساعدة  دوالر  مليون   3.06 �لعام  هذ�  �أونتاريو  ت�ستثمر 
بقيادة  وذلك  باملقاطعات،  �مل�سرتكة  للقو�ت  �لقو�نني  �إنفاذ  فرق 
م�ستهدف  ��ستثمار  �إىل  باالإ�سافة  هذ�  �أونتاريو.  مقاطعة  �سرطة 
يف  جهودهم  لدعم  تورنتو  �سرطة  مركز  يف  دوالر   200000 قيمته 

مكافحة عمليات �لقنب غري �لقانونية يف مدينة تورونتو.
وقال فيليب�س: "تعمل فرق �لتنفيذ على �أ�سا�س �إقليمي ومتاح جلميع 
تطبيق  مُيّكن  �لتعاوين  �لنهج  "هذ�  �الأ�سليني".  ولل�سكان  �لبلديات 
بطريقة  �ملقاطعة  �أنحاء  جميع  يف  �جلرمية  ��ستهد�ف  من  �لقانون 

من�سقة وم�سبوطة."
ت�ستمر �حلكومة هذ� �الأ�سبوع يف �تباع نهج م�سوؤول جتاه فتح متاجر 
�لقنب عرب �أونتاريو ، مما ي�سمح ل�سركات �لقطاع �خلا�س ببناء نظام 
جتزئة �آمن ومنا�سب ملحاربة �ل�سوق �لغري �لقانونية ، وذلك باإ�سد�ر 

ما ي�سل �إىل 50 ترخي�سًا �إ�سافيًا جديدً� ملتاجر بيع �لقنب.
حقائق �سريعة 

- قامت �حلكومة بتوزيع ما تبقى من 6.74 مليون دوالر يف متويل 
�لتي مل  �لبلديات  �أ�سا�س تعد�د �الأ�سر وذلك على  OCLIF على 
ترت�جع عن ��ست�سافة متاجر �لبيع بالتجزئة �عتبار� من 22 يناير 

2019 ، بعد تعديلها بحيث تلقت كل بلدية من �لبلديات �مل�ستفيدة، 
مبلغ 5000 دوالر على �الأقل.

- مت �إعطاء �لبلديات فر�سة ملرة و�حدة لالإمتناع عن �ل�سماح ملحالت 
بيع �لقنب بالتجزئة د�خل حدودها. كان �ملوعد �لنهائي لالإمتناع هو 

22 كانون �لثاين )يناير( 2019.
�ملرتبطة  �لتكاليف  لدفع  �لتمويل  ��ستخد�م  �لبلديات  على  يجب   -

مبا�سرة بت�سريع �لقنب �لرتفيهي.
- مت ت�سديق �لقنب �لرتفيهي يف كند� يف �أكتوبر 2018.

حكومة اأونتاريو..
الرتجمة العربية: معتز اأبوكالم / اأيام كندية 

�أونتاريو ت�صاعد �لبلديات حلماية �ل�صباب
ومكافحة �صوق �لقّنب »�حل�صي�س« �لغري قانوين

اأوتاوا ، اأونتاريو
مبنا�سبة  �لتايل  �لبيان  �ليوم  ترودو  جو�ستني  �لوزر�ء  رئي�س  �أ�سدر 

عيد �الأ�سحى:

مو�سم  باإنق�ساء  �لعامل  وحول  كند�  يف  �مل�سلمون  يحتفل  "�ليوم، 
�حلج وقدوم عيد �الأ�سحى.

لاللتقاء  و�الأحباء  للعائالت  �ملنا�سب  �لوقت  هو  �الأ�سحى«  »عيد 
لل�سالة وم�ساركة �لطعام و�الحتفال بربكات �حلياة.

�ملجتمع  خدمة  مثل  �لقيم،  �إحياء  يف  للتفكري  فر�سة  �أي�سا  �إنها 
�أو  بدعم جمعية خريية حملية  كان ذلك  �سو�ء  و�لكرم.   و�لرت�حم 
من خالل �للهفة للجو�ر �ملحتاجني، فاإن �لكنديني �مل�سلمني يقدمون 

لنا �أف�سل هذه �لقيم على مد�ر �ل�سنة.

"�ليوم ، دعونا نحتفل باجلاليات �الإ�سالمية يف كند� ، وباالإ�سهامات 
�لكثرية �لتي يقدمونها جلعل بلدنا �أف�سل.

"بالنيابة عن عائلتنا، �سويف و�أنا نتمنى لكل �أولئك �لذين يحتفلون 
�ليوم ونقول لهم، عيد �أ�سحى ر�ئع.

مبارك!" حكومة كندا "عيد 
 الرتجمة العربية : معتز اأبوكالم / اأيام كندية

بيان رئي�س �لوزر�ء مبنا�صبة عيد �لأ�صحى �ملبارك مررت بدم�صق..

رئي�س �لوزر�ء جو�صتني ترودو يلتقي
�مل�صت�صارة �لأملانية �أجنيال مريكل

بياريتز ، فرن�سا
�ألتقى �ليوم ، رئي�س �لوزر�ء ، جو�ستني ترودو ، مع �أجنيال مريكل ، �مل�ست�سارة �الأملانية. و��ستعر�س كال منهما �لق�سايا �لرئي�سية قيد 

�ملناق�سة يف جمموعة �ل�سبع ، مبا يف ذلك �لتحديات �حلالية يف �القت�ساد �لعاملي و�الأمن �لدويل.

كما ناق�س �لزعيمان ق�سايا تخ�س �إير�ن و�تفقا على �أهمية خطة �لعمل �مل�سرتكة و�ل�ساملة و�حلاجة �إىل وقف �لت�سعيد. وناق�س رئي�س 
�لوزر�ء و�مل�ست�سارة دعمهما الأوكر�نيا و�سدد� على �أهمية �الإ�سالح ، بعد �النتخابات �لرئا�سية و�لربملانية �الأخرية.

كما ناق�س �لزعيمان �سرورة مكافحة تغري �ملناخ.  و�أعربو� عن قلقهم �إز�ء حر�ئق �لغابات يف �الأمازون باإعتبارها �أزمة دولية يتعني 
معاجلتها يف جميع �أنحاء جمموعة �لدول �ل�سبع.

املكتب لإعالمي لرئي�س الوزراء
الرتجمة العربية: معتز اأبوكالم / اأيام كندية 

اأوتاوا ، اأونتاريو
�لتقى رئي�س �لوزر�ء جو�ستني ترودو �أم�س مع وزير خارجية �لواليات 

�ملتحدة مايك بومبيو.

�أكد رئي�س �لوزر�ء ووزير �خلارجية من جديد على قوة �ل�سر�كة بني 
على  بالت�سديق  �أكرث  تتعزز  �سوف  و�لتي   ، �ملتحدة  و�لواليات  كند� 

�تفاقية �لتجارة �حلرة الأمريكا �ل�سمالية �جلديدة.

ناق�س رئي�س �لوزر�ء ووزير �خلارجية �لعالقات مع �ل�سني ، مبا يف 

�ل�سني،  �لكنديني يف  �لتع�سفي الثنني من  �الحتجاز  ��ستمر�ر  ذلك 
و�لتطور�ت �مل�ستمرة يف هونغ كونغ.

تبادل رئي�س �لوزر�ء ووزير �خلارجية وجهات �لنظر حول جمموعة 
من �لق�سايا �لعاملية �حلالية، مبا يف ذلك فنزويال و�إير�ن و�أوكر�نيا 
وجامو وك�سمري.  كما تبادال �لتعاون بني كند� و�لواليات �ملتحدة يف 
�لقطب �ل�سمايل، حيث جدد رئي�س �لوزر�ء تاأكيد موقف كند� طويل 

�الأمد فيما يتعلق بال�سيادة �لكندية على �ملمر �ل�سمايل �لغربي.

�سكر رئي�س �لوزر�ء وزير �خلارجية لزيارته �أوتاو� ، وقال �إنه يتطلع 
للقاء رئي�س �لواليات �ملتحدة دونالد تر�مب يف قمة جمموعة �ل�سبع 

�ملقبلة يف بياريتز،  فرن�سا.

مكتب رئي�س الوزراء

الرتجمة العربية 

معتز اأبوكالم / اأيام كندية 

رئي�س �لوزر�ء جو�ستني ترودو يلتقي وزير خارجية �لواليات �ملتحدة مايك بومبيو

مدينة بيرت�سبورغ
تبقي حكومة �أونتاريو �ملجتمعات �آمنة من خالل ��ستثمار 2.5 مليون 
و�لبيولوجية  �لكيميائية  و�ملو�د  �ملدين،  و�الإنقاذ  �لبحث  لفرق  دوالر 
بلديات يف  �ست  و�خلطرة يف  �ملتفجرة  و�ملو�د  و�لنووية  و�الإ�سعاعية 

جميع �أنحاء �ملقاطعة.
وقالت �سيلفيا جونز، �ملحامية �لعامة: "عندما ت�سرب كارثة ما، فاإن 
�أونتاريو حتتاج لل�سعور للثقة باأن يد �لعون يف طريقها  �لعائالت يف 
�إليهم. ولهذ� �ل�سبب نحن نوفر للمجتمعات يف جميع �أنحاء �ملقاطعة 
�لو��سعة  �لطو�رئ  حلاالت  و�لفعالة  �ل�سريعة  لالإ�ستجابة  �لتمويل 

�لنطاق و�ملعقدة".  
"ي�سع �ملنقذون �أرو�حهم على �ملحك كل يوم حلمايتنا. ولهذ� �ل�سبب 
باالأدو�ت  �ل�سجعان  و�لن�ساء  �لرجال  هوؤالء  بتزويد  ملتزمون  نحن 

�لتي يحتاجونها للحفاظ على �أمان جمتمعاتنا وعائالتنا."
��ستثمار�ت حكومتنا �سوف تعمل على:

- توفري �لتمويل للفرق ذ�ت مهار�ت �الإنقاذ �ملتخ�س�سة للم�ساعدة 
�ملنهارة،  �لعقارية  �لهياكل  يف  حما�سرين  �الأ�سخا�س  يكون  عندما 
و�مل�ساعدة يف عمليات �إنقاذ �الأرو�ح وتقدمي �مل�ساعدة �لطبية �لفورية 

للناجني؛

- توفري �لتمويل للفرق �لتي ت�ستجيب حلو�دث خارجة عن �ل�سيطرة 
�لتلوث  �أو  �لبيولوجية  �لعو�مل  �أو  �لكيميائية  �ملو�د  باإنبعاث  تتعلق 
و��سعة  �أ�سر�ر�  ت�سبب  �لتي  �النفجار�ت  �أو  �لنووي  �أو  �الإ�سعاعي 

�لنطاق؛ 

يف  �لطو�رئ  حلاالت  �ال�ستجابة  على  �ملقاطعة  قدرة  تعزيز   -
�ملقاطعات وقيادة �لرب�مج �لتعليمية و�لتدريبية لتح�سني �ال�ستجابة 

حلاالت �لطو�رئ.

�الأو�ئل يف  عندما حتدث حاالت �لطو�رئ، يكون �ملنقذون �ملحليون 
م�سرح �حلدث.  عند �حلاجة �إىل مو�رد تقنية �إ�سافية �أو �أكرث، يقوم 
مل�ساعدة  �ملتخ�س�سة  �لفرق  هذه  وتن�سيط  بتن�سيق  �حلر�ئق  ح�سد 
�ل�سلطات �ملحلية.  وقال جون بيغ، رئي�س ق�سم �لطو�رئ يف �أونتاريو 
هذه  تزود  �حلكومة  الأن  �سعد�ء  "نحن  �لطو�رئ:  �إد�رة  ورئي�س 
�أف�سل على حماية  ب�سكل  بتمويل جديد ومتز�يد مل�ساعدتهم  �لفرق 

�ملجتمعات �لتي يخدمونها".

حقائق �سريعة
- �ستدعم ��ستثمار�ت �حلكومة 10 فرق متخ�س�سة يف مدن نورث 

باي و�أوتاو� وبيرتبورو وثاندر باي وتورونتو ووينزور.

بلدياتها  قبل  من  �لطو�رئ  حلاالت  �ال�ستجابة  فرق  ت�سغيل  -يتم 
ودعم جهود �ملحافظات من خالل �تفاق مع مكتب مار�سال �حلر�ئق 

و�إد�رة �لطو�رئ.

�إ�ستثمار�ت �ليوم تدعم  �ملبادر�ت �لتي ت�ستجيب للتو�سيات �ملقدمة 
.Elliot Lake من ِقبل حتقيقات

احلكومة الكندية 

الرتجمة العربية: معتز اأبوكالم/ اأيام كندية

�أونتاريو ت�ستثمر يف فرق �لبحث �ملخت�سة باالإنقاذ و�لكو�رث 
التمويل اجلديد لفرق الإنقاذ �سي�ساعد يف احلفاظ على اأمان املجتمعات
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ما هي هذه القاعدة؟
10% من احلياة تت�شكل من خالل ما يحدث لنا،

و الـ 90 % من احلياة يتم حتديدها من خالل ردود اأفعالنا !

ماذا يعني هذا؟
ال�شيطرة  القدرة على  لدينا  لي�س  الواقع  اأننا يف  الكالم  معنى هذا 
على الـ 10% مما يحدث لنا ، فنحن ال ن�شتطيع منع ال�شيارة من اأن 
تتعطل اأو الطائرة من الو�شول متاأخرة عن موعدها )مما �شيوؤدي 
ذلك اإىل اإف�شاد برناجمنا بالكامل(، اأو �شائق ما قطع علينا حركة 
التحكم  على  القدرة  لدينا  لي�س  الواقع  يف  فنحن  ال�شري.  اأو  املرور 
بـ10% ولكن الو�شع خمتلف مع الـ90 %، فنحن من يقرر كيف ميكن 

اأن تكون الـ90 %

كيف ذلك؟
عن طريق ردود اأفعالنا …

دعونا ن�شتخدم هذا املثال:كنت تتناول طعام االإفطار مع عائلتك و 
اأ�شقطت ابنتك ال�شغرية فنجان القهوة على قمي�س عملك.  فجاأة 
مل يكن لك دور فيما حدث هنا ولكن ما�شوف يحدث الحقا �شيتقرر 
ح�شب ردة فعلك …بداأت بال�شراخ و ال�شتم و قمت بتوبيخ ابنتك.. 
اإياها  موبخا  زوجتك  اإىل  ا�شتدرت  ثم  البكاء،  يف  الطفلة  فاأخذت 
لفظيه ق�شرية  م�شادة  وبعد  الطاولة،  على حافة  الفنجان  لو�شعها 
من  و  قمي�شك  بتغيري  قمت  و  العلوي  الطابق  اإىل  اندفعت  بينكما، 
اأن ابنتك قد ان�شغلت بالبكاء  اإىل الطابق ال�شفلي، فوجد  ثم عدت 
عن اإنهاء فطورها و اال�شتعداد للمدر�شة، و نتيجة لذلك فاتها با�س 
املدر�شة و زوجتك كان البد اأن تغادر لعملها.. ا�شطررت اإىل اإي�شال 
قدت  متاأخر  اأنك  مبا  و  املدر�شة،  اإىل  اخلا�شة  ب�شيارتك  ابنتك 
ال�شاعة  يف  ميل   30 اأ�شل  من  ال�شاعة  يف  ميل   40 ب�شرعة  �شيارتك 
كحد اأق�شى.. و بعد 15 دقيقة تاأخري و دفع خمالفة مرورية بقيمة 

60$، و�شلت اإىل املدر�شة.. رك�شت ابنتك اإىل مبنى املدر�شة دون اأن 
تقول لك مع ال�شالمة.. و بعد و �شولك اإىل املكتب متاأخرًا 20 دقيقة، 
وجدت اأنك قد ن�شيت حقيبتك … فها هو يومك بداأ ب�شورة �شيئة 
و ا�شتمر من �شيء اإىل اأ�شوء.. بعد عودتك اإىل املنزل جتد توترا يف 
العالقة بينك وبني زوجتك وابنتك. ملاذا؟ ب�شبب ردود اأفعالك منذ 

ال�شباح.

ملاذا كان يومك �سيئا؟
1- هل هو ب�شبب القهوة؟

2- هل هو ب�شبب اإبنتك؟

3- هل هو رجل ال�شرطة؟

4- هل اأنت �شببت لنف�شك ذلك؟

االإجابة هي: مل يكن لك دخل اأو �شيطرة على حادثة الفنجان ولكن 
ردة فعلك يف اخلم�س ثواين التالية هي ما ت�شببت يف اإف�شاد يومك

هنا هو ماكان ممكن وينبغي اأن يحدث.. فنجان القهوة وقع عليك، 
و بداأت ابنتك بالبكاء.. وقلت لها بكل لطف: ال باأ�س يا عزيزتي.. و 
لكن كوين يف املرة القادمة اأكرث حذرًا و انتباه.. تتناول املن�شفة وت�شرع 
اإىل الطابق العلوي.. ت�شتبدل قمي�شك وتتناول حقيبة اأوراقك وثم 
تعود اإىل الطابق ال�شفلي يف الوقت املحدد لرتى ابنتك من النافذة 
اإىل  ت�شل  لوداعك  بيدها  ملوحة  املدر�شة  حافلة  اإىل  ت�شعد  هي  و 
عملك مبكرًا بـ 5 دقائق و حتيي زمالئك بكل مرح و ابتهاج.. ويبدي 

رئي�شك تعليقا حول يومك الرائع.

الحظت الفرق؟
يوجد �شيناريوهان خمتلفان.. لهما نف�س البداية،ولكن نهاية خمتلفة 
ملاذا؟ ب�شبب ردة فعلك.. و يف احلقيقة مل يكن لديك اأي �شيطرة على 
الـ 10% التي حدثت اأما الـ 90% االأخرى فتم حتديدها عن طريق ردة 

فعلك

هنا بع�س الطرق لتطبيق القاعدة اإذا قال اأحد االأ�شخا�س : بع�س 
االأ�شياء ال�شيئة عنك، فال تكن مثل االأ�شفنج.. بل دع الهجوم ي�شيل 
عليك مثل املاء على الزجاج.. و ال ت�شمح للتعليقات ال�شلبية اأن توؤثر 

عليك !

فردة الفعل االإيجابية لن تف�شد يومك، بينما ردة الفعل ال�شلبية قد 
توؤدي اإىل فقدانك لالأ�شدقاء اأو ف�شلك من العمل و تكون يف حالة 

من الع�شبية و االإرهاق ….. اإلخ..

كيف تكون ردة فعلك اإذا قطع عليك اأحد االأ�شخا�س حركة ال�شري؟؟ 
اأحد  حانقا.  بقوة  ال�شيارة  مقود  ت�شرب  هل  اأع�شابك؟  تفقد  هل 

اأ�شدقائي اأ�شقط مقود ال�شيارة!

هل ت�شتم؟؟ هل يرتفع �شغط دمك عاليا؟ من �شيهتم اإذا و�شلت اإىل 
العمل متاأخرًا بع�شر ثواين؟ ملاذا ت�شمح لل�شيارات باإف�شاد قيادتك

تذكر قاعدة الـ 90/10 و ال تقلق ملا �شيحدث لَك بعد ذلك

قيل لك باأنك فقدت وظيفتَك … ملاذا الغ�شب و االنزعاج و االأرق؟ 
ا�شتغل طاقة القلق ووقتك يف اإيجاد وظيفة اأخرى

طبق قاعدة 90/10 و�شتده�شك النتائج ، لن تخ�شر �شيئا اإن حاولت. 
يف  ويطبقها  يعرفها  من  النا�س  من  والقليل  مذهلة  قاعدة   90/10
ال  واإجهاد  اإرهاق  من  تعاين  النا�س  من  املاليني  والنتيجة؟  حياته 

مربر له وحماكم وم�شاكل يف القلب.

اإذًا علينا جميعًا اأن نفهم ونطبق هذه القاعدة

و�شيتغري منط حياتنا لالأح�شن واإىل االأبد.

قاعدة �صتيفن كويف �مل�صهورة جدً� 90/10

وهي باحلقيقة جديرة وت�صتحق �أن تطبقها بحياتك
تورونتو ، اأونتاريو

�حلرب  ب�سبب  �أوطانهم  من  �لنا�س  من  �الآالف  �إبعاد  يتم   ، عام  كل 
مكان  وهي   ، كند�  �إىل  �لكثريون  يلجاأ  و�ال�سطهاد.  �الأمن  و�نعد�م 
ميكنهم �لعي�س فيه ب�سالم وبناء م�ستقبل �أف�سل لهم والأ�سرهم.  قبل 
�أن يتمكنو� من �لقيام بذلك ، يتعني عليهم �لدخول يف عملية قانونية 
لتحديد و�سعهم يف كند�. ومع زيادة طلبات �للجوء ، نحتاج �إىل �لتاأكد 

من �أن نظامنا �لقانوين قادر على مو�كبة طلبات �للجوء �ملتز�يدة.

�أعلن رئي�س �لوزر�ء ، جو�ستني ترودو ، �ليوم �أن �حلكومة �لفيدر�لية 
�ستوفر ��ستثمار� ملرة و�حدة بقيمة 26.8 مليون دوالر لق�سم �لهجرة 

و�مل�ساعدة �لقانونية لالجئني للفرتة 2020-2019.  

تعّر�ست هذه �خلدمات  �لتمويل �سروري يف وقت  ، هذ�  �أونتاريو  يف 
�حليوية للخطر ب�سبب �سيا�سة تخفي�س �الإنفاق �ملايل يف �ملقاطعات. 
�سيوفر هذ� �ال�ستثمار للمقاطعات �مل�ساركة متوياًل ي�سل �إىل 100 يف 
على  �لقانونية  �مل�ساعدة  ��ستمر�ر  على  نعمل  بينما  �لعام  لهذ�  �ملائة 
طلبات  زيادة  معاجلة  يف  �الأمر  هذ�  �سي�ساعد  كما  �لطويل.  �ملدى 
باأمر طلبات حماية �لالجئني ب�سكل عادل  �لبت  ، بحيث يتم  �للجوء 

ومتكافئ ووفقا للقانون.

من  بيننا حتدد  �سعفا  �لنا�س  �أكرث  مع  بها  نتعامل  �لتي  �لطريقة  �إن 
نحن. 

تاأخذ حكومة كند� حق �لو�سول �إىل �لعدل على حممل �جلد ، وتعمل 
على �مل�ساعدة للحد من �إجر�ء�ت عدم �لتاأكد حتى يت�سنى لنا�سدي 
وتربية  حياتهم  بناء  �إعادة  على  ذلك  من  بداًل  �لرتكيز  �للجوء 

�أ�سرهم.

اقتبا�س:
"يعتمد طالبو �للجوء يف كند� غالبا على �مل�ساعدة �لقانونية للتاأكد 
�أدى   ، �أونتاريو  يف  لكن  وكفاءة.   باإن�ساف  طلباتهم  معاجلة  من 
�حليوية  �خلدمات  هذه  تعري�س  �إىل  �ملقاطعات  �الإنفاق يف  �إقتطاع 

للخطر.

مع �إعالن �ليوم ، تتدخل �حلكومة �لفيدر�لية. 

نحن ند�فع عن �الأ�سخا�س يف �أونتاريو ، ونتاأكد من �أن طالبي �للجوء 
ميكنهم �لو�سول �إىل �خلدمات �لقانونية �لتي يحتاجونها. "

جا�سنت ترودو ، رئي�س وزر�ء كند�

حقائق �سريعة
�لهجرة  لق�سايا  �لقانونية  �مل�ساعدة  يف  كند�  حكومة  ت�ساهم   -

و�لالجئني و�لق�سايا �جلنائية يف جميع �أنحاء �لبالد.

مليون   26.8 بقيمة  و�حدة  ملرة  ��ستثمار�  �ليوم  �إعالن  يت�سمن   -
�أونتاريو  يف  لالجئني  �لقانونية  و�مل�ساعدة  �لهجرة  خلدمات  دوالر 

�لربيطانية )1.16 مليون دوالر(  )25.7 مليون دوالر( وكولومبيا 
ومانيتوبا )0.02 مليون دوالر(.

- يف ميز�نية 2019 ، ��ستثمرنا 49.6 مليون دوالر على مدى ثالث 
�سنو�ت من �أجل �لهجرة و�مل�ساعدة �لقانونية لالجئني.

- ميكن لالأفر�د تقدمي طلب جلوء يف كند� يف ميناء �لدخول ، �أو يف 
مكتب خدمات �حلدود �لكندية يف كند� ، �أو يف مكتب د�خلي للهجرة 
خدمات  وكالة  يف  �مل�سوؤولون  يحدد  كند�.   يف  و�ملو�طنة  و�لالجئني 
�حلدود �لكندية �أو م�سوؤولو �لهجرة و�لالجئني و�ملو�طنة �لكندية ما 

�إذ� كان �لفرد موؤهاًل لتقدمي طلب جلوء يف كند�.

�للجوء  ليكون موؤهاًل لتقدمي دعوى  �لفرد  �أن يتم حتديد  - مبجرد 
يف كند�، قد يح�سل على �مل�ساعدة �الجتماعية و�لتعليم و�خلدمات 
�أثناء  �لقانونية  و�مل�ساعدة  �لطو�رئ  حاالت  يف  و�الإ�سكان  �ل�سحية 

�تخاذ قر�ر ب�ساأن دعوى �للجوء..

حكومة كندا
الرتجمة العربية: معتز اأبوكالم / اأيام كندية 

زي������ادة �ل���دع���م �ل���ق���ان���وين ل��ل��م�����ص��اع��دة يف
�ل���ل���ج���وء ط���ل���ب���ات  يف  �ل����ت����اأخ����ري  ت��ق��ل��ي��ل 

البيان  اليوم  فورد  دوغ  اأونتاريو  حاكم  اأ�سدر   - تورنتو 
التايل حول مكافحة العنف امل�سلح والع�سابات يف مدينة 
�الأخرية  �الأحد�ث  ملحاربة  بو�سعها  كل  حكومتنا  تورونتو:"تبذل 
من �لعنف �مل�سلح و�لع�سابات وحماية �ملو�طنني �مللتزمني بالقانون. 
رجالنا  ملنح  �ليوم  �ل�سرورية  �خلطو�ت  نتخذ  باأننا  فخور  �إنني 
هوؤالء  يالحقون  وهم  �إ�سايف  دعم  �مل�سلحة  �لقو�ت  يف  ون�سائنا 
�ملجرمني �لعنيفني. �لقو�ت �مل�سلحة �سندً� لنا و�سنبقى د�عمني لهم 

على �لدو�م ".

�سنو�ت  �أربع  مد�ر  على  دوالر  مليون   25 حكومتنا  و"ت�ستثمر  هذ� 
وقد  تورونتو.  مدينة  يف  و�لع�سابات  �مل�سلح  �لعنف  مكافحة  لدعم 
�أ�سار عمدة �ملدينة Tory و�لقائد Saunders �إىل �حلاجة 
�مللحة ال�ستخد�م م�ساهمة �ملقاطعة يف مكافحة �الأ�سلحة و�لع�سابات 
لدعم  زيادة �لتمويل لعمليات مكافحة �الأ�سلحة و�لع�سابات. و�ليوم، 
تقوم حكومتنا ومن خالل �تخاذ �خلطو�ت �لالزمة لتخويل ��ستثمار 
ما ي�سل �إىل 1.5 مليون دوالر من م�ساهمتنا ليتم ��ستخد�مها على 

�سالمة  على  للحفاظ  �إليها  ما�سة  حاجة  هناك  حيث  �لو�قع  �أر�س 
�لنا�س.  "

يف  ��ستثماره  �سيتم  �لذي  دوالر  مليون   25 مبلغ  �إىل  "باالإ�سافة 
تورنتو على مد�ر �أربع �سنو�ت ، �أطلقت حكومتنا �أي�سا ��سرت�تيجية 
و�سمان  نهائي  ب�سكل  �لع�سابات  لتفكيك  �ملقاطعة  م�ستوى  على 
�لنارية  �الأ�سلحة  با�ستخد�م  �لذين يرتكبون جر�ئم  و�سع �ملجرمني 

يف مكانهم �لطبيعي - خلف �لق�سبان".

عملو�  �لذين  �الأمامية  �خلطوط  يف  �سباطنا  جميع  �أ�سكر  �أن  "�أود 
بال كلل للرد على موجة �لعنف �الأخرية و�إبعاد جمرمي �لعنف عن 
�سو�رعنا. نحن مدينون لهم باالمتنان. �سنو��سل �لعمل مع �ل�سرطة 

للبناء على هذه �ال�سرت�تيجية �ملهمة يف �الأ�سابيع �ملقبلة ".

حكومة اأونتاريو

الرتجمة العربية: معتز اأبوكالم/ اأيام كندية  

بطل العامل يف ال�صباحة
مي������������وت غ�����رق�����ا

غرق يف نهر يني�سي ب�سيبرييا بطل العامل بال�سباحة 
يف املاء البارد، نيقولي ليت�ساك

وجاء على موقع وزارة الريا�سة لإقليم كرا�سنويارك 
الرو�سي اأن بطل العامل البالغ من العمر 64 عاما غرق 

اأثناء ممار�سة التمارين الريا�سية املائية
بعبور  معروف  ليت�ساك،  نيقولي  اإن  املوقع،  وقال 
م�سيق برينغ الذي يف�سل اآ�سيا عن اأمريكا يف اأق�سى 
�سمال �سرق رو�سيا. كما اأنه ا�ستهر بتحطيمه الرقم 
القيا�سي للبقاء يف املاء البارد عام 1994 وغريه من 

الأرقام القيا�سية لل�سباحة الباردة
نهر  يف  غرقه  قبل  ليت�ساك  نيقولي  وتوىل 
مدينة  يف  الباردة  ال�سياحة  مركز  رئا�سة  يني�سي 

كرا�سنويار�سك ب�سرق �سيبرييا
امل�سدر: نوفو�ستي

بيان من حاكم �ونتاريو دوغ فورد حول �ملعركة 
�صد �ل�صالح وعنف �لع�صابات

قو�عد  �سرً�  كوبا  يف  �ل�سوفيتي  �الإحتاد  ن�سب   ،1962 �سنة 
عن  �المريكية  �ملتحدة  �لواليات  �سرب  هدفها  نووية  ل�سو�ريخ 
قرب �إذ� تطلب �المر، �كت�سفت �ملخابر�ت �المريكية تلك �لقو�عد 
وبات �لعامل على و�سك حرب نووية عاملية �ستدمر كل �سيئ وعرفت 
�جلي�س  ��ستنفر  �لكوبية،  �ل�سو�ريخ   باأزمة  وقتها  �حلادثة  تلك 
�المريكي بكل قطاعاته وفر�س حظرً� بحريًا على كل �ل�سفن �لتي 
تقرتب من كوبا. كانت هناك غو��سة رو�سية نووية يف عمق �لبحر 
قد �إقرتبت من �ملنطقة دون �أن تعلم عن جمريات هذه �الأحد�ث 
وتعر�ست �ملنطقة من فوقها للق�سف من طائرة �أمريكية. �عتقد 
طاقم �لغو��سة �أن �حلرب �لعاملية �لثالثة قد بد�أت ومل يكن قادرً� 
بالعمق وخوفًا من  �لغو��سة  ب�سبب وجود  بالقيادة  �الإت�سال  على 
�لظهور لل�سطح فيتم ق�سفها. حينها قام طاق �لغو��سة بتجهيز 
�لربوتكول  وكان  �الأمريكية  �الأهد�ف  ل�سرب  �لنووية  �ل�سو�ريخ 
قبل  �لثالثة  �لغو��سة  قادة  مو�فقة  يتطلب  �ل�سوفيتي  �لع�سكري 
وهو  �لثالث  ورف�س  �ثنان  وو�فق  �لت�سويت  مت  �لقر�ر.  �إتخاذ 
�ل�سابط فا�سيلي �أرخيبوف �لذي �أنقذ �لعامل من �لدمار �ل�سامل.

�لثالثة  �لعاملية  �حلرب  الأ�ستعلت  �ل�سربة  على  فا�سيلي  و�فق  لو 
و�أطلقت �أكرث من 5500 قنبلة نووية  والختفت �آالف �ملدن عن وجه 

�الأر�س مثل مو�سكو وو��سنطن ولندن وباري�س وبرلني وغريها. 

يكن  مل  �إن  �لقر�ر�ت...  �أهم  من  �أرخيبوف  فا�سيلي  قر�ر  �أعترب 
�أهم قر�ر يف تاريخ �لب�سرية..!!

ل�����و و�ف��������ق ف���ا����ص���ي���ل���ي ع���ل���ى �ل�������ص���رب���ة 
لأ����ص���ت���ع���ل���ت �حل�������رب �ل���ع���امل���ي���ة �ل��ث��ال��ث��ة
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فقد قامت در��سة جديدة بربط ��ستهالك كوب �سغري من �مل�سروبات 
�ل�سكرية يوميًا، بزيادة خطر �الإ�سابة بال�سرطان بن�سبة 18%، و%22 

بزيادة خطر �الإ�سابة ب�سرطان �لثدي.

ويف هذ� �لبحث �جلديد، مت مر�قبة �أكرث من 100000 من �لبالغني 
�لفرن�سيني، و�لربط بني ��ستهالك �مل�سروبات �ل�سكرية وزيادة خطر 

�الإ�سابة ببع�س �أنو�ع �ل�سرطان.

كو�در�م  معهد  وزميل فخري يف  تغذية  باحث  �إيان جون�سون،  وقال 
�أن  للده�سة  �ملثري  "من  �لبحث:  يف  ي�سارك  مل  �لبيولوجية،  للعلوم 
خطر �ال�سابة بال�سرطان لدى م�ستهلكي �مل�سروبات �ل�سكرية بكرثة، 
لوحظ حتى لدى م�ستهلكي ع�سري �لفاكهة �لطازج، وهذ� ي�ستدعي 

�ملزيد من �لبحث."

ُن�سرت  �لتي  للدر��سة  �لرئي�سية  �ملوؤلفة  توفيري،  ملاتيلد  وبالن�سبة 
�إىل  �إ�سافتها  مت  �لتي  "�لنتائج  فاإن   ،"BMJ" �لطبية  �ملجلة  يف 
�ملحالة مفيد  �مل�سروبات  ��ستهالك  �لتقليل من  �أن  تو�سح  �الأبحاث 

ل�سحتنا."

وقالت توفيري، وهي مديرة فريق �أبحاث علم �الأوبئة �لغذ�ئية باملعهد 
�لوطني للبحوث �لطبية و�ل�سحية يف جامعة "باري�س 13"، �إن �ل�سكر 

�ملوجود يف �مل�سروبات �ملحالة هو �ملحرك �لرئي�سي لتلك �لعالقة.

عو�مل  �أحد  "تعد  �ملحالة  �مل�سروبات  ��ستهالك  زيادة  �أن  و�أ�سافت 
خطر  عامل  ذ�تها  حد  يف  و�ل�سمنة  �لوزن.  وزيادة  لل�سمنة  �خلطر 

لالإ�سابة بال�سرطان."

�أما �الحتمال �الآخر فيتمثل باأن بع�س �مل�سافات، مثل �مليثيلميد�زول 
�لكر�ميل،  تلوين  على  حتتوي  �لتي  �مل�سروبات  يف  يوجد  و�لذي   ،4

ميكن �أن يوؤدي دورً� يف تكوين �ل�سرطان.

�ل�سحة  باإر�ساد�ت  �اللتز�م  �لنا�س  على  يجب  باأنه  توفيري  و�أو�ست 

�لعامة �لتي تن�س على عدم تناول �أكرث من كوب و�حد يف �ليوم من 
�مل�سروبات �ل�سكرية كحد �أق�سى.

�سالمة  �الأمريكية  �مل�سروبات  جمعية  �أكدت  �لدر��سة،  على  رد  ويف 
با�سم  �ملتحدثة  �سموتكني  د�نييل  وقالت  �ل�سكرية.  �مل�سروبات 
�جلمعية يف بيان: "من �ملهم �أن يعرف �لنا�س �أن جميع �مل�سروبات، 
�سو�ء كانت حتتوي على �سكر �أو بدونه، �آمنة لال�ستهالك كجزء من 

نظام غذ�ئي متو�زن."

و�أ�سافت �أنه "مع ذلك، تعمل �سركات �مل�سروبات �لر�ئدة يف �أمريكا 
على دعم جهود �مل�ستهلكني لتقليل �ل�سكر �لذي ي�ستهلكونه من خالل 
توفري مزيد من �خليار�ت كم�سروبات حتتوي على قليل من �ل�سكر 
�أو خالية من �ل�سكر، و�أحجام عبو�ت �سغرية، ومعلومات و��سحة عن 

�ل�سعر�ت �حلر�رية."

ال يوجد ر�بط مع �مل�سروبات �لغازية بدون �سكر

ومل يجد �لبحث �سلة بني �مل�سروبات �لغازية بدون �سكر و�ل�سرطان. 
وحذر �ملوؤلفون باأنه ينبغي تف�سري هذه �لنتيجة بحذر، الأن هذ� �لنوع 
يف  �مل�ساركني  بني  ن�سبيًا  منخف�سًا  ��ستهالكه  كان  �مل�سروبات  من 

�لدر��سة.

ووجدت در��سة ن�سرت يف وقت �سابق من هذ� �لعام �أن تناول �ثنني �أو 
�أكرث من �أي نوع من �مل�سروبات �ملحالة يف �ليوم كان مرتبطًا بزيادة 
�لقلبية و�ملوت �ملبكر  بال�سكتات �لدماغية، و�لنوبات  خطر �الإ�سابة 

لدى �لن�ساء فوق �سن �لـ50.

�ل�سحية  �خلدمة  يف  تغذية  �أخ�سائية  كولينز،  كاثرين  و�أو�سحت 
"جميع  �لدر��سة:  يف  ت�سارك  مل  و�لتي  �ملتحدة،  باململكة  �لوطنية 
�ملحليات �مل�ستخدمة كانت قد مرت يف �ختبار�ت �سالمة �سارمة قبل 

�أن ت�سبح مقبولة لال�ستخد�م �لب�سري."

هناك �ملزيد من �لعمل �لذي يجب �إجنازه

�لفرن�سيني  �لبالغني  من   101257 بيانات  �لبحث  فريق  ودر�س 
�الأ�سحاء، بينهم 79% من �لن�ساء و21% من �لرجال.

وقام �مل�ساركون، �لذين بلغو� يف �ملتو�سط 42 عامًا، مبلء ��ستبيانني 
على �الأقل ومت متابعتهم على مد�ر فرتة ت�سع �سنو�ت.

فيها  مبا  �ل�سكرية  �مل�سروبات  من  �ليومي  �ال�ستهالك  �حت�ساب  مت 
و�مل�سروبات   ،%100 �لفاكهة  ع�سائر  بال�سكر،  �ملحالة  �مل�سروبات 

�ل�سناعية �ملحالة �أو "�لد�يت".

و�ُسخ�ست 2193 حالة �سرطان �أولية خالل فرتة �لدر��سة، مبتو�سط 
عمر 59 عامًا. وكان من بينها 693 حالة �سرطان �لثدي، و291 حالة 

�سرطان �لربو�ستاتا، و166 حالة �سرطان �لقولون و�مل�ستقيم.

ومع ذلك، فاإن هذه �لدر��سة قائمة على �ملالحظة وال تظهر �ل�سبب 
و�لنتيجة.

ما  حتديد  �مل�ستحيل  من  الأنه  كبرية  قيود  هذه  �إن  �لباحثون  ويقول 
�إذ� كان �الرتباط ب�سبب نوع من �مل�سروبات �أو م�سكلة �سحية �أخرى 

خفية.
CNN

خرب �صيئ ملحبي �مل�صروبات �ل�صكرية مثل �ل�صود� وع�صري �لفاكهة 

10 طرق للحفاظ على ال�صحة بعد جتاوزك عمر ال� 60

يحتاج الأمر اإىل اجلراأة فقط للنتقال من منط حياة غري �صحي اإىل منط 
�صحي، خا�صة بالن�صبة للأ�صخا�ض الذين تزيد اأعمارهم عن 60 عامًا

ويقرتح اخلرباء على كبار ال�سن اتباع هذا الربنامج املكون من 10 خطوات:
1. �سر�ء �أحذية ريا�سية عالية �جلودة وممار�سة ريا�سة �مل�سي

2. ممار�سة ريا�سة �لتو�زن، الأنها �أف�سل طريقة لتجنب �ل�سقوط

3. حت�سني وجبة �الإفطار وتقليل كمية �ل�سكر يف �لوجبات

4. �إز�لة �لتوتر عرب طرق لل�سيطرة عليه غري مرتبطة بالطعام �أو �لكحول �أو �لتدخني

5. ممار�سة مترينات �ملقاومة للحفاظ على كتلة �لع�سالت، من خالل رفع �لالأثقال

6. مالم�سة �الأر�س: يحتاج كبار �ل�سن �إىل �لتدّرب بانتظام للنزول على �الأر�س و�لوقوف مرة �أخرى

7. حتدي �ل�سرعة: فقد تكون ريا�سة �لتن�س ر�ئعة مع تقدم �لعمر

8. �لثقة بالنف�س: �أول �سخ�س يجب �أن توؤمن به هو نف�سك

9. �خرت م�سروعا يحمل قيمة بالن�سبة لك و�بد�أ به وال تفكر بعمرك

10. �لعمل على حت�سني �لذ�ت، فالعي�س باأ�سلوب حياة �سحي يتطلب �لتعلم �مل�ستمر.
 CNN

�ختبار�ت جدلية تك�صف عن خطر حمتمل تطلقه

هو�تف »�آبل« و»�صام�صونغ«

الذكية،  الهواتف  "�سيكاغو تربيون" اأن  ك�سفت درا�سة 
"اآيفون 7" و"�سام�سونغ غالك�سي S8"، ت�سدر  مبا فيها 
املنظمون  يعتربه  مما  اأعلى  مب�ستويات  اإ�سعاعات 

الأمريكيون اأنها اآمنة
الال�سلكي  الرتدد  اإ�سعاع  املحمولة  الهواتف  وت�ستخدم 
)RF( لنقل الإ�سارات. ويعد ترددا اأقل بكثري من اأ�سكال 
الإ�سعاع امل�سرطنة املعروفة، مثل الأ�سعة ال�سينية، ولكن 
اخلرباء ناق�سوا ما اإذا كانت موجات الإ�سعاع هذه ت�سكل 

�سررا على الإن�سان
وكاإجراء وقائي، حدد منظمون اأمريكيون احلد الأق�سى 
ولكن  اإطالقها،  لالأجهزة  ميكن  التي  الإ�سعاعات،  ملقدار 
 "7 "اآيفون  اأن  وجدت  تربيون"  "�سيكاغو  اختبارات 
النماذج  من  والعديد   ،"S8 غالك�سي  و"�سام�سونغ 

الأخرى، ميكن اأن تتجاوز تلك احلدود
للجنة  بالن�سبة  املحمول  الهاتف  اإ�سعاع  حد  ويك�سف 
اأن الأجهزة ل ينبغي   ،)FCC( الت�سالت الفدرالية
اأن ُتطلق اأكرث من 1.6 واط لكل غرام من الأن�سجة يف 

املتو�سط
املوجة  املنخف�سة  النبعاثات  حتى  الإ�سعاع-  وميلك 
ن�سبيا مثل املوجات الراديوية امل�ستخدمة يف تكنولوجيا 
واإتالف  اجللد  اخرتاق  على  القدرة  اخللوي-  الهاتف 

احلم�س النووي. وهذا اخللل الوراثي لديه القدرة على 
الت�سبب يف ال�سرطان وم�سكالت �سحية اأخرى، اإذا كانت 

م�ستويات التعر�س واملدة كبرية مبا يكفي
الذين  الب�سر،  على  اأجريت  التي  الدرا�سات  واأو�سحت 
الرتددات  من  اأعلى  م�ستويات  من  بالقرب  يعملون 
اأنواع  ببع�س  الإ�سابة  خلطر  معر�سني  اأنهم  الال�سلكية، 

ال�سرطان مبعدل اأعلى
واأظهرت درا�سات الفئران اأن الإ�سعاع قد يزيد من خطر 
من  ولكن  التنا�سلية،  والأورام  القلب  باأورام  الإ�سابة 
الغريب اأن ذكور الفئران املعر�سة للرتددات الراديوية 
اأطول من الفئران التي مل تتعر�س  اأي�سا لفرتة  عا�سوا 

لالإ�سعاع
RF عتبة احتمال  ولكن، حتى الآن، مل ي�ستوف اإ�سعاع 

اعتباره مادة م�سرطنة ب�سرية "ممكنة"
 )FCC( ومع ذلك، تطلب جلنة الت�سالت الفدرالية
من جميع �سناع الهواتف الذكية، اأن يثبتوا اأن اأجهزتهم 
اآمنا، قبل طرحها  اأكرث مما تعتربه  اإ�سعاعات  ل ت�سدر 

يف الأ�سواق
ومل تكن كاليفورنيا تثق يف احلدود هذه و�سالمة الهواتف 
الذكية، مثلها مثل جمموعات اخلرباء: جمموعة العمل 

)EWG( البيئي

تربيون"  "�سيكاغو  اأجرت  جانب،  كل  يف  وللتحقيق 
من  منوذج  كل  و�سعت  حيث  اخلا�سة،  اختباراتها 
ل�سركات:  التابعة  الذكية  الهواتف  من  طرازا   11
بعدين  عند  و"�سام�سونغ"،  و"بلو"  و"موتورول"  "اآبل" 
حتاكي  مواد  من  ملم-  و2  ملميرتات   5 خمتلفني- 

الأن�سجة الب�سرية
امل�سنعني  من  الفدرالية  الت�سالت  جلنة  وتطلب 
اختبار الهواتف يف اأي موقع، من 5 اإىل 15 ملم من ج�سم 

الختبار
كما اختربت الدرا�سة الهواتف على بعد 2 ملم، ملحاكاة 
يف  كانت  حال  يف  الأجهزة  عليها  تكون  التي  امل�سافة 

اجليب
ومن اجليب، يطلق "اآيفون 7" اإ�سعاعا يرتاوح بني 2 اإىل 
اأ�سواأ  ويف   .FCC مبادئ  به  ت�سمح  مما  اأعلى  مرات   4
حالته، بلغ اإ�سعاع هاتف "غالك�سي S8" اأ�سعاف احلد 
 FCC اختبار  بروتوكول  اأن  اإىل  ي�سري  ما  القانوين، 

لي�س كافيا
ومن جانبها، قالت جلنة FCC اإنها �ستحقق يف ممار�سات 

اختبار �سركات الهواتف الذكية
امل�سدر: ديلي ميل

تتنوع عجالت �ل�سيار�ت من حيث �ل�سكل و�حلجم يف ع�سرنا �حلايل ب�سورة كبرية ح�سب طر�ز وموديل 
من  �لعديد  بالتاأكيد  هناك  �أن  �إال  عنها،  �ملعلومات  جميع  مبعرفة  �عتقادنا  من  �لرغم  وعلى  �ل�سيارة، 
�ملعلومات و�حلقائق عن �لعجالت ال يعرفها �لكثري من �الأ�سخا�س، لذ� نعر�س لكم �ليوم خم�س حقائق 

عن عجالت �ل�سيار�ت

1- بداية ا�ستخدام عجالت ال�سيارات كانت يف 1895
نهاية  لها يف  �لبد�ية �حلقيقية  �لتقليدي �خل�سبي منذ 3500 عام، لكن كانت  �لعجالت  ��ستخد�م  بد�أ 
�لقرن �لثامن ع�سر على يد �أندريه مي�سالن �لذي �أ�س�س الحقًا �سركة مي�سالن لالإطار�ت و�لتي ال تز�ل 
قائمة �إىل �ليوم، لكن �بتكار �أندرية مل يبد�أ يف �النت�سار �لفعلي �إال مع بد�ية حقبة �الأربعينات من �لقرن 

�ملا�سي

2- العجالت احلديدية كانت الأ�سا�سية يف ال�سيارات
بد�أ  �أن  �إىل  قريب،  وقت  �إىل  �جلديدة  �ل�سيار�ت  غالبية  يف  �لقيا�سية  هي  �حلديدية  �لعجالت  كانت 
��ستخد�م �لعجالت �الأملنيوم تدريجيًا من قبل �ل�سركات �مل�سنعة لل�سيار�ت و�نت�سرت مع �لوقت لتميزها 

وخفة وزنها عن �لعجالت �حلديد

3- مزايا وعيوب العجالت الألومنيوم
متتلك �لعجالت �الألومنيوم �لعديد من �ملز�يا، ومنها كونها خفيفة �لوزن مما ت�ساعد �ل�سيارة على تقدمي 
�أد�ء عايل يف �ل�سري على جميع �لطرق، باالإ�سافة �إىل �أنها موفرة للوقود، وحتافظ على �أنظمة �لتعليق 
يف �ل�سيارة، لكنه يف نف�س �لوقت لها بع�س �لعيوب مثل �سهولة �عوجاجها يف حالة مو�جهة حفر وعيوب 

�لطرق، �سهلة �خلد�س، ومن �ل�سعوبة �إ�سالحها

4- العجالت الأكرب تزيد من ا�ستهالك الوقود
باالأر�س، وزيادة  �الإطار�ت لالحتكاك  �زد�د تعر�س �سطح  �أنه كلما ز�د حجم �لعجالت،  �ملتعارف  من 
�الحتكاك باالأر�س يحتاج جهد م�ساعف من حمرك �ل�سيارة للتحرك، �الأمر �لذي يرفع بدوره ��ستهالك 

�لوقود يف �ل�سيارة

5- العجالت الأ�سغر ت�سدر �سو�ساء اأقل
كلما �سغر حجم �لعجالت ز�د �سمك �الإطار�ت، وهو ما ي�سبب ر�حة �أكرث للركاب، كما ي�ساعد يف تخفي�س 

�سو�ساء �الحتكاك بالطريق

امل�سدر : املربع نت

5 حقائق مهمة ل تعرفها عن عجلت ال�صيارات للتفا�صيل
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ديانا  �الأمرية  جائزة  على  �حل�سول  من  �لعمر  مقتبل  يف  �سابة 
يف بريطانيا، وذلك مل�ساهمتها يف م�ساعدة �لالجئني، وقد تلقت 
�جلائزة من �الأمري هاري و�الأمري ويليام يف ق�سر �سانت جامي�س 
وكانت  �سنة   15 بعمر  وهي  بريطانيا  �إىل  مايا  و�سلت  بريطانيا، 
للغة �النكليزية، ولكنها  �إتقانها  تعاين من �لوحدة و�لغربة وعدم 
وقامت  �جلديدة  حياتها  مع  �لتاأقلم  على  وعملت  ت�ست�سلم  مل 

على  �لتعرف  بغر�س  �الأطفال"  "جمتمع  جميعة  �إىل  باالن�سمام 
�أ�سدقاء جدد وتعلم �للغة �النكليزية، وبعد عامني �أ�سبحت �سفرية 
تتكلم عن ق�سايا �لالجئني وتعمل على م�ساعدتهم ودعمهم، �أما 
فيما يقوله رئي�س �جلمعة عن مايا "�سفرية ر�ئعة وت�ساعد �جلميع 
ويتاأثر �جلميع بها فهي تتكلم ب�سجاعة و�سغف فعندما نرى مايا 

نوؤمن بالتغيري"

�إن�صانيات بال حدود
العديد من ال�ضوريات متيزّن �ضمن وجودهّن يف البالد الأجنبية واليوم متكنت مايا غزال

تورنتو
�رتفع موؤ�سر �أ�سعار �ملنازل يف منطقة  تورونتو �لكربى بن�سبة 4.4 يف 
�ملائة �ل�سهر �ملا�سي مع تقل�س  للعقار�ت �ملعرو�سة للبيع ، كما قفز 
�لعام  يوليو من  ب�سهر  �ملائة مقارنة  بن�سبة 24.3 يف  �ملبيعات  عدد 

�ملا�سي ، وذلك وفقا لتقارير جمل�س عقار�ت تورونتو.

تورنتو  منطقة  يف  للعقار�ت  �الإجمايل  �لبيع  �سعر  متو�سط  �رتفع 
�لكربى بن�سبة 3.2 يف �ملائة مبعدل �سنوي �إىل 806755 دوالر ، وفقا 

لتقرير TREB �ل�سهري �لذي �سدر يوم �لثالثاء.

�رتفع عدد �لعقار�ت �ملباعة من 6916 �إىل 8595 عقار، مع �رتفاع 
مبيعات جميع فئات �ل�سكن �الأربعة باأرقام م�ساعفة.

يف  �لعقار�ت  جمل�س  يف  �ل�سوق  حمللي  كبري  مري�سر  جي�سون  وقال 
بيان له، ب�سكل عام ، �أدت �ملناف�سة �ملتز�يدة بني م�سرتي �لعقار�ت 
�لت�سخم  معدل  من  �أعلى  �الأ�سعار،  يف  ن�سبيا  قوي  منو  �إىل  �ملتاحة 
 Semi-detached  وذلك يف �أ�سعار �ملنازل �سبه �ملنف�سلة

و�لبيوت و�ل�سقق �ل�سكنية".  .

�ملنف�سلة  "�ملنازل  مبيعات  تاأثرت  لقد  �أخرى،  ناحية  من  وقال 
Fully detached homes "بالكامل

�خلا�سعة  �لعقارية  للرهون  �ملطلوب  �جلهد  �ختبار  ب�سبب  وذلك 

من  �لفئة  هذه  �سعر  متو�سط  �نخف�س  كما   ، �لفيدر�يل  للتنظيم 
�ل�سكن بن�سبة 0.9 يف �ملائة ب�سكل عام.

�ملنف�سلة  �ملنازل  �سعر  متو�سط  �نخف�س   ، نف�سها  تورنتو  مدينة  يف 
بالكامل بن�سبة 9.1 يف �ملائة لي�سل �إىل 1.23 مليون دوالر ، مما 
�إىل  �ملحيطة   905 منطقة  يف  �ملائة  يف   2.5 قدرها  زيادة  يعو�س 

متو�سط قدره 929.633 دوالر.

�أن عرو�س �لبيع �لعقارية يف منطقة تورنتو   TREB تقول �سركة 
�لكربى كان �أ�سيق مما كان عليه يف �لعام �ملا�سي.

كان هناك 14،393 وحدة �سكنية ُمدرجة يف قو�ئم �لعر�س �جلديدة 
يف منطقة �ل GTA خالل �ل�سهر ، مرتفعة من 13،873 يف يوليو 
يف  �لن�سطة  �ملدرجة  �ل�سكنية  �لوحد�ت  عدد  �إجمايل  لكن   ،  2018

نهاية يوليو �نخف�س بن�سبة 9.1 يف �ملائة مقارنة بالعام �ملا�سي.

TREB �إن هناك  وقال جون دميي�سيل �لرئي�س �لتنفيذي ل�سركة 
طلبا متز�يد� على �لعقار�ت �ل�سكنية ب�سبب �لنمو �ل�سكاين.

�ختبار  مع  تتعامل  �لتي  �الأ�سر  تز�يد عدد  "مع  �أنه  وتوقع دميي�سيل 
�جلهد و�لعودة مرة �أخرى �إىل �ل�سوق يف �الأ�سهر و�ل�سنو�ت �ملقبلة ، 
فقد تعاين �الأ�سر من نق�س مزمن يف �ملعرو�س يف �ل�سوق �لعقاري 

ومن ت�سارع منو �أ�سعار �ملنازل �إىل م�ستويات ال ميكن حتملها".  .

�لعرو�س  م�سكلة  بوجود  �ل�سيا�سة  �سانعو  �أقر   ، �حلظ  "حل�سن 
�لعقارية وي�سعون الإيجاد حلول لها".

جون  تورنتو  عمدة  �تخذها  �لتي  باخلطوة  يرحب  �إنه  �ملجل�س  قال 
توري وجمل�س �ملدينة ، و�لتي �أ�سدرت تعليمات �إىل �ملوظفني لالإبالغ 
عن �سبل لزيادة خيار�ت �الإ�سكان يف �الأحياء ذ�ت �مل�ساكن �لتقليدية 

�لتي تقطنها عائلة و�حدة.

وقالت �سركة TREB �أي�سا �أنها تدعم م�ساور�ت حكومة �ملقاطعة 
�ل�سكن. من  خمتلفة  �أمناط  وت�سريع" تطوير  "لتحفيز 
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مبيعات �ملنازل يف تورنتو ت�صهد �رتفاع بن�صبة 24.3 ٪ يف �صهر يوليو

و�رتفاع لالأ�صعار و�صط قلة �لعرو�س

�لثانية،عندما  �لعاملية  �حلرب  �أثناء  حدثت  حقيقية  �لق�سة  نعم 
�إىل  للعهد(  ولية  كانت  )وقتها  هولند�  ملكة  جوليانا  �مللكة  جلاأت 
�أوتو� يف كند� بعد �لغزو �لنازي لهولند� مع بناتها �ل�سغري�ت وكانت 

حامل بطفلتها �لثالثة.
�لعر�س  تويل  حق  �أو  �الإمارة  لقب  مينح  ال  �لهولندي  �لقانون  والأن 
ب�سبب  وقتها  ذلك  �إ�ستحالة  ومع  �لهولندي  �لرت�ب  على  للمولود  �إال 
ظروف �حلرب، قام حاكم كند� بعد مو�فقة �لربملان باإعالن جناح 
�الأمرية جوليانا،  جزء�  فيه  �أجنبت  �لذي  �ملركزي  �أوتو�  م�ست�سفى 
مارجريت  �ل�سغرية  لالأمرية  يت�سنى  حتي  �لهولندية  �الأر��سي  من 

�حل�سول على �جلن�سية و�للقب �مللكي.

وعند �الإعالن عن ميالد �الأمرية مت رفع �لعلم �لهولندي على مبنى 
�لربملان يف �أوتو� الأول مرة يف تاريخ كند� مع عزف �لن�سيد �لوطني 

�لهولندي تكرميا لالأمرية �ل�سيفة.
وعرفانا منها بجميل كند� قامت �مللكة جوليانا بالتربع ب 100 �ألف 
زهرة توليب لبلدية �أوتو�،وظلت طو�ل �سنني حكمها تر�سل �إىل كند� 
هدية �سنوية من زهور �لتوليب. يحتفل �لكنديون بهذه �لهدية كل عام 
مبهرجان �لتوليب �لكندي يف �سهر مايو من كل عام حيث يح�سره 
�أكرث من ن�سف مليون �سخ�س، وال يز�ل هذ� �لتقليد م�ستمر� رغم 

وفاة �مللكة جوليانا.

عندما تنازلت كندا عن قطعة من اأر�صها لهولندا...واملكافاأة كانت "توليب"!!! 

بقلم الإعالمي القدير الأ�ستاذ مروان �سواف
�لعامل  غادر  ��سمًا  يّودع  منا  �ملرء  اليكاد  تردد،  ودون  بو�سوح، 
�لفي�سبوكي �الأزرق، �إال ويتلقى �ن�سحابًا جديدً� من �سديق حقيقي �أو 
�إفرت��سي �آثر �لود�ع هو �الآخر مغادرً� هذ� �لعامل �ل�ساحر مقاومًا كل 
�إدمان وقع حتت تاأثريه �أو كاد.. وغالبًا ماتكون �سيغة �لود�ع و�حدة 
على   - قادرة  – �أو  قادرً�  ماعدت  و�الأ�سدقاء،  �الإخوة  " فليعذرين 
 .." �لغد  و�ساأغلق ح�سابي بدءً� من  و�لزيف،  �الإ�ستمر�ر يف �خلد�ع 
وقد قر�أت بالفعل موؤخرً� الأديبة تن�سر نتاجها عرب �لفي�سبوك كالمًا 
بهذ� �ملعنى " يا�هلل، كيف ت�سنى يل �أن �أخ�سع لهذه �خلديعة طو�ل 
هذه �ملدة، �أطلب �ل�سماح منكم و�أنا �أودعكم �إن كنت قد ظلمت �أحدً� 
بدون ق�سد، و�أطلب �ل�سفح من ذ�تي وروحي ملا �أ�سابهما طو�ل هذه 
�الإ�ستقالة  هذه  �أو  �لبيان  هذ�  يقر�أ  من  �أن  �سك  ومامن   .." �لفرتة 
�مل�ساعرية " وب�سكل ميتزج فيه �لعامل �لذ�تي ب�سفافيته مع �لعامل 
هذ�  يف  �ل�سر  وما  " ملاذ�  يت�ساءل  وهو  يحار  ب�سر�حته  �ملو�سوعي 
كّله "، وكيف ت�ّسنى الأد�ة تو��سلية بهذه �الأهمية �أن ت�سكل عبئًا على 
مرتاديها؟.. �ألي�س �لفي�سبوك جمرد �أد�ة حّرة و�آ�سرة يف �آن؟، وقد 
يبدو �لقر�ر ملن يقر�أ �الإعتذ�ر عن �الإ�ستمر�ر " �الإن�سحاب " مفاجئًا 
ثمة  �أن  ال�سك  بارقة،  �أو  وبوم�سة  هكذ�  ياأتي  �أن  حمال  �إمنا  �آنيًا، 
تر�كمًا ما ��ستدعي �لتوقف حقًا للبحث و�لتاأمل يف عيوب جعلت هذه 
�مليزة �ل�ساحرة �أمرً� مزعجًا ورمبا موؤملًا للكثريين، وحتّول مع �لوقت 
�ىل معاناة جديرة باحلزن و�الأ�سى على ما �آل �ليه �حلو�ر يف بلدهم 
ومن ثم قر�ر �لغياب؟.. ولالأمانة رمبا يحاول �ملرء منا �أن ي�سع يده 

على بع�سها::

- �أوىل هذه �لعيوب عيب �أخالقي مهني على حد �سو�ء، كاأن تتعر�س 
�سيدة حلملة من �ل�سّب و�ل�ستم تطال كر�متها �ل�سخ�سية و�الأ�سرية 
و�سمعتها �الأخالقية ملجرد خالف ر�آه " من �ستمها باأقذر �الأو�ساف 
عقائديًا ومبدئيًا، وهذه حالة نحياها منذ مايقارب �ل�سنو�ت �لت�سع 
على �مل�ستويني �ملحلي و�لعربي بل ويف بالد �الإغرت�ب �أي�سًا، بحيث 
�الإقتد�ر  من  قدر  على  �أنثى  من  ذكوريًا  �لنيل  حمى  �لبع�س  تنتاب 
�سيا�سيًا؟،  وحر�كًا  ت�سنيفا  �لنقي�س  �لطرف  يف  تقع  كبري  و�ملهنية 
�لعامل  من  �الإن�سحاب  �الآ  �أمامها  �لفتاة  �أو  �ل�سيدة  جتد  فال 
ح�سابها  عرب  كاأنثى  كينونتها  مي�س  خطابًا  تو�جه  وهي  �الإفرت��سي 
وهما  ومعتقدها  ر�أيها  �إال  �سيء  كّل  يطال  خطابًا  �لفي�سبوك،  على 

�ملنطلق كما يفرت�س..

 " ب  و�سفها  ميكن   – لالأوىل  �متد�د  وهي   - �لثانية  �لظاهرة   -
يف  �لفي�سبوك  عرب  يخاطبك  من  هوية  يف  و�لو�سوح  �الأمان  �فتقاد 
" ��سم م�ستعار يختبئ خلف وجه م�ستعار بل وجن�س  �أحيان كثرية، 
"، وحالة  �لعك�س  �أو  فتاة  ��سم  ور�ء  يختفي  " �ساب  �أحيانًا  م�ستعار 
قابلة لالإ�ستن�ساخ عرب �أكرث من ح�ساب وموقع، و�أنت تت�ساءل وبقدر 
" وغالبًا  " رجاًء - من معي حتديدُ�  و�الإحرت�م كبري  �لو�سوح  من 
�أ�سدقائك  �أن يكون يف قائمة  �ل�سور ودون  مايقفز �الإ�سم من خلف 
من  وبتاأثري  �لعذر  �ملرء  يلتم�س  وقد  �لقائمة،  �سمن  من  و�أحيانًا 
�لتكوين �ملجتمعي و�الأ�سري ويف كثري من �حلاالت ل " �سيدة �لغروب 
�أو �سم�س �لنهار �أو نور �لنور " وهي �ألقاب م�ستعارة ت�سّرفك بخطاب 
�أو  بر�جمك  من  برناجمًا  مي�س  قيمة  ذي  بحو�ر  �أو  ر�ق  فني  �أدبي 
يطل كتعقيب على خاطرة كتبَتها، ولكن مامعنى �أن يختبئ �ساحب 
�لعناتر"  �أبو  �أو  �ل�سحر�ء  فار�س  �أو  �لنار  " �أبو  ��سم  حتت  ح�ساب 
بو�سوح عن  نعلن  �أن  و�مل�ساركة  �حلو�ر  بدهيات  من  �لي�س  مثاًل؟.. 
هوياتنا " وهذ� �أمر و�قع يف معظم �الأحيان.. هل ير�سى من �سّرفك 
على �سفحتك بح�سوره ولو مرورً� �أن تخاطبه �أنت با�سم " �أبو نّظارة 

مثاًل " �أو �أي لقب �آخر؟ 

من  ملوقفنا  �متد�دً�  وتاأتي  �أر�ها  كما  �الأخطر  وهي  ثالثة  م�ساألة   -
" وهي  �لفي�سبوك  عرب  تتبدى  كما  �لبع�س  بع�سنا  ومعتقد�ت  �آر�ء 
ت�سفيه و�سيطنة فرتة تاريخية ما وقناعة متثل �إرثًا تاريخيًا معرفيًا 
�لتطاول  رمبا  �أو  غالبًا،  در�ية  �أدنى  وبدون  ن�ساليًا  �أو  �سيا�سيًا  �أو 
�أمان ويف مرحلة عمرية متقدمة،  على رمز تاريخي يحيا بيننا قي 
و�ساأ�سمح لنف�سي هنا بالتوقف عند �أكرث من مثال ع�سته موؤخرً� وعلى 
�سفحات هذ� �لعامل �الإفرت��سي �جلميل بحق " �لفي�سبوك "، مثاًل، 
��ستوقفتي موؤخرً� حدث يت�سل با�سم �ملجاهدة �جلز�ئرية �لقديرة 
�لطفولة  ومنذ  وفكرً�  وعيًا  جليلي  بالن�سبة  وهي   " بوحريد  جميلة 
�أمثولة بكل ماتعنيه من كلمة وبكل مايت�سل باالإ�سم من وقائع �سنو�ت 
بالن�سر  تّوجت  و�لتي  �لكربى  �لثورة �جلز�ئرية  �إبان  و�لنار  �جلمر 
عام �ثنني و�ستني وت�سعمائة و�ألف من �لقرن �ملا�سي باتفاقية �إيفيان 
�ل�سهرية، كنت �أروي – وعلى �سفحتي - ذكرى حو�ر هاتفي بر�جمي 
" حالة من  �لقديرة  �ل�سيدة  ياإجر�ئه منذ عقود قريبة مع  ت�سّرفت 
�لتد�عي �لوجد�ين للطفل �لذي كنته " ومن ثم �لتو��سل �ملهني يف 
عمر �ل�سباب �لذي �سّرفني و�أنا �أعد لتنفيذ حلقة بر�جمية مل يكتب 
لها �لظهور، و�إذ بي �أفاجاأ ب�سابة �سورية تعي�س يف لندن " ولن �أذكر 
��سمها " تربز فجاأة وت�ستم ومنذ �أيام وعلى �سفحتي �ل�سيدة �ملنا�سلة 
مبعنى " من هذه �لتي تتباكون عليها وعلى �إرثها " وكاأننا نتحدث عن 
�أحد هو�ة وممار�سي �ل�سيا�سة �لعاثرة �أو �أحد ممار�سي مهنة �لطرب 
متو��سع باإمكانياته و�أخالقه �ي�سًا ونتباكى على �إرثه؟؟ هكذ� وبكل 
ب�ساطة ودون مبالغة " و�الأمثلة كثرية بهذ� �ل�ساأن الأنا�س ال يعرفون 
طبعًا  �ملعرفة،  حق  ن�ساليًا  �لرمز  ذ�ك  �أو  �الإ�سم  هذ�  �ساحب  من 
لن �أ�سري ملا �نتهى �ليه �ملوقف �لذي �أر�ه �سارخًا با�ستمر�ر وي�سابه 
�لثقافة  تدهور  عن  وباإ�سر�رمثاًل  �حلديث  �آخر-  مثال  ويف   - رمبا 
و�لفنون يف فرتة �أو حقبة �ل�ستينيات وهذ� – بكل �أمانة وب�ساطة – 
غري �سحيح باملطلق، فقد �سهدت تلك �لفرتة �أزهى ماعا�سته حركة 
 " ولبنان حتديدً�  �لفني يف كل من م�سر  و�الإبد�ع  و�لن�سر  �لتاأليف 
وكان جيلنا – وعيًا وتفاعاًل – �ساهدً� �أمينًا على هذ� بغ�س �لنظر 
عن �أي �عتبار.. ومعذرة،، �لو�حد منا هنا اليتحدث عن هذ� �ملوقف 
يطال  وعندما   " �أمكن  ما  مو�سوعية  �سهادة  يورد  ولكنه  ذ�ك،  �أو 
�ملرء باأحكامه فرتة ما " فعليه �أن يكون مطّلعًا ودقيقًا قدر �مل�ستطاع 
و�أن اليرمي �الأحكام هكذ� وهو اليعلم �سيئًا، ثم، لو�ساء بعد هذ� �أن 
روؤ�ه،  وفق  ذلك  فله  �سيا�سيًا  ما  فرتة  على  �لبحثية  �أحكامه  ي�سدر 
ولكن �سوؤ�لنا هنا، �أل�سنا ويف ح�سرة �لفي�سبوك �أمام فر�سة معرفية 

�جتماعية تو��سلية نادرة تتيح لنا �الإرتقاء باحكامنا ما ��ستطعنا؟

�أن نتق�سى  �أود �لتوقف عندها ونحن نحاول  - �مل�ساألة �لثالثة �لتي 
�لفي�سبوك  عامل  من   – كرث  وهم   – �لبع�س  �ن�سحاب  �أ�سباب 
و�إعالنهم �إغالق ح�ساباتهم ، هي ما مت �لتعارف عليه بامل�ساركة �أو " 
�ل share "؟.. فكوين �أ�سارك مادة ما فهذ� اليعني �أنها �أ�سبحت 
ملكي �أفعل بها ما �أ�ساء كاأن �أ�سعها على حمرك غوغل �لذي يعبث 
" �آليًا " بلغتها �لعربية فت�سبح �قرب لنتاج روبوت تقطعت �أو�ساله 
وتو�سيالته و�سعفت بطارية �لت�سغيل فيه و�أ�سبح �آلة حديدية �سّماء 
القيمة عملية �أوعلمية لها، وعندما ي�ساأل �ساحب �ملادة بكل �أدب ما 
بعد  ترتكها  وكيف  �لعزيز  �أيها  مبادتي  فعلت  ماذ�  �أر�ه،  �لذي  هذ� 
هذ� �لعبث �ملزري وتدير ظهرك ومت�سي دون �أن تزيل �خلطاأ على 
�سفحتك و�ل�سفحة �لعامة؟ ياأتيك �جلو�ب �إن مكانتك عندي كبرية 
وقد �أعجبتني مادتك فاأخذتها وها �أنا ذ� �أزيلها فورً�.. ثم تكت�سف �أنه 
مل يزلها و�إمنا حجبها عن ناظرك بدعوى عّد�د�ت �خل�سو�سية؟.. 
�أعتقد �أن معظمنا مّر بتجربة من هذ� �لنوع جعلته يرجو �ل�سديق 
م�سكلة  لي�ست  ��ستئذ�ن  دون  �ملادة  �ساركت  كونك   " قائاًل  �لعزيز 
�أن  �أما  لي�ست م�سكلة  �أي�سًا  ن�سرها ل�ساحبها  �أثناء  ت�سر  وكونك مل 

تدعها م�سّوهة بهذه �لطريقة ومت�سي غري �آبه ثم تبقي عليها مفككة 
ركيكة بهذ� �ل�سكل �ملزري فهذ� كثري كثري ب�سدق؟..

- �الأمثلة ما �أكرثها، ومنها �أن نن�سب وعرب �لفي�سبوك �أقو�اًل ل�سخ�س 
�أو رمز �أدبي �أو علمي �أو فني مل يقلها ودون در�ية وتدقيق وال وعي 
لي�س  توفيق �حلكيم مثاًل فهو  �لر�حل  لي�س لالأديب  �لقول  باأن هذ� 
��سلوبه وال جماله، وهذه �جلملة لي�ست الإبن �جلمالية �لبار �لر�حل 
�لعائلية  �ل�سرية  وتلك  عامله،  لي�س  فهذ�  حمفوظ  جنيب  �الأ�ستاذ 
�أخرى  لعائلة  وهي  �لعقاد  م�سطفى  �ل�سهيد  با�سم  باخلطاأ  وردت 
 " موؤخرً�  بالفعل  �لفي�سبوك  �سفحات  على  ماقر�أته  �أحدث  " وهذ� 
ثم �أن يتحول �لفي�سبوك �ىل �سفحات عن �لزيجة و�لطالق و�لوالدة 
�أفر�د  �أحد  " كنيل  �أ�سروي عادي جدً�  و�لوفاة و�الإعالن عن حدث 
�لفي�سبوك  حتويل  يف  �الأمثلة   ،،" مثاًل  �الإعد�دية  �ل�سهادة  �الأ�سرة 
ال�سك،  �أن�سار  �مل�ساألة  ولهذه  لالأمانة  كثرية  خدمية  �أد�ة  �ىل 
 " " �لفي�سبوك  �ل�ساحر  �لعامل  هذ�  من  �لبع�س  �ن�سحاب  و�أ�سباب 
و�أخالقي  ولكّن وجد�ين  �سمواًل مما ذكرنا..  و�أكرث  بدورها  عديدة 
عند تلك �ل�سيدة �الأديبة �لتي �أخذ خ�سمها �ل�سيا�سي ي�ستمها باأعز 
عامل  ود�ع  فاآثرت  كاأنثى  وكينونتها  و�أ�سرتها  كر�متها  وهو  مامتلك 
�ل�ساب  ذلك  عند  وعقلي  �آ�سفة،  وغري  جدً�  حزينة  كله  �لفي�سبوك 
للتو��سل  موقعًا  �ملاليني  �أهدى  �لذي  زوكربريغ  مارك  �جلامعي 
�الإجتماعي يف �لبدء يوم بد�أت �لفكرة باإر�سال �ل�سور و�لوثائق بني 
�أفر�د وفريق من �الأ�سدقاء قبل �أن يعم �ملوقع �لعامل عرب �الأنرتنيت 
عام 2004 وي�سبح و�سيلة للتعارف وتكوين عالقات جديدة ويخ�سع 
ال�ستخد�مات �لرتويج و�لت�سويق لل�سركات ومنتجاتها كمثال دون �أن 
و�لبدهية  �مللفتة  و�ل�سيا�سية  �الإجتماعية  �الأبعاد  لذهنه رمبا  تتبادر 
بحق لهذ� �لو�فد �جلديد �ىل حياتنا " �لفي�سبوك – كتاب وجه – �إن 
 " " ح�سرها  �أو  �إجمالها  �أبعاد الميكن  �سحت �لت�سمية بلغتنا وهي 
بتعابري حمددة من نوع " �أعجبني و�أحببته �أو �أحزنني �أو �أثار ده�ستي 

وفق �لعالمات و�لر�سوم �ملاألوفة و�مل�ستخدمة؟..

مروان �سواف... �سان لوران – مونرتيال – كندا ، فجر 
الع�سرين من اأغ�سط�س " اآب " عام 2019

�إعتذ�ر�ت باجلملة.. بني متعة �لفي�صبوك وق�صوة �لإحتيال 

»��صم م�صتعار يختبئ خلف وجه م�صتعار وجن�س م�صتعار«، ثم: قر�ر بالإن�صحاب...
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قد يق�سي �ل�سخ�س يف مكان عمله وقتًا �أطول مما يق�سيه مع �أ�سرته 
�لعمل،  زمالء  مع  وطيدة  عالقات  ذلك  عن  تنتج  وقد  و�أ�سدقائه، 
�أو  �لقلق،  �أو  بال�سيق  �إح�سا�سًا  للبع�س  ت�سبب  قد  �لعالقات  وهذه 
�ل�سعور بامل�سايقات مع مرور �الأيام يف بيئة �لعمل، �سو�ء كان ذلك 
مع �لروؤ�ساء �أو �ملرءو�سني؛ لذلك يجب على �ل�سخ�س �لتعامل مع مثل 
هذه �لظروف مبهنية عالية، ت�سهم يف �حلفاظ على هذه �لعالقات 

يٍّ ب�سكل ودِّ

ولتجنُّب �لوقوع يف هذه �الإ�سكاليات، َذَكَر �ملر�سد �الجتماعي �الأ�ستاذ 
�لن�سائح  من  عددً�  نت«،  »�سيدتي  مع  حديثه  يف  �لدو�سري،  خالد 
�الأمور،  هذه  عن  �البتعاد  على  �ملوظف  ت�ساعد  �لتي  و�الإر�ساد�ت 

ومنها �الآتي:

- �حلفاظ على �لعالقة �لودية مع جميع �لزمالء

ة« و�لقيل و�لقال - �البتعاد عن »�ل�سلليَّ

�حلياة  تتد�خل  ال  حتى  وزمالئه؛  �ملوظف  بني  م�سافة  خلق   -
�ل�سخ�سية مع �لعملية

- �أن يكون حيادّيًا يف عالقاته

- �ل�سعي الإقامة عالقة جيدة مع �لروؤ�ساء و�أ�سحاب �لقر�ر

- ��ستغالل �لفر�س �لتي ُت�سهم يف �إبر�ز �ملو�هب و�الإمكانيات �أمام 
�لروؤ�ساء

- حتديد طريقة يف �لتعامل مع �لروؤ�ساء

ث باأ�سلوب مقنع و�سادق؛ كي ال ياأتي وقت يكون �لكالم حجة  - �لتحدُّ
علينا ولي�س لنا

�مل�سكالت  حلُّ  ميكن  معه  �حلو�ر  و�أثناء  للحديث،  زميل  دعوة   -
�لعالقة بني �لطرفني

َيًة  - �لتعرف على كلِّ ما قد يزعج �لزمالء؛ لكي تكون �ملعاملة ُمْر�سِ
للجميع

- �حرت�م �لوقت ومكان �لعمل، وتقدمي �مل�ساعدة �إذ� تطلَّب �الأمر

- عدم مقاطعة �لزميل �أثناء �ن�سغاله يف تاأدية عمله

- �سرورة جتاهل �لت�سرفات �مل�سيئة، �أو �ملو�جهات �لتي توؤدي �إىل 
ن�سوب �سر�عات �سخ�سية

- �لعمل بُروِح �لفريق �لو�حد

- َتَقّبل �لر�أي �الآخر و�حرت�مه

امل�سدر : جملة �سيدتي

كيف نتجنب م�صايقات زمالء �لعمل؟

ُر منها �لكثريون، وتكون مزعجة لنا جميًعا، فما بالنا باملر�أة �حلامل �لتي تنزل  حر�رة �ل�سيف يت�سرَّ
للعمل يف �ل�سيف، �أو لتقوم ب�سر�ء �أغر��سها و�لت�سوق، �أو ما �سابه من �الأمور �لتي يلزمها �أن تتحرك 

نهاًر� يف حر�رة �ل�سيف!

بالتاأكيد ال ميكن �أن تق�سي �ملر�أة �حلامل فرتَة �ل�سيف كاملة يف �لبيت، فعلى �لعك�س؛ ال بدَّ �أن تخرج 
َك ج�سَدها ليكون مرًنا، وهناك حو�مل كثري�ت ي�سافرن فرتة �ل�سيف، ولهذ� نقدم للحو�مل  وحترِّ

ِبْعَنَها �إذ� ��سطررَن للنزول �سباًحا خالل �ل�سيف �الحتياطات �لتي ال بدَّ �أن َيتَّ

تقول �لدكتورة جنوى �سالح، ��ست�سارية �أمر��س �لن�ساء و�لتوليد باإحدى م�ست�سفيات �لريا�س �خلا�سة 
، ومن �ل�سهل �أن يرتفع �سغُط �لدم لديها، وهو �الأمر �لذي  �إن �حلامل ت�سعر يف �أغلب �لوقت باحَلرِّ
ِم  ي �إىل ت�سمُّ ال نرغب يف �أن يحدث خالل فرتة �حلمل؛ الأن �رتفاَع �سغط �لدم ب�سورة كبرية قد يوؤدِّ

باع  �حلمل لالأ�سف، لهذ� ال بدَّ �أن تهتمَّ �ملر�أُة �حلامل باحلفاظ على ج�سمها رطًبا، وذلك من خالل �تِّ
�لن�سائح �لتالية؛ لتحافظ على نف�سها فرتة �ل�سيف وتاأخذ �حتياطاتها

بع�س الن�سائح للحامل خالل فرتة ال�سيف

ال بدَّ �أن ت�سرب �ملر�أة �حلامل من 8 10 �أكو�ب مياه؛ الأنها تفقد �سو�ئل يف �ل�سيف كثرًي�، والأن �ملياه 
ن  يح�سِّ �أنه  كما  �ملفقودة،  �ل�سو�ئل  �س �جل�سم عن  يعوِّ فهو  عن�سر مهمٌّ وحتديًد� يف فرتة �حلمل، 
ا يوؤدي �إىل عدم  د باملاء، و�أي�سً �سيولة �لدم، باالإ�سافة �إىل �أن �ل�سائل �الأمينو�سي �ملحيط باجلنني يجدَّ

�رتفاع �سغط �لدم �أو تر�كم �الأمالح

قبل �لنزول من منزلك، �إن كنِت �سوف ت�سطرين للم�سي يف �ل�سارع و�لتعامل مع حر�رة �جلو �سيًفا، 
فال بدَّ �أن تقومي باال�ستحمام قبل �لنزول مباء عادي لي�س د�فًئا �أو بارًد�، بدرجة حر�رة �ملاء �لعادية 

ا يف فرتة بقائك يف �ل�سارع من �ل�سنبور مبا�سرة؛ حتى ت�سعري بج�سمك رطًبا ولي�س جافًّ

كانت  فاإذ�  م�ستمر،  ب�سكل  ت�سربي  �أن  تن�سي  ال  مياه؛ حتى  يدك زجاجُة  تكون يف  �أن  �حر�سي على 
ا �ست�سربني منها با�ستمر�ر، وبذلك �ستحافظني على رطوبة ب�سرتك  �لزجاجة بني يديك فاإنك ال �إر�ديًّ

وج�سدك

�حر�سي على تناُول م�سروبات باردة ومنع�سة طو�ل تعاملك يف �حلر �أو �ل�سم�س، مثل �لع�سائر �ملَُثلََّجة 
�أو �لع�سائر �لطازجة، كالليمون مع �لنعناع، و�لبطيخ، و�لربتقال، وغريها من �مل�سروبات �خلفيفة 

و�ملنع�سة

ٌف بعد تعامِلك لفرتة مع حر�رة �جلو، �ذهبي و�غ�سلي وجَهك باملاء  �إذ� دخلِت يف مكان مغلٍق به ُمَكيِّ
�لبارد، وقومي مب�سحه، و�جل�سي يف مكاٍن لي�س �أمام �ملكيِّف مبا�سرة، حتى ال تتعر�سي لدور �لربد 

�ملزعج

بعد رجوعك للمنزل على �لفور �ذهبي لال�ستحمام، وال تن�سي �أن ت�سربي كوًبا من �ملاء قبل �ال�ستحمام، 
وكوًبا بعد �ال�ستحمام، خا�سًة �إذ� كنِت ترغبني يف �ال�ستحمام مباء د�فئ

امل�سدر جملة �سيدتي

�ملر�أة �حلامل ���������������������
و�حتياطاتها يف فرتة �ل�صيف

يف  �ملقدمة  و�إليكم  يجمعنا"،  "�الإختالف  �سعار  �إطالق  ي�سعدين 
ون�سر  باآر�ئكم  �ملو�سوع  و�إغناء  مد�خالتكم  �سماع  �أمل  على  �سطور 
هذه �لر�سالة، و�لهدف �أن نتفاعل ونتحاور فمن خالل تالقح �الأفكار 

تتولد �ملعرفة.

مقدمة:
ال �سك �أن عمر �الإختالف بني �لب�سر هو من عمر وجود �لب�سرية، وال 
�لنا�س  �الإن�سان جلمع  �بتدعها  �لتي  �حلثيثة  �ملحاوالت  كل  �أن  ريب 
على قلب و�حد �أو معتقد و�حد �أو وجهة نظر و�حدة �أو تيار �سيا�سي 
و�حد مل تبوء بالف�سل فح�سب، بل خّلفت ور�ئها كو�رث و�آثار �سلبية 
�إىل  وحتولت  �لنا�س  بني  �لعالقات  على  �لثقيل  بكاهلها  حلت  جمة 
�لغابرة  �لع�سور  �سر�عات وحروب ونز�عات د�رت رحاها على مر 
فح�سدت �أرو�حًا ال تعد وال حت�سى وبلد�ن ومدن وقرى �أبيدت عن 
بكرة �أبيها بكل ما فيها من �أو�بد وحتف و�آثار ال تقدر بثمن وال تز�ل 
مناطق  ويف  هذ�  ع�سرنا  �إىل  م�ستعرة  ونارها  �ل�سرور  تلك  جذوة 

خمتلفة من �لعامل.

ولعل الأ�سئلة التي تدور يف خلد املرء هنا كثرية!!
�هلل  �أن  رغم  و�حد  �سعيد  على  نكون جميعًا  �أن  �الإلز�م  من  1. هل 

خلقنا خمتلفني وجعلنا طر�ئق �ستا!؟ 

وتفقد  و�حدً�،  لونًا  فتكون  �الأطياف  تتفق  �أن  �جلمال  من  هل   .2
�لطبيعة رونقها وتلونها ونق�سي على جمال قو�س قزح!؟

3. هل �إجماع كل �لعباد على عقيدة و�حدة يكفل للجميع مقاعد يف 

�جلنة وتلتغي بذلك فكرة �جلحيم �إىل �الأبد!؟

�الإختالف  �أن  باإدعاء  �لتنوع  على  �لق�ساء  �حلكمة  من  هل   .4
م�سكلة!؟

من  �أقوى  طرف  �أن  بدعوى  �الآخر  تهمي�س  �ل�سجاعة  من  هل   .5
طرف!؟

6. هل من �الإميان �إق�ساء �الآخر الأنه ال يتفق معنا بالعقيدة!؟

7. هل من �لعقل و�ملنطق �إحتكار �حلقيقية وم�سادرة �ملعرفة بذر�ئع  
�سيقة مل ولن جتمع عليها �لب�سرية قط!؟

مبا  يوؤمن  ال  الأنه  �الآخر  قتل  و�ملحبة  و�ل�سماحة  �لورع  من  هل   .8
توؤمن!؟

9. هل �إختالف عقائدنا باإر�دتنا!! �أم هكذ� ُخلقنا خمتلفني كاأختالف 
وكاأختالف  وجوهنا..  و�سمات  وب�سرتنا  عيوننا  و�ألو�ن  �أل�سنتنا 

ب�سماتنا وتفاوت م�ستويات ذكائنا!؟

10. هل �أنا �أو �أنت �أحر�س على توحيد �خلالئق من خالق �الأكو�ن جل 
جالله.. �لذي فطر �لنا�س على هذه �ل�ساكلة!؟

�أو  دين  يف  تعاىل  �هلل  ر�سى  ُنحجم  �أن  و�لعدل  �حلق  من  هل   .11
طائفة �أو فئة بذ�تها ويكون �ل�سخط من ن�سيب وقدر �سو�ها!؟

�أ�سئلة كثرية تتبادر �إىل �لذهن، وماز�لت �لغالبية تتخوف من �إتخاذ 
�أي خطو�ت تقاربية نحو �الآخر وكاأن ذلك �الآخر قد خلقه �إله �آخر. 

بقلم معتز اأبوكالم
 موؤ�س�س ورئي�س حترير جملة وموقع اأيام كندية 

ِخَرِة إِنَّا  نآَْيا َحَسَنًة َوِفي الآْ ِذِه الدُّ تُبآْ لََنا ِفي َهٰ ۞ َواكآْ
َمِتي  َنا إِلَيآَْكۚ  َقاَل َعَذاِبي أُِصيُب ِبِه َمنآْ أََشاُءۖ  َوَرحآْ ُهدآْ
تُوَن  َويُؤآْ َيتَُّقوَن  لِلَِّذيَن  تُبَُها  َفَسأَكآْ  ۚ ٍء  َشيآْ ُكلَّ  َوِسَعتآْ 

ِمنُوَن )156( األعراف َكاَة َوالَِّذيَن ُهم ِبآَياِتَنا يُؤآْ الزَّ
�سدق اهلل العظيم 

نقطة متا�س.. نعمة �لإختالف

I am delighted to launch the slogan 
“Difference brings us together”.

No doubt that the human being 
difference is as ancient as the existence 

of mankind.

No doubt that all the strenuous attempts 
invented by mankind to gather people on 
one heart, belief, stream, or specific political 
attitude, were not only tremendously failed 
but also turned into sectarian conflicts, 
extermination wars and sterile disputes over 
the past centuries, and that crazy hyperbole

ended countless lives, and demolished 
countries, cities and villages with all their 
invaluable temples and antiquities, and the 
rooted fire of those evils are still raging till 
our lifetime in different spots of the world.

Perhaps, the questions that may revolve in 
one's mind are so many !!

1.  Is it compulsory that we all must be on 
one heart even though God had created us 
different and made us different ways !?

2.  Is it beauty that the spectra agree to 
become one color, and lose the luster of 

nature and color and eliminate the beauty 
of the rainbow!?

3.  Is the consensus

of all worshipers on one doctrine guarantees 
everyone a seat in paradise and consequently 
delete the idea of hell forever !?

4.  Is it wise to eliminate diversity by 
claiming that difference is a problem !?

5.  Is it courage to marginalize the other on 
the pretext that one party is stronger than 
another !?

6. Is it faith to exclude the other because he 
or she does not agree with us!

7.  Is it reasonable and logic to monopolize 
truth and confiscate knowledge on the basis 
of arguments which humanity had never 
agreed on and will never agree upon?

8.  Is it Godly, tolerance and love to kill the 
other because he or she does not believe in 
what you believe in !?

9.  Is our different faith a part of our will 
!!  Or so we were created.. as different as 
our different tongues and colors of our eyes 
and skin and as the different features of our 

faces .. And as different in fingerprints and 
the varying levels of intelligence !?

9.  Do I or you dare to be keener to unite the 
creator's creatures than the creator Himself.. 
Who created people different !?

10.  Is it right and justice to restrict the 
content of God to one religion, sect or party 
in itself and to decide that the discontent is 
the share and destiny of others !?

Many questions come to one's mind, and 
the majority are still afraid and sceptical to 
take any initiative steps towards the other 
as if the other was created by another God.

"And ordain for us that which is good, in 
this life and in the Hereafter: for we have 
turned unto Thee." He said: "With My 
punishment I visit whom I will; but My 
mercy extendeth to all things. That (mercy) 
I shall ordain for those who do right, and 
practise regular charity, and those who 
believe in Our signs;"

(God Almighty has spoken the truth)

By Moutaz Abu Kalam

Founder and Editor-in-Chief of 
Canadian Days Magazine and Website

Difference is grace
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قد ال ياأتي �تباع رجيم غذ�ئي قا�س بالهدف �ملرجوِّ منه، و�ملُتمثِّل يف 
"�لعنيدة" منها. ولذ�، ثمة م�سروب  ا  حرق دهون �لبطن، خ�سو�سً
ا.  �أي�سً �ل�سموم  وتخلي�س �جل�سم من  �لبطن،  ال يف حرق دهون  فعَّ
ف �إىل �ملزيد حول هذ� �مل�سروب �لطبيعي، وفو�ئده، وطريقة  وللتعرُّ

حت�سريه، �إليك من "�سيدتي. نت" �الآتي:

م�سروب طبيعي
باأي  �اللتز�م  يف  �ل�سروع  قبل  �ملتبعة،  �الأنظمة  من  �لديتوك�س  ُيعدُّ 
ئة،  ة �ل�سيِّ رجيم غذ�ئي، الأنَّ هذ� �لنظام ُيخلِّ�س من �لعاد�ت �لغذ�ئيَّ
�أي رجيم جديد. باالإ�سافة �إىل  ُيهيِّئ �جل�سم لالإفادة من  وبالتايل 
�لبطن  دهون  �إحر�ق  على  تقت�سر  ال  �لديتوك�س  م�سروب  فو�ئد  �أنَّ 

ا هو ميتاز بفو�ئد �سحية عّدة، منها: فح�سب، و�إمنَّ

طرد �ل�سموم من �جل�سم، و�لتقليل من �النتفاخات و�لغاز�ت فيه 

بة  �ملُت�سبِّ �ل�سو�ئب  من  �مل�سروب  ُيخلِّ�سها  �إذ  �لب�سرة،  تن�سري 
باإجهادها 

حت�سني �ملز�ج وزيادة �لرتكيز 

�حلّد من �الإ�سابات باأمر��س �لقلب و�لكولي�سرتول 

�لغذ�ئيَّة  �لعاد�ت  بها  تت�سبَّب  �لتي  �الأمر��س  من  �جل�سم  حماية 
ة  �ل�سارَّ

تهيئة �جل�سم المت�سا�س �لفيتامينات 

م�سروب �لديتوك�س ُينق�س �لوزن بطريقة �سحيَّة و�سليمة

طريقة حت�سري م�سروب الديتوك�س
من  �أعو�د  و3  حلقات،  �إىل  عة  ُمقطَّ �خليار  من  ة  حبَّ املكّونات: 
�لكرف�س �لطازج، و5 �أعو�د من �لبقدون�س، و3 �سر�ئح من �الأنانا�س 
)ميكن ��ستبد�ل �سر�ئح �جلريب فروت �أو �لربتقال �أو �لليمون بها( 

نات �ملذكورة حتتوي على �الألياف و�لفيتامينات،  �إ�سارة �إىل �أنَّ �ملكوِّ
ي �جل�سم  وهي ُت�ساهم يف �إعد�د م�سروب غنّي بالفيتامني "ج"، وُتنقِّ

ز على �إحر�ق دهون �لبطن  من �ل�سموم، وحُتفِّ

�لالزمة  �لعنا�سر�لغذ�ئية  من  �لعديد  على  يحتوي  م�سروب طبيعي 
ل�سحة �لفرد

�ملاء  من  كوب  ن�سف  مع  نات،  �ملكوِّ ُت�ساف  التح�سري:  طريقة 
ل خليط لنيِّ  ط �لكهربائي، وُت�سرب، حتَّى يت�سكَّ �لنقي �إىل �خلالَّ

�إعد�ده،  حال  �ل�سباح  يف  �مل�سروب  ُي�سرب  تناوله:  طريقة 
�سحّي  غذ�ئّي  نظام  �ّتباع  مع  �لفطور،  وجبة  تناول  قبل  وحتديًد� 

ومتو�زن خالل �ليوم 

وي�سمن هذ� �مل�سروب حرق دهون �لبطن "�لعنيدة" خالل �أ�سبوع 

امل�سدر جملة �سيدتي

حرق دهون �لبطن مب�صروب �صهل �لتح�صري

نظفي ب�صرتك مبكونات منزلية طبيعية
�ملكونات  ال�ستخد�م  تدعو  بالب�سرة  �لعناية  عامل  يف  �سيحة  هناك 
�لتي  �ملكونات  بني  من  ونظيفة.  �سحية  ب�سرة  �جل  من  �لطبيعية 
�أثبتت فعاليتها يف �حلفاظ على برة نظيفة ومتوّهجة، �ملكونات �الآتي 

ذكرها:

�للنب: �إنه �ملطهر �لكال�سيكي �لذي حافظ على جمال كليوباتر�. يعمل 
حم�س �للكتيك �ملتو�فر يف �للنب على �إز�لة خاليا �جللد �مليتة بينما 
على  �حر�سي  �لب�سرة.  برتطيب  و�لدهون  �حلليب  بروتينات  تقوم 

��ستخد�م �حلليب �لكامل �لد�سم ولي�س ذ�ك �خلايل من �لدهون 
اللنب

ودّلكي  يدك  ر�حة  �لد�سم يف  �لكامل  �للنب  كمية �سغرية من  �سعي 
و�لبي�س  �لد�سم  �لكامل  �للنب  بني  �ملزج  ا  �أي�سً ميكن  به.  ب�سرتك 

�ملخفوق للب�سرة �جلافة �أو �إ�سافة جل �اللوفري� للب�سرة �حل�ّسا�سة 

ال�سوفان: هو و�حد من �أف�سل �ملنظفات �لطبيعية يف بيتك. يق�سر 

�لب�سرة بلطف وي�سمن لك ملم�سا ناعما. ين�سح به لتنظيف �لب�سرة 
�حل�سا�سة �ذ �نه منظف معتدل 

ال�سوفان
قومي بطحن نحو ربع كوب من �ل�سوفان ثم خّزنيه يف وعاء مغلق. 
م�سحوق  من  �لقليل  �مزجي  ب�سرتك،  تنظيف  يف  ترغبني  عندما 
�ل�سوفان مع كمية �سغرية من �ملاء �أو �لزيت �أو جل �اللوفري� يف ر�حة 
يدك للح�سول على معجون. ثّم دلكي ب�سرتك مدة 3 �ىل �ربع دقائق 

قبل �ن تغ�سليها باملاء �لفاتر 
الليمون احلام�س: �إنه منظف ممتاز للب�سرة �لدهنية وي�ساهم يف 
جعلها تبدو �سابة ون�سرة. ميكن �ملزج بني ع�سري �لليمون �حلام�س 
و�للنب �أو حتى �لزبادي للح�سول على منظف كرميي �أو دهن �لب�سرة 
�تركي  �لتق�سري.  مو�د  من  لتنظيفها  �حلام�س  �لليمون  بع�سري 
ب�سرتك بع�س �لوقت لتمت�س �لليمون �حلام�س قبل �ن تعملي على 

ترطيبها بالكرميات �ملنا�سبة 

الليمون احلام�س

الع�سل: �لع�سل مرطب طبيعي ي�سحب �لرطوبة من �لهو�ء، ويرتك 
وجهك نديا وناعما. يحتوي �لع�سل �خلام على خو��س عالجية مذهلة 
ت�ساعد يف تهدئة �لب�سرة �ملتهيجة وتقليل �الحمر�ر. ميكنِك حت�سري 
مزيج من ن�سف كوب من �لع�سل وملعقة كبرية من �ل�سابون �لبلدي 

�ملطحون من �أجل �حل�سول على منّظف ر�ئع ي�سمن ب�سرة مرطبة 

امل�سدر : جملة �سيدتي

يعترب زيت �لزيتون من �لزيوت �ملباركة �لتي ورد ذكرها يف �لقر�آن 
�لكرمي، والأن �سجرة �لزيتون �سجرة معمرة ولها مكانتها عند �لنا�س، 
�لقدم،  منذ  و�لطفل  للمر�أة  ��ستخد�مه  منها مت  �مل�ستخرج  فالزيت 
�الأ�ستاذ  �لتاريخي  �ملوؤرخ  �لوالدة.  ت�سهيل  �ال�ستخد�مات  هذه  ومن 
�لتاريخ  عرب  �لزيتون  زيت  ��ستخد�مات  �إىل  ي�سري  جبارين«  »ربيع 

بالن�سبة للن�ساء يف �أمور �حلمل و�لوالدة كما يلي:
زيت الزيتون اأثناء احلمل

��ستخدمت �حلامل زيت �لزيتون يف فرتة �حلمل �سر�بًا وذلك لتاليف 
عك�س  �لثامن،  �ل�سهر  منذ  �حللمة  لتدليك  وي�ستخدم  �الإم�ساك 
عقارب �ل�ساعة. يعمل ذلك على حتفيز �لرحم و�سبط �لهرمونات، 
مما ي�سهل �لوالدة. كانت تقوم بهذه �لعملية �ملر�أة �حلامل بنف�سها 
�أو »�لد�ية« �لقابلة �أو �أي �سيدة كبرية يف �ل�سن، وهذه �لعملية تقابل 

باالحتفال من قبل �لن�ساء يف فل�سطني
يف �ل�سهر �لثامن يتم تدليك �ملنطقة �لو�قعة ما بني �ل�سرج و�ملهبل 
�حلامل  وجتّنب  �لتمدد،  على  �لع�سالت  تتمرن  لكي  �لزيتون  بزيت 

حتى  وقتًا  ت�ستغرق  و�لتي  �ملوؤملة  �ملهبلية  �لوالدة  متزقات  حدوث 
ت�سفى

ا�ستخدام زيت الزيتون عند الولدة
�الإفر�ز�ت، يتم خلط كمية مت�ساوية  �أو نزول  مبجرد حدوث �لطلق 
��ستخد�م زيت  �لزيتون مع حبة �لربكة �ملطحونة، وميكن  من زيت 

حبة �لربكة �أي�سًا
يتم تدليك �لبطن و�لظهر بهذ� �خلليط

ميكن ت�سخني �خلليط للح�سول على نتيجة �أف�سل
ت�سعر  �لرحم، و�سوف  �لزيت مع حبة �لربكة على فتح  يعمل خليط 

�حلامل بذلك
�لكثري من حاالت �لوالدة حدثت بعد �لتدليك بن�سف �ساعة

ميكن �أن ت�سيف �حلامل لهذه �لطريقة و�سع قدميها يف �ملاء �ل�ساخن 
وبالتايل ت�سهل �لوالدة �أي�سًا

ن�سائح اأخرى لت�سهيل الولدة
�ل�سجود  و�إطالة  �ل�سالة،  يف  �ل�سجود  طريقة  �لن�ساء  ��ستخدمت 

تعمل على تغيري و�سعية �جلنني و�سهولة �لوالدة
جلو�س �لقرف�ساء على �الأر�س مفيد لتمرين �لع�سالت، وهو طريقة 
�لقدم.  منذ  �ملنزل  و�أعمال  �لزر�عة  باأعمال  للقيام  �لقرويات 
بطريقة  �ل�ساقني  ورفع  �أي�سًا  خ�سبية  قاعدة  على  �جللو�س  يفيد 

�لقرف�ساء
تناول »�سربة زيت �خلروع« لتنظيف �أمعاء �حلامل قبل �لوالدة، ما 

ي�ساعد على ت�سهيل �لوالدة وزيادة �حلزق
امل�سدر : جملة �سيدتي

طريقة زيت �لزيتون لت�صهيل �لولدة

الإمارات  يف  زوجة  اأقدمت  غريبة،  ق�سية  يف 
على رفع ق�سية خلع لإنهاء زواجها، ب�سبب حب 

زوجها ال�سديد لها وتلبيته جلميع طلباتها!
اأن حبه ال�سديد  الزوج اخلليجي مل يكن يعلم 
فتنظيفه  اخللع،  لطلبها  �سببا  �سيكون  لزوجته 
كلها  الق�سوة  وغياب  للطعام  واإعداده  للمنزل 
ح�سنات، ولكنها غدت دليل اإدانة بدل اأن تكون 

نقطة ل�ساحله
وقال الزوج اإن اجلميع حتدث معه ب�ساأن رف�س 
رجال  نف�سه  معتربا  جتاهلهم،  ولكنه  طلباتها 

حمبا لزوجته
وبح�سب الزوجة، فاإن اجلميع ا�ستغرب طلبها، 

وقالت: "اأ�سعر بامللل ول اأطيق �سخ�سية زوجي 
الق�سوة  من  واخلالية  باحلزم،  تت�سف  ل  التي 
حتى  واحد،  خ�سام  يوم  يف  واأرغب  وال�سدة، 

اأ�سعر ببع�س املنطقية يف حب الرجل"
واأكدت الزوجة على اأنها كانت تختلق امل�ساكل 
حتى يح�سل اأي تغيري يف عالقتهما، لكن زوجها 
يعاتبها  اأو  يحا�سبها  ول  عليها  يغ�سب  يكن  مل 

ويغفر وي�سامح
�سخ�سيته  �سعف  اأن  جتد  اأنها  اإىل  واأ�سارت 
تدير  جعالها  الآخرين،  عند  وقوتها  اأمامها 

املنزل بكل تفا�سيله، وهي ل ترغب يف ذلك
امل�سدر: الإمارات اليوم

�أغرب ق�سية خلع يف �الإمار�ت:
يحبني كثري� ويلبي كل طلباتي

�ملتحدة، كل  �لواليات  و�الإمار�ت لدى  �ل�سعودية  �أ�سدرت �سفارتا 
على حد�، بيانا حذرتا فيه مو�طنيهما �ملغرتبني يف والية فلوريد�، 

من و�سول �إع�سار "دوريان" �إىل �ل�ساحل �ل�سرقي الأمريكا

ون�سرت �سفارة �الإمار�ت يف جمموعة تغريد�ت على "تويرت"، بيانا 
ملو�طني  "تنبيه  وقالت  �ل�سبعة"،  �الأيام  "ح�سار  فيه من  حذرت 
فلوريد�،  والية  يف  �ملتو�جدين  �ملتحدة  �لعربية  �المار�ت  دولة 
�إع�سار  و�سول  قبل  �الإمار�تيني  �ملو�طنني  جميع  باإجالء  �سنقوم 

دوريان، �لذي �سي�سرب والية فلوريد� �الثنني �ملقبل"

وتابعت "�لرجاء �لتح�سري لالإجالء، يف حال عدم تلقي تعليمات 
من بعثاتنا"، د�عية �إياهم لالت�سال بالقن�سلية �لعامة للدولة يف 

نيويورك، �أو �سفارة �لدولة يف و��سنطن

من جهتها، ن�سرت �سفارة �ل�سعودية لدى �لواليات �ملتحدة تغريدة 
على "تويرت" حذرت فيها �ملو�طنني �ل�سعوديني من �الإع�سار

وجاء يف �لتحذير،" بناء على ما �سدر من �جلهات �لر�سمية لوالية 
فلوريد� عن �حتمال تعر�س �لوالية للعا�سفة �ال�ستو�ئية )دوريان( 
نهاية �ال�سبوع، فاإن �لقن�سلية تاأمل من �ملو�طنني �ملتو�جدين يف 
�ل�سالمة  تعليمات  و�تباع  و�حلذر  �حليطة  �تخاذ  �ملناطق  تلك 

�ل�سادرة عن �ل�سلطات �ملحلية ومتابعة و�سائل �الإعالم عن حالة 
�لطق�س"

و�أعلن �لرئي�س �الأمريكي دونالد تر�مب، حالة �لطو�رئ يف والية 
�أطلقت  فيما  "دوريان" �ملدمر،  �إع�سار  لقدوم  حت�سبا  فلوريد�، 

�أن  و�سرورة  �الأوىل،  �لدرجة  من  حتذير�  �الأمريكية،  �ل�سلطات 
ياأخذ �ملو�طنون �حلذر من ح�سار قد ميتد ل�سبعة �أيام

امل�سدر: تويرت ال�سفارة ال�سعودية والإماراتية
لدى الوليات املتحدة

ال�صعودية والإمارات حتذران رعاياهما من اإع�صار "دوريان" الأمريكي
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فيتامني )د( �أو ما يطلق عليه ��سم "فيتامني �أ�سعة �ل�سم�س" هو �أحد 
�لعنا�سر �لغذ�ئية �لهامة للج�سم. �إذ ميكن �أن يوؤدي نق�س فيتامني 
�لعظام  به�سا�سة  �الإ�سابة  خطر  وزيادة  �لعظام  �سعف  �إىل  )د( 
جامعة  يف  باحثون  �أجر�ها  در��سة  �أظهرت  وقد  �ملفا�سل.  و�لتهاب 
مي�سيغان بالواليات �ملتحدة �أن نق�س فيتامني )د( عند �الأطفال من 
�أن يوؤدي �إىل ظهور �سلوك عدو�ين. وك�سفت �لدر��سة وجود  �ملمكن 
�ل�سلوك  وبني  �ل�سغار  �الأطفال  لدى  )د(  فيتامني  نق�س  بني  �سلة 
�لعدو�ين عند بلوغهم �سن �ملر�هقة، بح�سب ما ن�سره موقع " �إن دي 

تي يف" �الأمريكي

فيتامني )د(  يعانون من نق�س  �لذين  �الأطفال  �لدر��سة، �سجل  يف 
درجات عالية يف �الختبار�ت �لتي تقيم م�ساكل �ل�سلوك عند بلوغهم 
نق�س  �أن  تو�سح  �إذ  للقلق،  مثرية  �لنتائج  وكانت  �ملر�هقة.  �سن 
فيتامني �أ�سعة �ل�سم�س يرتبط باأمر��س نف�سية كالف�سام و�الكتئاب 

يف مرحلة �لبلوغ

ر�بيد�"  "ال  م�ست�سفى  يف  تغذية  �أخ�سائية  باكزيك،  �إميليا  تقول 
�أدو�ر  )د(  "لفيتامني  �ملتحدة:  بالواليات  �سيكاغو  يف  لالأطفال 
�جلهاز  ووظائف  �لنمو،  ذلك  �جل�سم، مبا يف  متعددة وخمتلفة يف 
�لعديد  �إن  تقول  كما  �اللتهابات"،  من  و�حلد  و�لع�سلي،  �لع�سبي 
�لقلب  و�أمر��س  )د(  فيتامني  نق�س  بني  ربطت  قد  �لدر��سات  من 
�لعاطفي  و�ال�سطر�ب  �ل�سرطان،  �أنو�ع  بع�س  و  �لدموية،  و�الأوعية 
�ملو�سمي، و�لت�سلب �ملتعدد، و��سطر�بات �ملناعة �لذ�تية، ومقاومة 
ديتي�سن"  "تود�يز  موقع  ن�سره  ما  بح�سب  �لبالغني.  لدى  �الأن�سولني 

�الأمريكي

م�سادر فيتامني )د(
مثل  غذ�ئية  م�سادر  من  )د(  فيتامني  على  �حل�سول  �ملمكن  من 
هذه  �أن  غري  �الألبان.  ومنتجات  و�لبي�س  �لدهني  و�ل�سمك  �لفطر 
�لرغم  وعلى  )د(.  فيتامني  من  جدً�  قليلة  ن�سبة  توفر  قد  �الأطعمة 
ويعترب  جدً�  مهم  �ل�سم�س  �أ�سعة  حتت  �لوقت  بع�س  ق�ساء  �أن  من 
من �مل�سادر �الأ�سا�سية للح�سول على فيتامني )د(، غري �أن �حلذر 
مطلوب �أي�سا، �إذ قد توؤدي �أ�سعة �ل�سم�س فوق �لبنف�سجية �إىل �أ�سر�ر 
بالغة يف �لب�سرة. ففي بع�س �حلاالت حتى �ملركبات �لو�قية لل�سم�س 
�ل�سم�س  �أ�سعة  من  �حلماية  من  عالية  تركيبة  على  حتتوي  �لتي 

)SPF( قد ال توفر �حلماية �ملطلوبة �سد �الأ�سعة فوق �لبنف�سجية، 
يف هذه �حلالة، يكون �حلل �الأن�سب هو تناول مكمالت فيتامني )د( 

دو�ئية ملو�جهة نق�سه جتنبًا ملاخطره ولكن حتت �إ�سر�ف �لطبيب

اأ�سباب نق�س فيتامني )د(
من �الأ�سباب �لرئي�سية لنق�س فيتامني )د( هو عدم �لتعر�س الأ�سعة 
�سوء  يلعب  كما  �ملنزل،  د�خل  طويل  وقت  لق�ساء  نتيجة  �ل�سم�س 
�أي�سًا.  ذلك  يف  دورً�  �لتلوث  �سديدة  مناطق  يف  �لعي�س  �أو  �لتغذية، 
ن�سره  ما  �لعمر. بح�سب  �لتقدم يف  �أو  �لز�ئد،  �لوزن  �إىل  باالإ�سافة 

موقع "تاميز ناو نيوز" �الأمريكي

)د(  بفيتامني  �لغنية  �الأطعمة  بتناول  و�لباحثون  �الأطباء  ين�سح 
كالبي�س و�ل�سمك و�لتعر�س الأ�سعة �ل�سم�س �لطبيعية، و�حلفاظ على 
بانتظام ومر�قبة �حلالة  �لريا�سية  �لتمارين  وزن �سحي وممار�سة 
وعالجها يف �لوقت �ملنا�سب حتت �إ�سر�ف �لطبيب وخ�سو�سًا عند 

�الأطفال الأنهم �ل�سريحة �الأكرث تاأثرً� بنق�س فيتامني )د(

اأهم ع�سرة فيتامينات ل�سحة اجل�سم
�إيه  فيتامني  عمل  �إىل  و�لليل  �لنهار  يف  �لنظر  على  بقدرتنا  ندين 
�لبنف�سجية.  فوق  �الأ�سعة  خطر  من  �جل�سم  ب�سرة  يقي  كما   .)A(
 1 �إىل  �إىل 0.8  �لبالغ  �الإن�سان  ويحتاج  �لعظام.  وي�سيطر على منو 
ميليغر�م منه يوميا. يوجد �لفيتامني يف �جلزر وحلم �لدجاج وكبد 

�لعجل

�سحة  وعن  �لغذ�ئي،  �لتمثيل  عمليات  عن  م�سوؤول  بيوتني  فيتامني 
�جللد و�الأظافر و�ل�سعر. يحتاج �ملرء منه بني 30 �إىل 60 ميكروغر�م 
يوميا. ونق�سه يوؤدي �إىل ت�ساقط �ل�سعر و�لتهابات يف �جللد ونق�س 
�ل�سهية، و�ل�سعور بالدور�ن وحتى عالمات �الكتئاب. يوجد يف �سفار 

�لبي�س و�لفول �ل�سود�ين )�لف�ستق( و�جلزر

ويحتاج  �لدم.  وبناء  �لع�سبي  �جلهاز  ولعمل  �لطاقة  ل�سنع  مهم 
�أن  يوميا. ونق�سه ميكن  �إىل 1.4 ميليغر�م  �الإن�سان منه بني 0.6 
و�رتباك يف  �لدم،  �ل�سكر يف  تبادل  �لدم وخلل يف  �إىل نق�س  يوؤدي 

نقل �الإ�سار�ت �لع�سبية. يتو�جد بكرثة يف فول �ل�سويا

�لربوتينات  بناء  يف  مهما  دور�  ويلعب  بريدوك�سني  �أحيانا  يدعى 
وتبادل �ل�سكر يف �لدم. ونحتاج بني 1 �إىل 1.5 ميليغر�م منه يوميا 

كي نحافظ على �سحتنا. ونق�سه يوؤدي لفقد�ن �ل�سهية ونق�س �لدم 
�ل�سردين  و�سمك  �ل�سويا  فول  يف  بكرثة  يتو�جد  �جللد.  و�لتهاب 

و�لبطاطا

�أو )كوباملني( مهم لبناء �لدم والنق�سام �خلاليا وللنظام �لع�سبي. 
 3 �إىل  و�لكبار  ميكروغر�م   2 حو�يل  �إىل  منه  �الأطفال  يحتاج 

ميكروغر�م. متوفر يف �جلبنة عالية �لد�سم و�سمك �لرجنة

�لفيتامني �ل�سهري "�سي" يحمي �خلاليا من �جل�سيمات �ل�سارة، وهو 
مهم اللتقاط �حلديد يف �الأمعاء. م�سوؤول عن تقوية �لعظام وبنائها 
وتبادل �لكول�سرتول يف �لدم. نحتاج �إىل 100 ميليغر�م يوميا منه. 
نق�سه يوؤدي �إىل �سرعة �الإ�سابة بالربد و�اللتهابات ونزف يف �للثة 
�ملفا�سل و�سعف  و�لتهاب  �لدم،  تدفق  �الأ�سنان و�سعف يف  و�سقوط 

�لع�سالت. و�لبقدون�س غني به

�لع�سالت  عمل  وعن  وقوتها  �لعظام  بناء  عن  م�سوؤول  فيتامني 
و�الأع�ساب. ُينتج فيتامني "دي" عن طريق �أ�سعة �ل�سم�س �ل�ساقطة 
�لدجاج  بي�س  يوميا.  �إىل 20 ميكروغر�م منه  ونحتاج  على �جللد. 

و�ل�سلمون وبع�س �الأ�سماك حتتوي على قدر كبري منه

مهم للنظام �ملناعي يف �جل�سم. يتلقف �الأج�سام �ل�سارة ويدمرها. 
كما �أنه مهم يف �لتمثيل �لغذ�ئي ولعمل �لنظام �لع�سبي. نحتاج منه 

12 ميليغر�م يوميا. يحتوي زيت �لزيتون على قدر كبري منه

يف حال �الإ�سابة بجروح �أو �إجر�ء عملية فاإن عدم توقف نزف �لدم 
يحدث غالبا ب�سبب نق�س هذ� �لفيتامني. يوميا يحتاج �لرجال منه 
�إىل 80 ميكروغر�م، و�لن�ساء �إىل 65 ميكروغر�م، و�الأطفال �إىل 10 

ميكروغر�م لكل كيلو غر�م من وزن �جل�سم. يتوفر يف �ل�سبانخ

 .DNA �لنووي  �حلام�س  بناء  يف  دور�  يلعب  �جلينات.  فيتامني 
باالإ�سافة �إىل تكاثر �خلاليا يف �جل�سم وبناء �لنظام �لع�سبي وبناء 
�كتمال  �إىل عدم  يوؤدي  �أن  ونق�سه خالل فرتة �حلمل ميكن  �لدم. 
�لنظام �لع�سبي للجنني. عباد �ل�سم�س و�لبي�س وكبد �لدجاج حتتوي 

على كميات كبرية منه

امل�سدر : قناة DW العربية

نق�ص
فيتامني "د"

ُيوؤثر على �سلوك 
طفلِك.. كيف؟
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�لهيموفيليا ...
�ملر�س �ملحب للدماء

يعترب مر�س �لهيموفيليا )�لناعور( من �المر��س �لتي �سغلت حيز� 
�خلا�سة  �لطبيعة  بحكم  �لتاريخ  عرب  �لعلماء  �هتمام  من  كبري� 
تخ�سي�س  مت  وقد  �ملر�س  هذ�  بها  متيز  �لتي  �لق�سوة  و�ل�سديدة 
عامليا  يوما  ليكون  عام  كل  من  �بريل  �سهر  من  ع�سر  �ل�سابع  يوم 
�سيولة  تعني   ..كلمة هيموفيليا  �ملر�س  و�لتثقيف حول هذ�  للتوعية 
�لدم وهي م�ستقة من كلمتني يونانيتني هما :haimaتعني �لدم 
للدماء  �ملحب  �ملر�س  فهو  وبالتايل  �حلب  philiaوتعني  وكلمة 
�ما �لت�سمية بالناعور وهو جناح �لطاحون �و �ل�ساقية فهو تو�سيف 
�خر دقيق ملر�سنا فكما ال يتوقف �لطاحون �و �ل�ساقية عن �لدور�ن 

ال يتوقف �جلرح عن ��سالة �لدماء!!

 �لهيموفيليا من �مر��س �لدم �لور�ثية �لناجتة عن نق�س �حد عو�مل 
�لهيموفيليا  مبر�س  �مل�ساب  دم  يتخرث  ال  بحيث  �لدم  يف  �لتجلط 
�ي  يف  للنزف  عر�سة  يجعله  �لذي  �ل�سبب  هو  وهذ�  طبيعي  ب�سكل 
جزء من �جز�ء ج�سمه �سو�ء �لظاهر �و �لباطن وخا�سة �لع�سالت 
و�ملفا�سل ب�سكل تلقائي �و عقب �جر�ء بع�س �لعمليات �ل�سغري مثل 
خلع �حد �ال�سنان ومن �خطر �نو�ع �لنزيف �لد�خليه نزيف �لدماغ 
�لذي ي�ساحبه �غماء وت�سنجات وكذلك نزيف �ملفا�سل مثل �لكوعني 
�ال  �آثاره  تظهر  ال  �لذي  �لد�خلي  �لنزيف  �سور  من  وهو  و�لركبتني 
بعد فرتة من �لوقت عندما تتورم �ملفا�سل وت�سبح موؤملة عند ثنيها 
فيفقد �مل�ساب �لقدرة علي حتريكها موؤقتا وقد يوؤدي عدم عالجها 
ب�سكل �سريع �يل تلفها  كما �ن �لطفل �مل�ساب بالهيموفيليا ال ينزف 

��سرع من �الطفال �الخرين بل ينزف ملدة �طول ..

تنق�سم الهيموفيليا ايل ثالثة اق�سام تبعا لعامل التجلط 
الناق�س  بكل حالة ايل :

هيموفيليا اأ : وهي �لنا�سئة عن نق�س عامل �لتجلط �لثامن وهي 
تاأتي يف �ملرتبة  �الكرث �سيوعا وت�سمي �لهيموفيليا �لكال�سيكية فيما 
�لتا�سع  �لتجلط  عامل  نق�س  من  تن�ساأ  و�لتي  ب:  هيموفيليا  �لثانية 
وهي �الكرث �نت�سار� يف منطقتنا �لعربية وي�سمي مبر�س كري�سما�س 
ن�سبة �يل �لكندي )�ستيفن كري�سما�س( �ول م�ساب به مت ت�سخي�سه 
ثم تاأتي يف �ملرتبة �الخرية هيموفيليا ج: و�لنا�سئة عن نق�س عامل 
باالنو�ع  قورن  ما  �ذ�  �سيوعا  �القل  وهو  ع�سر  �حلادي  �لتجلط 

�ل�سابقة.

)�ك�س(  بالكرومو�سوم  �ملرتبطة  �المر��س  من  �لهيموفيليا  تعترب 
وهو من �كرث �لكرومو�سومات غر�بة يف خريطة �لور�ثة �لب�سرية من 
حيث �لنمط �لور�ثي وبيولوجيتة �لفريدة ومن حيث �رتباطه باملر�س 
�لور�ثي وينقلنا هذ� �ملر�س �يل طبيعة ور�ثية طريفة جعلت �ل�سيد�ت 
�الكرث حظا من �لرجال علي هذ� �لكوكب فلقد حبا �هلل خاليا �ملر�أة 
بكرومو�سومني )�ك�س( مما ميكنها من مو�زنة �ي عيب يطر�أ علي 
�حدهما فعند ��سابة �حدهما يعو�س عمله �الخر بينما يوجد لدي 
ي�سمي)  و�حد  ه�س  وكرمو�سوم  و�حد  )�ك�س(  كرومو�سوم  �لرجال 

عدد  وبه  )�ك�س(  كرومو�سوم  من  متاآكلة  ن�سخة  مبثابة  وهو  و�ي( 
قليل من �جلينات وي�سمي �لكرومو�سوم �جلن�سي �لذكري مقت�سر� 
دوره علي �عطاء �لرجال �سكلهم �لرجويل لذلك تزد�د فر�سة ��سابة 
�لذكور بالهيموفيليا لوجود ن�سخة و�حدة من كرو�سوم) �ك�س ( لديهم  
وعند ��سابته لي�س هناك ما يعو�سه يف حني �ن �لن�ساء يحملن �ملوروثة 
�ملري�سة ولكن يبقني معافيات وغري م�سابات باملر�س لذلك فجميع 
�الوالد �لذكور للرجل �مل�ساب باملر�س و�ملتزوج من �مر�أة �سليمة ال 
ي�سابون باملر�س - الن �لرجال لي�سو� م�سوؤولني عن نقل �لكرومو�سوم 
)�ك�س( ولكن ينقلون فقط كرومو�سوم )و�ي( �مل�سوؤول عن �لذكوره 
للمر�س  �مر�أة حاملة  و�ملتزوج من  �ل�سوي  �لرجل  �ما  ��سلفنا-  كما 
فان ن�سف �والدها �لذكور ي�سابون باملر�س ون�سف بناتها يحملنه 
�لطبيعة  هذه  تتوقف  ال  �سريريا..  عليهن  �عر��سه  تظهر  �ن  دون 
�لور�ثية �خلا�سة �لتي متيز �لن�ساء عن �لرجال عند هذ� �حلد بل �ن 
�سعف وه�سا�سة �لكرومو�سوم و�ي �خلا�س بالذكور كما ��سلفنا �نفا 
قد يجعل �مل�ستقبل �لقادم للن�ساء فح�سب للعي�س مبفردهن علي هذ� 
�لكوكب فيما �سينقر�س �لرجال!!! بح�سب در��سة ��سرت�لية طريفة 

يف هذ� �ل�سدد.

لل�سخ�س  �نه ميكن  �ال  �لرغم من �ن غالبية �حلاالت ور�ثية  وعلي 
�ن يكت�سب �لهيموفيليا من خالل طفرة ور�ثية تلقائية كما ميكن �ن 
يحدث يف حالة قيام �جل�سم بتكوين �ج�سام م�سادة لعو�مل �لتخرث 

يف �لدم مما يعوقها عن �لعمل وهو مايعرف بالهيموفيليا �ملكت�سبة

دون  �لقدمية  �الزمنة  عرب  عرف  تاريخي  مر�س  �لهيموفيليا  تعترب 
عنه  كتب  كما  �ليهودية  �ل�سعائر  كتاب  بالتلمود  ورد  فقد  ت�سمية 
حالة  ر��سد�   1107 عام  �لزهر�وي  �لقا�سم  �بو  �لعربي  �لطبيب 
دون  ب�سيطة  جروح  من  �لنزيف  ب�سبب  �لذكور  �بنائها  مبوت  عائلة 
ت�سمية للحالة.وقد ظهرت �لت�سمية بالهيموفيليا الول مرة عام 1828 
حيث كتبها عامل يدعي هوبف من جامعة زيورخ �ما حديثا فيعرف 
باملر�س �مللكي نتيجة النت�ساره بني بنات �مللكة فيكتوريا ملكة �جنلرت� 
ثالثة  بني  �ملر�س  �نت�سر  ثم  ومن  جيناته  حملت  و�لتي  �ل�سهرية 
لعالقات  نتيجة  ورو�سيا  و�ملانيا  ��سبانيا  يف  �خري  ملكية  عائالت 
�مل�ساهرة ..ويف رو�سيا كان لهذ� �ملر�س �مللكي حمطة فارقة يف زو�ل 
بالهيموفيليا  �ليك�سي  �بنه  فمع مر�س  �لثاين  نيقوال  �لقي�سر  عر�س 
��ستطاع �لر�هب �ل�سهري ر��سبوتني �ن يوهم نيقوال وزوجته �نه قادر 
�مكانياته �خلارقة يف  �بنيهما وويل عهدهما م�ستخدما  �سفاء  علي 
�اليحاء و�لتنومي �ملغناطي�سي!! وبالفعل حت�سنت حالة �ليك�سي ويرجع 
�ن  �يل  �لنظريات  بع�س  بح�سب  �لتح�سن  هذ�  يف  �لرئي�سي  �ل�سبب 
�لعالج �ل�سائد يف ذلك �لوقت كان �ال�سربين باعتباره دو�ء �سحري 
لكل د�ء!! مما �دي �يل تفاقم �حلالة بدل من تخفيفها ومع ن�سيحة 
�لر�هب بايقاف �لعالج حت�سنت حالة �ليك�سي �ال �نه مل ي�سفي من 

�لهيموفيليا كما زعم �لر�هب �لدجال!!!

يختلف عالج �لهيموفيليا باختالف درجة �سدته فعالج �لهيموفيليا 

بهرمون  �حلقن  بو��سطة  يكون  �ل�سدة  ومتو�سطة  �لطفيفة 
عو�مل  �نتاج  ليحفز  �جل�سم  ي�سنعه  هرمون  وهو  �لديزموبري�سني 
يف  �ما   �النف  طريق  عن  �عطائه  وميكن  �لدم  يف  �ملخزنة  �لتخرث 
حالة �لهيموفيليا �حلادة فيتم عالجها ب�سخ �لبالزما وباحلقن عرب 
�لوريد لعو�مل �لتخرث كما ظهر حديثا �لعالج �لوقائي �لذي يعتمد 
�جل�سم  ي�سبح  بحيث  �لتخرث  عو�مل  من  بكميات  �لدم  تزويد  علي 
ب�سكل طبيعي عند حدوث  للت�سرف  �لتامة  يف حالة من �جلاهزية 
و�لدو�ء  �لغذ�ء  هيئة  �و�ست   2013 عام  ويف  ��سابة  �و  نزيف  �ي 
بعمر  �لتا�سع(للم�سابني  �لعامل  )بروتني   Rixubisبـ �المريكية 
�كرث من 16عاما للوقاية و�لتخفيف من �سدة �ملر�س كما �ن هناك 
بالن�سبة  فري�عي  �همية  تقل  ال  �الحرت�زية  �الجر�ء�ت  من  عدد� 
وو�قيات  �لدر�جات  ركوبهم  عند  �ل�سالمة  خوذة  �رتد�ء  �الطفال 

�لركب و�لكوع ..

هناك دور هام يلعبه �لغذ�ء فيما يخ�س مر�سي �لهيموفيليا فهناك 
بع�س �الغذية �لتي لها دور بارز يف زيادة تخرث �لدم ووقف �لنزيف 
ومن �مثلتها فيتامني ك و�لذي يتو�جد يف �الور�ق �خل�سر�ء كال�سبانخ 
كالكيوي  و�لفو�كه  �جلذور  ذ�ت  و�خل�سار  و�لربوكلي  و�جلرجري 
�سي  فيتامني  �الخري  �المثلة  و�لكبد ومن  و�ل�سوفان  �البقار  وحليب 

وكذلك �لكال�سيوم 

علي �لنقي�س توجد �غذية قد ت�ساعد يف زيادة �لنزيف و�سيالن �لدم 
وينبغي جتنبها ومنها :�لزجنبيل و�لقرنفل و�لكركم و�لثوم و�وميجا  

 E 3وفيتامني

د.حممد فتحي عبد العال- �سيديل وماج�ستري يف الكيمياء 
احليوية

 العمر اجلميل..
 هكذا اأ�شميته ، هم يقولون وقت امل�شيب..�شن املعا�س 

 لكنه العمر اجلميل حقًا، بو�شوله حتققت االأمنيات ، وقلت امل�شوؤليات 
و زاد االرتباط باهلل. . هذا ال�شن فيه روحانيات رائعه تغذي الروح 

والنف�س واجل�شد.
 العمر اجلميل اأنت فيه اأ�شبه بطائٍر حٍر يرفرف بجناحيه يف ف�شاٍء 
رحٍب مغردًا ب�شعادة  واأنت تنظر من فوق الإجنازات قطعت العمر يف 

بنائها بني االأمل والفرح،العمر اجلميل
، والحتكمه مالمح  وم�شيبه  ال�شعر  بيا�س  بلون  اليقا�س  االأمل   عمر 

الوجه التي تغريت 
 هناك ق�شمات على الوجوه تر�شم خارطة طريق رائعة لزمن قدمي

 العمر اجلميل 
 يقال لك كربت ..

قل لهم ... فخور اأنا بحقبة الزمن التي ق�شيتها
 �شعيٌد اأنا باملرحلة اجلديدة، مرحلة التاأمل، مرحلة االرتياح، مرحلة 

الذات
 العمر اجلميل 

اأو�شلت  اأن   نعم هي مرحلة الذات .. مرحلة االلتفات لنف�شك، بعد 
االأبناء ملواقعهم، بقيت اأنت وحدك

 الحتزن وتقف على االأطالل

 اإنها فر�شتك لال�شتجمام
 العمر اجلميل 

واأخرب  يومًا  يعود  ال�شباب  ليت  اأال  ومقولته  العتاهية  اأبي  من   دعك 
ذلك ال�شاعر باأن امل�شيب ح�شر وح�شرت معه نظرة جديدة للحياة 

مليئة باجلمال
 العمر اجلميل 

 يف ثقافتنا العقيمة، ي�شجنونك داخل مقولة لقد كربت
 اإن لب�شت اجلميل ، اأو �شافرت ومتتعت 

 اأو راأوا �شباب روحك 
 قالوا.... اأمل تكرب بعد

قل لهم .....نعم كربت رغم معاناة الطريق
 كربت وكرب معي االأمل والن�شوج

 كرب معي الفرح ، وكربت نظرتي للحياة 
 وعلمت اأن احلياة ابت�شامة

 العمر اجلميل 
�شرب،  وابت�شامة  ر�شا،  ابت�شامة  يف  تخت�شر  احلياة  اأن   تعلمت 

وابت�شامة فرح 
 كربت معي ابت�شامتي ومل َت�ِشْخ كما اعتقدمت

 فلي�س للب�شمة �شعرات ت�شيب
 العمر اجلميل 

قوة  مرحلة  تلك  تكون  قد  ال�شباب،  مرحلة  يف  التخت�شر   احلياة 
اجل�شد، لكن ثق اأن قوة النف�س وقوة اخلربة يف املرحلة التي تليها

 العمر اجلميل 
 احلديث عن مرحلة العمر هذه الينتهي، لذا اأقول تذوق تلك املرحلة 

ب�شعادة ، ا�شتمتع بها، كن حكيمًا، متزنًا، مبت�شمًا

 واعتني بنف�شك.

احلمد هلل اأن اأو�شلنا ملرحلة العمر اجلميل.

يارب وفقنا ال�شتثمارها بالعبادة وتقبل منا.

يارب وفقنا لال�شتفادة من اخلربة واإفادة غرينا بها.

من  واإ�شعاد   ... بال�شعادة  وال�شعور  واالبت�شامة  للر�شا  وفقنا  يارب 
حولنا.

يارب اجعلنا قادرين على تغذية اأرواحنا واأنف�شنا واأج�شادنا.

يارب وفقنا لاللتفات الأنف�شنا...

 �لعمر �جلميل..

فر�ن�سي�سكو.  �سان  يف  من�سا  موؤمتر  هناك  كان  �سنو�ت،  ب�سع  منذ 
معدل  لديهم  �لذين  �الأذكياء  لالأ�سخا�س  دولية  منظمة  هي  من�سا، 

ذكاء 140 �أو �أعلى.

خرج �لعديد من �أع�ساء من�سا لتناول طعام �لغد�ء يف مطعم حملي. 
عندما جل�سو�، �كت�سف �أحدهم �أن زجاجة �مللح حتتوي على �لفلفل، 

وكانت زجاجة �لفلفل ممتلئه بامللح.

منهما،  �أي  �ن�سكاب  دون  �لزجاجتني  حمتوى  تبديل  ميكنهم  كيف 
وبا�ستخد�م �الأدو�ت �ملتاحة على �لطاوله فقط؟

ناق�ست  من�سا.  �أع�ساء  لعقول  وظيفة  هذه  �مل�ساألة  حل  ب�ساطة  بكل 
�أفكاًر�، ويف �لنهاية، تو�سلت �إىل حل ر�ئع  �ملجموعة �مل�سكلة وقدمت 
يت�سمن منديل وق�سة و�سحن فارغ. ثم دعو� �لنادلة الإبهارها بحلهم.

قالو�: "�سيدتي، مل ن�ستطع �إال �أن نالحظ �أن زجاجة �لفلفل حتتوي 
على �مللح و�أن زجاجة �مللح حتتوي على �لفلفل ..."

ولكن قبل �أن يكملو كالمهم، توقفت �لنادلة وقالت ...

ذلك." ب�ساأن  "��سفة 

وفكت  �لزجاجتني  ووتناولت  �لطاولة،  على  �نحناأت  عفوية  وبكل 
�أغطيتها و��ستبدلت كل غطاء مكان �الخر.

كان هناك �سمت مميت على طاولة من�سا.

حياتنا، هناك حلول ب�سيطة، لكن  يف  �مل�سكالت  ملعظم  بالن�سبة   "
ب�سيطة  �حلياة   ... ب�سيط.  كل  تعقد  �لتي  هي  "�لر�ئعة"  عقولنا 

��ستمتع بها! "

 �لتفكري �لز�يد قد يف�صد للفهم ق�صية
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و�الأ�سكال،  �الألو�ن  كائنات خمتلفة  وما عليها من  �الأر�س  خلق �هلل 
وميزه  خملوقاته  �سائر  على  �الإن�سان  كرم  وتعايل  �سبحانه  لكنه 
بالعقل و�أمره بال�سعي لطلب �لرزق، فقد قال �سبحانه: )فا�سعو� يف 
مناكبها وكلو� من رزقه(، و�إذ� ما �سعر �الإن�سان ب�سيق �لرزق وعاين 
من ذلك، فلي�س عليه �أن يياأ�س �أو يقنط من رحمة �هلل �لذي �أمره يف 
هذه �حلالة باأن يرحل �إىل مكان �آخر �سعيا ور�ء رزقه ورزق من يعول 
حينما قال �سبحانه وتعايل يف كتابه �لعزيز: )و�آخرون ي�سربون يف 

�الأر�س( �أي ي�سافرون )يبتغون من ف�سل �هلل( �أي يطلبون �لرزق. 

فالهجرة �إيل بلد �آخر هي نوع من �ل�سعي ور�ء �لرزق، وهي بناًء علي 
تعني:  �لقامو�س  يف  و�لهجرة  �هلل،  قبل  من  حممود  �سيء  تقدم  ما 
�خلروج من �أر�س �إيل �أخري، وتعني �أي�سًا: �نتقال �الأفر�د من مكان 
مثل:  للهجرة  �أخري  �أ�سباب  وهناك  �لرزق،  ور�ء  �سعيا  �آخر  �إيل 
و�ل�سر�عات  و�ملجاعات  �لزالزل  مثل  و�لكو�رث  �حلروب  حدوث 
غري  �أو  �سرعية  �لهجرة  تكون  وقد  �لبلد�ن،  بع�س  يف  �لد�خلية 
و�أي  حممودة،  وغري  وخيمة  عو�قب  لها  �الأخرية  وهذه  �سرعية، 
كانت �أ�سباب �لهجرة ففي �لنهاية �ملهاجر هو �سخ�س مغرتب ترك 
وطنه و�أتخذ غريه موطن له، ومهما حاول �أن يخفي �سعوره باحلنني 
لوطنه �الأم وما يحتويه من �أهل و�أقارب و�أ�سدقاء، ويتظاهر بالقوة 
يختلي  حينما  عنه  يتخلى  قد  �لذي  و�لوجد�ين  �لنف�سي  و�لتما�سك 
�ملختزنة  لدموعه  �لعنان  ويرتك  حوله  من  �أعني  عن  بعيد�  بنف�سه 
هذ�  �إيل  هجره  �لذي  عامله  �إيل  وحنينًا  �سوقًا  حمب�سها  من  تنطلق 

�لعامل �جلديد.. 

وهناك بع�س �الأوقات �لتي يظهر فيها �حلنني �إىل �لوطن بطريقة ال 
�إر�دية.. ال ي�ستطيع �ملهاجر �أن يتحكم فيها مهما حاول! 

من هذه �الأوقات و�أهمها )�الأعياد �لدينية( وهي بالن�سبة للم�سلمني 
تتمثل يف عيدين هما:) عيد �لفطر وعيد �الأ�سحى( وقد �أ�سعدين �هلل 

ــ عيد �الأ�سحى  �أتو�جد يف كند� لزيارة �بني �ملهاجر هذ� �لعيد  �أن 
لكل  جتمع  هناك  باأن  يخربونني  وزوجته  به  فوجت  وقد  ـــ  �ملبارك 
�ملنتزهات  �أحد  �الأ�سحى يف  �أيام عيد  �أول  �مل�سريني يف  �الأ�سدقاء 

�لتي تطل على �أحدي �لبحري�ت وهو 

)ماري كر�ست بارك(، وحينما �سطعت �سم�س �سباح �أول �أيام �لعيد 
وذهبت مع �بني و�أ�سرته �إىل �لبارك �لذي ال يبعد كثري� عن �ملبني 
مظاهر  �أي  من  خاليا  كله  �لطريق  وكان  فيه،  يقيم  �لذي  �ل�سكني 
كانت  متاما..  خمتلف  �لو�سع  كان  فقد  �لبارك  د�خل  �أما  للعيد.. 
تو�جدو�  �للذين  بالز�ئرين  �متالأ  �لذي  �ملكان  متالأ  �ل�سو�ء  ر�ئحة 
فيه على �سكل جمموعات كل جمموعة من بلد ما، خمتلفني يف �للون 
و�للغة و�للهجات �ملتعددة، لكن ما يجمعهم هو �الحتفال بقدوم عيد 
�لز�هية،  �الألو�ن  ذ�ت  �جلديدة  �ملالب�س  بارتد�ء  �ملبارك  �الأ�سحى 
وكذلك �سو�ء �للحم وت�ساعد �الأدخنة ذ�ت �لر�ئحة �ملميزة �ل�سهية، 
حدي..  على  جالية  كل  �أطفال  بني  ما  جمعت  �لتي  و�لبهجة  و�ملرح 
وقفت طويال �أمام هذ� �مل�سهد �لر�ئع و�أنا �جل�س بني �أ�سدقاء �بني 
و�أخري  �ل�سوريني،  بعد خطو�ت جمموعة من  من �مل�سريني، وعلى 
�جلاليات  من  وغريهم  �لباك�ستانيني،  من  وثالثة  �لعر�قيني،  من 
�مل�سلمة �لتي خلقت لنف�سها بهذه �لتجمعات �أوطان �سغرية ت�سعرهم 
�لكبرية  لالأوطان  م�ساعر �حلنني  بع�س من  وتذيب  و�ملحبة  باالألفة 

حتى و�إن مل يعرتفو� بذلك. 

�أد�م �هلل جمعكم يف �خلري وكلل جهودكم عل �أر�س كند� �حلا�سنة 
للجميع بالتوفيق و�لنجاح �إن �ساء �هلل رب �لعاملني. 

كل عام وكل مغرتب مهاجر كان اأو زائر

باألف خري و�سحة و�سعادة

�أوطان �صغرية على �أر�س �ملهجر 

كنت قد تطرقت يف مقالة �سابقة بعنو�ن هل ت�سمع لند�ء قلبك �م 
تر�سخ حلكمة عقلك و�أ�سرت �إىل �أهمية �لذكاء �لعاطفي يف حياتنا 
�لعقل  حكمة  بني  �مل�ستطاع  قدر  �ملو�زنة  ن�ستطيع  خالله  من  �لذي 
وند�ء �لقلب ، فالذكاء �لعاطفي �أهمية كبرية لي�س فقط على �مل�ستوى 

�ل�سخ�سي فح�سب بل �ي�سًا على �مل�ستوى �الجتماعي وحتى �ملهني .

م�ساعرك  و�إد�رة  حتديد  على  �لقدرة  هو  �لعاطفي  فالذكاء 
عالقاتك  باإد�رة  لك  �سي�سمح  وذلك  وفهمها،  �الآخرين  وم�ساعر 

ب�سكل �أكرث فعالية و�إنتاجية.

�ل�سيطرة  على  بقدرتهم  ميتازون  �أ�سخا�س  ن�سادف  �ن  يحدث 
على م�ساعرهم، اليغ�سبون يف �ملو�قف �لع�سيبة، ولديهم �لقدرة 
�لتعامل مع �مل�ساكل و�سماعها بكل هدوء و�إتز�ن و�إيجاد حل لها �أو 
�تز�نه  من  تغ�سب  وحماور جيد،ولرمبا  من�ست  جتده  �سيئ  �قل 
�جلامد  �و  بالبارد  �ل�سخ�س  هذ�  ن�سف  ما  وغالبًا  و�سالبته 
باملفهوم �لعامي،�ال �نه ميتاز بالذكاء �لعاطفي يف �ل�سيطرة على 

�نفعاالته و�سبط قدر �مل�ستطاع �نفعاالتك.

على  قادرين  �لعاطفي  بالذكاء  ميتازون  �لذين  �الأ�سخا�س  �إن 
فهم م�ساعر �الآخرين حتى عندما تكون غري و��سحة، حتى على 
بهم،  و�الإحتكاك  �ليهم  �لتحدث  �ل�سهل  �الآجتماعي من  �ل�سعيد 
فهم يتقبلون �جلميع بغ�س �لنظر عن �سعوره جتاه �الآخر، وهذ� 

�ي�سًا دليل على �رتفاع م�ستوى �لذكاء �لعاطفي لدى �لفرد.

على �لرغم من �ختالف �لعلماء يف �ن �لذكاء �لعاطفي هو �سمة 
�ملبكرة من  مر�حل  منذ  �لفرد  لدى  موجودة   موهوبة  �و  فطرية 
�ن  وقالت  �ملقولة  هذه  �نتقدت  �ملدر��س  بع�س  �ن  �ال   ، �لطفولة 
�لذكاء �لعاطفي ياأتي ويتطور من خالل كرثة �لتجارب يف �حلياة 
تغري  �و  وتعلمه من خالل ممار�سات  و�لعالقات، وميكن تطويره 

بع�س �ملعتقد�ت و�لعاد�ت يف حياتنا .

كيف نقوم بتطوير الذكاء العاطفي لدينا :
 - حتمل م�سووؤلية ما تقوم وتنطق به �إذ� جرحت �سخ�س عن ق�سد 

�أو من غري ق�سد بادر فورً� باالعتذ�ر وال تتجاهل ما قمت به.

-  عند  كل موقف �أو ت�سرف تقوم به مع �حد �سع نف�سك مكانه 
وتخيل كيف �سيكون �سعورك لو ت�سرف معك نف�س ما كنت تنوي 

�لقيام به وعلى هذ� �لنحو ت�سرف مبا ميليه قلبك وعقلك. 

-  �بقي م�ساعرك حتت �ل�سيطرة يف �ملو�قف �لع�سيبة، �جلميع 
لكن  وهجومية  فظة  بطريقة  �نزعاجه  عن  ويعرب  يثور  �أن  ميكنه 
تذكر �لقليل ميكنه �ن يرتقي وي�سبط نف�سه و�إنفعاالته متيز وكن 

و�حد منهم .

و�أمريكا  �إن �لعديد من �ملووؤ�س�سات �خلدمية و�ل�سركات يف كتد� 
وبالد �لغرب عمومّا تعتمد وتركز �ليوم على مقد�ر حتلي �ل�سخ�س 
وطرح  �ملقابلة  �ثناء  وذلك  �لعاطفي  بالذكاء  للوظيفة  �ملقدم 

�الأ�سئلة �مللغومة و�لتي تقول يف نف�سك �أحيانًا ماهذ� �ل�سوؤ�ل �لذي 
ال قيمة منه ، ولكن هو يكون ملعرفة مدى ن�سبة �لذكاء �لعاطفي 
هو  �لعاطفي  �لذكاء  الن  به،  تتمتع  مقد�ر  وباأي  لديك  �ملوجودة 
�لوعي باأفعالك و�أقو�لك وم�ساعرك وكيف توؤثر وتتاأثر باالآخرين 
وهذ� يعربعن مدى م�سد�قيتك و�حرت�مك لالآخرين و�أنك قادر 
على تفهمهم و�لتعاطف معهم، لذلك لنطور ذكائنا �لعاطفي قدر 
وحياة  �أقوى  �سد�قة  وعالقات  م�ستقرة  �أ�سرية  حلياة  �مل�ستطاع 

مهنية ناجحة...

�لذكاء �لعاطفي و�أهميته يف حياتنا

اإعداد فاطمة خوجة

بقلم الكاتبة اأمينة الزغبي 

أومن ... �
�ملتكررة  �النقالبات  من  هربًا  لزوجها  مر�فقة  هناء  هاجرت 
و�مل�ساكل �لد�خلية يف م�سر يف فرتة �ل�ستينيات من �لقرن �ملا�سي. 
د�ئمًا،  ومرتدد  خائف  فهو  �لرجال.  �أ�سباه  �سنف  من  زوجها  وكان 
تعوزه �حلكمة ويتهرب من �مل�سوؤولية. �أ�ساع مال �الأ�سرة يف �سفقات 
جتارية خا�سرة وغري مدرو�سة، ومات على �أثر جلطة �أ�سابته بعدما 
خ�سر �آخر نقوده، وكانت وقتها ترعى �بنهما ذو �الأربعة �أعو�م، ومل 
جتد يف جيبها نقودً� تكفيها و�بنها �سوى لنهاية �ل�سهر وكانت تعرف 
�أن معونات �لدولة لن ت�سد �لرمق. نامت مفزوعة يف �ليوم �الأخري، 
ر�أتها. كان و�لدها �حلبيب  روؤيا  �ملنام يف  فاأتتها رحمة من �هلل يف 
"�هلل كرمي  مي�سح على ر�أ�سها برفق وهي تبكي فوق فخذه و يقول: 
هناء  �أفاقت  �لباب".  �سيفتح  كيف  و�سرتين  ذلك  قويل  بنتي.  يا 
يا  فتاح  يا   - "يا�هلل  بقول:  بد�أته  �لليلة،  تلك  بعد  جديد  بت�سميم 
ثم  �ل�سديقات،  �إحدى  �بنها عند  و�سعت  يا كرمي".  رز�ق  يا  عليم 
ب�ساعة  هناك.  عماًل  لتطلب  �مل�ستخدمة  �لثياب  �سوق  �إىل  نزلت 
مكد�سة وثياب مكومة يف كل مكان. لكن �لعمل مل يكن �آنيًا، ف�ساحبة 
تقبلها يف  �أن  �مليز�نية. ترجتها هناء  �أن تفكر وتر�جع  �ل�سوق تريد 
�لعمل فهي باأم�س �حلاجة �إىل �لنقود. �ل�سيدة مل تكن مهتمة ل�سماع 
ق�سة �أحز�ن فاأ�سكتت هناء، لكنها من باب �للطف و�الإح�سان قالت 
�أ�سحابها  بها  تربع  و�الأقم�سة  �الألب�سة  من  �أكو�م  هذه  " هاك  لها: 
للمحتاجني. خذي منها ما تريدين." ثم �أد�رت ظهرها وم�ست. "ما 
�أحتاج؟!" فكرت هناء قلياًل ثم حملت كل ما ��ستطاعت من �لثياب 
ثم غادرت  �لكد يف حياتها.  تتعود  �مر�أة مل  �سو�عد  على  و�لقما�س 
�إىل منطقة �مليناء �لقدمي لتعر�س �لثياب ب�سعر زهيد. وعادت �إىل 
�لبيت حمملة بز�د �ليوم. �أعادت �لكرة يف �ليوم �لتايل و�ليوم �لذي 
بعده ويف �الأ�سبوع �لالحق ومرت �الأيام. ثم �ساقت �سديقتها ذرعًا 
بال�سغري �لذي ترعاه وتطعمه بال مقابل، فما كان من هناء �إال �أن 
يت�سلى  �بنها  كان  �ليومي.  �لكفاح  م�سو�ر  �إىل  �ل�سغري معها  �أخذت 
�مليناء،  �لتي جترها �خليول يف  �لعربات  وير�قب  �لطلق،  �لهو�ء  يف 
و�ل�سفن �لتي ت�سري يف �لنهر. �ساأل �أمه يومًا: ماذ� هناك بعد �لنهر؟ 
�أن  يجب  �لتي  �لتالية  �خلطوة  عن  هذ�  �ل�ساذج  ب�سوؤ�له  فاألهمها 
تخطوها يف �حلياة. قررت �أن تعود يومًا مع �أحد �أ�سحاب �لعربات 
�لقوة  باأن  هناء  الحظت  وهناك  الكت�سافها،  لونغوي  مدينته  �إىل 
متجرَ�  باأن  ففكرت  مونرتيال،  بكثري مما هي يف  �أ�سعف  �ل�سر�ئية 
�ملدخول  ذوي  للنا�س  حاًل  يكون  قد  �مل�ستخدمة  و�الأدو�ت  للثياب 
�ملحدود وجليوبها �خلالية. لكن �أجر �أقدم �ملحالت �أكرث بكثري مما 
ت�ستطيع هي �أن حت�سل عليه، ففكرت باأن حنطورً� متنقاًل قد يفي 
بالغر�س مبدئيا. وهكذ� ��سرتت حنطورً� بالتق�سيط، و�سارت تدور 
حتيط  �لتي  �لبعيدة  و�لقرى  مونرتيال  يف  �لب�ساعة  خمازن  بني  به 
بها يف لونغوي. �أق�سمت يل باأنها يف زمهرير فرب�ير )�سباط( كانت 

كانت  �ملت�سقق.  �حلذ�ء  يرتدي  �لذي  �سغريها  مع  بالعربة  تتنقل 
ليجر  بقوة  �حل�سان  جلام  وت�سد  وغريه  �خلروف  بجلد  تغطيه 
قدميه �لغارقة يف �لثلوج �ملرت�كمة. �لدوالر�ت �لتي تتجمع يف �مل�ساء 
كانت تن�سيها تعب �لنهار ومر عامان جمعت فيهما �لنقود و�الأفكار 
�لكافية مل�سروع �مل�ستقبل. �لولد �سيذهب �إىل �ملدر�سة قريبًا، ويجب 
و�لثياب  �الأدو�ت  لبيع  متجر �سغري  �سار عندها  وهكذ�  ت�ستقر.  �أن 
�مل�ستخدمة يف مدينة لونغوي. و�أم�ست �ل�سنو�ت �لع�سرين بعدها يف 
متجرها ومع �بنها �لذي كان ي�ساعدها يف �ل�سيف ويدر�س بجد يف 
لكي  �الأو�ن  �آن  لها:  قال  �لطب  كلية  من  �بنها  تخرج  وبعد  �ل�ستاء، 

ت�سلميني ر�ية �لكفاح، وتلتفتي لنف�سك يا �أحلى �لن�ساء. 
فبادرت  �لق�سة  يل  تكمل  �أن  �أردتها  لكنني  لربهة  ل�ساين  �لتجم    

بتعليق " كم �أنت قوية، كم �أنت ر�ئعة". 
�أيًا من �لنا�س قادر على فعل  - �لف�سل هلل يا �بنتي. هل تظنني �أن 
وي�سخر  لبع�س  بع�سها  �لنا�س  ي�سخر  �لذي  هو  بركته؟  دون  �سيء 

�لظروف. نحن ن�سعى وهو يدبر. 
- لكن �أمل تفكري بالعودة �إىل وطنك بعد وفاة زوجك، �أمل يكن �أجدر 

بك �ملكوث بني �أهلك؟ 
�أخرى  �أمورً�  فر�س  �لو�قع  لكن  بنتي،  يا  �سهل  �لنظري  �لكالم   -
�أف�سل  �أجد له مكانًا  �أولها م�ستقبل �بني، مل  �سجعتني على �لبقاء، 
من هنا. ثم هنالك �لفارق �حل�ساري و�لفكري بني �لبلدين. �أعني 
ذقت  �أن  بعد  وكذلك  للخلف،  يعود  وال  لالإمام  مي�سي  �الإن�سان  �أن 
�أن  �ل�سعب  و�لرزق، كان من  بالعمل  و��ستمتعت  هنا طعم �حلرية، 
�لعرف  بحكم  �الأربعة  �أخوتي  ليحكمني  �الإ�سكندرية  الأطر�ف  �أعود 

و�ملجتمع. 
- �أمل تفكري باالرتباط مرة �أخرى خالل كل �ل�سنني؟ 

�أقع يف �لفخ. �أحد �لرجال �لعرب �لذين كنت  - �أجل فكرت، وكدت 
�أعرفهم فكر يف �أخذ حم�سول تعبي على �جلاهز. جاءين با�سم �حلب 
وبحجة �أين �مر�أة وبحاجة �إىل �سند وحماية، و�أ�سركته فعاًل يف عملي 
و�أ�سعده �أن يدير �لعمل ويديرين معه. ثم �كت�سفت نو�ياه وخا�سة جتاه 

�بني، وعليه ف�سخت �خلطبة وكل �مل�ساريع �مل�سرتكة، وال �أ�سف. 
- لكن �أمل ت�سعري بال�سعف و�لوحدة و�لقلق؟ 

- �هلل معي د�ئمًا، نعم �ملوىل ونعم �لن�سري.
بعد  خطيبته  مع  تع�سى  �أن  بعد  �لبيت  �إىل  عائدً�  �بنها  جاء  ثم 
�لعمل. �سرين كثريً� �أن �أتعرف �إليه الأنني وجدت يف �سخ�سه ن�سخة 
حمدثة عن �ملعلمة �الأم، فهو ع�سري و مثقف و متو��سع جدً� �أي�سًا. 
خمتلفة  مبحادثات  فاأ�سعد�ين  كرمًا  منزيل  �إىل  كالهما  �أو�سالين 
�أثناء �لطريق. عدت يومها با�سمة وبروح جديد �إىل زوجي وطفلتي 

�لتي ��ستاقت يل بعد ق�ساء وقت طويل يف �حل�سانة. 
يف طريق عودتي �إىل �لبيت، تذكرت وعدي البنتي ب�سرح مف�سل عن 
�سوؤ�ل �ل�سباح. ��سرتجعت با�سمة ذكرى �سرح جدتي يل يف �سغري. 

كلما �ساألتها عن �أمر يخ�س �لعقيدة �أجابتني بـ" عيب هذ� �ل�سوؤ�ل" 
و " ال ت�ساأيل يا �سغريتي لكن تعايل �سلي". قبل �لنوم وبدل ق�سة 

�مل�ساء، ذكرت �بنتي ب�سوؤ�لها عند �ل�سباح وحكيت لها عن �هلل: 
" هو �خلالق يا �سغريتي �لذي يتكفل بنا جميعًا، يحبنا الأننا عياله، 
ير�نا  كنا  �أينما  معنا  وهو  روؤيته،  عيناك  ت�ستطيع  �أن  من  �أكرب  وهو 
وي�سمعنا. ال يكلمنا بل�سان الأننا لن ن�ستطيع �سماعه باآذ�ننا هذه، لكنه 
ير�سل �لر�سل للنا�س ويخاطبهم عرب روعة خلقه. �سوته حي يف قلوبهم 
و�سمائرهم. لي�س ذكرً� وال �أنثى لكنه خلق كليهما كما خلق �حليو�ن 
�لكون دليل  �ل�سماو�ت و�الأر�س، وهو عظيم ف�سعة  نور  و�لنبات، وهو 
على و��سع قدرته. و�سعنا على �الأر�س لكي منجده ونفعل �خلري ونحب 
�ملو�رد. نحن هنا يف  �أعطانا كل  ونعي�س ب�سالم، والأجل ذلك  بع�سنا 
�آخر، فاإن كنا  هذه �لدنيا يف رحلة. �سنرتكها يومًا وننتقل �إىل مكان 

�ساحلني يف �الأر�س �أكرمنا �هلل، و�إن كنا �أ�سر�رً� عاقبنا ". 
- هل �سترتكني �الأر�س بدوين يا ماما؟ 

- ال �أدري؟
- ال ترتكيني هنا لوحدي يا ماما. �أنا ال �أعي�س بدونك! 

- �إذ� ذهبت �سيعينك �هلل ويتدبر بك – ال تخايف فهو �لذي ي�سخرين 
الأرعاك ولن يرتكك وحيدة. 

- لكني �أريدك �أنت �إىل جانبي د�ئمًا. �أرجوك ال تذهبي وترتكيني. 
- �إذً� يا �سغريتي �دعي �هلل حتى نبقى �سويًا �إىل �أن �أر�ك �أمًا!

�أنا �أي�سًا �سليت ودعوت �أن يبقيني �هلل على �الأر�س حتى تكرب �بنتي 
�ل�سر�ط  �إىل  ير�سدين  و�أن  �حلياة،  هذه  يف  ر�سالتي  �أنهي  وحتى 

�مل�ستقيم و�إياكم. 

بقلم: هدى البني

�أر�سلت "�آبل" �لدعو�ت �لر�سمية حل�سور موؤمترها �ل�سنوي �لكبري، 
�إطالق  وهي  و�أبرزها  منتجاتها،  �أحدث  عن  للك�سف  �سبتمرب،  يف 

هاتف "�آيفون" �جلديد

�سينعقد �ملوؤمتر يف 10 �سبتمرب يف �ملبنى �لرئي�سي لل�سركة �لعمالقة 
يف جمال �لتكنولوجيا يف كوبرتينو بكاليفورنيا، حيث �ستك�سف "�آبل" 

عن جمموعة كاملة من �ملنتجات �جلديدة

�أغ�سط�س،   29 يوم  �لعامل  حول  �ل�سحفيني  �إىل  �لدعو�ت  ووجهت 
 Apple يف  جوبز"  "�ستيف  م�سرح  �إىل  �حل�سور  منهم  وطلبت 
�لظهر  بعد   1 �ل�ساعة  عند  �لفعالية  �ستنطلق  حيث   ،Park HQ

بالتوقيت �ملحلي، يف �ل�ساعة 5 م�ساء بتوقيت غرينت�س

وغالبا ما تعر�س "�آبل" خالل موؤمترها �ل�سنوي يف �سبتمرب �أحدث 
�أجهزة "�آيفون"، حيث تتوقع �لتقارير �أن تك�سف �ل�سركة عن "�آيفون 

11" �أو "�آيفون برو" بح�سب ما ي�ساع

مناذج  ثالثة  عن  �ستك�سف  "�آبل"  �أن  �إىل  �أي�سا  �ل�سائعات  وت�سري 
لالأجهزة  حتديثات،  مبثابة  �ستكون  "�آيفون"  �أجهزة  من  جديدة 
�لتي ك�سفت عنها يف �لعام �ملا�سي، وهي "�آيفون �إك�س" و"�إك�س �إ�س 

ماك�س" و"�إك�س �أر"

�الأكرب  و�لهاتف  �خللف،  يف  كامري�ت  ثالثة  منهما  �ثنان  و�سيحمل 
�سياأتي ب�سا�سة �أكرب قيا�سها حتى 6.1 بو�سة مقارنة مع 5.8 بو�سة 

يف "�إك�س �إ�س ماك�س"

�ستكون هناك حت�سينات يف ��ستهالك �لبطارية وميزة �لتعرف على 
 AirPods لوجوه وحتى قدرتها على �سحن �ل�سماعات �لال�سلكية�

عند ��ستخد�م �لغطاء �جلديد
ومن �ملتوقع �أن ي�سهد �ملوؤمتر �أي�سا �لك�سف عن �ساعة "�آبل" �لذكية 
 Apple باالإ�سافة �إىل �سماعات ،Apple Watch 5 جلديدة�
�أن هناك �حتماال الأن تعر�س �ل�سركة جهاز�  AirPods 3، كما 

MacBook Pro جديد� من
هذ� ويتوقع �لكثريون �أنه �ستكون هناك جمموعة من �لتفا�سيل حول 
وبطاقة   Apple Arcade �الألعاب  ومن�سة   Apple TV  +

Apple Card "�آبل" �الئتمانية 
امل�سدر: ذي �سن

األوان  بخم�صة  11" اجلديد  "اأيفون  هاتف  اإطلق  موعد  "اآبل" تك�صف 
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ِف �حلقيقَة لل�سباِن يا قلمي    فكلُّ ظّني �أن �لوقَت قد حاَن �سِ

وقّلْ ما فيِه �إ�سالحًا لفا�ِسدهم     فقد ي�سادْفُه ِمنك �لقوُل �أذ�نا

و�الأ�ستاذ  جل�ستي  منذ  لالنتباه  ملفتًا  �ل�سعري  �ملقطع  هذ�  كان 
موفق �الأحمد، وقد �ألقاُه على م�سمعي، ب�سوته ذي �خل�سو�سّية 
�سوت  ب�سغف  فاأخذنا  �أطفااًل  كنا  مذ  �أذهاننا  يف  �حلا�سرة 

�ل�سخ�سّيات يف عامل �لكرتون �إىل دنيا �خليال.

يف حلظٍة و�حدٍة تتج�ّسُد مئاُت �ل�سخ�سّيات �أمامي عرب حنجرٍة 
له على  �الآذ�ن �مل�سغية  بالتجربة، وتزدحُم مباليني  تعبُق  رّنانٍة 
�متد�د وطننا �لعربي، لكن �للقاء �ليوم له بعٌد �أعمْق، وله �بتهالُه 
ة  �خلا�ّس، فالفنان موفق �الأحمد يحمل يف جعبته �أبحاثه �خلا�سّ
�الأّول  من�سورِه  �أخباَر  تابعُت  ق�سريٍة  مّدٍة  ومنذ  "�ل�سوت"،  يف 
بعنو�ن "درر �الإلقاء" �لذي قّدمه له �الأ�ستاذ فاروق حيدر، وبعد 
 – �لريا�سي  "�ملعّلق  �لرغبة لديَّ يف لقاء �ساحب �سوت  تعاظم 
�لكابنت ماجد، �جلزء �لثاين"، و"�لر�وي – �ل�سّياد �ل�سغري"، 
– حلن �حلياة" و�ملزيد  – �لفايكينغ"، و"خلدون  و"و�لُد فيكي 
جيلي  و�أبناء  �أنا  طفولتي  ذ�كرة  يف  �لعالقة  �ل�سخ�سّيات  من 
من  عدٍد  على  �الإجابة  �سخ�سّيًا  منُه  �أ�سمَع  �أن  �أحببت  جميعًا، 
�إال  لها  �سافيًا  وال  �لذهن،  طرقت  �لتي  و�ال�ستف�سار�ت  �الأ�سئلة، 
من خالل هذ� �لكيان �الإن�ساين �ل�سامد، و�ملعطاء، و�حلقيقي يف 

ة جدً�. لغة �لفّن �خلا�سّ

عامل  يف  بها  ُتغرق  �ل�سوت،  �أبحاث  من  عدٌد  جعبتك  "يف 
وكان  قادم؟"  جليٍل  تعمُل  �أنت  فهل  �ل�سوتّيات،  وعلم  �الإلقاء 
يلي:  ما  منه  و�أقتطف  مطّواًل،  عليه  �أجابني  �لذي  �سوؤ�يل  هذ� 
هو  عليه  �أنوي  وما  وبعده،  وغدً�  �ليوَم  �الأجيال،  لكّل  �أعمل  "�أنا 

�الأجيال  لكّل  خدمًة  �أوّثقها  و�أن  كتب،  يف  �الأبحاث  هذه  تقدمُي 
�لقادمة، ففي �ل�سلم �ملو�سيقي لدينا �سبُع درجاٍت مو�سيقّيٍة، �أّما 
يف �ل�سوت فقد وجّدُت �أّنه موؤلف من �سبِع طبقاٍت متمايزٍة، وال 
بّد لكي يكون �لطالُب ُمتقنًا لالإلقاِء �أن يرتجَم ما يقر�أُ وما ي�سمُع 

ل�سورٍة دقيقٍة و�إبد�عّيٍة، ولكن كيف ذلك؟ 

�لعالمات  من  و�حدٍة  بعالمٍة  و�حٍد  ن�سٍّ  قر�ءة  عرب  �سيكون 
وهكذ�  �لتالية  للعالمة  �النتقال  ثم  ذلك،  يتقن  �أن  �إىل  �ل�سبع، 
مرورً� بباقي �لعالمات، وعندما ينتهي �لطالُب من هذه �لعالمات 
�ل�سبع؛ عندها ميكن �أن يكون ُملٍق جّيد، �أّي �أن لديه �إتقانًا ل�سبِع 

درجاِت يف �ل�سبع طبقات".

�سرح "�الأحمد" �أن �ل�سوت ال ُيق�سم �إىل جميل وغري جميل، بل 
�الأمر مرتبٌط باأ�سلوب �إلقائي جميل �أو غريه، وال ميكن �أن يكون 
�إال بتدريب �جلهاز �ل�سوتي بدءً� من �حلجاب �حلاجز و�نتهاًء 
وال  �سرعًة  يحتاُج  �لنطِق  على  �ملُلقي  تدريب  �أن  كما  بال�سفتني، 
على  و�سربه  ��ستيعابه  بح�سب  ذلك  ويكون  زمن،  �إىل  يحتاج 
�لتدريب، كما �أ�سار �إىل �أّن م�ساألة �لو�سول للملقي م�ساألة �سعبة 
كثريً�، ومن �الأمثلة على من �أتقن ذلك �الأ�ستاذ فوؤ�د �لر��سد �لذي 
در�سه يف �مل�سرح، ويعّده ملقيًا بارعًا، و�لدكتور نز�ر �سر�بي �لذي 
علمه يف �الإذ�عة، وبالن�سبة ملن �أتى بعدهم �ختار �الإعالمي مرو�ن 

�سو�ف، وذكر �إىل �أنه مل ياأتي �إعالمّيًا يتقن �الإلقاء بعده.

ذكر لنا �لفنان موفق �الأحمد �لعديد من �لتدريبات و�ملعلومات يف 
كتابه �الأّول، و�سيذكر �لق�سم �الأكرب منها يف كتابه �لثاين �خلا�ّس 
باملعلومات  �أزودكم  �أن  هنا  ي�سعني  وال  �حلرف"،  "ب�سيكولوجيا 

وذكريات  تفا�سيل  �أذكر  �أن  يل  بّد  ال  لكن  قّدمها،  �لتي  �لقّيمة 
تخ�سُّ م�سرية هذ� �لفنان �خلا�ّس جدً�:

�ملا�سي  �لقرن  �سبعينات  نهاية  مع  �الأحمد  موفق  �لفنان  �سارك 
بدوبالج �لر�سوم �ملتحركة، ومن �أجمل �الأ�سياء �لتي حدثت معه 
�إليه  �أوكَل  لبنان  �سمح يف  �أبو  نقوال  �ملخرج  مع  �لعمل  و�أثناء  �أنه 
مهّمة دوبالج فيلم كرتوين موؤّلف من ثالثني �سخ�سّية فقّدمها 
منها  �أيِّ  بني  ت�سابه  ال  �إذ  كبريً�  حتّديًا  وكان  ب�سوته،  جميعها 
مطلقًا، ومن �أمتع �لتجارب �لتي تعّد عزيزة عليه يف عامل �لّدر�ما 
�الإذ�عّية �سخ�سّية "�الأخر�س" يف برنامج "حمكمة �ل�سمري" من 
�إخر�ج حممد غز�وي وتاأليف �أحمد �ل�سّيد، كما يعّد هذ� �لفنان 
ر�ئدً� يف تنفيذ مونودر�ما �إذ�عّية على م�ستوى �لوطن �لعربي، فهو 
�ساحب �لتجربة �الأوىل فيها من خالل م�سرحّية "�لنعنع �لربي" 
�لتي �أعّدها لالإذ�عة د. ماهر خويل عن رو�ية للكاتبة �أني�سة عبود، 

و�أخرجها لالإذ�عة مرو�ن قنوع.

ال بّد من �لتذكري �أي�سًا ب�سخ�سّية ر�عي �لب�سر يف م�سل�سل "قمر 
وببعٍد  مثالّية  ب�سورٍة  �الأحمد  موفق  �لفنان  قّدمها  �لتي  �أيلول" 
�ساعرّي، على �لرغم من م�ساركاته �لقليلة يف �لّدر�ما �لتلفزيونّية، 
للفنون  �لعايل  �ملعهد  من  تخرجه  بد�يات  منذ  جتذبه  مل  و�لتي 
َيُعدُّ هذ� �لنوَع من  �مل�سرحّية 1987، وهو مع جتربته يف �الإذ�عة 
وباقي  �مل�سرح،  ياأتي  وبعده  �لفنّية  �لتجربة  �الأ�سا�س يف  هو  �لفّن 

�الأنو�ع ال حتمل �لوزن �لقوي مقارنًة بها. 

�آخر م�ساركات �لفنان موفق �الأحمد كانت يف م�سرحّية "حياتكم 
�لباقية" للمخرجة �سهري برهوم، ويف �إذ�عة دم�سق ُيبُث له برنامج 
مده�سة"  و"ظو�هر  حيدر،  فاروق  و�إخر�ج  �حلياة" تاأليف  "من 

تاأليف طالب عمر�ن و�إخر�ج مازن لطفي.

موفق الأحمد ل�"اأيام كندية": يتاأّلف ال�صوت من �صبع طبقات
عازٌم على تقدمي اأبحاثي يف ال�صوتّيات لكّل الأجيال

عامر فوؤاد عامر

مقالت

�عتقاد�ت  مع  يتو�فق  �لذي  �لفكر  �تباع  على  �لقدرة  و  �حلرية  �إن 
لكن  و  �ملتقدمة،  �حل�سار�ت  �سكان  منه  ي�ستفيد  و  ي�سونه  حٌق  �ملرء 
�حلايل  وقتنا  يعد  �أمانه،  يهدد  هذ� �حلق ظل خطٍر  فوق  يتو�جد  قد 
ذ�ع  �لتي   1984 �أورويل  جورج  رو�ية  �إىل  للرجوع  �الأوقات  �أف�سل  من 
�أورويل من  �نتهى  م�ستقبلنا هذ�،  توقعت حدوثه يف  ما  ب�سبب  �سيتها 
له �لكاتب  كتابة ق�ستة يف عام 1948 و تدور �أحد�ثها يف م�ستقبٍل تخَيّ
بعد �حلرب �لعاملية �لثانية �سيكون يف عام 1984 ) حيث قلب �ملوؤلف 
عام �نتهائه من تاأليف �لق�سة وهو48 وجعله ليكون عام حدوث �أحد�ث 
ق�سته �أي 84( يتخيل �أورويل �أنه قد �ندجمت �لواليات �ملتحدة و كند� و 
بريطانيا و جنوب �أفريقيا و �أ�سرت�ليا، و��ستعلت حرٌب �أهلية يف �لدولة 
�لتي ت�سكلت و فاز يف هذه �حلرب حزٌب كان يعرف با�سم �إجن �سوك �أو 
�ال�سرت�كية �الإجنليزية �لذي �أ�سبح يعر�س �سكان �لدولة �لعمالقة �إىل 
حكٍم دكتاتوري و مر�قبٍة �سديدة، و�ذ� ��ستدعينا �ىل ذ�كرتنا �أحدث 
�س له تطبيق في�س �آب  �لتطور�ت يف �الأحد�ث �لر�هنة كالنقد �لذي تعرَّ
و �لق�سية �لتي رفعت على �سركة �الإت�ساالت �إي تي �أند تي باالإ�سافة �إىل 
�إ�ساعات �لتدخل �لرو�سي باالإنتخابات �لرئا�سية يف �لواليات �ملتحدة، 
جند �أنه قد �أ�سبح �لتحكم باملعلومات و �سرقتها �سيئًا ي�سغل عقول عدٍد 
كبرٍي من �سكان �لعامل، فقد دخل �حتمال �لقدرة على ت�سجيل ما�سي 
�خليال  من  �لقليل  مع  و  �لو�قعي  �لتفكري  حدود  به  �لتالعب  و  �ملرء 
باإمكاننا ت�سوُّر �ل�سرر �لذي قد يحدثه هذ� مب�ستقبل �الإن�سان، وهكذ� 
يكتمل تنبوؤ �أورويل عندما قال يف كتابه: "من يتحكم يف �ملا�سي يتحكم 

يف �مل�ستقبل، و من يتحكم يف �حلا�سر يتحكم يف �ملا�سي".

لقد تعددت �ملحن و كرثت يف ع�سرنا، و تنوعت �لطرق �لتي �بتكرناها 
الإلهاء �أنف�سنا عن �لكو�رث �لتي حتدث حولنا كي ال نقع يف حالة ياأ�ٍس 
د�ئم، و تعك�س هذه �حلالة طريقة عي�س �لنا�س يف كتاب �أورويل ب�سكٍل 
ال  بحروٍب  �سعبها  �حلكومة  ت�سغل  �أورويل  كتاب  ففي  �الأ�سكال،  من 
تفيدهم وت�سغلهم عن �لطبقة �لعليا �لتي تتحكم بهم كما ين�سغل �لنا�س 
بت�سايل �لعامل �حلديث و يغم�سون �أعينهم عن ما يح�سل، فالتطبيق 
�لذي يعرف با�سم في�س �آب و �لذي و�سلت �سهرته �إىل حدوٍد جديدة يف 
2019 ت�سكلت حوله �سكوٌك عديدة تتعلق بانتهاك حقوق �مل�ستخدم و نقل 
�ل�سور و �الإحتفاظ بها ، و �زد�د �لطني بلة عندما مت لفت �نتباه �لنا�س 
�إىل �أنه مت تطوير هذ� �لتطبيق على يد �سركة رو�سية، مما �أرعب �لعامة 
�لكربى ب�سبب �إ�ساعات �لتدخل �لرو�سي يف �الإنتخابات �الأمريكية �لتي 
ال تز�ل ذكر�ها حديثة يف �الأذهان، و و�سل �لتوتر حول �ملو�سوع �إىل 
مكتب  �إىل  ر�سالة  بعث  �الأمريكي  �ل�سيوخ  �أع�ساء جمل�س  �أحد  �أنَّ  حد 
�لتحقيقات �لفدر�يل يطلب فيها �لقيام بتحقيق معمق حول �لتطبيق، 
و قد مت ت�سريح حتذير لكل �ملر�سحني يف �الإنتخابات �لرئا�سية ل�سنة 

2020 من قبل �للجنة �لوطنية �لدميقر�طية بتجنُّب �لتطبيق.
�لنقالة يف حالة  �لهو�تف  �لنا�س عرب  �نتهاك حقوقيات  �أن ذعر  يبدو 
�أنَّ �مل�ستقبل �لذي تخّيله �ورويل يحوم يف �الأذهان، و ميكن  �نت�سار، و 
�أبحاث  �سو�ئع  على  و�حدة  بنظرٍة  و��سح  ب�سكٍل  �لذعر  هذ�  تلّم�س 
جوجل، فقد فو�سلت �لرو�ية �إىل حٍد مل ت�سل له منذ ن�سف عقد يف 
بعد  �ملتحدة  �لواليات  رئي�س  تر�مب  دونالد  فيه  ب  ن�سِّ �لذي  �ل�سهر 
�نت�سار �سو�ئع �لتدخل �لرو�سي، و مل تكن �لرو�ية تذكر بهذ� �ل�سكل منذ 

�إيقاف  �أن بد�أت �لواليات �ملتحدة يف �ل�سروع باإجر�ٍء كان �لهدف منه 
�الإجر�ء  هذ�  يت�سبب  �أن  �ملحتمل  من  كان  و  �الإنرتنت،  على  �لقر�سنة 
�سلع  و  بر�مج  عليها  يتو�جد  قد  �لتي  �ملو�قع  من  كبري  عدٍد  باإغالق 
مقر�سنة، وكان هناك �عرت��ٌس كبري من �لعديد من �لنا�س �لذين ر�أو 
هذ� �الإجر�ء كعذٍر الإغالق هذه �ملو�قع، حتى �أنَّ مو�قع كبرية مثل جوجل 

بد�أت بتنظيم �إيقاٍف من�سق خلدماتها �إحتجاجًا عن هذ� �الإجر�ء.
بني  �لعالقة  �أّن  لنا  تتبني  �الإعتبار  عني  يف  قوله  مت  ما  كل  �أخذ  عند 
�أي�سَا  �إليه ق�سة 1984، و �لذي يعرف  �الأدب �لدي�ستوبي �لذي تنتمي 
با�سم �أدب �لعامل �ملرير، و �لف�ساء �الفرت��سي يف �زدياد وتطور ومنو 
م�ستمر، ف�سارت هذه �لعالقة تربزب�سكٍل و��سح يف �لعديد من �الأعمال 
�لفنية �ملعا�سرة مثل �سل�سلة �أفالم ذ� تريميناتور �لتي تتمحور ق�س�سها 
حول �لدمار �لذي قد يت�سبب به �لذكاء �الإ�سطناعي، و قد تبنى فريق 
�لقر�سنة �لرقمي �ل�سهري �أنومنو�س �لقناع من �لفلم �لذي �إ�سمه "يف فور 
فانديتا" ك�سارة و رمٍز لهم، و �سارك هذ� �لفريق بالعديد من �لهجمات 
على مو�قع حكومية �حتجاجًا على �إجر�ء منع �لقر�سنة �لذي مت ذكره 
�سايقًا، عِرف عن �لفن قدرته على عك�س وت�سويرو �إيحاء و�سع عامل 
�لفنان، فعندما نرى �لتدفق �لهائل من هذه �الأعمال �لتي تتمحور حول 
م�ستقبٍل مرير من �لبد�هي �أن ن�ساأل �أن �أنف�سنا عن �لعامل �لذي نعي�س 
ولكن يف زي  �أورويل  نف�س خوف  به  نعي�س  �لذي  �لرعب  به، فهل هذ� 

جديد؟ ال ميكننا �إال �لت�سور.
كتبها بالإنكليزية وترجمها للعربية:

حممد معت�سم امل�سري

Freedom and the ability to choose whatever 
path aligns with a person’s beliefs is a well-
treasured right that is utilised by the citizens 
of modern societies. There may be however, 
a shadow that looms over and endangers the 
aforementioned right. The famously prophetic 
story of 1984 can never be more relevant than 
today. The story was finished in 1948 and 
took place in an alternative timeline after 
the events of World War II in 1984 which 
involves the unification of the United States, 
Canada, Britain, South Africa and Australia 
and that event is followed by a civil war 
within the unified superpower that is one by a 
new party known as INGSOC which imposes 
a dictatorship and heavy surveillance upon all 
of the unified nation’s citizens. In the light of 
recent events, such as criticisms of FaceApp, 
the AT&T lawsuit, and the 2016 elections, 
information control and theft are something 
that occupies the minds of a large portion 
of the world’s population. The possibility 
of a person’s entire past being preserved 
and manipulated arises with the news of his 
present existence being monitored, and it only 
takes a bit of imagination to see how such an 
ordeal can be detrimental to a person’s future 
and can complete the Orwellian prophecy: 
“Who controls the past controls the future…
Who controls the present controls the past” 
(Orwell, 284).
The tribulations of the current era are largely 
multitudinous, but so are the distractions 
designed to alleviate the existential horrors 

of today’s endless disasters. In a way, this 
resembles the way 1984 sets up its society, 
albeit that instead of the pain of war, most 
people are more likely to distract themselves 
with the pleasures of the internet and online 
applications. That does not mean however 
that distractions of pleasure can not be used in 
the same way to monitor and manipulate the 
masses. A simple application designed to bring 
joy may have the potential to destroy the lives 
of many. The FaceApp phenomenon began in 
early 2017 but the popularity of the app hit 
a new peak in 2019, which was followed by 
controversy in regards to the privacy of the 
user and whether photos taken by the user get 
truly deleted or stored after being uploaded to 
the app’s servers. The fact that FaceApp was 
developed by a Russian company did not help 
considering the talk of Russian intervention 
during the 2016 US elections. The tension in 
regards to this issue rose to the point where a 
US senator sent a letter to the FBI asking them 
to investigate the app and furthermore, all 2020 
presidential campaigns were reportedly warned 
by the DNC to refrain from using the app. 
The terrors of invasion of privacy through 
mobile phones only seem to be increasing, and 
the vision of an Orwellian future may haunt 
the minds of the general public. The hysteria 
that follows debacles of such magnitudes can 
be seen most clearly with a simple peak at 
the Google Trends Chart for 1984 by George 
Orwell, where it can be noticed that the novel 
became more popular than it has ever been 

in almost exactly half a decade during the 
month where the 45th president of the United 
States, Donald Trump, got inaugurated after 
the Russian interference rumors. Interestingly 
enough, the last time the novel managed to get 
that much attention before the inauguration of 
President Trump was when the United States 
initiated the Stop Online Piracy Act which 
caused an uproar within the worldwide web 
as many popular websites such as Google and 
Wikipedia organized a blackout in protest 
to what they saw to be a potential attack on 
Freedom of Speech. 
The relationship between cyberspace and 
dystopian fiction only seems to get stronger 
as even modern pieces of media explored 
narratives where artificial intelligence is 
used against the general public such as in 
“Terminator”. There is also the case of the 
infamous hacker group Anonymous, which 
orchestrated an attack in retaliation to the 
aforementioned online piracy act, who are 
well-known for the use of Guy Fawkes masks 
as imagery, an act inspired by the film and 
Alan Moore graphic novel, “V for Vendetta”. 
Often does art imitate the state of the world 
and society but the pattern that is seen in such 
art forms gives out a question begging to be 
answered: Could the paranoia of the modern 
age be merely the fears of Orwell’s war torn 
times reincarnated? If the assumption is 
correct, then how much have we truly moved 
past those times? One could only wonder.
Written by: Mohamad Motasem Almesri

�ملعرفة و �لتحكم: من �ل�سا�سات يف 1984 �إىل �لهو�تف �لذكية يف 2019

Knowledge and Control: From the Telescreens of 1984 to the Smart Phones of 2019
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Toronto, Ontario

Every year, thousands of people are 
driven from their homes because 
of war, insecurity, and persecution. 
Many seek refuge in Canada, a place 

where they can live in peace and build a better 
future for themselves and their families. Before 
they can do that, they have to navigate a legal 
process to determine their status in Canada. 
As asylum claims increase, we need to make 
sure our legal system can keep pace with the 
increased demand.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today 
announced that the federal government will 
provide a one-time investment of $26.8 
million for immigration and refugee legal 
aid for 20192020-. In Ontario, this funding 
is crucial at a time when provincial cuts 
have jeopardized these vital services. This 
investment will bring participating provinces 
up to 100 per cent funding for this year as 
we work on the long-term sustainability of 
legal aid. It will also help address an increase 
in asylum claims, so that claims for refugee 
protection continue to be determined fairly, 
efficiently, and in accordance with the law.
How we treat the most vulnerable among 
us defines who we are. The Government 

of Canada takes access to justice seriously, 
and is working to help reduce uncertainty so 
that those seeking asylum can focus instead 
on rebuilding their lives and raising their 
families.

Quote
“People seeking asylum in Canada often rely 
on legal aid to make sure their claims are 
processed fairly and efficiently. But in Ontario, 
provincial cuts have thrown these vital services 
into jeopardy. With today’s announcement, 
the federal government is stepping in. We’re 
standing up for people in Ontario, and making 
sure those seeking asylum have access to the 
legal services they need.”
The Rt. Hon. Justin Trudeau, Prime Minister 
of Canada
Quick Facts
The Government of Canada contributes to 
legal aid for immigration and refugee matters 
and criminal cases across the country.
Today’s announcement includes a one-time 
investment of $26.8 million for immigration 
and refugee legal aid services in Ontario ($25.7 
million), British Columbia ($1.16 million), 
and Manitoba ($0.02 million).

In Budget 2019, we invested $49.6 million 
over three years for immigration and refugee 
legal aid.

Individuals can make an asylum claim 
in Canada at a port of entry, at a Canada 
Border Services Agency inland office, or 
an Immigration, Refugees and Citizenship 
Canada inland office. Canada Border Services 
Agency or Immigration, Refugees and 
Citizenship Canada officials then determine 
if an individual is eligible to make an asylum 
claim in Canada.

Once an individual has been determined to be 
eligible to make a claim in Canada, they may 
have access to social assistance, education, 
health services, emergency housing and 
legal aid while a decision is pending on their 
claim.

Government of Canada

Increased legal support to help reduce 
delays for asylum claims

 TORONTO — Today, Premier Doug Ford
 issued the following statement on the fight
 against gun and gang violence in the City of

:Toronto

 Our government is doing everything in its"
 power to fight the recent episodes of gun
 and gang violence and protect law-abiding
 citizens. I'm proud we're taking the necessary
 steps today to give our men and women in
 uniform the extra boost they need to go after
 these violent criminals. They have our backs

".and we will always have theirs

 Our government is investing $25 million over"
 four years to support the fight against gun and
 gang violence in the City of Toronto. Mayor
 Tory and Chief Saunders have indicated a
 pressing need for the provincial contribution
 to the gun and gang fight to be used to
 support surge funding for anti-gun and gang
 police operations. Today, our government is
 delivering by taking the necessary steps to
 authorize up to $1.5 million of our contribution
 to be used to put boots on the ground where

".they are needed most to keep people safe

 In addition to the $25 million invested in"
 Toronto over four years, our government has
 also launched a province-wide strategy to
 dismantle gangs once and for all and ensure
 criminals who commit offences using firearms

".end up where they belong - behind bars

 I want to thank all of our frontline officers"

 who have been working tirelessly to respond
 to the recent wave of violence and keep violent
 criminals off our streets. We owe them a debt
 of gratitude. We will continue to work with
 our police to build on this important strategy

".in the coming weeks

 Government of Ontario

Statement from Premier Doug Ford on the Fight
Against Gun and Gang Violence

Biarritz, France
Today, the Prime Minister, Justin Trudeau, met 
with Emmanuel Macron, President of France.
Prime Minister Trudeau congratulated President 
Macron on a productive G7 Presidency. The 
Prime Minister and President recognized the 
important progress Canada and France have 
made in their successive G7 Presidencies in 
areas such as economic growth that benefits 
everyone, gender equality, protecting the 
environment, and peace and security around 
the world.  
They discussed the important contributions of 
the Gender Equality Advisory Council at the 
G7 and looked forward to advancing gender 
equality and women’s empowerment when 
France hosts the Beijing + 25 conference in 
2020. 
The leaders discussed key issues on the summit 
agenda, including their work on the global 
economy and international challenges such as 
Iran, fighting climate change and addressing 
the Amazon wildfires.  On China, the Prime 

Minister thanked the President for France’s 
support in advocating for the release of the 
two detained Canadians. They also discussed 
their shared concern over the situation in Hong 
Kong.

The Prime Minister welcomed France’s 
progress towards ratification of the Canada-
European Union Comprehensive Economic 
and Trade Agreement (CETA). The Prime 
Minister and the President looked forward to 
working together to maximize CETA’s benefits 
for the middle class, job creation and bilateral 
trade.

Prime Minister Trudeau and President Macron 
spoke about their shared vision to promote the 
responsible adoption of artificial intelligence 
(AI) and looked forward to their ongoing 
collaboration in this area.  The President 
thanked Canada for its generous contribution 
to the sixth replenishment of the Global Fund 
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria 
which France will host in the autumn. 

PMO Media Relations:

Prime Minister Justin Trudeau meets with President 
Emmanuel Macron of France

NEWS NEWS

Province Continues Funding for School 
Bus Driver Retention Program

TORONTO — Ontario is tackling the 
province's school bus driver shortage by 
continuing the School Bus Driver Retention 
Pilot Program this year. The program will 
help school bus operators across the province 
with driver retention and recruitment by 
rewarding school bus drivers who stay on the 
job throughout the year.

"The school bus driver shortage has been 
an ongoing issue that impacts students and 
families across Ontario," said Minister of 
Education, Stephen Lecce. "We're working 
together to keep our students safe as they travel 
to and from school and providing stability 
to parents by investing the highest levels in 
transportation."

Eligible school bus drivers could receive up 
to two separate retention bonuses of up to 
$1,000 (less applicable taxes) each, based 
on continuous employment over two periods 
between September to December 2019 
and January to June 2020. This program is 
intended to reduce driver turnover and make 

student transportation services more reliable 
for students and families.
The government will partner again with the 
Ontario School Bus Association (OSBA) and a 
service provider to facilitate the administration 
of bonus payments to eligible school bus 
drivers.
"We are very pleased to be partnering with the 
Ministry of Education to continue the School 
Bus Driver Retention Pilot Program into 
the next school year," said Chris Harwood, 
President of OSBA. "The government's 
support in this regard is a testament to the 
extraordinary efforts put forth each and every 
day by all professional school bus drivers to 
get kids to school safely, on-time and ready 
to learn."
Both OSBA and the Independent School Bus 
Operators Association (ISBOA) work closely 
and collaboratively on this initiative.
"Our members are very excited about an 
extension and the assistance this program 
brings to school bus driver recruitment and 
retention in Ontario," said Rob Murphy, 
President of ISBOA. "It reinforces the 
government's recognition of an essential 

public service within the overall education 
system for all students and families and will 
continue to add stability for our industry and 
support for our drivers as they take care of our 
precious cargo."

The School Bus Driver Retention Pilot Program 
is intended to alleviate the issue of driver 
shortage as the ministry undertakes a review 
of the student transportation funding formula 
to achieve a more efficient and accountable 
student transportation system in Ontario.
QUICK FACTS
• Each school day, more than 830,000 students 
are safely transported to and from school by 
school buses and school-purpose vehicles.
• In the 201920- school year, the government 
will invest more than $1 billion to support 
student transportation, a 10 per cent increase 
over the previous year.
• Ontario will invest up to $40 million to 
continue the School Bus Driver Retention 
Pilot Program in 201920-.
• Eligibility criteria for bonus payments to 
school bus drivers will remain the same as 
with previous periods.

Ontario Addresses School Bus Driver Shortage
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PETERBOROUGH — Ontario's 
government is keeping communities 
safe by investing $2.5 million 
for municipal Urban Search and 

Rescue, Chemical, Biological, Radiological, 
Nuclear and Explosive, and Hazardous 
Materials teams in six municipalities across 
the province. 

"When disaster strikes, Ontario families need 
to have confidence that help is on the way. 
That's why we're providing communities 
across the province with funding to respond 
quickly and effectively to large-scale and 
complex emergencies," said Sylvia Jones, 
Solicitor General. "First responders put 
their lives on the line each and every day to 
protect us. That's why we are committed to 
providing these brave men and women with 
the tools they need to keep our communities 
and our families safe."

Our government's investments will:

Provide funding for teams with specialized 
rescue skills to help when people are trapped 
in collapsed structures, assist with life-
saving operations and provide immediate 

medical assistance to survivors;

Provide funding for teams responding to 
incidents involving the uncontrolled release 
of chemicals, biological agents, radioactive 
and nuclear contamination or explosions 
that cause widespread damage; and

Enhance the province's ability to respond to 
provincial emergencies and lead educational 
and training programs to improve emergency 
response. 

When emergencies happen, local first 
responders are on the scene. When additional 
or more technical resources are required, the 
fire marshal coordinates and activates these 
specialized teams to assist local authorities. 
We are pleased the government is providing 
these teams with new and increased funding 
to help them better protect the communities 
they serve," said Jon Pegg, Ontario's 
Fire Marshal and Chief of Emergency 
Management. 

QUICK FACTS

The government’s investments will support 
10 specialized teams in North Bay, Ottawa, 

Peterborough, Thunder Bay, Toronto and 
Windsor.

These emergency response teams are 
operated by their municipalities and support 
provincial efforts through an agreement 
with the Office of the Fire Marshal and 
Emergency Management.

Today’s investments support initiatives that 
respond to recommendations made by the 
Elliot Lake inquiry.

Government of Canada 

Toronto home sales jump in July; 
prices rise as supply tightens

Toronto area condo sales surge amid 
lower borrowing costs

TORONTO -- The Greater Toronto Area's 
home price index was up 4.4 per cent last 
month as the supply of properties for sale 
tightened and the number of sales jumped 
24.3 per cent from July last year, the Toronto 
Real Estate Board reports.

The overall average selling price for properties 
in the Greater Toronto Area was up 3.2 per 
cent year-over-year to $806,755, TREB said 
in a monthly report issued Tuesday.

The number of properties sold increased 
to 8,595 from 6,916, with sales of all four 
categories of housing up by double digits.

"Broadly speaking, increased competition 
between buyers for available properties has 
resulted in relatively strong price growth above 
the rate of inflation for semi-detached houses, 
townhouses and condominium apartments," 
Jason Mercer, the real estate board's chief 
market analyst, said in a statement.

On the other hand, he said, sales of fully 

detached homes have been more affected by 
a stress test required for federally regulated 
mortgages and the average price for that 
category of housing was down 0.9 per cent 
overall.

In the City of Toronto itself, the average price 
for fully detached homes fell 9.1 per cent to 
$1.23 million, offsetting a 2.5 per cent increase 
in the surrounding 905 area to an average of 
$929,633.

TREB says that the supply of properties for 
sale in the Greater Toronto Area was also 
tighter than it was last year.

There were 14,393 new listings in the GTA 
during the month, up from 13,873 in July 
2018, but the total number of active listings at 
the end of July was down 9.1 per cent from a 
year ago.

TREB CEO John DiMichele said there's a 
growing demand for residential properties due 
to population growth.

"As more and more households come to 
terms with the stress test and move back into 
the market in the coming months and years, 
they could suffer from a chronically under-

supplied marketplace and an acceleration of 
home price growth to unsustainable levels," 
DiMichele predicted.

"Fortunately, policy makers have 
acknowledged the housing supply issue and 
are working toward solutions."

The board said it welcomes a move by 
Toronto Mayor John Tory and the city council, 
which instructed staff to report on ways to 
increase housing options in neighbourhoods 
that traditionally have had single-family 
dwellings.

TREB also said it supports provincial 
government consultations to "spur on and 
speed up" the development of different forms 
of housing.

BNN

Toronto home sales rise 24.3% in July; prices rise amid tighter supply Collège Boréal invited 
partners, clients, and students to a FREE community picnic/ 

barbecue on August 16th. at Huron Park Mississauga

Ontario Invests in Specialized Disaster Search and Rescue Teams
New Funding For First Responders Will Help Keep Communities Safe

ONTARIO EVENTS
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Ottawa, Ontario
Prime Minister Justin Trudeau met yesterday with United States 
Secretary of State Mike Pompeo.
The Prime Minister and Secretary of State reaffirmed the 
strength of the Canada-United States partnership, which will be 
further enhanced by the ratification of the new North American 
Free Trade Agreement.
The Prime Minister and Secretary of State discussed relations 
with China, including the continued arbitrary detention of 
two Canadians in China, and ongoing developments in Hong 
Kong.
The Prime Minister and Secretary of State shared views on 
a range of current global issues, including Venezuela, Iran, 
Ukraine, and Jammu and Kashmir. They also had an exchange 
on Canada-U.S. cooperation in the Arctic, with the Prime 
Minister reaffirming Canada’s longstanding position regarding 

Canadian sovereignty over the Northwest Passage.
The Prime Minister thanked the Secretary of State for coming 
to Ottawa, and said that he looked forward to seeing United 
States President Donald Trump at the upcoming G7 Summit in 
Biarritz, France.

PMO Media Relations

NEWS

Ottawa, Ontario

Prime Minister Justin Trudeau spoke today 
with United States President Donald Trump.

The Prime Minister and the President reaffirmed 
their support for the new North American 
Free Trade Agreement and welcomed ongoing 
work towards its ratification.

The two leaders also discussed relations with 
China, including the continued arbitrary 
detention of two Canadians and ongoing 
developments in Hong Kong.

The Prime Minister and the President discussed 
current challenges in the global economy and 

looked forward to deepening their discussion 
on this and other issues when they see each 
other at the upcoming G7 Summit in Biarritz, 
France.

PMO Media Relations

Prime Minister Justin Trudeau speaks with the President 
of the United States of America, Donald Trump

Province announces third round of 
funding to support implementation 
of recreational cannabis

Ontario is partnering with 
municipalities to combat the illegal cannabis 
market and keep our communities safe by 
providing municipalities with $6.74 million 
through the Ontario Cannabis Legalization 
Implementation Fund (OCLIF). The 
government is also investing $3.26 million 
to support municipalities with enhanced 
enforcement against illegal cannabis 
operations.

"Municipalities are important partners in 
the implementation of recreational cannabis 
legalization," said Rod Phillips, Minister of 
Finance. "We look forward to continuing 
to work together to protect our youth and 

communities and combat the illegal cannabis 
market."

OCLIF was announced in 2018 as a $40 
million initiative over two years to help 
municipalities with the implementation 
costs of recreational cannabis legalization. 
Earlier this year, the government provided 
municipalities with $30 million, and set 
aside $10 million to address costs from 
unforeseen circumstances related to the 
legalization of recreational cannabis with 
priority given to municipalities that did not 
opt-out of hosting cannabis retail stores.

Ontario is investing $3.06 million this year 
to help with enhanced enforcement through 
provincial joint forces cannabis enforcement 
teams, led by the Ontario Provincial Police. 
This is in addition to a targeted investment 
of $200,000 to the Toronto Police Service 
to support their efforts in combatting illegal 
cannabis operations in the City of Toronto.

"Enforcement teams work on a regional basis 
and are available to all municipalities and First 
Nations," Phillips said. "This collaborative 
approach enables law enforcement to target 
crime across the province in a coordinated, 
consistent way."

This week, the government is continuing 
to take a responsible approach to opening 
cannabis stores across Ontario, allowing 
private sector businesses to build a safe and 
convenient retail system to combat the illegal 
market, issuing up to 50 additional new 
cannabis store retail store authorizations.

 QUICK FACTS

The government has distributed the 
remaining $6.74 million in OCLIF funding 
on a per household basis to municipalities 
that did not opt-out of hosting retail stores 
as of January 22, 2019, adjusted so that 
each recipient municipality received at least 
$5,000.

Municipalities were provided a one-time 
opportunity to opt-out of permitting cannabis 
retail stores within their boundaries. The 
deadline to opt-out was January 22, 2019.

Municipalities must use the funding to pay 
for costs directly related to the legalization 
of recreational cannabis.

Recreational cannabis was legalized in 
Canada in October 2018

Ontario Helping Municipalities to Protect Youth
and Combat Illegal Cannabis Market

Priority Project Will Create New 
Canada Games Park and New Jobs 
in Niagara Region
NIAGARA — Ontario is supporting 

the 2021 Canada Games by committing to a 
cost-shared investment of $29 million for the 
construction of new sport facilities, which will 
support athletes and bring new jobs to Niagara 
region. 
"I am thrilled that our province is hosting 
the Games. For the Niagara region, hosting 
a national sport event is a tremendous 
opportunity to reap the economic and social 
rewards that come with it," said Lisa MacLeod, 
Minister of Tourism, Culture and Sport. "Not 
only will this project create an amazing, 
unforgettable experience for athletes, but new 
sport and recreation facilities will be enjoyed 
by residents of all ages and abilities."
Minister MacLeod announced today that 
Niagara Region's proposed 2021 Canada 
Games Infrastructure Project will be nominated 
for federal approval under the Investing 
in Canada Infrastructure Program (ICIP). 
Pending federal approval and contributions 
from other partners, provincial funding will 
support facilities at the Canada Games Park 
in Thorold; the Henley Rowing Centre in St. 
Catharines; baseball fields in Welland and 
Niagara Falls; softball fields in Grimsby, West 
Lincoln, and Wainfleet; and upgrades to its 
cycling course. 
"We are elated that the provincial government 
has committed their support for additional 
infrastructure funding for the 2021 Canada 
Games," said Doug Hamilton, Board Chair for 
the Niagara 2021 Host Society. "New facilities 

will enable us to provide a phenomenal 
experience and leave a transformative legacy 
for our entire community to enjoy for many 
years to come." 
The 2021 Canada Games facilities in Niagara 
are a priority for the province, having 
previously invested $10.35 million. The 2021 
Canada Games has already raised significant 
funding, and the Games themselves will cover 
$47 million of the projected $105 million total 
cost for the Games.
The next step is for the federal government 
to review the project and make final funding 
decisions to match the $29 million contribution 
of the provicial govenrment. With tight 
construction timelines to be ready for the 
summer of 2021, the provincial government 
urged their federal counterparts to signal their 
intent as soon as possible to make this vital 
sport and recreational infrastructure a reality 
for the Canada Summer Games, Niagara 
Region, and the benefit of all Ontarians.
"Participation in sport contributes to better 
health, provides role models for the pursuit 
of personal excellence, exemplifies the value 
of teamwork and builds community pride," 
said Laurie Scott, Minister of Infrastructure. 
"To support these goals, our government 
is investing in programs and initiatives 
that promote active recreation and athlete 
development for people of all abilities." 
Ontario's government is taking a people-first 
approach to culture and sport. Working with 
agencies, community partners and businesses, 
the province is making strategic investments 
to make Ontario the best place to play and be 
active. 

QUICK FACTS
The Investing in Canada Infrastructure Program 
is a $30-billion, 10-year infrastructure program 
cost-shared between federal, provincial and 
municipal governments. The funding is spread 
across four streams: rural and northern, public 
transit, community, culture and recreation and 
green.
The Canada Games are held every two years, 
alternating between winter and summer games, 
and involve athletes from every province 
and territory. The 2021 Games will welcome 
5,000 participants and are expected to be the 
largest Canada Games ever with over 200,000 
spectators from across the country.
For the 2021 Games, Ontario has already 
committed $3 million in capital funding and 
$7.35 million in operating funding for a total 
of $10.35 million.
Team Ontario is supported by the Ontario 
government through its Games Ontario 
program, which delivers or supports multi-
sport events, including the Ontario Winter and 
Summer Games for youth, the Ontario 55+ 
Summer and Winter Games and the Ontario 
Parasport Games

Ontario Supporting New Sport Facilities for 2021 Canada Games

Prime Minister Justin Trudeau meets with the
 United States Secretary of State Mike Pompeo
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Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued 
the following statement on Eid al-Adha:
“Today, Muslims in Canada and around the world 
mark the end of the Hajj and celebrate Eid al-
Adha, also known as the Feast of Sacrifice.
“Eid al-Adha is a time for families and loved 
ones to come together to pray, share a meal, and 
celebrate life’s blessings.
“It is also a chance to reflect on values like 
community service, compassion, and generosity. 
Whether supporting a local charity or being there 
for neighbours in need, Muslim Canadians show 
us the best of those values all year round.
“Today, let’s celebrate Canada’s Muslim 

communities, and the many contributions they 
make to shape our country for the better.
“On behalf of our family, Sophie and I wish all 
those celebrating a wonderful Eid al-Adha.
“Eid Mubarak!”   

Government of Canada 

Statement by the Prime Minister on Eid Al-Adha

Prime Minister Justin Trudeau meets with 
Chancellor Angela Merkel of Germany

Biarritz, France
Today, the Prime Minister, Justin Trudeau, met 
with Angela Merkel, Chancellor of Germany.
Prime Minister Trudeau and Chancellor Merkel 
reviewed the key issues under discussion at the 
G7, including current challenges in the global 
economy and international security.
The leaders discussed Iran and agreed on the 
importance of the Joint and Comprehensive Plan 
of Action and the need for de-escalation. The 
Prime Minister and the Chancellor also discussed 
their support for Ukraine and stressed the 
importance of reform, noting the strong mandate 
in this regard following the recent presidential 
and parliamentary elections.

The two leaders also discussed the imperative of 
fighting climate change. They expressed concern 
with the wildfires in the Amazon as an international 
crisis to be addressed throughout the G7. 

PMO Media Relations:

Biarritz, France

The Prime Minister, Justin Trudeau, 
today concluded his participation at 
the G7 Leaders’ Summit in Biarritz, 
France.

In discussions on the global economy with 
G7 leaders, Prime Minister Trudeau stressed 
the need for leaders to work together to 
build economies that work for everyone and 
strengthen the middle class. He underscored 
the importance of the rules-based international 
order in supporting growth and opportunities 
for people around the world to share in a better 
future.
The G7 leaders also agreed to Prime Minister 
Trudeau's initiative to task their Finance 
Ministers to report back to their leaders on 
the state of the global economy, so countries 
can take concerted action to address signs of 
risk and ensure stable, sustained growth for 
people.
G7 leaders agreed to work in partnership with 
African leaders to support transformation, 
growth, shared prosperity in Africa. The 
Prime Minister announced several initiatives, 
including funding in support of the Affirmative 
Finance Action for Women in Africa initiative 
to help women entrepreneurs succeed by 
providing them with access to financing to 
start their own businesses.
During the Summit, leaders discussed the 
importance of advancing gender equality and 
women’s empowerment.
Canada joined the Biarritz Partnership on 
Gender Equality which highlighted the 
progress being made by Canada on policy and 
legislative measures needed to further address 
inequalities in Canada and abroad. Leaders 
agreed to concrete actions in response to the 
recommendations of the G7 Gender Equality 
Advisory Council, which was launched for the 
first time by Canada in 2018, and continued 

by France in 2019.

Prime Minister Trudeau also announced 
$179.2 million in investments to support 
quality education for women and girls living in 
crisis, conflict-affected and fragile states. This 
funding completes Canada’s commitment as 
part of the $3.8 billion mobilized at the G7 
Summit in Charlevoix, Quebec in 2018 – the 
largest in history.

A key theme of the Summit was the importance 
of addressing climate change, biodiversity and 
oceans.

The Prime Minister stressed the urgent need 
for collective action to tackle the climate 
crisis and protect our shared environment. 
He announced an important set of projects 
to support global climate action including 
continued strong support for the Green 
Climate Fund. He also underscored Canada’s 
leadership to safeguard our world’s oceans, 
coasts, and coastal communities, and called on 
others to come together to protect these shared 
resources. Canada welcomed France’s work 
to encourage coalitions on environmental 

issues.
During the Summit, leaders discussed the 
opportunities that artificial intelligence offers 
our economies and societies. The Prime 
Minister spoke about the importance of the 
responsible development of human-centric 
approaches to artificial intelligence, The Prime 
Minister advanced a new Global Partnership 
on AI, an initiative created by Canada and 
France, and developed in partnership with 
other countries and the OECD.
The Prime Minister announced $15 million to 
help fight the fires in the Amazon.
In addition to the discussion regarding the 
wildfires in the Amazon, the Prime Minister 
and his G7 counterparts also discussed efforts 
to address key regional and global challenges, 
including Russia and ongoing reform efforts 
in Ukraine, as well as the crisis in Venezuela. 
The Prime Minister thanked the Leaders for 
their support in advocating for the release of 
the detained Canadians Michael Spavor and 
Michael Kovrig in China.

PMO Media Relations

Prime Minister concludes productive G7 Leaders’ Summit in France

OTTAWA (Reuters) - Canada’s economy grew 
much more than expected in the second quarter, 
official data showed on Friday, providing a boost 
to Prime Minister Justin Trudeau as he prepares 
to fight a tough re-election campaign in October.
Statistics Canada said the economy expanded at 
an annualized rate of 3.7% in the second quarter, 
higher than the 2.3% the Bank of Canada had 
predicted in July and the 3.0% estimated by 
analysts in a Reuters poll.
Polls show Trudeau’s Liberals face a tight 
election race against the Conservatives, who have 
promised to make the economy and affordability 
a cornerstone of their campaign.
Trudeau came to power in 2015 promising to run 
modest budget deficits over four years as Ottawa 
invested more in the economy and boosted social 
spending.
Finance Minister Bill Morneau said the growth data 
showed the government’s policies were paying off.

“Investing in Canadians works. Today’s 
economic statistics confirm Canada’s strong 
record of growth under our government,” he said 
on Twitter. “By making it easier for businesses 
to invest and putting more money in the pockets 
of hard-working families, we’re moving Canada 
forward.”
The Bank of Canada is to release its next interest 
rate decision on Sept. 4 and most analysts think it 
will not move.
Chances of the Bank of Canada holding rates 
steady on Wednesday edged up to 88% from 
83.7% before the data was released, the overnight 
index swaps market indicated.
The Canadian dollar strengthened on the news, 
rising to C$1.3247 or 75.49 U.S. cents.
Canada’s second-quarter growth also outpaced 
that of the United States, its largest trading 
partner, which had an increase of 2.0% in the 
same quarter, Statscan said.

Strong Canadian economy gives Trudeau
a boost ahead of election race
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