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Prime Minister concludes productive G7 Leaders’ Summit in France

لقاء �صحفي هام مع القن�صل العام للإمارات يف تورونتو
 �أهم معر�ض دويل يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا2020 دبي تنظم �إك�سبو
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�شخ�صية العدد

لقاء هام مع
القن�صل العام للإمارات يف
تورنتو:
�إك�سبو  2020يف دبي

�أهم معر�ض دويل
مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
�ضمن لقائه مع جملة وموقع �أيام كندية ،قال �سعادة �سلطان علي
احلربي القن�صل العام لدولة الإمارات العربية املتحدة يف تورنتو
ب�أن �أنظار االقت�صاديني ورجال الأعمال من كافة �أنحاء العامل تتجه
باهتمام بالغ نحو دبي التي ت�ست�ضيف معر�ض �إك�سبو الدويل 2020
بو�صفه واحد ًا من �أهم الأحداث االقت�صادية حول العامل ،حيث يعقد
للمرة الأوىل مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا.
وقد �أجرت �أيام كندية احلوار التايل مع �سعادته:
 )1ما الهدف من �إن�شاء القن�صلية العامة لدولة الإمارات
العربية املتحدة يف تورنتو وما هي الأدوار الرئي�سية التي
تقوم بها القن�صلية؟
• يف عام � 2014أعلن �سمو ال�شيخ عبد اهلل بن زايد �آل نهيان
وزير اخلارجية والتعاون الدويل ومعايل جون بريد وزير اخلارجية
الكندي الأ�سبق عن قرار �إن�شاء القن�صلية العامة لدولة الإمارات
العربية املتحدة يف تورونتو ،حيث با�شرت �أعمالها يف مايو عام
 .2015وقد مت اختيار تورنتو لتكون مقر ًا للقن�صلية العامة ،للأهمية
االقت�صادية واجلغرافية التي متتاز بها مدينة تورنتو ومقاطعة
�أونتاريو عموما على م�ستوى كندا؛ وذلك �إىل جانب �سفارة الدولة
يف �أوتاو .ومن الأهداف الرئي�سية لإن�شاء القن�صلية العامة يف تورنتو
العمل على تعزيز العالقات االقت�صادية ،وتن�شيط اال�ستثمار بني
البلدين ال�صديقني .جاء ذلك يف �إطار العالقات اال�سرتاتيجية بني
دولة الإمارات وكندا ،وازدهار الن�شاط االقت�صادي واال�ستثماري بني
البلدين ب�صورة متوا�صلة خالل الفرتة املا�ضية.
 )2كيف ُتقيمون العالقات االقت�صادية بني دولة الإمارات
وكندا يف هذه املرحلة ،وما حجم التبادل التجاري بني
البلدين؟
• دولة الإمارات هي ال�شريك اال�سرتاتيجي الأهم والأكرب
اقت�صادي ًا بالن�سبة لكندا يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا .وقد بلغت اال�ستثمارات الإماراتية يف كندا �أكرث من 20
مليار دوالر كندي ،ومعظمها يف جمال الطاقة والطاقة املتجددة
والبيرتوكيماويات .وبرزت م�ؤ�شرات كثرية يف ال�سنوات الأخرية
على تطور كبري يف العالقات ومنها تنامي حجم اال�ستثمار والتبادل
التجاري بني الطرفني.
 )3كيف تنظرون �إىل م�ستقبل العالقات االقت�صادية مع
كندا؟
• ت�شهد العالقات الإماراتية الكندية تطور ًا م�ستمر ًا وخا�صة يف
اجلانب االقت�صادي ،و�أعتقد ب�أن هناك كثري من نقاط االلتقاء
والر�ؤية امل�ستقبلية امل�شرتكة التي جتمع بني البلدين خا�صة فيما
يتعلق مبجاالت اال�ستثمار اخلارجي املبا�شر من خالل قطاعات:
التكنولوجيا ،والطاقة املتجددة ،والف�ضاء ،والقطاع العقاري،
وغريها .ومن الأمثلة املهمة على ذلك :افتتاح مكتب الرتويج العقاري
يف تورنتو التابع ل�شركة دبي لينك بالتعاون مع دائرة الأرا�ضي
والأمالك يف حكومة دبي – يف نهاية ال�شهر املا�ضي (يوليو .)2019

و�أي�ض ًا ووفق ًا للدرا�سات واالح�صائيات تبني عملي ًا ب�أن امل�ستثمرين
الكنديني ي�ساهمون بح�صة جيدة من �سوق دبي العقاري من خالل
ا�ستثمارات ت�صل قيمتها �إىل  6.2مليار دوالر .ومن املتوقع زيادة
اال�ستثمارات يف املجال العقاري م�ستقب ًال ب�صورة ملحوظة ،وكذلك
بالن�سبة ملختلف القطاعات ذات الأهمية بالن�سبة للبلدين.
 )4العامل �سيلتقي يف دبي اك�سبو  2020وحدث كبري
بهذا احلجم ،ال بد �أن ثمة ر�سالة كبرية �ستوجهها دولة
الإمارات للعامل ،هل لكم �أن ُتطلعونا عليها؟
• معر�ض "�إك�سبو  "2020دبي يعد �أول حدث دويل �ضخم يقام يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ،و�سي�ست�ضيف �إك�سبو
 190دولة على مدى  173يوما �إذ ينطلق يف �أكتوبر  2020وي�ستمر
حتى �أبريل � .2021سيت�ضمن هذا احلدث العاملي الفريد معرو�ضات
و�إبداعات وابتكارات رائدة مبختلف املجاالت ،فهو يحتفي بالثقافة
والعمل امل�شرتك واالبتكار .كما ميكن فهم الر�سالة من هذا احلدث
من خالل ال�شعار الذي مت اختياره" توا�صل العقول ..و�صنع امل�ستقبل"
كعنوان حلملة ا�ست�ضافة "معر�ض اك�سبو الدويل  "2020يف دبي.
وكما هو معلوم ،يقام معر�ض اك�سبو الدويل كل خم�س �سنوات
وي�ستمر لفرتة �أق�صاها � 6أ�شهر حيث ي�ستقطب ماليني الزوار
من �أنحاء العامل .على مدى تاريخ تنظيم معار�ض اك�سبو الدولية
مل يتم ا�ست�ضافتها من قبل يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
وجنوب �آ�سيا .وحتظى دولة الإمارات العربية املتحدة بالقدرات
اللوج�ستية الكافية ال�ست�ضافة هذا احلدث الدويل ,حيث ميكن
لثلثي �سكان العامل الو�صول �إىل دبي خالل مدة ال تتجاوز � 8ساعات
�سفر بالطائرة مع العلم �أن الإمارة ت�ست�ضيف ماليني الزوار �سنوي ًا.
و�سيتجاوز عدد احلجوزات الفندقية � 80ألف غرفة �ستكون جاهزة
لتقدمي �أف�ضل �سبل الراحة للنزالء خالل فرتة انعقاد املعر�ض،
ناهيك عما تتيحه الإمارة من �إمكانية توا�صل منقطعة النظري،
وخدمات لوج�ستية رفيعة امل�ستوى ،بالإ�ضافة �إىل البنية التحتية ذات
الطراز العاملي ,والتي تعد يف جمملها الأ�سا�س الرا�سخ الذي يرتكز
عليه ملف اال�ست�ضافة.
 )5لدينا �س�ؤال حول حجم النمو الإقت�صادي الذي ميكن
�أن ينجم عن هذا احلدث الإقت�صادي الأبرز عاملي ًا و�س�ؤال
�سواء على �صعيد
�أخر عن العائدات الإ�ستثمارية املتوقعة
ً
دولة الإمارات العربية املتحدة� ،أو على �صعيد منطقة
اخلليج العربي وال�شرق الأو�سط ب�صورة عامة ،خا�صة و�أن
املنطقة متر مبخا�ضات �إقت�صادية �صعبة؟
• ح�سب التقديرات يدعم �إك�سبو االقت�صاد الإماراتي ب�إجمايل
قيمة م�ضافة تبلغ  122.6مليار درهم بني عامي  2013و،2031
ويوفر ع�شرات الآالف من الوظائف مبختلف املجاالت .وال يقف
حجم اال�ستفادة عند حدود دولة الإمارات بل من املتوقع �أن تعم
الفائدة لت�شمل كافة �شركائها التجاريني واملنطقة عموم ًا من هذا
احلدث الدويل الهام.

 )6كما تعلمون �سعادتكم ،الدول امل�ؤثرة على ال�ساحة
الدولية ت�سعى لدعم الطبقة الو�سطى يف جمتمعاتها وقد
عرب عن ذلك جلي ًا ال�سيد جو�سنت ترودو رئي�س الوزراء
الكندي يف الإجتماع الأخري لدول ال�سبع الكبار الذي عقد
منذ �أيام يف فرن�سا ،هل تعتقدون �أن دبي �إك�سبو �سي�شكل
منعطف ًا �إقت�صادي ًا رائد ًا خللق فر�ص عمل حقيقية وحتديد ًا
لدعم الطبقة الو�سطى ل�شعوب املنطقة العربية؟
• �س�ؤالكم وجيه للغاية� ،إن حدث ًا على هذا امل�ستوى من الأهمية
�سي�ؤدي �إىل توفري ع�شرات الآالف من الفر�ص يف خمتلف املجاالت.
وال �شك ب�أن الطبقة الو�سطى �ضمن �أولويات دولة الإمارات التي
حتر�ص على توفري �سبل العي�ش الكرمي لكل من يعي�ش على �أر�ضها،
وت�سهم امل�شاريع الكثرية املرتبطة ب�إك�سبو يف ذلك .و�سيتبنى �إك�سبو
� 2020شعارات �أخرى للم�ستقبل �أهمها .١ :التنقل� :إذ �سيتيح �إك�سبو
 2020تداوال �أكرب للمعرفة والأفكار والب�ضائع .ويتيح �إك�سبو 2020
لزواره الغو�ص يف �أعماق املحيطات والتحليق يف الف�ضاء الكت�ساب
ر�ؤى متعمقة ،حول التقدم يف جمال التوا�صل الرقمي خدمة للب�شرية
 .٢الفر�ص� :إذ ي�سعى �إك�سبو  2020لإطالق العنان لإمكانات الأفراد
واملجتمعات بكثري من الو�سائل للتفكري خارج ال�صندوق وا�ستخدام
�أدوات غري اعتيادية حلل امل�شكالت .فالكل ميتلك القدرة على
ر�سم م�ستقبل الغد .٣ .اال�ستدامة  :فمع تزايد �سكان كوكبنا ،يتبنى
�إك�سبو  2020ق�ضايا �أ�سا�سية حتقق ذلك من خالل احللول الرائدة
يف جمال املوارد البديلة للطعام واملاء والطاقة النظيفة واملتجددة.
وبالتايل ي�ضعنا على من�صة التفكري يف كيفية احلفاظ على كوكبنا
للأجيال املقبلة.
 )7هل هناك من ر�سالة تودون توجيهها للقطاعني العام
واخلا�ص يف كندا ولل�شعب الكندي عموم ًا مبنا�سبة حدث
دبي الإقت�صادي الأبرز� ،إك�سبو 2020؟
• بالت�أكيد ،وي�سعدين من خالل لقائي معكم الت�أكيد ب�أنني:
"�أت�شرف بدعوة �أ�صدقائنا الكنديني لزيارة �إك�سبو  2020بو�صفه
احلدث الأهم والأبرز ،وكذلك رجال الأعمال وامل�ستثمرين النتهاز
هذه الفر�صة لالطالع عن قرب على التجربة الإماراتية والثقافة
الإماراتية والفر�ص اال�ستثمارية .و�أنا على ثقة ب�أن ذلك �سيعني
بالن�سبة للكثريين نقطة حتول نحو حتقيق مزيد من النجاح".
ويف نهاية اللقاء تَقدم موقع وجملة �أيام كندية بال�شكر اجلزيل ل�سعادة
القن�صل على �إتاحة الفر�صة لهذا اللقاء وعلى الو�ضوح وال�شفافية.
وعرب "�أيام كندية" عن �أمنياته ب�أن تتكلل اجلهود املبذولة لإجناح
معر�ض �إك�سبو دبي بكل النجاح والريادة وهنا يحدونا �أمل كبري
ب�أن تنعك�س هذه الأحداث االقت�صادية املهمة باخلري والرفاه على
�شعب الإمارات و�شعوب املنطقة العربية و�شعوب العامل كافة.
�أجرى هذا اللقاء الكاتب معتز �أبو كالم رئي�س حترير جملة
وموقع �أيام كندية يوم الأربعاء  2019-08-28يف مقر
قن�صلية دولة الإمارات العربية املتحدة يف تورونتو  -كندا

�أخبار
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رئي�س الوزراء
يختتم قمة قادة
جمموعة ال�سبع
املثمرة يف فرن�سا

ان�ضمت كندا لل�شراكة مع  Biarritzب�ش�أن امل�ساواة بني اجلن�سني،
بياريتز  ،فرن�سا
اختتم رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو اليوم م�شاركته يف قمة قادة والتي �أبرزت التقدم الذي حترزه كندا ب�ش�أن مو�ضوع ال�سيا�سة
والت�شريع املطلوب ملزيد من معاجلة عدم امل�ساواة يف كندا واخلارج.
جمموعة ال�سبع يف بياريتز يف فرن�سا.
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خالل القمة  ،ناق�ش القادة الفر�ص التي يوفرها الذكاء اال�صطناعي
القت�صاداتنا وجمتمعاتنا .وحتدث رئي�س الوزراء عن �أهمية
التطوير امل�س�ؤول للنهج التي تركز على الإن�سان يف جمال الذكاء
اال�صطناعي.
ودفع رئي�س الوزراء قدم ًا �إىل �شراكة عاملية جديدة ب�ش�أن الذكاء
اال�صطناعى ،وهي مبادرة �أن�ش�أتها كندا وفرن�سا  ،ومت تطويرها
بال�شراكة مع بلدان �أخرى ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
الإقت�صادي.

ويف مناق�شات حول االقت�صاد العاملي مع قادة جمموعة ال�سبع � ،شدد وقد وافق القادة على اتخاذ �إجراءات ملمو�سة ردا على تو�صيات
رئي�س الوزراء ترودو على �ضرورة �أن يعمل القادة مع ًا لبناء اقت�صادات جمل�س اال�ست�شاريني للم�ساواة بني اجلن�سني ،الذي �أُطلق لأول مرة
تعمل من �أجل اجلميع وتعزيز الطبقة الو�سطى .و�أكد على �أهمية من قبل كندا عام  ،2018وتابعته فرن�سا عام .2019
النظام الدويل القائم على القواعد يف دعم النمو والفر�ص املتاحة كما �أعلن رئي�س الوزراء ترودو عن ا�ستثمار مبلغ  179.2مليون دوالر
لدعم التعليم للن�ساء والبنات الالتي يع�شن يف �أزمات حرجة .هذا
للنا�س يف جميع �أنحاء العامل من �أجل م�ستقبل �أف�ضل.
كما وافق قادة جمموعة ال�سبع على مبادرة رئي�س الوزراء ترودو التمويل يكمل �إلتزام كندا كجزء من  3.8مليار دوالر مت تعبئتها يف �أعلن رئي�س الوزراء عن  15مليون دوالر للم�ساعدة يف مكافحة
لوزراء املالية لإبالغ زعمائهم بو�ضع االقت�صاد العاملي ،حتى يتمكنوا قمة جمموعة ال�سبع يف �شارليفوا  ،كيبيك عام  - 2018وهو الأكرب احلرائق يف منطقة الأمازون.
من اتخاذ �إجراءات متظافرة ملعاجلة م�ؤ�شرات اخلطر و�ضمان منو يف التاريخ.
وبالإ�ضافة �إىل النقا�ش حول حرائق الغابات يف الأمازون  ،ناق�ش
م�ستقر ودائم لل�شعوب.
وكان املو�ضوع الرئي�سي للقمة هو �أهمية معاجلة تغري املناخ والتنوع رئي�س الوزراء ونظرائه يف جمموعة ال�سبع اجلهود املبذولة ملواجهة
اتفق قادة جمموعة ال�سبع على العمل مع القادة الأفارقة لدعم البيولوجي واملحيطات.
التحديات الإقليمية والعاملية الرئي�سية  ،مبا يف ذلك رو�سيا وجهود
التحول والنمو واالزدهار امل�شرتك يف �أفريقيا .كما و�أعلن رئي�س كما و�أكد رئي�س الوزراء على �ضرورة العمل اجلماعي ملعاجلة �أزمة الإ�صالح اجلارية يف �أوكرانيا  ،وكذلك الأزمة يف فنزويال.
الوزراء عن العديد من املبادرات  ،مبا يف ذلك التمويل لدعم مبادرة املناخ وحماية بيئتنا امل�شرتكة .و�أعلن عن حزمة مهمة من امل�شاريع ثم �شكر رئي�س الوزراء القادة على دعمهم يف �إطالق �سراح الكنديني
العمل الإيجابي من �أجل املر�أة يف �أفريقيا مل�ساعدة رائدات الأعمال لدعم العمل املناخي العاملي وا�ستمرار الدعم القوي ل�صندوق املناخ مايكل �سبافور ومايكل كوفريج املحتجزين يف ال�صني.
من خالل توفري �إمكانية احل�صول على التمويل لبدء �أعمالهن الأخ�ضر .كما �أكد على ريادة كندا يف حماية حميطات العامل ،
املكتب الإعالمي لرئي�س الوزراء
التجارية اخلا�صة.
وال�سواحل ،واملجتمعات ال�ساحلية  ،وغريها.
الرتجمة العربية
وناق�ش القادة خالل القمة� ،أهمية النهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني كما ورحبت كندا قيام فرن�سا بت�شجيع التحالفات يف الق�ضايا
ومتكني املر�أة.

معتز �أبوكالم � /أيام كندية

البيئية.

رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو يلتقي برئي�س فرن�سا �إميانويل ماكرون
بياريتز  ،فرن�سا

الدعوة �إىل �إطالق �سراح الكنديني املحتجزين .كما ناق�شوا قلقهم
امل�شرتك ب�ش�أن الو�ضع يف هونغ كونغ.

التقى اليوم  ،رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو ،مع �إميانويل ماكرون،
رحب رئي�س الوزراء بالتقدم الذي �أحرزته فرن�سا بالت�صديق على
رئي�س فرن�سا.
االتفاقية االقت�صادية والتجارية ال�شاملة بني كندا واالحتاد الأوروبي
هن�أ رئي�س الوزراء ترودو الرئي�س ماكرون بالرئا�سة املثمرة ملجموعة
( .)CETAويتطلع رئي�س الوزراء والرئي�س �إىل العمل معا
ال�سبع� .أقر رئي�س الوزراء والرئي�س بالتقدم املهم الذي �أحرزته
لزيادة فوائد  CETAل�صالح الطبقة الو�سطى وخلق فر�ص العمل
كندا وفرن�سا يف جناحهم يف تر�أ�س جمموعة ال�سبع يف جماالت مثل
والتجارة الثنائية.
النمو االقت�صادي الذي ينعك�س بالفائدة على اجلميع وامل�ساواة بني
حتدث رئي�س الوزراء ترودو والرئي�س ماكرون عن ر�ؤيتهم امل�شرتكة
اجلن�سني وحماية البيئة وال�سالم والأمن يف جميع �أنحاء العامل.
لتعزيز تبني الذكاء اال�صطناعي ( )AIوتطلعوا �إىل تعاونهم
ناق�شوا �أهمية املجل�س اال�ست�شاري للم�ساواة بني اجلن�سني يف جمموعة
امل�ستمر يف هذا املجال .و�شكر الرئي�س كندا على م�ساهمتها ال�سخية
ال�سبع وتطلعوا �إىل تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املر�أة عندما
يف جتديد موارد ال�صندوق العاملي ملكافحة الإيدز وال�سل واملالريا
ت�ست�ضيف فرن�سا م�ؤمتر (بيكني  )25 +يف عام .2020
الذي �ست�ست�ضيفه فرن�سا يف ف�صل اخلريف.
ناق�ش القادة الق�ضايا الرئي�سية على جدول �أعمال القمة  ،مبا يف
املكتب الإعالمي لرئي�س الوزراء:
ذلك عملهم يف االقت�صاد العاملي والتحديات الدولية يف �إيران ،
الرتجمة العربية
ومكافحة تغري املناخ والت�صدي حلرائق الأمازون الربية.
وفيما يتعلق بال�صني� ،شكر رئي�س الوزراء الرئي�س على دعم فرن�سا
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رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو يتحدث مع رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية دونالد ترامب
ناق�ش رئي�س الوزراء والرئي�س التحديات احلالية يف االقت�صاد
�أوتاوا � ،أونتاريو
حتدث رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو اليوم مع رئي�س الواليات العاملي وتطلعوا �إىل تعميق مناق�شتهم حول هذه امل�س�ألة وغريها
املتحدة دونالد ترامب� .أكد رئي�س الوزراء والرئي�س جمدد ًا دعمهما عندما يرون بع�ضهم البع�ض يف قمة  G7القادمة يف بياريتز،
التفاقية التجارة احلرة لأمريكا ال�شمالية اجلديدة ورحبوا بالعمل فرن�سا.
املكتب الإعالمي لرئي�س الوزراء
اجلاري من �أجل الت�صديق عليه.
الرتجمة العربية:
وناق�ش الزعيمان العالقات مع ال�صني ،مبا يف ذلك االعتقال
التع�سفي امل�ستمر للكنديني والتطورات امل�ستمرة يف هونغ كونغ.
معتز �أبوكالم� /أيام كندية

رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو يلتقي وزير خارجية الواليات املتحدة مايك بومبيو
�أوتاوا � ،أونتاريو
التقى رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو �أم�س مع وزير خارجية الواليات
املتحدة مايك بومبيو.
�أكد رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية من جديد على قوة ال�شراكة بني
كندا والواليات املتحدة  ،والتي �سوف تتعزز �أكرث بالت�صديق على
اتفاقية التجارة احلرة لأمريكا ال�شمالية اجلديدة.
ناق�ش رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية العالقات مع ال�صني  ،مبا يف

مررت بدم�شق..

ذلك ا�ستمرار االحتجاز التع�سفي الثنني من الكنديني يف ال�صني� ،شكر رئي�س الوزراء وزير اخلارجية لزيارته �أوتاوا  ،وقال �إنه يتطلع
والتطورات امل�ستمرة يف هونغ كونغ.
للقاء رئي�س الواليات املتحدة دونالد ترامب يف قمة جمموعة ال�سبع
تبادل رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية وجهات النظر حول جمموعة املقبلة يف بياريتز ،فرن�سا.
من الق�ضايا العاملية احلالية ،مبا يف ذلك فنزويال و�إيران و�أوكرانيا
مكتب رئي�س الوزراء
وجامو وك�شمري .كما تبادال التعاون بني كندا والواليات املتحدة يف
الرتجمة العربية
القطب ال�شمايل ،حيث جدد رئي�س الوزراء ت�أكيد موقف كندا طويل
الأمد فيما يتعلق بال�سيادة الكندية على املمر ال�شمايل الغربي.
معتز �أبوكالم � /أيام كندية

بيان رئي�س الوزراء مبنا�سبة عيد الأ�ضحى املبارك
�أوتاوا � ،أونتاريو
�أ�صدر رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو اليوم البيان التايل مبنا�سبة
عيد الأ�ضحى:
"اليوم ،يحتفل امل�سلمون يف كندا وحول العامل ب�إنق�ضاء مو�سم
احلج وقدوم عيد الأ�ضحى.
«عيد الأ�ضحى» هو الوقت املنا�سب للعائالت والأحباء لاللتقاء
لل�صالة وم�شاركة الطعام واالحتفال بربكات احلياة.

تغطية مبا�شرة من مدينة "دم�شق" الأمريكية ومقالة وجدانية حية
بقلم ال�صديق �ضياء الأتا�سي رئي�س املجل�س ال�سوري الكندي للفنون،
خ�ص بها م�شكور ًا ُقراء �أيام كندية .كلما �سنحت يل الفر�صة �أ�سافر من
مي�سي�ساغا يف كندا �إىل وا�شنطن عا�صمة الواليات املتحدة الأمريكية
لر�ؤية �أهلي و ق�ضاء بع�ض الوقت معهم� ،أحيان ًا �أ�سافر بالطائرة و �أحيان ًا
بال�سيارة فالطريق ممتع و جميل و مير مبدن �صغرية �ساحرة و كبرية
عامرة .من هذه املدن مدينة دم�شق التي تقع يف والية مرييالند و تبعد
حوايل  ٦٠كيلومرت عن العا�صمة وا�شنطن و يبلغ عدد �سكانها حوايل
� ١٥ألف ن�سمة .ت�أ�س�ست دم�شق �سنة  ١٨١٦يف عهد الرئي�س الأمريكي
الرابع جيم�س مادي�سون و �أ�س�سها ال�سيد �إدوارد هاغي�س و �سماها
دم�شق تيمن ًا بدم�شق ال�سورية  .اليوم دم�شق �صنفت واحدة من �أف�ضل
املدن الأمريكية للعي�ش بح�سب جملة () Money Magazine
و مدار�سها تعترب من املدار�س ذات الرتتيب العايل يف جودة التعليم
ب�أمريكا .توقفت فيها للإ�سرتاحة بع�ض الوقت و �شجعني على ذلك
طلب �صديقي معتز �أبو كالم للقيام ب�إ�ستك�شاف تلك املدينة وقد مل�ست
مبا�شرة الفرق بني دم�شق العربية  ،دم�شق التاريخ و احل�ضارة و بني
دم�شق الأمريكية الهجينة ،فال رائحة اليا�سمني و ال هوى بردى و ال
�شموخ قا�سيون و ال وجوه �أهل بلدي الطيبة ،و �شتان بني بوز اجلدي
وماكدونالدز و �شتان بني بوظة بكدا�ش و بوظة بني وجريي!
مهما الزمان �ضامها ف�إن دم�شق ال�شام �أ�صيلة و �ستبقى �أ�صيلة.
خا�ص ملجلة �أيام كندية
�ضياء الأتا�سي :رئي�س املجل�س ال�سوري الكندي للفنون

�إنها �أي�ضا فر�صة للتفكري يف �إحياء القيم ،مثل خدمة املجتمع
والرتاحم والكرم� .سواء كان ذلك بدعم جمعية خريية حملية �أو "بالنيابة عن عائلتنا� ،صويف و�أنا نتمنى لكل �أولئك الذين يحتفلون
من خالل اللهفة للجوار املحتاجني ،ف�إن الكنديني امل�سلمني يقدمون اليوم ونقول لهم ،عيد �أ�ضحى رائع.
لنا �أف�ضل هذه القيم على مدار ال�سنة.
"عيد مبارك!" حكومة كندا
"اليوم  ،دعونا نحتفل باجلاليات الإ�سالمية يف كندا  ،وبالإ�سهامات
الرتجمة العربية  :معتز �أبوكالم � /أيام كندية
الكثرية التي يقدمونها جلعل بلدنا �أف�ضل.

رئي�س الوزراء جو�ستني ترودو يلتقي
امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال مريكل
بياريتز  ،فرن�سا
�ألتقى اليوم  ،رئي�س الوزراء  ،جو�ستني ترودو  ،مع �أجنيال مريكل  ،امل�ست�شارة الأملانية .وا�ستعر�ض كال منهما الق�ضايا الرئي�سية قيد
املناق�شة يف جمموعة ال�سبع  ،مبا يف ذلك التحديات احلالية يف االقت�صاد العاملي والأمن الدويل.
كما ناق�ش الزعيمان ق�ضايا تخ�ص �إيران واتفقا على �أهمية خطة العمل امل�شرتكة وال�شاملة واحلاجة �إىل وقف الت�صعيد .وناق�ش رئي�س
الوزراء وامل�ست�شارة دعمهما لأوكرانيا و�شددا على �أهمية الإ�صالح  ،بعد االنتخابات الرئا�سية والربملانية الأخرية.
كما ناق�ش الزعيمان �ضرورة مكافحة تغري املناخ .و�أعربوا عن قلقهم �إزاء حرائق الغابات يف الأمازون ب�إعتبارها �أزمة دولية يتعني
معاجلتها يف جميع �أنحاء جمموعة الدول ال�سبع.
املكتب لإعالمي لرئي�س الوزراء
الرتجمة العربية :معتز �أبوكالم � /أيام كندية
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�أونتاريو ت�ستثمر يف فرق البحث املخت�صة بالإنقاذ والكوارث
التمويل اجلديد لفرق الإنقاذ �سي�ساعد يف احلفاظ على �أمان املجتمعات

 توفري التمويل للفرق التي ت�ستجيب حلوادث خارجة عن ال�سيطرةمدينة بيرت�سبورغ
تبقي حكومة �أونتاريو املجتمعات �آمنة من خالل ا�ستثمار  2.5مليون تتعلق ب�إنبعاث املواد الكيميائية �أو العوامل البيولوجية �أو التلوث
دوالر لفرق البحث والإنقاذ املدين ،واملواد الكيميائية والبيولوجية الإ�شعاعي �أو النووي �أو االنفجارات التي ت�سبب �أ�ضرارا وا�سعة
والإ�شعاعية والنووية واملواد املتفجرة واخلطرة يف �ست بلديات يف النطاق؛
جميع �أنحاء املقاطعة.
 تعزيز قدرة املقاطعة على اال�ستجابة حلاالت الطوارئ يفوقالت �سيلفيا جونز ،املحامية العامة" :عندما ت�ضرب كارثة ما ،ف�إن املقاطعات وقيادة الربامج التعليمية والتدريبية لتح�سني اال�ستجابة
العائالت يف �أونتاريو حتتاج لل�شعور للثقة ب�أن يد العون يف طريقها حلاالت الطوارئ.
�إليهم .ولهذا ال�سبب نحن نوفر للمجتمعات يف جميع �أنحاء املقاطعة
عندما حتدث حاالت الطوارئ ،يكون املنقذون املحليون الأوائل يف
التمويل للإ�ستجابة ال�سريعة والفعالة حلاالت الطوارئ الوا�سعة
م�سرح احلدث .عند احلاجة �إىل موارد تقنية �إ�ضافية �أو �أكرث ،يقوم
النطاق واملعقدة".
ح�شد احلرائق بتن�سيق وتن�شيط هذه الفرق املتخ�ص�صة مل�ساعدة
"ي�ضع املنقذون �أرواحهم على املحك كل يوم حلمايتنا .ولهذا ال�سبب
ال�سلطات املحلية .وقال جون بيغ ،رئي�س ق�سم الطوارئ يف �أونتاريو
نحن ملتزمون بتزويد ه�ؤالء الرجال والن�ساء ال�شجعان بالأدوات
ورئي�س �إدارة الطوارئ" :نحن �سعداء لأن احلكومة تزود هذه
التي يحتاجونها للحفاظ على �أمان جمتمعاتنا وعائالتنا".
الفرق بتمويل جديد ومتزايد مل�ساعدتهم ب�شكل �أف�ضل على حماية
ا�ستثمارات حكومتنا �سوف تعمل على:
املجتمعات التي يخدمونها".
 توفري التمويل للفرق ذات مهارات الإنقاذ املتخ�ص�صة للم�ساعدةحقائق �سريعة
عندما يكون الأ�شخا�ص حما�صرين يف الهياكل العقارية املنهارة،
وامل�ساعدة يف عمليات �إنقاذ الأرواح وتقدمي امل�ساعدة الطبية الفورية � -ستدعم ا�ستثمارات احلكومة  10فرق متخ�ص�صة يف مدن نورث
للناجني؛
باي و�أوتاوا وبيرتبورو وثاندر باي وتورونتو ووينزور.

يتم ت�شغيل فرق اال�ستجابة حلاالت الطوارئ من قبل بلدياتهاودعم جهود املحافظات من خالل اتفاق مع مكتب مار�شال احلرائق
و�إدارة الطوارئ.
�إ�ستثمارات اليوم تدعم املبادرات التي ت�ستجيب للتو�صيات املقدمة
من ِقبل حتقيقات .Elliot Lake
احلكومة الكندية
الرتجمة العربية :معتز �أبوكالم� /أيام كندية

�أونتاريو ت�ساعد البلديات حلماية ال�شباب
القنب «احل�شي�ش» الغري قانوين
ومكافحة �سوق ّ
تعلن املقاطعة عن اجلولة الثالثة من التمويل لدعم تنفيذ
القنب الرتفيهي
تتعاون �أونتاريو مع البلديات ملكافحة �سوق الق ّنب غري القانوين
واحلفاظ على �أمان جمتمعاتنا من خالل تزويد البلديات مببلغ 6.74
مليون دوالر من خالل �صندوق �أونتاريو لتقنني القنب (.)OCLIF
كما ت�ستثمر احلكومة  3.26مليون دوالر لدعم البلديات مع تعزيز.
�إتخاذ الإجراءات التنفيذية �ضد عمليات القنب غري القانونية.
وقال رود فيليب�س  ،وزير املالية" :البلديات �شريك مهم يف تطبيق
تقنني القنب الرتفيهي"" .نتطلع �إىل موا�صلة العمل معا حلماية
�شبابنا وجمتمعاتنا ومكافحة �سوق الق ّنب غري القانوين".
مت الإعالن عن  OCLIFيف عام  2018كمبادرة بقيمة  40مليون
دوالر على مدار عامني مل�ساعدة البلديات يف تكاليف تنفيذ تقنني
القنب الرتفيهي .ويف وقت �سابق من هذا العام  ،قدمت احلكومة
للبلديات  30مليون دوالر ،وخ�ص�صت  10ماليني دوالر ملعاجلة
التكاليف الناجمة عن الظروف غري املتوقعة واملتعلقة ب�إ�ضفاء
ال�شرعية على القنب الرتفيهي مع �إعطاء الأولوية للبلديات التي مل
ترتاجع عن موافقتها �إ�ست�ضافة متاجر بيع منتجات القنب لديها.

ت�ستثمر �أونتاريو هذا العام  3.06مليون دوالر للم�ساعدة يف دعم
فرق �إنفاذ القوانني للقوات امل�شرتكة باملقاطعات ،وذلك بقيادة
�شرطة مقاطعة �أونتاريو .هذا بالإ�ضافة �إىل ا�ستثمار م�ستهدف
قيمته  200000دوالر يف مركز �شرطة تورنتو لدعم جهودهم يف
مكافحة عمليات القنب غري القانونية يف مدينة تورونتو.
وقال فيليب�س" :تعمل فرق التنفيذ على �أ�سا�س �إقليمي ومتاح جلميع
البلديات ولل�سكان الأ�صليني"" .هذا النهج التعاوين يمُ ّكن تطبيق
القانون من ا�ستهداف اجلرمية يف جميع �أنحاء املقاطعة بطريقة
من�سقة وم�ضبوطة".
ت�ستمر احلكومة هذا الأ�سبوع يف اتباع نهج م�س�ؤول جتاه فتح متاجر
القنب عرب �أونتاريو  ،مما ي�سمح ل�شركات القطاع اخلا�ص ببناء نظام
جتزئة �آمن ومنا�سب ملحاربة ال�سوق الغري القانونية  ،وذلك ب�إ�صدار
ما ي�صل �إىل  50ترخي�ص ًا �إ�ضافي ًا جديد ًا ملتاجر بيع القنب.
حقائق �سريعة
 قامت احلكومة بتوزيع ما تبقى من  6.74مليون دوالر يف متويل OCLIFعلى �أ�سا�س تعداد الأ�سر وذلك على البلديات التي مل
ترتاجع عن ا�ست�ضافة متاجر البيع بالتجزئة اعتبارا من  22يناير

 ، 2019بعد تعديلها بحيث تلقت كل بلدية من البلديات امل�ستفيدة،
مبلغ  5000دوالر على الأقل.
 مت �إعطاء البلديات فر�صة ملرة واحدة للإمتناع عن ال�سماح ملحالتبيع القنب بالتجزئة داخل حدودها .كان املوعد النهائي للإمتناع هو
 22كانون الثاين (يناير) .2019
 يجب على البلديات ا�ستخدام التمويل لدفع التكاليف املرتبطةمبا�شرة بت�شريع القنب الرتفيهي.
 مت ت�صديق القنب الرتفيهي يف كندا يف �أكتوبر .2018حكومة �أونتاريو..
الرتجمة العربية :معتز �أبوكالم � /أيام كندية
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منوعات

قاعدة �ستيفن كويف امل�شهورة جد ًا 90/10
وهي باحلقيقة جديرة وت�ستحق �أن تطبقها بحياتك
ما هي هذه القاعدة؟
 ،$60و�صلت �إىل املدر�سة ..رك�ضت ابنتك �إىل مبنى املدر�سة دون �أن
تقول لك مع ال�سالمة ..و بعد و �صولك �إىل املكتب مت�أخر ًا  20دقيقة،
 %10من احلياة تت�شكل من خالل ما يحدث لنا،
وجدت �أنك قد ن�سيت حقيبتك … فها هو يومك بد�أ ب�صورة �سيئة
و الـ  % 90من احلياة يتم حتديدها من خالل ردود �أفعالنا !
و ا�ستمر من �سيء �إىل �أ�سوء ..بعد عودتك �إىل املنزل جتد توترا يف
ماذا يعني هذا؟
العالقة بينك وبني زوجتك وابنتك .ملاذا؟ ب�سبب ردود �أفعالك منذ
معنى هذا الكالم �أننا يف الواقع لي�س لدينا القدرة على ال�سيطرة ال�صباح.
هنا بع�ض الطرق لتطبيق القاعدة �إذا قال �أحد الأ�شخا�ص  :بع�ض
الأ�شياء ال�سيئة عنك ،فال تكن مثل الأ�سفنج ..بل دع الهجوم ي�سيل
على الـ  %10مما يحدث لنا  ,فنحن ال ن�ستطيع منع ال�سيارة من �أن ملاذا كان يومك �سيئا؟
عليك مثل املاء على الزجاج ..و ال ت�سمح للتعليقات ال�سلبية �أن ت�ؤثر
تتعطل �أو الطائرة من الو�صول مت�أخرة عن موعدها (مما �سي�ؤدي
القهوة؟
ب�سبب
هو
هل
-1
عليك !
ذلك �إىل �إف�ساد برناجمنا بالكامل)� ،أو �سائق ما قطع علينا حركة
إبنتك؟
�
ب�سبب
هو
هل
-2
املرور �أو ال�سري .فنحن يف الواقع لي�س لدينا القدرة على التحكم
فردة الفعل الإيجابية لن تف�سد يومك ،بينما ردة الفعل ال�سلبية قد
بـ %10ولكن الو�ضع خمتلف مع الـ ،% 90فنحن من يقرر كيف ميكن  -3هل هو رجل ال�شرطة؟
ت�ؤدي �إىل فقدانك للأ�صدقاء �أو ف�صلك من العمل و تكون يف حالة
�أن تكون الـ% 90
من الع�صبية و الإرهاق …� ..إلخ..
 -4هل �أنت �سببت لنف�سك ذلك؟
كيف ذلك؟
الإجابة هي :مل يكن لك دخل �أو �سيطرة على حادثة الفنجان ولكن كيف تكون ردة فعلك �إذا قطع عليك �أحد الأ�شخا�ص حركة ال�سري؟؟
ردة فعلك يف اخلم�س ثواين التالية هي ما ت�سببت يف �إف�ساد يومك هل تفقد �أع�صابك؟ هل ت�ضرب مقود ال�سيارة بقوة حانقا� .أحد
عن طريق ردود �أفعالنا …
�أ�صدقائي �أ�سقط مقود ال�سيارة!
دعونا ن�ستخدم هذا املثال:كنت تتناول طعام الإفطار مع عائلتك و هنا هو ماكان ممكن وينبغي �أن يحدث ..فنجان القهوة وقع عليك،
فج�أة �أ�سقطت ابنتك ال�صغرية فنجان القهوة على قمي�ص عملك .و بد�أت ابنتك بالبكاء ..وقلت لها بكل لطف :ال ب�أ�س يا عزيزتي ..و هل ت�شتم؟؟ هل يرتفع �ضغط دمك عاليا؟ من �سيهتم �إذا و�صلت �إىل
مل يكن لك دور فيما حدث هنا ولكن ما�سوف يحدث الحقا �سيتقرر لكن كوين يف املرة القادمة �أكرث حذر ًا و انتباه ..تتناول املن�شفة وت�سرع العمل مت�أخر ًا بع�شر ثواين؟ ملاذا ت�سمح لل�سيارات ب�إف�ساد قيادتك
ح�سب ردة فعلك …بد�أت بال�صراخ و ال�شتم و قمت بتوبيخ ابنتك� ..إىل الطابق العلوي ..ت�ستبدل قمي�صك وتتناول حقيبة �أوراقك وثم تذكر قاعدة الـ  90/10و ال تقلق ملا �سيحدث َ
لك بعد ذلك
ف�أخذت الطفلة يف البكاء ،ثم ا�ستدرت �إىل زوجتك موبخا �إياها
َ
وظيفتك … ملاذا الغ�ضب و االنزعاج و الأرق؟
تعود �إىل الطابق ال�سفلي يف الوقت املحدد لرتى ابنتك من النافذة قيل لك ب�أنك فقدت
لو�ضعها الفنجان على حافة الطاولة ،وبعد م�شادة لفظيه ق�صرية
و هي ت�صعد �إىل حافلة املدر�سة ملوحة بيدها لوداعك ت�صل �إىل ا�ستغل طاقة القلق ووقتك يف �إيجاد وظيفة �أخرى
بينكما ،اندفعت �إىل الطابق العلوي و قمت بتغيري قمي�صك و من عملك مبكر ًا بـ  5دقائق و حتيي زمالئك بكل مرح و ابتهاج ..ويبدي
طبق قاعدة  90/10و�ستده�شك النتائج  ,لن تخ�سر �شيئا �إن حاولت.
ثم عدت �إىل الطابق ال�سفلي ،فوجد �أن ابنتك قد ان�شغلت بالبكاء رئي�سك تعليقا حول يومك الرائع.
 90/10قاعدة مذهلة والقليل من النا�س من يعرفها ويطبقها يف
عن �إنهاء فطورها و اال�ستعداد للمدر�سة ،و نتيجة لذلك فاتها با�ص
الفرق؟
الحظت
حياته والنتيجة؟ املاليني من النا�س تعاين من �إرهاق و�إجهاد ال
املدر�سة و زوجتك كان البد �أن تغادر لعملها ..ا�ضطررت �إىل �إي�صال
ابنتك ب�سيارتك اخلا�صة �إىل املدر�سة ،و مبا �أنك مت�أخر قدت يوجد �سيناريوهان خمتلفان ..لهما نف�س البداية،ولكن نهاية خمتلفة مربر له وحماكم وم�شاكل يف القلب.
�سيارتك ب�سرعة  40ميل يف ال�ساعة من �أ�صل  30ميل يف ال�ساعة ملاذا؟ ب�سبب ردة فعلك ..و يف احلقيقة مل يكن لديك �أي �سيطرة على �إذ ًا علينا جميع ًا �أن نفهم ونطبق هذه القاعدة
كحد �أق�صى ..و بعد  15دقيقة ت�أخري و دفع خمالفة مرورية بقيمة الـ  %10التي حدثت �أما الـ  %90الأخرى فتم حتديدها عن طريق ردة
و�سيتغري منط حياتنا للأح�سن و�إىل الأبد.
فعلك

�أونتاريو
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زي������ادة ال���دع���م ال���ق���ان���وين ل��ل��م��� �س��اع��دة يف
ت��ق��ل��ي��ل ال����ت�����أخ��ي�ر يف ط���ل���ب���ات ال���ل���ج���وء
ت�أخذ حكومة كندا حق الو�صول �إىل العدل على حممل اجلد  ،وتعمل
تورونتو � ،أونتاريو
كل عام  ،يتم �إبعاد الآالف من النا�س من �أوطانهم ب�سبب احلرب على امل�ساعدة للحد من �إجراءات عدم الت�أكد حتى يت�سنى لنا�شدي
وانعدام الأمن واال�ضطهاد .يلج�أ الكثريون �إىل كندا  ،وهي مكان اللجوء الرتكيز بد ًال من ذلك على �إعادة بناء حياتهم وتربية
�أ�سرهم.
( 25.7مليون دوالر) وكولومبيا الربيطانية ( 1.16مليون دوالر)
ميكنهم العي�ش فيه ب�سالم وبناء م�ستقبل �أف�ضل لهم ولأ�سرهم .قبل
�أن يتمكنوا من القيام بذلك  ،يتعني عليهم الدخول يف عملية قانونية اقتبا�س:
ومانيتوبا ( 0.02مليون دوالر).
لتحديد و�ضعهم يف كندا .ومع زيادة طلبات اللجوء  ،نحتاج �إىل الت�أكد "يعتمد طالبو اللجوء يف كندا غالبا على امل�ساعدة القانونية للت�أكد  -يف ميزانية  ، 2019ا�ستثمرنا  49.6مليون دوالر على مدى ثالث
من �أن نظامنا القانوين قادر على مواكبة طلبات اللجوء املتزايدة.
من معاجلة طلباتهم ب�إن�صاف وكفاءة .لكن يف �أونتاريو � ،أدى �سنوات من �أجل الهجرة وامل�ساعدة القانونية لالجئني.
�أعلن رئي�س الوزراء  ،جو�ستني ترودو  ،اليوم �أن احلكومة الفيدرالية �إقتطاع الإنفاق يف املقاطعات �إىل تعري�ض هذه اخلدمات احليوية
 ميكن للأفراد تقدمي طلب جلوء يف كندا يف ميناء الدخول � ،أو يف�ستوفر ا�ستثمارا ملرة واحدة بقيمة  26.8مليون دوالر لق�سم الهجرة للخطر.
مكتب خدمات احلدود الكندية يف كندا � ،أو يف مكتب داخلي للهجرة
وامل�ساعدة القانونية لالجئني للفرتة .2020-2019
مع �إعالن اليوم  ،تتدخل احلكومة الفيدرالية.
والالجئني واملواطنة يف كندا .يحدد امل�س�ؤولون يف وكالة خدمات
يف �أونتاريو  ،هذا التمويل �ضروري يف وقت تع ّر�ضت هذه اخلدمات نحن ندافع عن الأ�شخا�ص يف �أونتاريو  ،ونت�أكد من �أن طالبي اللجوء احلدود الكندية �أو م�س�ؤولو الهجرة والالجئني واملواطنة الكندية ما
احليوية للخطر ب�سبب �سيا�سة تخفي�ض الإنفاق املايل يف املقاطعات .ميكنهم الو�صول �إىل اخلدمات القانونية التي يحتاجونها" .
�إذا كان الفرد م�ؤه ًال لتقدمي طلب جلوء يف كندا.
�سيوفر هذا اال�ستثمار للمقاطعات امل�شاركة متوي ًال ي�صل �إىل  100يف
جا�سنت ترودو  ،رئي�س وزراء كندا
 مبجرد �أن يتم حتديد الفرد ليكون م�ؤه ًال لتقدمي دعوى اللجوءاملائة لهذا العام بينما نعمل على ا�ستمرار امل�ساعدة القانونية على
يف كندا ،قد يح�صل على امل�ساعدة االجتماعية والتعليم واخلدمات
املدى الطويل .كما �سي�ساعد هذا الأمر يف معاجلة زيادة طلبات حقائق �سريعة
ال�صحية والإ�سكان يف حاالت الطوارئ وامل�ساعدة القانونية �أثناء
اللجوء  ،بحيث يتم البت ب�أمر طلبات حماية الالجئني ب�شكل عادل  -ت�ساهم حكومة كندا يف امل�ساعدة القانونية لق�ضايا الهجرة
اتخاذ قرار ب�ش�أن دعوى اللجوء..
ومتكافئ ووفقا للقانون.
والالجئني والق�ضايا اجلنائية يف جميع �أنحاء البالد.
�إن الطريقة التي نتعامل بها مع �أكرث النا�س �ضعفا بيننا حتدد من  -يت�ضمن �إعالن اليوم ا�ستثمارا ملرة واحدة بقيمة  26.8مليون حكومة كندا
نحن.

دوالر خلدمات الهجرة وامل�ساعدة القانونية لالجئني يف �أونتاريو

بطل العامل يف ال�سباحة
مي������������وت غ�����رق�����ا
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بيان من حاكم اونتاريو دوغ فورد حول املعركة
�ضد ال�سالح وعنف الع�صابات

ل�����و واف��������ق ف���ا� ��س���ي���ل���ي ع���ل���ى ال���� ��ض���رب���ة
لأ� ��ش���ت���ع���ل���ت احل�������رب ال���ع���امل���ي���ة ال��ث��ال��ث��ة
�سنة  ،1962ن�صب الإحتاد ال�سوفيتي يف كوبا �سر ًا قواعد
ل�صواريخ نووية هدفها �ضرب الواليات املتحدة االمريكية عن
قرب �إذا تطلب االمر ،اكت�شفت املخابرات االمريكية تلك القواعد
وبات العامل على و�شك حرب نووية عاملية �ستدمر كل �شيئ وعرفت
تلك احلادثة وقتها ب�أزمة ال�صواريخ الكوبية ،ا�ستنفر اجلي�ش
االمريكي بكل قطاعاته وفر�ض حظر ًا بحري ًا على كل ال�سفن التي
تقرتب من كوبا .كانت هناك غوا�صة رو�سية نووية يف عمق البحر
قد �إقرتبت من املنطقة دون �أن تعلم عن جمريات هذه الأحداث
وتعر�ضت املنطقة من فوقها للق�صف من طائرة �أمريكية .اعتقد
طاقم الغوا�صة �أن احلرب العاملية الثالثة قد بد�أت ومل يكن قادر ًا
على الإت�صال بالقيادة ب�سبب وجود الغوا�صة بالعمق وخوف ًا من
الظهور لل�سطح فيتم ق�صفها .حينها قام طاق الغوا�صة بتجهيز
ال�صواريخ النووية ل�ضرب الأهداف الأمريكية وكان الربوتكول
الع�سكري ال�سوفيتي يتطلب موافقة قادة الغوا�صة الثالثة قبل
�إتخاذ القرار .مت الت�صويت ووافق اثنان ورف�ض الثالث وهو
الأر�ض مثل مو�سكو ووا�شنطن ولندن وباري�س وبرلني وغريها.
ال�ضابط فا�سيلي �أرخيبوف الذي �أنقذ العامل من الدمار ال�شامل.
لو وافق فا�سيلي على ال�ضربة لأ�شتعلت احلرب العاملية الثالثة �أعترب قرار فا�سيلي �أرخيبوف من �أهم القرارات� ...إن مل يكن
و�أطلقت �أكرث من  5500قنبلة نووية والختفت �آالف املدن عن وجه �أهم قرار يف تاريخ الب�شرية!!..

غرق يف نهر يني�سي ب�سيبرييا بطل العامل بال�سباحة
يف املاء البارد ،نيقوالي ليت�شاك
وجاء على موقع وزارة الريا�ضة لإقليم كرا�سنويارك
الرو�سي �أن بطل العامل البالغ من العمر  64عاما غرق
�أثناء ممار�سة التمارين الريا�ضية املائية
وقال املوقع� ،إن نيقوالي ليت�شاك ،معروف بعبور
م�ضيق برينغ الذي يف�صل �آ�سيا عن �أمريكا يف �أق�صى
�شمال �شرق رو�سيا .كما �أنه ا�شتهر بتحطيمه الرقم
القيا�سي للبقاء يف املاء البارد عام  1994وغريه من
الأرقام القيا�سية لل�سباحة الباردة
وتوىل نيقوالي ليت�شاك قبل غرقه يف نهر
يني�سي رئا�سة مركز ال�سياحة الباردة يف مدينة
كرا�سنويار�سك ب�شرق �سيبرييا
امل�صدر :نوفو�ستي

تورنتو � -أ�صدر حاكم �أونتاريو دوغ فورد اليوم البيان �أر�ض الواقع حيث هناك حاجة ما�سة �إليها للحفاظ على �سالمة
التايل حول مكافحة العنف امل�سلح والع�صابات يف مدينة النا�س" .
تورونتو":تبذل حكومتنا كل بو�سعها ملحاربة الأحداث الأخرية
"بالإ�ضافة �إىل مبلغ  25مليون دوالر الذي �سيتم ا�ستثماره يف
من العنف امل�سلح والع�صابات وحماية املواطنني امللتزمني بالقانون.
تورنتو على مدار �أربع �سنوات � ،أطلقت حكومتنا �أي�ضا ا�سرتاتيجية
�إنني فخور ب�أننا نتخذ اخلطوات ال�ضرورية اليوم ملنح رجالنا
ون�سائنا يف القوات امل�سلحة دعم �إ�ضايف وهم يالحقون ه�ؤالء على م�ستوى املقاطعة لتفكيك الع�صابات ب�شكل نهائي و�ضمان
املجرمني العنيفني .القوات امل�سلحة �سند ًا لنا و�سنبقى داعمني لهم و�ضع املجرمني الذين يرتكبون جرائم با�ستخدام الأ�سلحة النارية
يف مكانهم الطبيعي  -خلف الق�ضبان".
على الدوام ".
هذا و"ت�ستثمر حكومتنا  25مليون دوالر على مدار �أربع �سنوات
لدعم مكافحة العنف امل�سلح والع�صابات يف مدينة تورونتو .وقد
�أ�شار عمدة املدينة  Toryوالقائد � Saundersإىل احلاجة
امللحة ال�ستخدام م�ساهمة املقاطعة يف مكافحة الأ�سلحة والع�صابات
لدعم زيادة التمويل لعمليات مكافحة الأ�سلحة والع�صابات .واليوم،
تقوم حكومتنا ومن خالل اتخاذ اخلطوات الالزمة لتخويل ا�ستثمار
ما ي�صل �إىل  1.5مليون دوالر من م�ساهمتنا ليتم ا�ستخدامها على

"�أود �أن �أ�شكر جميع �ضباطنا يف اخلطوط الأمامية الذين عملوا
بال كلل للرد على موجة العنف الأخرية و�إبعاد جمرمي العنف عن
�شوارعنا .نحن مدينون لهم باالمتنان� .سنوا�صل العمل مع ال�شرطة
للبناء على هذه اال�سرتاتيجية املهمة يف الأ�سابيع املقبلة ".
حكومة �أونتاريو
الرتجمة العربية :معتز �أبوكالم� /أيام كندية
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تكنولوجيا

خرب �سيئ ملحبي امل�شروبات ال�سكرية مثل ال�صودا وع�صري الفاكهة

اختبارات جدلية تك�شف عن خطر حمتمل تطلقه
هواتف «�آبل» و«�سام�سونغ»

فقد قامت درا�سة جديدة بربط ا�ستهالك كوب �صغري من امل�شروبات العامة التي تن�ص على عدم تناول �أكرث من كوب واحد يف اليوم من
ال�سكرية يومي ًا ،بزيادة خطر الإ�صابة بال�سرطان بن�سبة  ،%18و %22امل�شروبات ال�سكرية كحد �أق�صى.
بزيادة خطر الإ�صابة ب�سرطان الثدي.
ويف رد على الدرا�سة� ،أكدت جمعية امل�شروبات الأمريكية �سالمة

ويف هذا البحث اجلديد ،مت مراقبة �أكرث من  100000من البالغني امل�شروبات ال�سكرية .وقالت دانييل �سموتكني املتحدثة با�سم
الفرن�سيني ،والربط بني ا�ستهالك امل�شروبات ال�سكرية وزيادة خطر اجلمعية يف بيان" :من املهم �أن يعرف النا�س �أن جميع امل�شروبات،
الإ�صابة ببع�ض �أنواع ال�سرطان.
�سواء كانت حتتوي على �سكر �أو بدونه� ،آمنة لال�ستهالك كجزء من
وقال �إيان جون�سون ،باحث تغذية وزميل فخري يف معهد كوادرام نظام غذائي متوازن".
للعلوم البيولوجية ،مل ي�شارك يف البحث" :من املثري للده�شة �أن و�أ�ضافت �أنه "مع ذلك ،تعمل �شركات امل�شروبات الرائدة يف �أمريكا
خطر اال�صابة بال�سرطان لدى م�ستهلكي امل�شروبات ال�سكرية بكرثة ،على دعم جهود امل�ستهلكني لتقليل ال�سكر الذي ي�ستهلكونه من خالل
لوحظ حتى لدى م�ستهلكي ع�صري الفاكهة الطازج ،وهذا ي�ستدعي توفري مزيد من اخليارات كم�شروبات حتتوي على قليل من ال�سكر
املزيد من البحث".
�أو خالية من ال�سكر ،و�أحجام عبوات �صغرية ،ومعلومات وا�ضحة عن
وبالن�سبة ملاتيلد توفيري ،امل�ؤلفة الرئي�سية للدرا�سة التي ُن�شرت ال�سعرات احلرارية".
يف املجلة الطبية " ،"BMJف�إن "النتائج التي مت �إ�ضافتها �إىل ال يوجد رابط مع امل�شروبات الغازية بدون �سكر
الأبحاث تو�ضح �أن التقليل من ا�ستهالك امل�شروبات املحالة مفيد
ومل يجد البحث �صلة بني امل�شروبات الغازية بدون �سكر وال�سرطان.
ل�صحتنا".
وحذر امل�ؤلفون ب�أنه ينبغي تف�سري هذه النتيجة بحذر ،لأن هذا النوع
وقالت توفيري ،وهي مديرة فريق �أبحاث علم الأوبئة الغذائية باملعهد من امل�شروبات كان ا�ستهالكه منخف�ض ًا ن�سبي ًا بني امل�شاركني يف
الوطني للبحوث الطبية وال�صحية يف جامعة "باري�س � ،"13إن ال�سكر الدرا�سة.
املوجود يف امل�شروبات املحالة هو املحرك الرئي�سي لتلك العالقة.
ووجدت درا�سة ن�شرت يف وقت �سابق من هذا العام �أن تناول اثنني �أو
و�أ�ضافت �أن زيادة ا�ستهالك امل�شروبات املحالة "تعد �أحد عوامل �أكرث من �أي نوع من امل�شروبات املحالة يف اليوم كان مرتبط ًا بزيادة
اخلطر لل�سمنة وزيادة الوزن .وال�سمنة يف حد ذاتها عامل خطر خطر الإ�صابة بال�سكتات الدماغية ،والنوبات القلبية واملوت املبكر
للإ�صابة بال�سرطان".
لدى الن�ساء فوق �سن الـ.50
�أما االحتمال الآخر فيتمثل ب�أن بع�ض امل�ضافات ،مثل امليثيلميدازول و�أو�ضحت كاثرين كولينز� ،أخ�صائية تغذية يف اخلدمة ال�صحية
 ،4والذي يوجد يف امل�شروبات التي حتتوي على تلوين الكراميل ،الوطنية باململكة املتحدة ،والتي مل ت�شارك يف الدرا�سة" :جميع
ميكن �أن ي�ؤدي دور ًا يف تكوين ال�سرطان.
املحليات امل�ستخدمة كانت قد مرت يف اختبارات �سالمة �صارمة قبل

هناك املزيد من العمل الذي يجب �إجنازه
ودر�س فريق البحث بيانات  101257من البالغني الفرن�سيني
الأ�صحاء ،بينهم  ٪79من الن�ساء و ٪21من الرجال.
وقام امل�شاركون ،الذين بلغوا يف املتو�سط  42عام ًا ،مبلء ا�ستبيانني
على الأقل ومت متابعتهم على مدار فرتة ت�سع �سنوات.
مت احت�ساب اال�ستهالك اليومي من امل�شروبات ال�سكرية مبا فيها
امل�شروبات املحالة بال�سكر ،ع�صائر الفاكهة  ،٪100وامل�شروبات
ال�صناعية املحالة �أو "الدايت".
ُ
و�شخ�صت  2193حالة �سرطان �أولية خالل فرتة الدرا�سة ،مبتو�سط
عمر  59عام ًا .وكان من بينها  693حالة �سرطان الثدي ،و 291حالة
�سرطان الربو�ستاتا ،و 166حالة �سرطان القولون وامل�ستقيم.
ومع ذلك ،ف�إن هذه الدرا�سة قائمة على املالحظة وال تظهر ال�سبب
والنتيجة.
ويقول الباحثون �إن هذه قيود كبرية لأنه من امل�ستحيل حتديد ما
�إذا كان االرتباط ب�سبب نوع من امل�شروبات �أو م�شكلة �صحية �أخرى
خفية.

و�أو�صت توفيري ب�أنه يجب على النا�س االلتزام ب�إر�شادات ال�صحة �أن ت�صبح مقبولة لال�ستخدام الب�شري".

CNN

 10طرق للحفاظ على ال�صحة بعد جتاوزك عمر الـ 60
� .4إزالة التوتر عرب طرق لل�سيطرة عليه غري مرتبطة بالطعام �أو الكحول �أو التدخني
 .5ممار�سة مترينات املقاومة للحفاظ على كتلة الع�ضالت ،من خالل رفع اللأثقال
 .6مالم�سة الأر�ض :يحتاج كبار ال�سن �إىل التد ّرب بانتظام للنزول على الأر�ض والوقوف مرة �أخرى
 .7حتدي ال�سرعة :فقد تكون ريا�ضة التن�س رائعة مع تقدم العمر

ويقرتح اخلرباء على كبار ال�سن اتباع هذا الربنامج املكون من  10خطوات:
� .1شراء �أحذية ريا�ضية عالية اجلودة وممار�سة ريا�ضة امل�شي

 .10العمل على حت�سني الذات ،فالعي�ش ب�أ�سلوب حياة �صحي يتطلب التعلم امل�ستمر.

 .2ممار�سة ريا�ضة التوازن ،لأنها �أف�ضل طريقة لتجنب ال�سقوط

تتنوع عجالت ال�سيارات من حيث ال�شكل واحلجم يف ع�صرنا احلايل ب�صورة كبرية ح�سب طراز وموديل
ال�سيارة ،وعلى الرغم من اعتقادنا مبعرفة جميع املعلومات عنها� ،إال �أن هناك بالت�أكيد العديد من
املعلومات واحلقائق عن العجالت ال يعرفها الكثري من الأ�شخا�ص ،لذا نعر�ض لكم اليوم خم�س حقائق
عن عجالت ال�سيارات
 -1بداية ا�ستخدام عجالت ال�سيارات كانت يف 1895

 .8الثقة بالنف�س� :أول �شخ�ص يجب �أن ت�ؤمن به هو نف�سك
 .9اخرت م�شروعا يحمل قيمة بالن�سبة لك وابد�أ به وال تفكر بعمرك

ك�شفت درا�سة "�شيكاغو تربيون" �أن الهواتف الذكية،
مبا فيها "�آيفون  "7و"�سام�سونغ غاالك�سي  ،"S8ت�صدر
�إ�شعاعات مب�ستويات �أعلى مما يعتربه املنظمون
الأمريكيون �أنها �آمنة
وت�ستخدم الهواتف املحمولة �إ�شعاع الرتدد الال�سلكي
( )RFلنقل الإ�شارات .ويعد ترددا �أقل بكثري من �أ�شكال
الإ�شعاع امل�سرطنة املعروفة ،مثل الأ�شعة ال�سينية ،ولكن
اخلرباء ناق�شوا ما �إذا كانت موجات الإ�شعاع هذه ت�شكل
�ضررا على الإن�سان
وك�إجراء وقائي ،حدد منظمون �أمريكيون احلد الأق�صى
ملقدار الإ�شعاعات ،التي ميكن للأجهزة �إطالقها ،ولكن
اختبارات "�شيكاغو تربيون" وجدت �أن "�آيفون "7
و"�سام�سونغ غاالك�سي  ،"S8والعديد من النماذج
الأخرى ،ميكن �أن تتجاوز تلك احلدود
ويك�شف حد �إ�شعاع الهاتف املحمول بالن�سبة للجنة
االت�صاالت الفدرالية (� ،)FCCأن الأجهزة ال ينبغي
�أن ُتطلق �أكرث من  1.6واط لكل غرام من الأن�سجة يف
املتو�سط
وميلك الإ�شعاع -حتى االنبعاثات املنخف�ضة املوجة
ن�سبيا مثل املوجات الراديوية امل�ستخدمة يف تكنولوجيا
الهاتف اخللوي -القدرة على اخرتاق اجللد و�إتالف

احلم�ض النووي .وهذا اخللل الوراثي لديه القدرة على
الت�سبب يف ال�سرطان وم�شكالت �صحية �أخرى� ،إذا كانت
م�ستويات التعر�ض واملدة كبرية مبا يكفي
و�أو�ضحت الدرا�سات التي �أجريت على الب�شر ،الذين
يعملون بالقرب من م�ستويات �أعلى من الرتددات
الال�سلكية� ،أنهم معر�ضني خلطر الإ�صابة ببع�ض �أنواع
ال�سرطان مبعدل �أعلى
و�أظهرت درا�سات الفئران �أن الإ�شعاع قد يزيد من خطر
الإ�صابة ب�أورام القلب والأورام التنا�سلية ،ولكن من
الغريب �أن ذكور الفئران املعر�ضة للرتددات الراديوية
عا�شوا �أي�ضا لفرتة �أطول من الفئران التي مل تتعر�ض
للإ�شعاع
ولكن ،حتى الآن ،مل ي�ستوف �إ�شعاع  RFعتبة احتمال
اعتباره مادة م�سرطنة ب�شرية "ممكنة"
ومع ذلك ،تطلب جلنة االت�صاالت الفدرالية ()FCC
من جميع �صناع الهواتف الذكية� ،أن يثبتوا �أن �أجهزتهم
ال ت�صدر �إ�شعاعات �أكرث مما تعتربه �آمنا ،قبل طرحها
يف الأ�سواق
ومل تكن كاليفورنيا تثق يف احلدود هذه و�سالمة الهواتف
الذكية ،مثلها مثل جمموعات اخلرباء :جمموعة العمل
البيئي ()EWG

وللتحقيق يف كل جانب� ،أجرت "�شيكاغو تربيون"
اختباراتها اخلا�صة ،حيث و�ضعت كل منوذج من
 11طرازا من الهواتف الذكية التابعة ل�شركات:
"�آبل" و"موتوروال" و"بلو" و"�سام�سونغ" ،عند بعدين
خمتلفني 5 -ملميرتات و 2ملم -من مواد حتاكي
الأن�سجة الب�شرية
وتطلب جلنة االت�صاالت الفدرالية من امل�صنعني
اختبار الهواتف يف �أي موقع ،من � 5إىل  15ملم من ج�سم
االختبار
كما اختربت الدرا�سة الهواتف على بعد  2ملم ،ملحاكاة
امل�سافة التي تكون عليها الأجهزة يف حال كانت يف
اجليب
ومن اجليب ،يطلق "�آيفون � "7إ�شعاعا يرتاوح بني � 2إىل
 4مرات �أعلى مما ت�سمح به مبادئ  .FCCويف �أ�سو�أ
حاالته ،بلغ �إ�شعاع هاتف "غاالك�سي � "S8أ�ضعاف احلد
القانوين ،ما ي�شري �إىل �أن بروتوكول اختبار FCC
لي�س كافيا
ومن جانبها ،قالت جلنة � FCCإنها �ستحقق يف ممار�سات
اختبار �شركات الهواتف الذكية
امل�صدر :ديلي ميل

 5حقائق مهمة ال تعرفها عن عجالت ال�سيارات للتفا�صيل

 .3حت�سني وجبة الإفطار وتقليل كمية ال�سكر يف الوجبات

يحتاج الأمر �إىل اجلر�أة فقط لالنتقال من منط حياة غري �صحي �إىل منط
�صحي ،خا�صة بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين تزيد �أعمارهم عن  60عام ًا
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بد�أ ا�ستخدام العجالت التقليدي اخل�شبي منذ  3500عام ،لكن كانت البداية احلقيقية لها يف نهاية
القرن الثامن ع�شر على يد �أندريه مي�شالن الذي �أ�س�س الحق ًا �شركة مي�شالن للإطارات والتي ال تزال
قائمة �إىل اليوم ،لكن ابتكار �أندرية مل يبد�أ يف االنت�شار الفعلي �إال مع بداية حقبة الأربعينات من القرن
املا�ضي
 -2العجالت احلديدية كانت الأ�سا�سية يف ال�سيارات

 -4العجالت الأكرب تزيد من ا�ستهالك الوقود

كانت العجالت احلديدية هي القيا�سية يف غالبية ال�سيارات اجلديدة �إىل وقت قريب� ،إىل �أن بد�أ
من املتعارف �أنه كلما زاد حجم العجالت ،ازداد تعر�ض �سطح الإطارات لالحتكاك بالأر�ض ،وزيادة
ا�ستخدام العجالت الأملنيوم تدريجي ًا من قبل ال�شركات امل�صنعة لل�سيارات وانت�شرت مع الوقت لتميزها
االحتكاك بالأر�ض يحتاج جهد م�ضاعف من حمرك ال�سيارة للتحرك ،الأمر الذي يرفع بدوره ا�ستهالك
وخفة وزنها عن العجالت احلديد
الوقود يف ال�سيارة
 -3مزايا وعيوب العجالت الألومنيوم
 -5العجالت الأ�صغر ت�صدر �ضو�ضاء �أقل
متتلك العجالت الألومنيوم العديد من املزايا ،ومنها كونها خفيفة الوزن مما ت�ساعد ال�سيارة على تقدمي
�أداء عايل يف ال�سري على جميع الطرق ،بالإ�ضافة �إىل �أنها موفرة للوقود ،وحتافظ على �أنظمة التعليق كلما �صغر حجم العجالت زاد �سمك الإطارات ،وهو ما ي�سبب راحة �أكرث للركاب ،كما ي�ساعد يف تخفي�ض
يف ال�سيارة ،لكنه يف نف�س الوقت لها بع�ض العيوب مثل �سهولة اعوجاجها يف حالة مواجهة حفر وعيوب �ضو�ضاء االحتكاك بالطريق
الطرق� ،سهلة اخلد�ش ،ومن ال�صعوبة �إ�صالحها
امل�صدر  :املربع نت
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مروانيات

�إعتذارات باجلملة ..بني متعة الفي�سبوك وق�سوة الإحتيال
«ا�سم م�ستعار يختبئ خلف وجه م�ستعار وجن�س م�ستعار» ،ثم :قرار بالإن�سحاب...
بقلم الإعالمي القدير الأ�ستاذ مروان �صواف
بو�ضوح ،ودون تردد ،اليكاد املرء منا ي ّودع ا�سم ًا غادر العامل
الفي�سبوكي الأزرق� ،إال ويتلقى ان�سحاب ًا جديد ًا من �صديق حقيقي �أو
�إفرتا�ضي �آثر الوداع هو الآخر مغادر ًا هذا العامل ال�ساحر مقاوم ًا كل
�إدمان وقع حتت ت�أثريه �أو كاد ..وغالب ًا ماتكون �صيغة الوداع واحدة
" فليعذرين الإخوة والأ�صدقاء ،ماعدت قادر ًا – �أو قادرة  -على
الإ�ستمرار يف اخلداع والزيف ،و�س�أغلق ح�سابي بدء ًا من الغد "..
وقد قر�أت بالفعل م�ؤخر ًا لأديبة تن�شر نتاجها عرب الفي�سبوك كالم ًا
بهذا املعنى " يااهلل ،كيف ت�سنى يل �أن �أخ�ضع لهذه اخلديعة طوال
هذه املدة� ،أطلب ال�سماح منكم و�أنا �أودعكم �إن كنت قد ظلمت �أحد ًا
بدون ق�صد ،و�أطلب ال�صفح من ذاتي وروحي ملا �أ�صابهما طوال هذه
الفرتة " ..ومامن �شك �أن من يقر�أ هذا البيان �أو هذه الإ�ستقالة
امل�شاعرية " وب�شكل ميتزج فيه العامل الذاتي ب�شفافيته مع العامل
املو�ضوعي ب�صراحته يحار وهو يت�ساءل " ملاذا وما ال�سر يف هذا
ت�سنى لأداة توا�صلية بهذه الأهمية �أن ت�شكل عبئ ًا على
ك ّله " ،وكيف ّ
مرتاديها؟� ..ألي�س الفي�سبوك جمرد �أداة ح ّرة و�آ�سرة يف �آن؟ ،وقد
يبدو القرار ملن يقر�أ الإعتذار عن الإ�ستمرار " الإن�سحاب " مفاجئ ًا
�آني ًا� ،إمنا حمال �أن ي�أتي هكذا وبوم�ضة �أو بارقة ،ال�شك �أن ثمة
تراكم ًا ما ا�ستدعي التوقف حق ًا للبحث والت�أمل يف عيوب جعلت هذه
امليزة ال�ساحرة �أمر ًا مزعج ًا ورمبا م�ؤمل ًا للكثريين ،وحت ّول مع الوقت
اىل معاناة جديرة باحلزن والأ�سى على ما �آل اليه احلوار يف بلدهم
ومن ثم قرار الغياب؟ ..وللأمانة رمبا يحاول املرء منا �أن ي�ضع يده
على بع�ضها::
 �أوىل هذه العيوب عيب �أخالقي مهني على حد �سواء ،ك�أن تتعر�ضال�سب وال�شتم تطال كرامتها ال�شخ�صية والأ�سرية
�سيدة حلملة من ّ
و�سمعتها الأخالقية ملجرد خالف ر�آه " من �شتمها ب�أقذر الأو�صاف
عقائدي ًا ومبدئي ًا ،وهذه حالة نحياها منذ مايقارب ال�سنوات الت�سع
على امل�ستويني املحلي والعربي بل ويف بالد الإغرتاب �أي�ض ًا ،بحيث
تنتاب البع�ض حمى النيل ذكوري ًا من �أنثى على قدر من الإقتدار
واملهنية كبري تقع يف الطرف النقي�ض ت�صنيفا وحراك ًا �سيا�سي ًا؟،
فال جتد ال�سيدة �أو الفتاة �أمامها الآ الإن�سحاب من العامل
الإفرتا�ضي وهي تواجه خطاب ًا مي�س كينونتها ك�أنثى عرب ح�سابها
على الفي�سبوك ،خطاب ًا يطال ك ّل �شيء �إال ر�أيها ومعتقدها وهما
املنطلق كما يفرت�ض..
 الظاهرة الثانية  -وهي امتداد للأوىل – ميكن و�صفها ب "افتقاد الأمان والو�ضوح يف هوية من يخاطبك عرب الفي�سبوك يف
�أحيان كثرية " ،ا�سم م�ستعار يختبئ خلف وجه م�ستعار بل وجن�س
م�ستعار �أحيان ًا " �شاب يختفي وراء ا�سم فتاة �أو العك�س " ،وحالة
قابلة للإ�ستن�ساخ عرب �أكرث من ح�ساب وموقع ،و�أنت تت�ساءل وبقدر
من الو�ضوح والإحرتام كبري " رجا ًء  -من معي حتديد ُا " وغالب ًا
مايقفز الإ�سم من خلف ال�سور ودون �أن يكون يف قائمة �أ�صدقائك
و�أحيان ًا من �ضمن القائمة ،وقد يلتم�س املرء العذر وبت�أثري من
التكوين املجتمعي والأ�سري ويف كثري من احلاالت ل " �سيدة الغروب
�أو �شم�س النهار �أو نور النور " وهي �ألقاب م�ستعارة ت�ش ّرفك بخطاب
�أدبي فني راق �أو بحوار ذي قيمة مي�س برناجم ًا من براجمك �أو
يطل كتعقيب على خاطرة كتبتَها ،ولكن مامعنى �أن يختبئ �صاحب
ح�ساب حتت ا�سم " �أبو النار �أو فار�س ال�صحراء �أو �أبو العناتر"
مث ًال؟ ..الي�س من بدهيات احلوار وامل�شاركة �أن نعلن بو�ضوح عن
هوياتنا " وهذا �أمر واقع يف معظم الأحيان ..هل ير�ضى من �ش ّرفك
على �صفحتك بح�ضوره ولو مرور ًا �أن تخاطبه �أنت با�سم " �أبو ّ
نظارة
مث ًال " �أو �أي لقب �آخر؟

 م�س�ألة ثالثة وهي الأخطر كما �أراها وت�أتي امتداد ًا ملوقفنا من�آراء ومعتقدات بع�ضنا البع�ض كما تتبدى عرب الفي�سبوك " وهي
ت�سفيه و�شيطنة فرتة تاريخية ما وقناعة متثل �إرث ًا تاريخي ًا معرفي ًا
�أو �سيا�سي ًا �أو ن�ضالي ًا وبدون �أدنى دراية غالب ًا� ،أو رمبا التطاول
على رمز تاريخي يحيا بيننا قي �أمان ويف مرحلة عمرية متقدمة،
و�س�أ�سمح لنف�سي هنا بالتوقف عند �أكرث من مثال ع�شته م�ؤخر ًا وعلى
�صفحات هذا العامل الإفرتا�ضي اجلميل بحق " الفي�سبوك " ،مث ًال،
ا�ستوقفتي م�ؤخر ًا حدث يت�صل با�سم املجاهدة اجلزائرية القديرة
جميلة بوحريد " وهي بالن�سبة جليلي وعي ًا وفكر ًا ومنذ الطفولة
�أمثولة بكل ماتعنيه من كلمة وبكل مايت�صل بالإ�سم من وقائع �سنوات
اجلمر والنار �إبان الثورة اجلزائرية الكربى والتي ت ّوجت بالن�صر
عام اثنني و�ستني وت�سعمائة و�ألف من القرن املا�ضي باتفاقية �إيفيان
ال�شهرية ،كنت �أروي – وعلى �صفحتي  -ذكرى حوار هاتفي براجمي
ت�ش ّرفت ي�إجرائه منذ عقود قريبة مع ال�سيدة القديرة " حالة من
التداعي الوجداين للطفل الذي كنته " ومن ثم التوا�صل املهني يف
عمر ال�شباب الذي �ش ّرفني و�أنا �أعد لتنفيذ حلقة براجمية مل يكتب
لها الظهور ،و�إذ بي �أفاج�أ ب�شابة �سورية تعي�ش يف لندن " ولن �أذكر
ا�سمها " تربز فج�أة وت�شتم ومنذ �أيام وعلى �صفحتي ال�سيدة املنا�ضلة
مبعنى " من هذه التي تتباكون عليها وعلى �إرثها " وك�أننا نتحدث عن
�أحد هواة وممار�سي ال�سيا�سة العاثرة �أو �أحد ممار�سي مهنة الطرب
متوا�ضع ب�إمكانياته و�أخالقه اي�ض ًا ونتباكى على �إرثه؟؟ هكذا وبكل
ب�ساطة ودون مبالغة " والأمثلة كثرية بهذا ال�ش�أن لأنا�س ال يعرفون
من �صاحب هذا الإ�سم �أو ذاك الرمز ن�ضالي ًا حق املعرفة ،طبع ًا
لن �أ�شري ملا انتهى اليه املوقف الذي �أراه �صارخ ًا با�ستمرار وي�شابه
رمبا  -ويف مثال �آخر -احلديث وب�إ�صرارمث ًال عن تدهور الثقافة
والفنون يف فرتة �أو حقبة ال�ستينيات وهذا – بكل �أمانة وب�ساطة –
غري �صحيح باملطلق ،فقد �شهدت تلك الفرتة �أزهى ماعا�شته حركة
الت�أليف والن�شر والإبداع الفني يف كل من م�صر ولبنان حتديد ًا "
وكان جيلنا – وعي ًا وتفاع ًال – �شاهد ًا �أمين ًا على هذا بغ�ض النظر
عن �أي اعتبار ..ومعذرة ،،الواحد منا هنا اليتحدث عن هذا املوقف
�أو ذاك ،ولكنه يورد �شهادة مو�ضوعية ما �أمكن " وعندما يطال
املرء ب�أحكامه فرتة ما " فعليه �أن يكون مط ّلع ًا ودقيق ًا قدر امل�ستطاع
و�أن اليرمي الأحكام هكذا وهو اليعلم �شيئ ًا ،ثم ،لو�شاء بعد هذا �أن
ي�صدر �أحكامه البحثية على فرتة ما �سيا�سي ًا فله ذلك وفق ر�ؤاه،
ولكن �س�ؤالنا هنا� ،أل�سنا ويف ح�ضرة الفي�سبوك �أمام فر�صة معرفية
اجتماعية توا�صلية نادرة تتيح لنا الإرتقاء باحكامنا ما ا�ستطعنا؟
 امل�س�ألة الثالثة التي �أود التوقف عندها ونحن نحاول �أن نتق�صى�أ�سباب ان�سحاب البع�ض – وهم كرث – من عامل الفي�سبوك
و�إعالنهم �إغالق ح�ساباتهم  ,هي ما مت التعارف عليه بامل�شاركة �أو "
ال " share؟ ..فكوين �أ�شارك مادة ما فهذا اليعني �أنها �أ�صبحت
ملكي �أفعل بها ما �أ�شاء ك�أن �أ�ضعها على حمرك غوغل الذي يعبث
" �آلي ًا " بلغتها العربية فت�صبح اقرب لنتاج روبوت تقطعت �أو�صاله
وتو�صيالته و�ضعفت بطارية الت�شغيل فيه و�أ�صبح �آلة حديدية �ص ّماء
القيمة عملية �أوعلمية لها ،وعندما ي�س�أل �صاحب املادة بكل �أدب ما
هذا الذي �أراه ،ماذا فعلت مبادتي �أيها العزيز وكيف ترتكها بعد
هذا العبث املزري وتدير ظهرك ومت�ضي دون �أن تزيل اخلط�أ على
�صفحتك وال�صفحة العامة؟ ي�أتيك اجلواب �إن مكانتك عندي كبرية
وقد �أعجبتني مادتك ف�أخذتها وها �أنا ذا �أزيلها فور ًا ..ثم تكت�شف �أنه
مل يزلها و�إمنا حجبها عن ناظرك بدعوى ع ّدادات اخل�صو�صية؟..
�أعتقد �أن معظمنا م ّر بتجربة من هذا النوع جعلته يرجو ال�صديق
العزيز قائ ًال " كونك �شاركت املادة دون ا�ستئذان لي�ست م�شكلة
وكونك مل ت�شر �أثناء ن�شرها ل�صاحبها �أي�ض ًا لي�ست م�شكلة �أما �أن
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�إن�سانيات بال حدود
ّ
وجودهن يف البالد الأجنبية واليوم متكنت مايا غزال
العديد من ال�سوريات متيزنّ �ضمن
�شابة يف مقتبل العمر من احل�صول على جائزة الأمرية ديانا
يف بريطانيا ،وذلك مل�ساهمتها يف م�ساعدة الالجئني ،وقد تلقت
اجلائزة من الأمري هاري والأمري ويليام يف ق�صر �سانت جامي�س
بريطانيا ،و�صلت مايا �إىل بريطانيا وهي بعمر � 15سنة وكانت
تعاين من الوحدة والغربة وعدم �إتقانها للغة االنكليزية ،ولكنها
مل ت�ست�سلم وعملت على الت�أقلم مع حياتها اجلديدة وقامت

باالن�ضمام �إىل جميعة "جمتمع الأطفال" بغر�ض التعرف على
�أ�صدقاء جدد وتعلم اللغة االنكليزية ،وبعد عامني �أ�صبحت �سفرية
تتكلم عن ق�ضايا الالجئني وتعمل على م�ساعدتهم ودعمهم� ،أما
فيما يقوله رئي�س اجلمعة عن مايا "�سفرية رائعة وت�ساعد اجلميع
ويت�أثر اجلميع بها فهي تتكلم ب�شجاعة و�شغف فعندما نرى مايا
ن�ؤمن بالتغيري"

مبيعات املنازل يف تورنتو ت�شهد ارتفاع بن�سبة  ٪ 24.3يف �شهر يوليو
وارتفاع للأ�سعار و�سط قلة العرو�ض
للتنظيم الفيدرايل  ،كما انخف�ض متو�سط �سعر هذه الفئة من
تورنتو
ارتفع م�ؤ�شر �أ�سعار املنازل يف منطقة تورونتو الكربى بن�سبة  4.4يف ال�سكن بن�سبة  0.9يف املائة ب�شكل عام.
املائة ال�شهر املا�ضي مع تقل�ص للعقارات املعرو�ضة للبيع  ،كما قفز يف مدينة تورنتو نف�سها  ،انخف�ض متو�سط �سعر املنازل املنف�صلة
عدد املبيعات بن�سبة  24.3يف املائة مقارنة ب�شهر يوليو من العام بالكامل بن�سبة  9.1يف املائة لي�صل �إىل  1.23مليون دوالر  ،مما
املا�ضي  ،وذلك وفقا لتقارير جمل�س عقارات تورونتو.
يعو�ض زيادة قدرها  2.5يف املائة يف منطقة  905املحيطة �إىل
ارتفع متو�سط �سعر البيع الإجمايل للعقارات يف منطقة تورنتو متو�سط قدره  929.633دوالر.
الكربى بن�سبة  3.2يف املائة مبعدل �سنوي �إىل  806755دوالر  ،وفقا
لتقرير  TREBال�شهري الذي �صدر يوم الثالثاء.

تدعها م�ش ّوهة بهذه الطريقة ومت�ضي غري �آبه ثم تبقي عليها مفككة
ركيكة بهذا ال�شكل املزري فهذا كثري كثري ب�صدق؟..
 الأمثلة ما �أكرثها ،ومنها �أن نن�سب وعرب الفي�سبوك �أقوا ًال ل�شخ�ص�أو رمز �أدبي �أو علمي �أو فني مل يقلها ودون دراية وتدقيق وال وعي
ب�أن هذا القول لي�س للأديب الراحل توفيق احلكيم مث ًال فهو لي�س
ا�سلوبه وال جماله ،وهذه اجلملة لي�ست لإبن اجلمالية البار الراحل
الأ�ستاذ جنيب حمفوظ فهذا لي�س عامله ،وتلك ال�سرية العائلية
وردت باخلط�أ با�سم ال�شهيد م�صطفى العقاد وهي لعائلة �أخرى
" وهذا �أحدث ماقر�أته على �صفحات الفي�سبوك بالفعل م�ؤخر ًا "
ثم �أن يتحول الفي�سبوك اىل �صفحات عن الزيجة والطالق والوالدة
والوفاة والإعالن عن حدث �أ�سروي عادي جد ًا " كنيل �أحد �أفراد
الأ�سرة ال�شهادة الإعدادية مث ًال " ،،الأمثلة يف حتويل الفي�سبوك
اىل �أداة خدمية كثرية للأمانة ولهذه امل�س�ألة �أن�صار ال�شك،
و�أ�سباب ان�سحاب البع�ض من هذا العامل ال�ساحر " الفي�سبوك "
عديدة بدورها و�أكرث �شمو ًال مما ذكرنا ..ولكنّ وجداين و�أخالقي
عند تلك ال�سيدة الأديبة التي �أخذ خ�صمها ال�سيا�سي ي�شتمها ب�أعز
مامتلك وهو كرامتها و�أ�سرتها وكينونتها ك�أنثى ف�آثرت وداع عامل
الفي�سبوك كله حزينة جد ًا وغري �آ�سفة ،وعقلي عند ذلك ال�شاب
اجلامعي مارك زوكربريغ الذي �أهدى املاليني موقع ًا للتوا�صل
الإجتماعي يف البدء يوم بد�أت الفكرة ب�إر�سال ال�صور والوثائق بني
�أفراد وفريق من الأ�صدقاء قبل �أن يعم املوقع العامل عرب الأنرتنيت
عام  2004وي�صبح و�سيلة للتعارف وتكوين عالقات جديدة ويخ�ضع
ال�ستخدامات الرتويج والت�سويق لل�شركات ومنتجاتها كمثال دون �أن
تتبادر لذهنه رمبا الأبعاد الإجتماعية وال�سيا�سية امللفتة والبدهية
بحق لهذا الوافد اجلديد اىل حياتنا " الفي�سبوك – كتاب وجه – �إن
�صحت الت�سمية بلغتنا وهي �أبعاد الميكن �إجمالها �أو " ح�صرها "
بتعابري حمددة من نوع " �أعجبني و�أحببته �أو �أحزنني �أو �أثار ده�شتي
وفق العالمات والر�سوم امل�ألوفة وامل�ستخدمة؟..
مروان �صواف� ...سان لوران – مونرتيال – كندا  ,فجر
الع�شرين من �أغ�سط�س " �آب " عام 2019

ارتفع عدد العقارات املباعة من � 6916إىل  8595عقار ،مع ارتفاع
مبيعات جميع فئات ال�سكن الأربعة ب�أرقام م�ضاعفة.
وقال جي�سون مري�سر كبري حمللي ال�سوق يف جمل�س العقارات يف
بيان له ،ب�شكل عام � ،أدت املناف�سة املتزايدة بني م�شرتي العقارات
املتاحة �إىل منو قوي ن�سبيا يف الأ�سعار� ،أعلى من معدل الت�ضخم
وذلك يف �أ�سعار املنازل �شبه املنف�صلة Semi-detached
والبيوت وال�شقق ال�سكنية". .

تقول �شركة � TREBأن عرو�ض البيع العقارية يف منطقة تورنتو "حل�سن احلظ � ،أقر �صانعو ال�سيا�سة بوجود م�شكلة العرو�ض
الكربى كان �أ�ضيق مما كان عليه يف العام املا�ضي.
العقارية وي�سعون لإيجاد حلول لها".
كان هناك  14،393وحدة �سكنية ُمدرجة يف قوائم العر�ض اجلديدة
يف منطقة ال  GTAخالل ال�شهر  ،مرتفعة من  13،873يف يوليو قال املجل�س �إنه يرحب باخلطوة التي اتخذها عمدة تورنتو جون
 ، 2018لكن �إجمايل عدد الوحدات ال�سكنية املدرجة الن�شطة يف توري وجمل�س املدينة  ،والتي �أ�صدرت تعليمات �إىل املوظفني للإبالغ
عن �سبل لزيادة خيارات الإ�سكان يف الأحياء ذات امل�ساكن التقليدية
نهاية يوليو انخف�ض بن�سبة  9.1يف املائة مقارنة بالعام املا�ضي.
وقال جون دميي�شيل الرئي�س التنفيذي ل�شركة � TREBإن هناك التي تقطنها عائلة واحدة.
طلبا متزايدا على العقارات ال�سكنية ب�سبب النمو ال�سكاين.
وقالت �شركة � TREBأي�ضا �أنها تدعم م�شاورات حكومة املقاطعة

وتوقع دميي�شيل �أنه "مع تزايد عدد الأ�سر التي تتعامل مع اختبار "لتحفيز وت�سريع" تطوير �أمناط خمتلفة من ال�سكن.
وقال من ناحية �أخرى ،لقد ت�أثرت مبيعات "املنازل املنف�صلة اجلهد والعودة مرة �أخرى �إىل ال�سوق يف الأ�شهر وال�سنوات املقبلة ،
BNN
بالكامل" Fully detached homes
فقد تعاين الأ�سر من نق�ص مزمن يف املعرو�ض يف ال�سوق العقاري
الرتجمة العربية :معتز �أبوكالم� /أيام كندية
وذلك ب�سبب اختبار اجلهد املطلوب للرهون العقارية اخلا�ضعة ومن ت�سارع منو �أ�سعار املنازل �إىل م�ستويات ال ميكن حتملها". .

عندما تنازلت كندا عن قطعة من �أر�ضها لهولندا...واملكاف�أة كانت "توليب"!!!
نعم الق�صة حقيقية حدثت �أثناء احلرب العاملية الثانية،عندما
جل�أت امللكة جوليانا ملكة هولندا (وقتها كانت ولية للعهد) �إىل
�أوتوا يف كندا بعد الغزو النازي لهولندا مع بناتها ال�صغريات وكانت
حامل بطفلتها الثالثة.
ولأن القانون الهولندي ال مينح لقب الإمارة �أو حق تويل العر�ش
�إال للمولود على الرتاب الهولندي ومع �إ�ستحالة ذلك وقتها ب�سبب
ظروف احلرب ،قام حاكم كندا بعد موافقة الربملان ب�إعالن جناح
م�ست�شفى �أوتوا املركزي الذي �أجنبت فيه الأمرية جوليانا ،جزءا
من الأرا�ضي الهولندية حتي يت�سنى للأمرية ال�صغرية مارجريت
احل�صول على اجلن�سية واللقب امللكي.

وعند الإعالن عن ميالد الأمرية مت رفع العلم الهولندي على مبنى
الربملان يف �أوتوا لأول مرة يف تاريخ كندا مع عزف الن�شيد الوطني
الهولندي تكرميا للأمرية ال�ضيفة.
وعرفانا منها بجميل كندا قامت امللكة جوليانا بالتربع ب � 100ألف
زهرة توليب لبلدية �أوتوا،وظلت طوال �سنني حكمها تر�سل �إىل كندا
هدية �سنوية من زهور التوليب .يحتفل الكنديون بهذه الهدية كل عام
مبهرجان التوليب الكندي يف �شهر مايو من كل عام حيث يح�ضره
�أكرث من ن�صف مليون �شخ�ص ،وال يزال هذا التقليد م�ستمرا رغم
وفاة امللكة جوليانا.
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نقطة متا�س ..نعمة الإختالف
ي�سعدين �إطالق �شعار "الإختالف يجمعنا" ،و�إليكم املقدمة يف اجلنة وتلتغي بذلك فكرة اجلحيم �إىل الأبد!؟
�سطور على �أمل �سماع مداخالتكم و�إغناء املو�ضوع ب�آرائكم ون�شر  .٤هل من احلكمة الق�ضاء على التنوع ب�إدعاء �أن الإختالف
هذه الر�سالة ،والهدف �أن نتفاعل ونتحاور فمن خالل تالقح الأفكار
م�شكلة!؟
تتولد املعرفة.
 .٥هل من ال�شجاعة تهمي�ش الآخر بدعوى �أن طرف �أقوى من
مقدمة:
طرف!؟
ال �شك �أن عمر الإختالف بني الب�شر هو من عمر وجود الب�شرية ،وال
ريب �أن كل املحاوالت احلثيثة التي ابتدعها الإن�سان جلمع النا�س  .٦هل من الإميان �إق�صاء الآخر لأنه ال يتفق معنا بالعقيدة!؟
على قلب واحد �أو معتقد واحد �أو وجهة نظر واحدة �أو تيار �سيا�سي  .٧هل من العقل واملنطق �إحتكار احلقيقية وم�صادرة املعرفة بذرائع
واحد مل تبوء بالف�شل فح�سب ،بل خ ّلفت ورائها كوارث و�آثار �سلبية �ضيقة مل ولن جتمع عليها الب�شرية قط!؟
جمة حلت بكاهلها الثقيل على العالقات بني النا�س وحتولت �إىل  .٨هل من الورع وال�سماحة واملحبة قتل الآخر لأنه ال ي�ؤمن مبا
�صراعات وحروب ونزاعات دارت رحاها على مر الع�صور الغابرة
ت�ؤمن!؟
فح�صدت �أرواح ًا ال تعد وال حت�صى وبلدان ومدن وقرى �أبيدت عن
بكرة �أبيها بكل ما فيها من �أوابد وحتف و�آثار ال تقدر بثمن وال تزال  .٩هل �إختالف عقائدنا ب�إرادتنا!! �أم هكذا ُخلقنا خمتلفني ك�أختالف
جذوة تلك ال�شرور ونارها م�ستعرة �إىل ع�صرنا هذا ويف مناطق �أل�سنتنا و�ألوان عيوننا وب�شرتنا و�سمات وجوهنا ..وك�أختالف
ب�صماتنا وتفاوت م�ستويات ذكائنا!؟
خمتلفة من العامل.
ولعل الأ�سئلة التي تدور يف خلد املرء هنا كثرية!!
 .١٠هل �أنا �أو �أنت �أحر�ص على توحيد اخلالئق من خالق الأكوان جل
 .١هل من الإلزام �أن نكون جميع ًا على �صعيد واحد رغم �أن اهلل جالله ..الذي فطر النا�س على هذه ال�شاكلة!؟
خلقنا خمتلفني وجعلنا طرائق �شتا!؟
 .١١هل من احلق والعدل �أن ُنحجم ر�ضى اهلل تعاىل يف دين �أو
 .٢هل من اجلمال �أن تتفق الأطياف فتكون لون ًا واحد ًا ،وتفقد طائفة �أو فئة بذاتها ويكون ال�سخط من ن�صيب وقدر �سواها!؟
الطبيعة رونقها وتلونها ونق�ضي على جمال قو�س قزح!؟
�أ�سئلة كثرية تتبادر �إىل الذهن ،ومازالت الغالبية تتخوف من �إتخاذ
 .٣هل �إجماع كل العباد على عقيدة واحدة يكفل للجميع مقاعد يف �أي خطوات تقاربية نحو الآخر وك�أن ذلك الآخر قد خلقه �إله �آخر.

كيف نتجنب م�ضايقات زمالء العمل؟

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

3. Is the consensus

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

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

قد يق�ضي ال�شخ�ص يف مكان عمله وقت ًا �أطول مما يق�ضيه مع �أ�سرته � -أن يكون حياد ّي ًا يف عالقاته
و�أ�صدقائه ،وقد تنتج عن ذلك عالقات وطيدة مع زمالء العمل - ،ال�سعي لإقامة عالقة جيدة مع الر�ؤ�ساء و�أ�صحاب القرار
وهذه العالقات قد ت�سبب للبع�ض �إح�سا�س ًا بال�ضيق �أو القلق� ،أو
ال�شعور بامل�ضايقات مع مرور الأيام يف بيئة العمل� ،سواء كان ذلك  -ا�ستغالل الفر�ص التي تُ�سهم يف �إبراز املواهب والإمكانيات �أمام
مع الر�ؤ�ساء �أو املرءو�سني؛ لذلك يجب على ال�شخ�ص التعامل مع مثل الر�ؤ�ساء
هذه الظروف مبهنية عالية ،ت�سهم يف احلفاظ على هذه العالقات  -حتديد طريقة يف التعامل مع الر�ؤ�ساء
ب�شكل ود ٍِّّي
 التح ُّدث ب�أ�سلوب مقنع و�صادق؛ كي ال ي�أتي وقت يكون الكالم حجةولتج ُّنب الوقوع يف هذه الإ�شكالياتَ ،ذ َك َر املر�شد االجتماعي الأ�ستاذ علينا ولي�س لنا
خالد الدو�سري ،يف حديثه مع «�سيدتي نت» ،عدد ًا من الن�صائح
والإر�شادات التي ت�ساعد املوظف على االبتعاد عن هذه الأمور - ،دعوة زميل للحديث ،و�أثناء احلوار معه ميكن ح ُّل امل�شكالت
العالقة بني الطرفني
ومنها الآتي:
 التعرف على ِّكل ما قد يزعج الزمالء؛ لكي تكون املعاملة ُم ْر ِ�ض َي ًة
 احلفاظ على العالقة الودية مع جميع الزمالءللجميع
 االبتعاد عن «ال�شلل َّية» والقيل والقال -خلق م�سافة بني املوظف وزمالئه؛ حتى ال تتداخل احلياة  -احرتام الوقت ومكان العمل ،وتقدمي امل�ساعدة �إذا تط َّلب الأمر

بقلم معتز �أبوكالم
م�ؤ�س�س ورئي�س حترير جملة وموقع �أيام كندية

ال�شخ�صية مع العملية

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

I

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

 �ضرورة جتاهل الت�صرفات امل�سيئة� ،أو املواجهات التي ت�ؤدي �إىلن�شوب �صراعات �شخ�صية
 العمل ب ُر ِوح الفريق الواحدَ -ت َق ّبل الر�أي الآخر واحرتامه

 -عدم مقاطعة الزميل �أثناء ان�شغاله يف ت�أدية عمله

۞ َو ْ
اكتُ ْب لَ َنا ِفي ٰهَ ِذ ِه ال ُّد ْن َيا َح َس َن ًة َو ِفي آْال ِخ َر ِة إِنَّا
ُ
ُه ْد َنا إلَي َْك ۚ َق َ
ص ُ
يب ِب ِه َم ْن أَ َشا ُء ۖ َو َرحْ َم ِتي
ال َع َذ ِابي أ ِ
ِ
ون َوي ُْؤتُ َ
ين َيتَّ ُق َ
َو ِس َع ْت ُك َّل َش ْي ٍء ۚ َف َسأَ ْكتُبُ َها لِلَّ ِذ َ
ون
َّ
ين ُهم ِبآ َيا ِت َنا ي ُْؤ ِمنُ َ
الز َكا َة َوالَّ ِذ َ
ون ( )156األعراف
�صدق اهلل العظيم

Difference is grace
nature and color and eliminate the beauty
?!of the rainbow
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امل�صدر  :جملة �سيدتي

تهتم املر�أ ُة احلامل باحلفاظ على ج�سمها رط ًبا ،وذلك من خالل ا ِّتباع
احلمل للأ�سف ،لهذا ال ب َّد �أن َّ
الن�صائح التالية؛ لتحافظ على نف�سها فرتة ال�صيف وت�أخذ احتياطاتها
بع�ض الن�صائح للحامل خالل فرتة ال�صيف
ال ب َّد �أن ت�شرب املر�أة احلامل من � 10 8أكواب مياه؛ لأنها تفقد �سوائل يف ال�صيف كث ًريا ،ولأن املياه
يح�سن
عن�صر مه ٌّم وحتديدً ا يف فرتة احلمل ،فهو يع ِّو�ض اجل�سم عن ال�سوائل املفقودة ،كما �أنه ِّ
�سيولة الدم ،بالإ�ضافة �إىل �أن ال�سائل الأمينو�سي املحيط باجلنني يج َّدد باملاء ،و� ً
أي�ضا ي�ؤدي �إىل عدم
ارتفاع �ضغط الدم �أو تراكم الأمالح

املر�أة احلامل ـــــــــــــــــــــ
واحتياطاتها يف فرتة ال�صيف

كنت �سوف ت�ضطرين للم�شي يف ال�شارع والتعامل مع حرارة اجلو �صي ًفا،
قبل النزول من منزلك� ،إن ِ
فال ب َّد �أن تقومي باال�ستحمام قبل النزول مباء عادي لي�س داف ًئا �أو باردًا ،بدرجة حرارة املاء العادية
من ال�صنبور مبا�شرة؛ حتى ت�شعري بج�سمك رط ًبا ولي�س جا ًّفا يف فرتة بقائك يف ال�شارع
احر�صي على �أن تكون يف يدك زجاج ُة مياه؛ حتى ال تن�سي �أن ت�شربي ب�شكل م�ستمر ،ف�إذا كانت
الزجاجة بني يديك ف�إنك ال �إراد ًّيا �ست�شربني منها با�ستمرار ،وبذلك �ستحافظني على رطوبة ب�شرتك
وج�سدك

حرارة ال�صيف يت�ض َّر ُر منها الكثريون ،وتكون مزعجة لنا جمي ًعا ،فما بالنا باملر�أة احلامل التي تنزل احر�صي على تنا ُول م�شروبات باردة ومنع�شة طوال تعاملك يف احلر �أو ال�شم�س ،مثل الع�صائر املُ َث َّل َجة
للعمل يف ال�صيف� ،أو لتقوم ب�شراء �أغرا�ضها والت�سوق� ،أو ما �شابه من الأمور التي يلزمها �أن تتحرك �أو الع�صائر الطازجة ،كالليمون مع النعناع ،والبطيخ ،والربتقال ،وغريها من امل�شروبات اخلفيفة
واملنع�شة
نها ًرا يف حرارة ال�صيف!
مغلق به ُم َك ِّي ٌف بعد تعام ِلك لفرتة مع حرارة اجلو ،اذهبي واغ�سلي وج َهك باملاء
بالت�أكيد ال ميكن �أن تق�ضي املر�أة احلامل فرت َة ال�صيف كاملة يف البيت ،فعلى العك�س؛ ال ب َّد �أن تخرج �إذا ِ
دخلت يف مكان ٍ
مكان لي�س �أمام املك ِّيف مبا�شرة ،حتى ال تتعر�ضي لدور الربد
وحت ِّر َك ج�سدَ ها ليكون مر ًنا ،وهناك حوامل كثريات ي�سافرن فرتة ال�صيف ،ولهذا نقدم للحوامل البارد ،وقومي مب�سحه ،واجل�سي يف ٍ
املزعج
�صباحا خالل ال�صيف
االحتياطات التي ال ب َّد �أن َي َّت ِب ْع َن َها �إذا ا�ضطررنَ للنزول ً
تقول الدكتورة جنوى �صالح ،ا�ست�شارية �أمرا�ض الن�ساء والتوليد ب�إحدى م�ست�شفيات الريا�ض اخلا�صة بعد رجوعك للمنزل على الفور اذهبي لال�ستحمام ،وال تن�سي �أن ت�شربي كو ًبا من املاء قبل اال�ستحمام،
كنت ترغبني يف اال�ستحمام مباء دافئ
باحل ِّر ،ومن ال�سهل �أن يرتفع ُ
�ضغط الدم لديها ،وهو الأمر الذي وكو ًبا بعد اال�ستحمام ،خا�ص ًة �إذا ِ
�إن احلامل ت�شعر يف �أغلب الوقت َ
ال نرغب يف �أن يحدث خالل فرتة احلمل؛ لأن ارتفا َع �ضغط الدم ب�صورة كبرية قد ي�ؤدِّي �إىل ت�س ُّم ِم
امل�صدر جملة �سيدتي
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حرق دهون البطن مب�شروب �سهل التح�ضري

حت�سني املزاج وزيادة الرتكيز

ل�صحة الفرد

يف ق�ضية غريبة� ،أقدمت زوجة يف الإمارات وقالت�" :أ�شعر بامللل وال �أطيق �شخ�صية زوجي
على رفع ق�ضية خلع لإنهاء زواجها ،ب�سبب حب التي ال تت�صف باحلزم ،واخلالية من الق�سوة
وال�شدة ،و�أرغب يف يوم خ�صام واحد ،حتى
زوجها ال�شديد لها وتلبيته جلميع طلباتها!
الزوج اخلليجي مل يكن يعلم �أن حبه ال�شديد �أ�شعر ببع�ض املنطقية يف حب الرجل"
لزوجته �سيكون �سببا لطلبها اخللع ،فتنظيفه و�أكدت الزوجة على �أنها كانت تختلق امل�شاكل
للمنزل و�إعداده للطعام وغياب الق�سوة كلها حتى يح�صل �أي تغيري يف عالقتهما ،لكن زوجها
ح�سنات ،ولكنها غدت دليل �إدانة بدل �أن تكون مل يكن يغ�ضب عليها وال يحا�سبها �أو يعاتبها
ويغفر وي�سامح
نقطة ل�صاحله

طريقة التح�ضري :تُ�ضاف املك ِّونات ،مع ن�صف كوب من املاء
النقي �إىل اخللاَّ ط الكهربائي ،وتُ�ضرب ،حتَّى يت�ش َّكل خليط لينِّ
طريقة تناولهُ :ي�شرب امل�شروب يف ال�صباح حال �إعداده،
�صحي
غذائي
وحتديدً ا قبل تناول وجبة الفطور ،مع اتّباع نظام
ّ
ّ
ومتوازن خالل اليوم

وقال الزوج �إن اجلميع حتدث معه ب�ش�أن رف�ض و�أ�شارت �إىل �أنها جتد �أن �ضعف �شخ�صيته
طلباتها ولكنه جتاهلهم ،معتربا نف�سه رجال �أمامها وقوتها عند الآخرين ،جعالها تدير
املنزل بكل تفا�صيله ،وهي ال ترغب يف ذلك
حمبا لزوجته

وي�ضمن هذا امل�شروب حرق دهون البطن "العنيدة" خالل �أ�سبوع
امل�صدر جملة �سيدتي

وبح�سب الزوجة ،ف�إن اجلميع ا�ستغرب طلبها،

نظفي ب�شرتك مبكونات منزلية طبيعية
هناك �صيحة يف عامل العناية بالب�شرة تدعو ال�ستخدام املكونات الب�شرة بلطف وي�ضمن لك ملم�سا ناعما .ين�صح به لتنظيف الب�شرة
الطبيعية من اجل ب�شرة �صحية ونظيفة .من بني املكونات التي احل�سا�سة اذ انه منظف معتدل
�أثبتت فعاليتها يف احلفاظ على برة نظيفة ومتوهّ جة ،املكونات الآتي
ال�شوفان
ذكرها:
قومي بطحن نحو ربع كوب من ال�شوفان ثم خزّنيه يف وعاء مغلق.
اللنب� :إنه املطهر الكال�سيكي الذي حافظ على جمال كليوباترا .يعمل عندما ترغبني يف تنظيف ب�شرتك ،امزجي القليل من م�سحوق
حم�ض اللكتيك املتوافر يف اللنب على �إزالة خاليا اجللد امليتة بينما ال�شوفان مع كمية �صغرية من املاء �أو الزيت �أو جل االلوفريا يف راحة
تقوم بروتينات احلليب والدهون برتطيب الب�شرة .احر�صي على يدك للح�صول على معجونّ .ثم دلكي ب�شرتك مدة  3اىل اربع دقائق
ا�ستخدام احلليب الكامل الد�سم ولي�س ذاك اخلايل من الدهون
قبل ان تغ�سليها باملاء الفاتر
الليمون احلام�ض� :إنه منظف ممتاز للب�شرة الدهنية وي�ساهم يف
اللنب
�ضعي كمية �صغرية من اللنب الكامل الد�سم يف راحة يدك ود ّلكي جعلها تبدو �شابة ون�ضرة .ميكن املزج بني ع�صري الليمون احلام�ض
أي�ضا املزج بني اللنب الكامل الد�سم والبي�ض واللنب �أو حتى الزبادي للح�صول على منظف كرميي �أو دهن الب�شرة
ب�شرتك به .ميكن � ً
احل�سا�سة بع�صري الليمون احلام�ض لتنظيفها من مواد التق�شري .اتركي
املخفوق للب�شرة اجلافة �أو �إ�ضافة جل االلوفريا للب�شرة ّ
ب�شرتك بع�ض الوقت لتمت�ص الليمون احلام�ض قبل ان تعملي على
ال�شوفان :هو واحد من �أف�ضل املنظفات الطبيعية يف بيتك .يق�شر ترطيبها بالكرميات املنا�سبة

يعترب زيت الزيتون من الزيوت املباركة التي ورد ذكرها يف القر�آن
الكرمي ،ولأن �شجرة الزيتون �شجرة معمرة ولها مكانتها عند النا�س،
فالزيت امل�ستخرج منها مت ا�ستخدامه للمر�أة والطفل منذ القدم،
ومن هذه اال�ستخدامات ت�سهيل الوالدة .امل�ؤرخ التاريخي الأ�ستاذ
«ربيع جبارين» ي�شري �إىل ا�ستخدامات زيت الزيتون عرب التاريخ
بالن�سبة للن�ساء يف �أمور احلمل والوالدة كما يلي:
زيت الزيتون �أثناء احلمل
ا�ستخدمت احلامل زيت الزيتون يف فرتة احلمل �شراب ًا وذلك لتاليف
الإم�ساك وي�ستخدم لتدليك احللمة منذ ال�شهر الثامن ،عك�س
عقارب ال�ساعة .يعمل ذلك على حتفيز الرحم و�ضبط الهرمونات،
مما ي�سهل الوالدة .كانت تقوم بهذه العملية املر�أة احلامل بنف�سها
�أو «الداية» القابلة �أو �أي �سيدة كبرية يف ال�سن ،وهذه العملية تقابل
باالحتفال من قبل الن�ساء يف فل�سطني
يف ال�شهر الثامن يتم تدليك املنطقة الواقعة ما بني ال�شرج واملهبل
بزيت الزيتون لكي تتمرن الع�ضالت على التمدد ،وجت ّنب احلامل

امل�صدر :الإمارات اليوم

ال�سعودية والإمارات حتذران رعاياهما من �إع�صار "دوريان" الأمريكي
الليمون احلام�ض
الع�سل :الع�سل مرطب طبيعي ي�سحب الرطوبة من الهواء ،ويرتك
وجهك نديا وناعما .يحتوي الع�سل اخلام على خوا�ص عالجية مذهلة
ميكنك حت�ضري
ت�ساعد يف تهدئة الب�شرة املتهيجة وتقليل االحمرار.
ِ
مزيج من ن�صف كوب من الع�سل وملعقة كبرية من ال�صابون البلدي
املطحون من �أجل احل�صول على ّ
منظف رائع ي�ضمن ب�شرة مرطبة
امل�صدر  :جملة �سيدتي

طريقة زيت الزيتون لت�سهيل الوالدة
حدوث متزقات الوالدة املهبلية امل�ؤملة والتي ت�ستغرق وقت ًا حتى
ت�شفى
ا�ستخدام زيت الزيتون عند الوالدة
مبجرد حدوث الطلق �أو نزول الإفرازات ،يتم خلط كمية مت�ساوية
من زيت الزيتون مع حبة الربكة املطحونة ،وميكن ا�ستخدام زيت
حبة الربكة �أي�ض ًا
يتم تدليك البطن والظهر بهذا اخلليط
ميكن ت�سخني اخلليط للح�صول على نتيجة �أف�ضل
يعمل خليط الزيت مع حبة الربكة على فتح الرحم ،و�سوف ت�شعر
احلامل بذلك
الكثري من حاالت الوالدة حدثت بعد التدليك بن�صف �ساعة
ميكن �أن ت�ضيف احلامل لهذه الطريقة و�ضع قدميها يف املاء ال�ساخن
وبالتايل ت�سهل الوالدة �أي�ض ًا
ن�صائح �أخرى لت�سهيل الوالدة
ا�ستخدمت الن�ساء طريقة ال�سجود يف ال�صالة ،و�إطالة ال�سجود
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�أغرب ق�ضية خلع يف الإمارات:
يحبني كثريا ويلبي كل طلباتي

قد ال ي�أتي اتباع رجيم غذائي قا�س بالهدف املرج ِّو منه ،واملُتم ِّثل يف احل ّد من الإ�صابات ب�أمرا�ض القلب والكولي�سرتول
حرق دهون البطن،
ً
خ�صو�صا "العنيدة" منها .ولذا ،ثمة م�شروب حماية اجل�سم من الأمرا�ض التي تت�س َّبب بها العادات الغذائ َّية
ف َّعال يف حرق دهون البطن ،وتخلي�ص اجل�سم من ال�سموم � ً
أي�ضا .ال�ضا َّرة
وللتع ُّرف �إىل املزيد حول هذا امل�شروب الطبيعي ،وفوائده ،وطريقة
تهيئة اجل�سم المت�صا�ص الفيتامينات
حت�ضريه� ،إليك من "�سيدتي .نت" الآتي:
م�شروب الديتوك�س ُينق�ص الوزن بطريقة �صح َّية و�سليمة
م�شروب طبيعي

ُيع ُّد الديتوك�س من الأنظمة املتبعة ،قبل ال�شروع يف االلتزام ب�أي طريقة حت�ضري م�شروب الديتوك�س
رجيم غذائي ،لأنَّ هذا النظام ُيخ ِّل�ص من العادات الغذائ َّية ال�س ِّيئة ،املك ّونات :ح َّبة من اخليار ُم َّ
قطعة �إىل حلقات ،و� 3أعواد من
وبالتايل ُيه ِّيئ اجل�سم للإفادة من �أي رجيم جديد .بالإ�ضافة �إىل الكرف�س الطازج ،و� 5أعواد من البقدون�س ،و� 3شرائح من الأنانا�س
�أنَّ فوائد م�شروب الديتوك�س ال تقت�صر على �إحراق دهون البطن (ميكن ا�ستبدال �شرائح اجلريب فروت �أو الربتقال �أو الليمون بها)
فح�سب ،و�إنمَّ ا هو ميتاز بفوائد �صحية ع ّدة ،منها:
�إ�شارة �إىل �أنَّ املك ِّونات املذكورة حتتوي على الألياف والفيتامينات،
طرد ال�سموم من اجل�سم ،والتقليل من االنتفاخات والغازات فيه
غني بالفيتامني "ج" ،وتُن ِّقي اجل�سم
وهي تُ�ساهم يف �إعداد م�شروب ّ
تن�ضري الب�شرة� ،إذ ُيخ ِّل�صها امل�شروب من ال�شوائب املُت�س ِّببة من ال�سموم ،وتحُ ِّفز على �إحراق دهون البطن
ب�إجهادها
م�شروب طبيعي يحتوي على العديد من العنا�صرالغذائية الالزمة
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�أ�صدرت �سفارتا ال�سعودية والإمارات لدى الواليات املتحدة ،كل
على حدا ،بيانا حذرتا فيه مواطنيهما املغرتبني يف والية فلوريدا،
من و�صول �إع�صار "دوريان" �إىل ال�ساحل ال�شرقي لأمريكا
ون�شرت �سفارة الإمارات يف جمموعة تغريدات على "تويرت" ،بيانا
حذرت فيه من "ح�صار الأيام ال�سبعة" ،وقالت "تنبيه ملواطني
دولة االمارات العربية املتحدة املتواجدين يف والية فلوريدا،
�سنقوم ب�إجالء جميع املواطنني الإماراتيني قبل و�صول �إع�صار
دوريان ،الذي �سي�ضرب والية فلوريدا االثنني املقبل"
وتابعت "الرجاء التح�ضري للإجالء ،يف حال عدم تلقي تعليمات
من بعثاتنا" ،داعية �إياهم لالت�صال بالقن�صلية العامة للدولة يف
نيويورك� ،أو �سفارة الدولة يف وا�شنطن
من جهتها ،ن�شرت �سفارة ال�سعودية لدى الواليات املتحدة تغريدة
على "تويرت" حذرت فيها املواطنني ال�سعوديني من الإع�صار

ال�صادرة عن ال�سلطات املحلية ومتابعة و�سائل الإعالم عن حالة ال�سلطات الأمريكية ،حتذيرا من الدرجة الأوىل ،و�ضرورة �أن
وجاء يف التحذير "،بناء على ما �صدر من اجلهات الر�سمية لوالية
ي�أخذ املواطنون احلذر من ح�صار قد ميتد ل�سبعة �أيام
الطق�س"
فلوريدا عن احتمال تعر�ض الوالية للعا�صفة اال�ستوائية (دوريان)
امل�صدر :تويرت ال�سفارة ال�سعودية والإماراتية
نهاية اال�سبوع ،ف�إن القن�صلية ت�أمل من املواطنني املتواجدين يف و�أعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ،حالة الطوارئ يف والية
تلك املناطق اتخاذ احليطة واحلذر واتباع تعليمات ال�سالمة فلوريدا ،حت�سبا لقدوم �إع�صار "دوريان" املدمر ،فيما �أطلقت
لدى الواليات املتحدة
تعمل على تغيري و�ضعية اجلنني و�سهولة الوالدة
جلو�س القرف�صاء على الأر�ض مفيد لتمرين الع�ضالت ،وهو طريقة
القرويات للقيام ب�أعمال الزراعة و�أعمال املنزل منذ القدم.
يفيد اجللو�س على قاعدة خ�شبية �أي�ض ًا ورفع ال�ساقني بطريقة
القرف�صاء
تناول «�شربة زيت اخلروع» لتنظيف �أمعاء احلامل قبل الوالدة ،ما
ي�ساعد على ت�سهيل الوالدة وزيادة احلزق
امل�صدر  :جملة �سيدتي
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فيتامني د

نق�ص
فيتامني "د"

ُي�ؤثر على �سلوك
طفلك ..كيف؟
ِ
فيتامني (د) �أو ما يطلق عليه ا�سم "فيتامني �أ�شعة ال�شم�س" هو �أحد ( )SPFقد ال توفر احلماية املطلوبة �ضد الأ�شعة فوق البنف�سجية ،كي نحافظ على �صحتنا .ونق�صه ي�ؤدي لفقدان ال�شهية ونق�ص الدم
العنا�صر الغذائية الهامة للج�سم� .إذ ميكن �أن ي�ؤدي نق�ص فيتامني يف هذه احلالة ،يكون احلل الأن�سب هو تناول مكمالت فيتامني (د) والتهاب اجللد .يتواجد بكرثة يف فول ال�صويا و�سمك ال�سردين
(د) �إىل �ضعف العظام وزيادة خطر الإ�صابة به�شا�شة العظام دوائية ملواجهة نق�صه جتنب ًا ملاخطره ولكن حتت �إ�شراف الطبيب
والبطاطا
والتهاب املفا�صل .وقد �أظهرت درا�سة �أجراها باحثون يف جامعة �أ�سباب نق�ص فيتامني (د)
�أو (كوباملني) مهم لبناء الدم والنق�سام اخلاليا وللنظام الع�صبي.
مي�شيغان بالواليات املتحدة �أن نق�ص فيتامني (د) عند الأطفال من
من الأ�سباب الرئي�سية لنق�ص فيتامني (د) هو عدم التعر�ض لأ�شعة يحتاج الأطفال منه �إىل حوايل  2ميكروغرام والكبار �إىل 3
املمكن �أن ي�ؤدي �إىل ظهور �سلوك عدواين .وك�شفت الدرا�سة وجود
�صلة بني نق�ص فيتامني (د) لدى الأطفال ال�صغار وبني ال�سلوك ال�شم�س نتيجة لق�ضاء وقت طويل داخل املنزل ،كما يلعب �سوء ميكروغرام .متوفر يف اجلبنة عالية الد�سم و�سمك الرجنة
التغذية� ،أو العي�ش يف مناطق �شديدة التلوث دور ًا يف ذلك �أي�ض ًا.
العدواين عند بلوغهم �سن املراهقة ،بح�سب ما ن�شره موقع " �إن دي بالإ�ضافة �إىل الوزن الزائد� ،أو التقدم يف العمر .بح�سب ما ن�شره الفيتامني ال�شهري "�سي" يحمي اخلاليا من اجل�سيمات ال�ضارة ،وهو
تي يف" الأمريكي
مهم اللتقاط احلديد يف الأمعاء .م�س�ؤول عن تقوية العظام وبنائها
موقع "تاميز ناو نيوز" الأمريكي
وتبادل الكول�سرتول يف الدم .نحتاج �إىل  100ميليغرام يوميا منه.
يف الدرا�سة� ،سجل الأطفال الذين يعانون من نق�ص فيتامني (د) ين�صح الأطباء والباحثون بتناول الأطعمة الغنية بفيتامني (د)
نق�صه ي�ؤدي �إىل �سرعة الإ�صابة بالربد وااللتهابات ونزف يف اللثة
درجات عالية يف االختبارات التي تقيم م�شاكل ال�سلوك عند بلوغهم كالبي�ض وال�سمك والتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س الطبيعية ،واحلفاظ على
و�سقوط الأ�سنان و�ضعف يف تدفق الدم ،والتهاب املفا�صل و�ضعف
�سن املراهقة .وكانت النتائج مثرية للقلق� ،إذ تو�ضح �أن نق�ص وزن �صحي وممار�سة التمارين الريا�ضية بانتظام ومراقبة احلالة
فيتامني �أ�شعة ال�شم�س يرتبط ب�أمرا�ض نف�سية كالف�صام واالكتئاب وعالجها يف الوقت املنا�سب حتت �إ�شراف الطبيب وخ�صو�ص ًا عند الع�ضالت .والبقدون�س غني به
يف مرحلة البلوغ
فيتامني م�س�ؤول عن بناء العظام وقوتها وعن عمل الع�ضالت
الأطفال لأنهم ال�شريحة الأكرث ت�أثر ًا بنق�ص فيتامني (د)
تقول �إميليا باكزيك� ،أخ�صائية تغذية يف م�ست�شفى "ال رابيدا"
للأطفال يف �شيكاغو بالواليات املتحدة" :لفيتامني (د) �أدوار
متعددة وخمتلفة يف اجل�سم ،مبا يف ذلك النمو ،ووظائف اجلهاز
الع�صبي والع�ضلي ،واحلد من االلتهابات" ،كما تقول �إن العديد
من الدرا�سات قد ربطت بني نق�ص فيتامني (د) و�أمرا�ض القلب
والأوعية الدموية ،و بع�ض �أنواع ال�سرطان ،واال�ضطراب العاطفي
املو�سمي ،والت�صلب املتعدد ،وا�ضطرابات املناعة الذاتية ،ومقاومة
الأن�سولني لدى البالغني .بح�سب ما ن�شره موقع "تودايز ديتي�شن" فيتامني بيوتني م�س�ؤول عن عمليات التمثيل الغذائي ،وعن �صحة
اجللد والأظافر وال�شعر .يحتاج املرء منه بني � 30إىل  60ميكروغرام
الأمريكي
يوميا .ونق�صه ي�ؤدي �إىل ت�ساقط ال�شعر والتهابات يف اجللد ونق�ص
م�صادر فيتامني (د)
ال�شهية ،وال�شعور بالدوران وحتى عالمات االكتئاب .يوجد يف �صفار
من املمكن احل�صول على فيتامني (د) من م�صادر غذائية مثل البي�ض والفول ال�سوداين (الف�ستق) واجلزر
الفطر وال�سمك الدهني والبي�ض ومنتجات الألبان .غري �أن هذه
الأطعمة قد توفر ن�سبة قليلة جد ًا من فيتامني (د) .وعلى الرغم مهم ل�صنع الطاقة ولعمل اجلهاز الع�صبي وبناء الدم .ويحتاج
من �أن ق�ضاء بع�ض الوقت حتت �أ�شعة ال�شم�س مهم جد ًا ويعترب الإن�سان منه بني � 0.6إىل  1.4ميليغرام يوميا .ونق�صه ميكن �أن
من امل�صادر الأ�سا�سية للح�صول على فيتامني (د) ،غري �أن احلذر ي�ؤدي �إىل نق�ص الدم وخلل يف تبادل ال�سكر يف الدم ،وارتباك يف
مطلوب �أي�ضا� ،إذ قد ت�ؤدي �أ�شعة ال�شم�س فوق البنف�سجية �إىل �أ�ضرار نقل الإ�شارات الع�صبية .يتواجد بكرثة يف فول ال�صويا
بالغة يف الب�شرة .ففي بع�ض احلاالت حتى املركبات الواقية لل�شم�س يدعى �أحيانا بريدوك�سني ويلعب دورا مهما يف بناء الربوتينات
التي حتتوي على تركيبة عالية من احلماية من �أ�شعة ال�شم�س وتبادل ال�سكر يف الدم .ونحتاج بني � 1إىل  1.5ميليغرام منه يوميا

والأع�صابُ .ينتج فيتامني "دي" عن طريق �أ�شعة ال�شم�س ال�ساقطة
�أهم ع�شرة فيتامينات ل�صحة اجل�سم
ندين بقدرتنا على النظر يف النهار والليل �إىل عمل فيتامني �إيه على اجللد .ونحتاج �إىل  20ميكروغرام منه يوميا .بي�ض الدجاج
( .)Aكما يقي ب�شرة اجل�سم من خطر الأ�شعة فوق البنف�سجية .وال�سلمون وبع�ض الأ�سماك حتتوي على قدر كبري منه
وي�سيطر على منو العظام .ويحتاج الإن�سان البالغ �إىل � 0.8إىل  1مهم للنظام املناعي يف اجل�سم .يتلقف الأج�سام ال�ضارة ويدمرها.
ميليغرام منه يوميا .يوجد الفيتامني يف اجلزر وحلم الدجاج وكبد كما �أنه مهم يف التمثيل الغذائي ولعمل النظام الع�صبي .نحتاج منه
العجل
 12ميليغرام يوميا .يحتوي زيت الزيتون على قدر كبري منه

يف حال الإ�صابة بجروح �أو �إجراء عملية ف�إن عدم توقف نزف الدم
يحدث غالبا ب�سبب نق�ص هذا الفيتامني .يوميا يحتاج الرجال منه
�إىل  80ميكروغرام ،والن�ساء �إىل  65ميكروغرام ،والأطفال �إىل 10
ميكروغرام لكل كيلو غرام من وزن اجل�سم .يتوفر يف ال�سبانخ
فيتامني اجلينات .يلعب دورا يف بناء احلام�ض النووي .DNA
بالإ�ضافة �إىل تكاثر اخلاليا يف اجل�سم وبناء النظام الع�صبي وبناء
الدم .ونق�صه خالل فرتة احلمل ميكن �أن ي�ؤدي �إىل عدم اكتمال
النظام الع�صبي للجنني .عباد ال�شم�س والبي�ض وكبد الدجاج حتتوي
على كميات كبرية منه
امل�صدر  :قناة  DWالعربية
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الهيموفيليا ...

العمر اجلميل..
العمر اجلميل..
هكذا �أ�سميته  ،هم يقولون وقت امل�شيب�..سن املعا�ش
لكنه العمر اجلميل حق ًا ،بو�صوله حتققت الأمنيات  ،وقلت امل�س�ؤليات
و زاد االرتباط باهلل . .هذا ال�سن فيه روحانيات رائعه تغذي الروح
والنف�س واجل�سد.
العمر اجلميل �أنت فيه �أ�شبه
حر يرفرف بجناحيه يف ف�ضاءٍ
بطائر ٍ
ٍ
رحب مغرد ًا ب�سعادة و�أنت تنظر من فوق لإجنازات قطعت العمر يف
ٍ
بنائها بني الأمل والفرح،العمر اجلميل
عمر الأمل اليقا�س بلون بيا�ض ال�شعر وم�شيبه  ،والحتكمه مالمح
الوجه التي تغريت
هناك ق�سمات على الوجوه تر�سم خارطة طريق رائعة لزمن قدمي
العمر اجلميل
يقال لك كربت ..
قل لهم  ...فخور �أنا بحقبة الزمن التي ق�ضيتها
�سعي ٌد �أنا باملرحلة اجلديدة ،مرحلة الت�أمل ،مرحلة االرتياح ،مرحلة
الذات
العمر اجلميل
نعم هي مرحلة الذات  ..مرحلة االلتفات لنف�سك ،بعد �أن �أو�صلت
الأبناء ملواقعهم ،بقيت �أنت وحدك
الحتزن وتقف على الأطالل

�إنها فر�صتك لال�ستجمام
العمر اجلميل
دعك من �أبي العتاهية ومقولته �أال ليت ال�شباب يعود يوم ًا و�أخرب
ذلك ال�شاعر ب�أن امل�شيب ح�ضر وح�ضرت معه نظرة جديدة للحياة
مليئة باجلمال
العمر اجلميل
يف ثقافتنا العقيمة ،ي�سجنونك داخل مقولة لقد كربت
�إن لب�ست اجلميل � ،أو �سافرت ومتتعت
�أو ر�أوا �شباب روحك
قالوا� ....أمل تكرب بعد
قل لهم .....نعم كربت رغم معاناة الطريق
كربت وكرب معي الأمل والن�ضوج
كرب معي الفرح  ،وكربت نظرتي للحياة
وعلمت �أن احلياة ابت�سامة
العمر اجلميل
تعلمت �أن احلياة تخت�صر يف ابت�سامة ر�ضا ،وابت�سامة �صرب،
وابت�سامة فرح
كربت معي ابت�سامتي ومل ت َِ�شخْ كما اعتقدمت
فلي�س للب�سمة �شعرات ت�شيب
العمر اجلميل

التفكري الزايد قد يف�سد للفهم ق�ضية
منذ ب�ضع �سنوات ،كان هناك م�ؤمتر من�سا يف �سان فران�سي�سكو .قالوا�" :سيدتي ،مل ن�ستطع �إال �أن نالحظ �أن زجاجة الفلفل حتتوي
من�سا ،هي منظمة دولية للأ�شخا�ص الأذكياء الذين لديهم معدل على امللح و�أن زجاجة امللح حتتوي على الفلفل "...
ذكاء � 140أو �أعلى.
ولكن قبل �أن يكملو كالمهم ،توقفت النادلة وقالت ...

خرج العديد من �أع�ضاء من�سا لتناول طعام الغداء يف مطعم حملي.
عندما جل�سوا ،اكت�شف �أحدهم �أن زجاجة امللح حتتوي على الفلفل،
وبكل عفوية انحن�أت على الطاولة ،ووتناولت الزجاجتني وفكت
وكانت زجاجة الفلفل ممتلئه بامللح.
�أغطيتها وا�ستبدلت كل غطاء مكان االخر.
كيف ميكنهم تبديل حمتوى الزجاجتني دون ان�سكاب �أي منهما،
كان هناك �صمت مميت على طاولة من�سا.
وبا�ستخدام الأدوات املتاحة على الطاوله فقط؟
بكل ب�ساطة حل امل�س�ألة هذه وظيفة لعقول �أع�ضاء من�سا .ناق�شت " بالن�سبة ملعظم امل�شكالت يف حياتنا ،هناك حلول ب�سيطة ،لكن
املجموعة امل�شكلة وقدمت �أفكا ًرا ،ويف النهاية ،تو�صلت �إىل حل رائع عقولنا "الرائعة" هي التي تعقد كل ب�سيط ... .احلياة ب�سيطة
يت�ضمن منديل وق�شة و�صحن فارغ .ثم دعوا النادلة لإبهارها بحلهم .ا�ستمتع بها! "
"ا�سفة ب�ش�أن ذلك".
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املر�ض املحب للدماء

احلياة التخت�صر يف مرحلة ال�شباب ،قد تكون تلك مرحلة قوة
اجل�سد ،لكن ثق �أن قوة النف�س وقوة اخلربة يف املرحلة التي تليها
العمر اجلميل
احلديث عن مرحلة العمر هذه الينتهي ،لذا �أقول تذوق تلك املرحلة
ب�سعادة  ،ا�ستمتع بها ،كن حكيم ًا ،متزن ًا ،مبت�سم ًا
واعتني بنف�سك.
احلمد هلل �أن �أو�صلنا ملرحلة العمر اجلميل.
يارب وفقنا ال�ستثمارها بالعبادة وتقبل منا.
يارب وفقنا لال�ستفادة من اخلربة و�إفادة غرينا بها.
يارب وفقنا للر�ضا واالبت�سامة وال�شعور بال�سعادة  ...و�إ�سعاد من
حولنا.
يارب اجعلنا قادرين على تغذية �أرواحنا و�أنف�سنا و�أج�سادنا.
يارب وفقنا لاللتفات لأنف�سنا...

يعترب مر�ض الهيموفيليا (الناعور) من االمرا�ض التي �شغلت حيزا
كبريا من اهتمام العلماء عرب التاريخ بحكم الطبيعة اخلا�صة
وال�شديدة الق�سوة التي متيز بها هذا املر�ض وقد مت تخ�صي�ص
يوم ال�سابع ع�شر من �شهر ابريل من كل عام ليكون يوما عامليا
للتوعية والتثقيف حول هذا املر�ض ..كلمة هيموفيليا تعني �سيولة
الدم وهي م�شتقة من كلمتني يونانيتني هما haima:تعني الدم
وكلمة philiaوتعني احلب وبالتايل فهو املر�ض املحب للدماء
اما الت�سمية بالناعور وهو جناح الطاحون او ال�ساقية فهو تو�صيف
اخر دقيق ملر�ضنا فكما ال يتوقف الطاحون او ال�ساقية عن الدوران
ال يتوقف اجلرح عن ا�سالة الدماء!!

الهيموفيليا من امرا�ض الدم الوراثية الناجتة عن نق�ص احد عوامل
التجلط يف الدم بحيث ال يتخرث دم امل�صاب مبر�ض الهيموفيليا
ب�شكل طبيعي وهذا هو ال�سبب الذي يجعله عر�ضة للنزف يف اي
جزء من اجزاء ج�سمه �سواء الظاهر او الباطن وخا�صة الع�ضالت
واملفا�صل ب�شكل تلقائي او عقب اجراء بع�ض العمليات ال�صغري مثل
خلع احد اال�سنان ومن اخطر انواع النزيف الداخليه نزيف الدماغ
الذي ي�صاحبه اغماء وت�شنجات وكذلك نزيف املفا�صل مثل الكوعني
والركبتني وهو من �صور النزيف الداخلي الذي ال تظهر �آثاره اال
بعد فرتة من الوقت عندما تتورم املفا�صل وت�صبح م�ؤملة عند ثنيها
فيفقد امل�صاب القدرة علي حتريكها م�ؤقتا وقد ي�ؤدي عدم عالجها
ب�شكل �سريع ايل تلفها كما ان الطفل امل�صاب بالهيموفيليا ال ينزف
ا�سرع من االطفال االخرين بل ينزف ملدة اطول ..
تنق�سم الهيموفيليا ايل ثالثة اق�سام تبعا لعامل التجلط
الناق�ص بكل حالة ايل :
هيموفيليا �أ  :وهي النا�شئة عن نق�ص عامل التجلط الثامن وهي
االكرث �شيوعا وت�سمي الهيموفيليا الكال�سيكية فيما ت�أتي يف املرتبة
الثانية هيموفيليا ب :والتي تن�ش�أ من نق�ص عامل التجلط التا�سع
وهي االكرث انت�شارا يف منطقتنا العربية وي�سمي مبر�ض كري�سما�س
ن�سبة ايل الكندي (�ستيفن كري�سما�س) اول م�صاب به مت ت�شخي�صه
ثم ت�أتي يف املرتبة االخرية هيموفيليا ج :والنا�شئة عن نق�ص عامل
التجلط احلادي ع�شر وهو االقل �شيوعا اذا ما قورن باالنواع
ال�سابقة.

واي) وهو مبثابة ن�سخة مت�آكلة من كرومو�سوم (اك�س) وبه عدد
قليل من اجلينات وي�سمي الكرومو�سوم اجلن�سي الذكري مقت�صرا
دوره علي اعطاء الرجال �شكلهم الرجويل لذلك تزداد فر�صة ا�صابة
الذكور بالهيموفيليا لوجود ن�سخة واحدة من كرو�سوم( اك�س ) لديهم
وعند ا�صابته لي�س هناك ما يعو�ضه يف حني ان الن�ساء يحملن املوروثة
املري�ضة ولكن يبقني معافيات وغري م�صابات باملر�ض لذلك فجميع
االوالد الذكور للرجل امل�صاب باملر�ض واملتزوج من امر�أة �سليمة ال
ي�صابون باملر�ض  -الن الرجال لي�سوا م�س�ؤولني عن نقل الكرومو�سوم
(اك�س) ولكن ينقلون فقط كرومو�سوم (واي) امل�س�ؤول عن الذكوره
كما ا�سلفنا -اما الرجل ال�سوي واملتزوج من امر�أة حاملة للمر�ض
فان ن�صف اوالدها الذكور ي�صابون باملر�ض ون�صف بناتها يحملنه
دون ان تظهر اعرا�ضه عليهن �سريريا ..ال تتوقف هذه الطبيعة
الوراثية اخلا�صة التي متيز الن�ساء عن الرجال عند هذا احلد بل ان
�ضعف وه�شا�شة الكرومو�سوم واي اخلا�ص بالذكور كما ا�سلفنا انفا
قد يجعل امل�ستقبل القادم للن�ساء فح�سب للعي�ش مبفردهن علي هذا
الكوكب فيما �سينقر�ض الرجال!!! بح�سب درا�سة ا�سرتالية طريفة
يف هذا ال�صدد.

الطفيفة ومتو�سطة ال�شدة يكون بوا�سطة احلقن بهرمون
الديزموبري�سني وهو هرمون ي�صنعه اجل�سم ليحفز انتاج عوامل
التخرث املخزنة يف الدم وميكن اعطائه عن طريق االنف اما يف
حالة الهيموفيليا احلادة فيتم عالجها ب�ضخ البالزما وباحلقن عرب
الوريد لعوامل التخرث كما ظهر حديثا العالج الوقائي الذي يعتمد
علي تزويد الدم بكميات من عوامل التخرث بحيث ي�صبح اجل�سم
يف حالة من اجلاهزية التامة للت�صرف ب�شكل طبيعي عند حدوث
اي نزيف او ا�صابة ويف عام  2013او�صت هيئة الغذاء والدواء
االمريكية بـ( Rixubisبروتني العامل التا�سع)للم�صابني بعمر
وعلي الرغم من ان غالبية احلاالت وراثية اال انه ميكن لل�شخ�ص اكرث من 16عاما للوقاية والتخفيف من �شدة املر�ض كما ان هناك
ان يكت�سب الهيموفيليا من خالل طفرة وراثية تلقائية كما ميكن ان
عددا من االجراءات االحرتازية ال تقل اهمية فرياعي بالن�سبة
يحدث يف حالة قيام اجل�سم بتكوين اج�سام م�ضادة لعوامل التخرث
االطفال ارتداء خوذة ال�سالمة عند ركوبهم الدراجات وواقيات
يف الدم مما يعوقها عن العمل وهو مايعرف بالهيموفيليا املكت�سبة
الركب والكوع ..
تعترب الهيموفيليا مر�ض تاريخي عرف عرب االزمنة القدمية دون
ت�سمية فقد ورد بالتلمود كتاب ال�شعائر اليهودية كما كتب عنه هناك دور هام يلعبه الغذاء فيما يخ�ص مر�ضي الهيموفيليا فهناك
الطبيب العربي ابو القا�سم الزهراوي عام  1107را�صدا حالة بع�ض االغذية التي لها دور بارز يف زيادة تخرث الدم ووقف النزيف
عائلة مبوت ابنائها الذكور ب�سبب النزيف من جروح ب�سيطة دون ومن امثلتها فيتامني ك والذي يتواجد يف االوراق اخل�ضراء كال�سبانخ
ت�سمية للحالة.وقد ظهرت الت�سمية بالهيموفيليا الول مرة عام  1828واجلرجري والربوكلي واخل�ضار ذات اجلذور والفواكه كالكيوي
حيث كتبها عامل يدعي هوبف من جامعة زيورخ اما حديثا فيعرف وحليب االبقار وال�شوفان والكبد ومن االمثلة االخري فيتامني �سي
باملر�ض امللكي نتيجة النت�شاره بني بنات امللكة فيكتوريا ملكة اجنلرتا وكذلك الكال�سيوم
ال�شهرية والتي حملت جيناته ومن ثم انت�شر املر�ض بني ثالثة علي النقي�ض توجد اغذية قد ت�ساعد يف زيادة النزيف و�سيالن الدم
عائالت ملكية اخري يف ا�سبانيا واملانيا ورو�سيا نتيجة لعالقات وينبغي جتنبها ومنها :الزجنبيل والقرنفل والكركم والثوم واوميجا
امل�صاهرة ..ويف رو�سيا كان لهذا املر�ض امللكي حمطة فارقة يف زوال 3وفيتامني E
عر�ش القي�صر نيقوال الثاين فمع مر�ض ابنه اليك�سي بالهيموفيليا
ا�ستطاع الراهب ال�شهري را�سبوتني ان يوهم نيقوال وزوجته انه قادر د.حممد فتحي عبد العال� -صيديل وماج�ستري يف الكيمياء
علي �شفاء ابنيهما وويل عهدهما م�ستخدما امكانياته اخلارقة يف احليوية
االيحاء والتنومي املغناطي�سي!! وبالفعل حت�سنت حالة اليك�سي ويرجع
ال�سبب الرئي�سي يف هذا التح�سن بح�سب بع�ض النظريات ايل ان
العالج ال�سائد يف ذلك الوقت كان اال�سربين باعتباره دواء �سحري
لكل داء!! مما ادي ايل تفاقم احلالة بدل من تخفيفها ومع ن�صيحة
الراهب بايقاف العالج حت�سنت حالة اليك�سي اال انه مل ي�شفي من
الهيموفيليا كما زعم الراهب الدجال!!!

تعترب الهيموفيليا من االمرا�ض املرتبطة بالكرومو�سوم (اك�س)
وهو من اكرث الكرومو�سومات غرابة يف خريطة الوراثة الب�شرية من
حيث النمط الوراثي وبيولوجيتة الفريدة ومن حيث ارتباطه باملر�ض
الوراثي وينقلنا هذا املر�ض ايل طبيعة وراثية طريفة جعلت ال�سيدات
االكرث حظا من الرجال علي هذا الكوكب فلقد حبا اهلل خاليا املر�أة
بكرومو�سومني (اك�س) مما ميكنها من موازنة اي عيب يطر�أ علي
احدهما فعند ا�صابة احدهما يعو�ض عمله االخر بينما يوجد لدي
الرجال كرومو�سوم (اك�س) واحد وكرمو�سوم ه�ش واحد ي�سمي( يختلف عالج الهيموفيليا باختالف درجة �شدته فعالج الهيموفيليا
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مقاالت

�أومن ...

�أوطان �صغرية على �أر�ض املهجر
خلق اهلل الأر�ض وما عليها من كائنات خمتلفة الألوان والأ�شكال،
لكنه �سبحانه وتعايل كرم الإن�سان على �سائر خملوقاته وميزه
بالعقل و�أمره بال�سعي لطلب الرزق ،فقد قال �سبحانه( :فا�سعوا يف
مناكبها وكلوا من رزقه) ،و�إذا ما �شعر الإن�سان ب�ضيق الرزق وعاين
من ذلك ،فلي�س عليه �أن يي�أ�س �أو يقنط من رحمة اهلل الذي �أمره يف
هذه احلالة ب�أن يرحل �إىل مكان �آخر �سعيا وراء رزقه ورزق من يعول (ماري كر�ست بارك) ،وحينما �سطعت �شم�س �صباح �أول �أيام العيد
حينما قال �سبحانه وتعايل يف كتابه العزيز( :و�آخرون ي�ضربون يف وذهبت مع ابني و�أ�سرته �إىل البارك الذي ال يبعد كثريا عن املبني
الأر�ض) �أي ي�سافرون (يبتغون من ف�ضل اهلل) �أي يطلبون الرزق .ال�سكني الذي يقيم فيه ،وكان الطريق كله خاليا من �أي مظاهر
للعيد� ..أما داخل البارك فقد كان الو�ضع خمتلف متاما ..كانت
فالهجرة �إيل بلد �آخر هي نوع من ال�سعي وراء الرزق ،وهي بنا ًء علي
رائحة ال�شواء متلأ املكان الذي امتلأ بالزائرين اللذين تواجدوا
ما تقدم �شيء حممود من قبل اهلل ،والهجرة يف القامو�س تعني:
اخلروج من �أر�ض �إيل �أخري ،وتعني �أي�ض ًا :انتقال الأفراد من مكان فيه على �شكل جمموعات كل جمموعة من بلد ما ،خمتلفني يف اللون
�إيل �آخر �سعيا وراء الرزق ،وهناك �أ�سباب �أخري للهجرة مثل :واللغة واللهجات املتعددة ،لكن ما يجمعهم هو االحتفال بقدوم عيد
حدوث احلروب والكوارث مثل الزالزل واملجاعات وال�صراعات الأ�ضحى املبارك بارتداء املالب�س اجلديدة ذات الألوان الزاهية،
الداخلية يف بع�ض البلدان ،وقد تكون الهجرة �شرعية �أو غري وكذلك �شواء اللحم وت�صاعد الأدخنة ذات الرائحة املميزة ال�شهية،
�شرعية ،وهذه الأخرية لها عواقب وخيمة وغري حممودة ،و�أي واملرح والبهجة التي جمعت ما بني �أطفال كل جالية على حدي..
كانت �أ�سباب الهجرة ففي النهاية املهاجر هو �شخ�ص مغرتب ترك وقفت طويال �أمام هذا امل�شهد الرائع و�أنا اجل�س بني �أ�صدقاء ابني
وطنه و�أتخذ غريه موطن له ،ومهما حاول �أن يخفي �شعوره باحلنني من امل�صريني ،وعلى بعد خطوات جمموعة من ال�سوريني ،و�أخري
لوطنه الأم وما يحتويه من �أهل و�أقارب و�أ�صدقاء ،ويتظاهر بالقوة من العراقيني ،وثالثة من الباك�ستانيني ،وغريهم من اجلاليات
والتما�سك النف�سي والوجداين الذي قد يتخلى عنه حينما يختلي امل�سلمة التي خلقت لنف�سها بهذه التجمعات �أوطان �صغرية ت�شعرهم
بنف�سه بعيدا عن �أعني من حوله ويرتك العنان لدموعه املختزنة بالألفة واملحبة وتذيب بع�ض من م�شاعر احلنني للأوطان الكبرية
ً
ً
تنطلق من حمب�سها �شوقا وحنينا �إيل عامله الذي هجره �إيل هذا حتى و�إن مل يعرتفوا بذلك.
العامل اجلديد..
�أدام اهلل جمعكم يف اخلري وكلل جهودكم عل �أر�ض كندا احلا�ضنة
وهناك بع�ض الأوقات التي يظهر فيها احلنني �إىل الوطن بطريقة ال
للجميع بالتوفيق والنجاح �إن �شاء اهلل رب العاملني.
�إرادية ..ال ي�ستطيع املهاجر �أن يتحكم فيها مهما حاول!
كل عام وكل مغرتب مهاجر كان �أو زائر
من هذه الأوقات و�أهمها (الأعياد الدينية) وهي بالن�سبة للم�سلمني
�أن �أتواجد يف كندا لزيارة ابني املهاجر هذا العيد ـ عيد الأ�ضحى
املبارك ـ ـ وقد فوجت به وزوجته يخربونني ب�أن هناك جتمع لكل
الأ�صدقاء امل�صريني يف �أول �أيام عيد الأ�ضحى يف �أحد املنتزهات
التي تطل على �أحدي البحريات وهو

تتمثل يف عيدين هما (:عيد الفطر وعيد الأ�ضحى) وقد �أ�سعدين اهلل

بقلم الكاتبة �أمينة الزغبي

ب�ألف خري و�صحة و�سعادة

الذكاء العاطفي و�أهميته يف حياتنا
كنت قد تطرقت يف مقالة �سابقة بعنوان هل ت�سمع لنداء قلبك ام
تر�ضخ حلكمة عقلك و�أ�شرت �إىل �أهمية الذكاء العاطفي يف حياتنا
الذي من خالله ن�ستطيع املوازنة قدر امل�ستطاع بني حكمة العقل
ونداء القلب  ،فالذكاء العاطفي �أهمية كبرية لي�س فقط على امل�ستوى
ال�شخ�صي فح�سب بل اي�ض ًا على امل�ستوى االجتماعي وحتى املهني .

على الرغم من اختالف العلماء يف ان الذكاء العاطفي هو �سمة
فطرية او موهوبة موجودة لدى الفرد منذ مراحل املبكرة من
الطفولة  ،اال ان بع�ض املدرا�س انتقدت هذه املقولة وقالت ان
الذكاء العاطفي ي�أتي ويتطور من خالل كرثة التجارب يف احلياة
والعالقات ،وميكن تطويره وتعلمه من خالل ممار�سات او تغري
بع�ض املعتقدات والعادات يف حياتنا .

فالذكاء العاطفي هو القدرة على حتديد و�إدارة م�شاعرك
وم�شاعر الآخرين وفهمها ،وذلك �سي�سمح لك ب�إدارة عالقاتك كيف نقوم بتطوير الذكاء العاطفي لدينا :
ب�شكل �أكرث فعالية و�إنتاجية.
 حتمل م�سو�ؤلية ما تقوم وتنطق به �إذا جرحت �شخ�ص عن ق�صديحدث ان ن�صادف �أ�شخا�ص ميتازون بقدرتهم على ال�سيطرة �أو من غري ق�صد بادر فور ًا باالعتذار وال تتجاهل ما قمت به.
على م�شاعرهم ،اليغ�ضبون يف املواقف الع�صيبة ،ولديهم القدرة
 عند كل موقف �أو ت�صرف تقوم به مع احد �ضع نف�سك مكانهالتعامل مع امل�شاكل و�سماعها بكل هدوء و�إتزان و�إيجاد حل لها �أو
وتخيل كيف �سيكون �شعورك لو ت�صرف معك نف�س ما كنت تنوي
اقل �شيئ جتده من�صت وحماور جيد،ولرمبا تغ�ضب من اتزانه
القيام به وعلى هذا النحو ت�صرف مبا ميليه قلبك وعقلك.
و�صالبته وغالب ًا ما ن�صف هذا ال�شخ�ص بالبارد او اجلامد
باملفهوم العامي،اال انه ميتاز بالذكاء العاطفي يف ال�سيطرة على  -ابقي م�شاعرك حتت ال�سيطرة يف املواقف الع�صيبة ،اجلميع
ميكنه �أن يثور ويعرب عن انزعاجه بطريقة فظة وهجومية لكن
انفعاالته و�ضبط قدر امل�ستطاع انفعاالتك.
�إن الأ�شخا�ص الذين ميتازون بالذكاء العاطفي قادرين على تذكر القليل ميكنه ان يرتقي وي�ضبط نف�سه و�إنفعاالته متيز وكن
فهم م�شاعر الآخرين حتى عندما تكون غري وا�ضحة ،حتى على واحد منهم .

مقاالت
هاجرت هناء مرافقة لزوجها هرب ًا من االنقالبات املتكررة
وامل�شاكل الداخلية يف م�صر يف فرتة ال�ستينيات من القرن املا�ضي.
وكان زوجها من �صنف �أ�شباه الرجال .فهو خائف ومرتدد دائم ًا،
تعوزه احلكمة ويتهرب من امل�س�ؤولية� .أ�ضاع مال الأ�سرة يف �صفقات
جتارية خا�سرة وغري مدرو�سة ،ومات على �أثر جلطة �أ�صابته بعدما
خ�سر �آخر نقوده ،وكانت وقتها ترعى ابنهما ذو الأربعة �أعوام ،ومل
جتد يف جيبها نقود ًا تكفيها وابنها �سوى لنهاية ال�شهر وكانت تعرف
�أن معونات الدولة لن ت�سد الرمق .نامت مفزوعة يف اليوم الأخري،
ف�أتتها رحمة من اهلل يف املنام يف ر�ؤيا ر�أتها .كان والدها احلبيب
مي�سح على ر�أ�سها برفق وهي تبكي فوق فخذه و يقول" :اهلل كرمي
يا بنتي .قويل ذلك و�سرتين كيف �سيفتح الباب"� .أفاقت هناء
بت�صميم جديد بعد تلك الليلة ،بد�أته بقول" :يااهلل  -يا فتاح يا
عليم يا رزاق يا كرمي" .و�ضعت ابنها عند �إحدى ال�صديقات ،ثم
نزلت �إىل �سوق الثياب امل�ستخدمة لتطلب عم ًال هناك .ب�ضاعة
مكد�سة وثياب مكومة يف كل مكان .لكن العمل مل يكن �آني ًا ،ف�صاحبة
ال�سوق تريد �أن تفكر وتراجع امليزانية .ترجتها هناء �أن تقبلها يف
العمل فهي ب�أم�س احلاجة �إىل النقود .ال�سيدة مل تكن مهتمة ل�سماع
ق�صة �أحزان ف�أ�سكتت هناء ،لكنها من باب اللطف والإح�سان قالت
لها " :هاك هذه �أكوام من الألب�سة والأقم�شة تربع بها �أ�صحابها
للمحتاجني .خذي منها ما تريدين ".ثم �أدارت ظهرها وم�ضت" .ما
�أحتاج؟!" فكرت هناء قلي ًال ثم حملت كل ما ا�ستطاعت من الثياب
والقما�ش على �سواعد امر�أة مل تتعود الكد يف حياتها .ثم غادرت
�إىل منطقة امليناء القدمي لتعر�ض الثياب ب�سعر زهيد .وعادت �إىل
البيت حمملة بزاد اليوم� .أعادت الكرة يف اليوم التايل واليوم الذي
بعده ويف الأ�سبوع الالحق ومرت الأيام .ثم �ضاقت �صديقتها ذرع ًا
بال�صغري الذي ترعاه وتطعمه بال مقابل ،فما كان من هناء �إال �أن
�أخذت ال�صغري معها �إىل م�شوار الكفاح اليومي .كان ابنها يت�سلى
يف الهواء الطلق ،ويراقب العربات التي جترها اخليول يف امليناء،
وال�سفن التي ت�سري يف النهر� .س�أل �أمه يوم ًا :ماذا هناك بعد النهر؟
ف�ألهمها ب�س�ؤاله ال�ساذج هذا عن اخلطوة التالية التي يجب �أن
تخطوها يف احلياة .قررت �أن تعود يوم ًا مع �أحد �أ�صحاب العربات
�إىل مدينته لونغوي الكت�شافها ،وهناك الحظت هناء ب�أن القوة
ال�شرائية �أ�ضعف بكثري مما هي يف مونرتيال ،ففكرت ب�أن متجر َا
للثياب والأدوات امل�ستخدمة قد يكون ح ًال للنا�س ذوي املدخول
املحدود وجليوبها اخلالية .لكن �أجر �أقدم املحالت �أكرث بكثري مما
ت�ستطيع هي �أن حت�صل عليه ،ففكرت ب�أن حنطور ًا متنق ًال قد يفي
بالغر�ض مبدئيا .وهكذا ا�شرتت حنطور ًا بالتق�سيط ،و�صارت تدور
به بني خمازن الب�ضاعة يف مونرتيال والقرى البعيدة التي حتيط
بها يف لونغوي� .أق�سمت يل ب�أنها يف زمهرير فرباير (�شباط) كانت
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تتنقل بالعربة مع �صغريها الذي يرتدي احلذاء املت�شقق .كانت
تغطيه بجلد اخلروف وغريه وت�شد جلام احل�صان بقوة ليجر
قدميه الغارقة يف الثلوج املرتاكمة .الدوالرات التي تتجمع يف امل�ساء
كانت تن�سيها تعب النهار ومر عامان جمعت فيهما النقود والأفكار
الكافية مل�شروع امل�ستقبل .الولد �سيذهب �إىل املدر�سة قريب ًا ،ويجب
�أن ت�ستقر .وهكذا �صار عندها متجر �صغري لبيع الأدوات والثياب
امل�ستخدمة يف مدينة لونغوي .و�أم�ضت ال�سنوات الع�شرين بعدها يف
متجرها ومع ابنها الذي كان ي�ساعدها يف ال�صيف ويدر�س بجد يف
ال�شتاء ،وبعد تخرج ابنها من كلية الطب قال لها� :آن الأوان لكي
ت�سلميني راية الكفاح ،وتلتفتي لنف�سك يا �أحلى الن�ساء.
التجم ل�ساين لربهة لكنني �أردتها �أن تكمل يل الق�صة فبادرت
بتعليق " كم �أنت قوية ،كم �أنت رائعة".
 الف�ضل هلل يا ابنتي .هل تظنني �أن �أي ًا من النا�س قادر على فعل�شيء دون بركته؟ هو الذي ي�سخر النا�س بع�ضها لبع�ض وي�سخر
الظروف .نحن ن�سعى وهو يدبر.
 لكن �أمل تفكري بالعودة �إىل وطنك بعد وفاة زوجك� ،أمل يكن �أجدربك املكوث بني �أهلك؟
 الكالم النظري �سهل يا بنتي ،لكن الواقع فر�ض �أمور ًا �أخرى�شجعتني على البقاء� ،أولها م�ستقبل ابني ،مل �أجد له مكان ًا �أف�ضل
من هنا .ثم هنالك الفارق احل�ضاري والفكري بني البلدين� .أعني
�أن الإن�سان مي�ضي للإمام وال يعود للخلف ،وكذلك بعد �أن ذقت
هنا طعم احلرية ،وا�ستمتعت بالعمل والرزق ،كان من ال�صعب �أن
�أعود لأطراف الإ�سكندرية ليحكمني �أخوتي الأربعة بحكم العرف
واملجتمع.
 �أمل تفكري باالرتباط مرة �أخرى خالل كل ال�سنني؟ �أجل فكرت ،وكدت �أقع يف الفخ� .أحد الرجال العرب الذين كنت�أعرفهم فكر يف �أخذ حم�صول تعبي على اجلاهز .جاءين با�سم احلب
وبحجة �أين امر�أة وبحاجة �إىل �سند وحماية ،و�أ�شركته فع ًال يف عملي
و�أ�سعده �أن يدير العمل ويديرين معه .ثم اكت�شفت نواياه وخا�صة جتاه
ابني ،وعليه ف�سخت اخلطبة وكل امل�شاريع امل�شرتكة ،وال �أ�سف.
 لكن �أمل ت�شعري بال�ضعف والوحدة والقلق؟ اهلل معي دائم ًا ،نعم املوىل ونعم الن�صري.ثم جاء ابنها عائد ًا �إىل البيت بعد �أن تع�شى مع خطيبته بعد
العمل� .سرين كثري ًا �أن �أتعرف �إليه لأنني وجدت يف �شخ�صه ن�سخة
حمدثة عن املعلمة الأم ،فهو ع�صري و مثقف و متوا�ضع جد ًا �أي�ض ًا.
�أو�صالين كالهما �إىل منزيل كرم ًا ف�أ�سعداين مبحادثات خمتلفة
�أثناء الطريق .عدت يومها با�سمة وبروح جديد �إىل زوجي وطفلتي
التي ا�شتاقت يل بعد ق�ضاء وقت طويل يف احل�ضانة.
يف طريق عودتي �إىل البيت ،تذكرت وعدي البنتي ب�شرح مف�صل عن
�س�ؤال ال�صباح .ا�سرتجعت با�سمة ذكرى �شرح جدتي يل يف �صغري.
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بقلم :هدى البني
كلما �س�ألتها عن �أمر يخ�ص العقيدة �أجابتني بـ" عيب هذا ال�س�ؤال"
و " ال ت�س�أيل يا �صغريتي لكن تعايل �صلي" .قبل النوم وبدل ق�صة
امل�ساء ،ذكرت ابنتي ب�س�ؤالها عند ال�صباح وحكيت لها عن اهلل:
" هو اخلالق يا �صغريتي الذي يتكفل بنا جميع ًا ،يحبنا لأننا عياله،
وهو �أكرب من �أن ت�ستطيع عيناك ر�ؤيته ،وهو معنا �أينما كنا يرانا
وي�سمعنا .ال يكلمنا بل�سان لأننا لن ن�ستطيع �سماعه ب�آذاننا هذه ،لكنه
ير�سل الر�سل للنا�س ويخاطبهم عرب روعة خلقه� .صوته حي يف قلوبهم
و�ضمائرهم .لي�س ذكر ًا وال �أنثى لكنه خلق كليهما كما خلق احليوان
والنبات ،وهو نور ال�سماوات والأر�ض ،وهو عظيم ف�سعة الكون دليل
على وا�سع قدرته .و�ضعنا على الأر�ض لكي منجده ونفعل اخلري ونحب
بع�ضنا ونعي�ش ب�سالم ،ولأجل ذلك �أعطانا كل املوارد .نحن هنا يف
هذه الدنيا يف رحلة� .سنرتكها يوم ًا وننتقل �إىل مكان �آخر ،ف�إن كنا
�صاحلني يف الأر�ض �أكرمنا اهلل ،و�إن كنا �أ�شرار ًا عاقبنا ".
 هل �سترتكني الأر�ض بدوين يا ماما؟ ال �أدري؟ ال ترتكيني هنا لوحدي يا ماما� .أنا ال �أعي�ش بدونك! �إذا ذهبت �سيعينك اهلل ويتدبر بك – ال تخايف فهو الذي ي�سخرينلأرعاك ولن يرتكك وحيدة.
 لكني �أريدك �أنت �إىل جانبي دائم ًا� .أرجوك ال تذهبي وترتكيني. �إذ ًا يا �صغريتي ادعي اهلل حتى نبقى �سوي ًا �إىل �أن �أراك �أم ًا!�أنا �أي�ض ًا �صليت ودعوت �أن يبقيني اهلل على الأر�ض حتى تكرب ابنتي
وحتى �أنهي ر�سالتي يف هذه احلياة ،و�أن ير�شدين �إىل ال�صراط
امل�ستقيم و�إياكم.

"�آبل" تك�شف موعد �إطالق هاتف "�أيفون  "11اجلديد بخم�سة �ألوان
�إعداد فاطمة خوجة

الأ�سئلة امللغومة والتي تقول يف نف�سك �أحيان ًا ماهذا ال�س�ؤال الذي
ال قيمة منه  ،ولكن هو يكون ملعرفة مدى ن�سبة الذكاء العاطفي
املوجودة لديك وب�أي مقدار تتمتع به ،الن الذكاء العاطفي هو
الوعي ب�أفعالك و�أقوالك وم�شاعرك وكيف ت�ؤثر وتت�أثر بالآخرين
وهذا يعربعن مدى م�صداقيتك واحرتامك للآخرين و�أنك قادر
ال�صعيد الآجتماعي من ال�سهل التحدث اليهم والإحتكاك بهم� ،إن العديد من املو�ؤ�س�سات اخلدمية وال�شركات يف كتدا و�أمريكا على تفهمهم والتعاطف معهم ،لذلك لنطور ذكائنا العاطفي قدر
فهم يتقبلون اجلميع بغ�ض النظر عن �شعوره جتاه الآخر ،وهذا وبالد الغرب عموم ّا تعتمد وتركز اليوم على مقدار حتلي ال�شخ�ص امل�ستطاع حلياة �أ�سرية م�ستقرة وعالقات �صداقة �أقوى وحياة
اي�ض ًا دليل على ارتفاع م�ستوى الذكاء العاطفي لدى الفرد.
املقدم للوظيفة بالذكاء العاطفي وذلك اثناء املقابلة وطرح مهنية ناجحة...

�أر�سلت "�آبل" الدعوات الر�سمية حل�ضور م�ؤمترها ال�سنوي الكبري ،وغالبا ما تعر�ض "�آبل" خالل م�ؤمترها ال�سنوي يف �سبتمرب �أحدث
يف �سبتمرب ،للك�شف عن �أحدث منتجاتها ،و�أبرزها وهي �إطالق �أجهزة "�آيفون" ،حيث تتوقع التقارير �أن تك�شف ال�شركة عن "�آيفون
� "11أو "�آيفون برو" بح�سب ما ي�شاع
هاتف "�آيفون" اجلديد
�سينعقد امل�ؤمتر يف � 10سبتمرب يف املبنى الرئي�سي لل�شركة العمالقة وت�شري ال�شائعات �أي�ضا �إىل �أن "�آبل" �ستك�شف عن ثالثة مناذج
يف جمال التكنولوجيا يف كوبرتينو بكاليفورنيا ،حيث �ستك�شف "�آبل" جديدة من �أجهزة "�آيفون" �ستكون مبثابة حتديثات ،للأجهزة
التي ك�شفت عنها يف العام املا�ضي ،وهي "�آيفون �إك�س" و"�إك�س �إ�س
عن جمموعة كاملة من املنتجات اجلديدة
ووجهت الدعوات �إىل ال�صحفيني حول العامل يوم � 29أغ�سط�س ،ماك�س" و"�إك�س �أر"
وطلبت منهم احل�ضور �إىل م�سرح "�ستيف جوبز" يف  Appleو�سيحمل اثنان منهما ثالثة كامريات يف اخللف ،والهاتف الأكرب
 ،Park HQحيث �ستنطلق الفعالية عند ال�ساعة  1بعد الظهر �سي�أتي ب�شا�شة �أكرب قيا�سها حتى  6.1بو�صة مقارنة مع  5.8بو�صة
يف "�إك�س �إ�س ماك�س"
بالتوقيت املحلي ،يف ال�ساعة  5م�ساء بتوقيت غرينت�ش

�ستكون هناك حت�سينات يف ا�ستهالك البطارية وميزة التعرف على
الوجوه وحتى قدرتها على �شحن ال�سماعات الال�سلكية AirPods
عند ا�ستخدام الغطاء اجلديد
ومن املتوقع �أن ي�شهد امل�ؤمتر �أي�ضا الك�شف عن �ساعة "�آبل" الذكية
اجلديدة  ،Apple Watch 5بالإ�ضافة �إىل �سماعات Apple
 ،AirPods 3كما �أن هناك احتماال لأن تعر�ض ال�شركة جهازا
جديدا من MacBook Pro
هذا ويتوقع الكثريون �أنه �ستكون هناك جمموعة من التفا�صيل حول
 Apple TV +ومن�صة الألعاب  Apple Arcadeوبطاقة
"�آبل" االئتمانية Apple Card
امل�صدر :ذي �صن
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موفق الأحمد لـ"�أيام كندية" :يت�أ ّلف ال�صوت من �سبع طبقات
عازم على تقدمي �أبحاثي يف ال�صوت ّيات ّ
لكل الأجيال
ٌ

ِ�ص ِف احلقيق َة
الوقت قد حانَ
لل�شبان يا قلمي فك ُّل ظ ّني �أن َ
ِ
لفا�سدهم فقد ي�صاد ْف ُه ِمنك ُ
القول �أذانا
وق ّْل ما في ِه �إ�صالح ًا ِ
كان هذا املقطع ال�شعري ملفت ًا لالنتباه منذ جل�ستي والأ�ستاذ
موفق الأحمد ،وقد �ألقا ُه على م�سمعي ،ب�صوته ذي اخل�صو�ص ّية
احلا�ضرة يف �أذهاننا مذ كنا �أطفا ًال ف�أخذنا ب�شغف �صوت
ال�شخ�ص ّيات يف عامل الكرتون �إىل دنيا اخليال.
تتج�س ُد مئاتُ ال�شخ�ص ّيات �أمامي عرب حنجر ٍة
يف حلظ ٍة واحد ٍة ّ
وتزدحم مباليني الآذان امل�صغية له على
ر ّنان ٍة تعبقُ بالتجربة،
ُ
امتداد وطننا العربي ،لكن اللقاء اليوم له بع ٌد �أعمقْ  ،وله ابتهال ُه
اخلا�صة
اخلا�ص ،فالفنان موفق الأحمد يحمل يف جعبته �أبحاثه
ّ
ّ
يف "ال�صوت" ،ومنذ م ّد ٍة ق�صري ٍة تابعتُ �أخبا َر من�شور ِه الأ ّول
بعنوان "درر الإلقاء" الذي ق ّدمه له الأ�ستاذ فاروق حيدر ،وبعد
لدي يف لقاء �صاحب �صوت "املع ّلق الريا�ضي –
تعاظم الرغبة َّ
الكابنت ماجد ،اجلزء الثاين" ،و"الراوي – ال�ص ّياد ال�صغري"،
و"وال ُد فيكي – الفايكينغ" ،و"خلدون – حلن احلياة" واملزيد
من ال�شخ�ص ّيات العالقة يف ذاكرة طفولتي �أنا و�أبناء جيلي
عدد من
جميع ًا� ،أحببت �أن �أ�سم َع من ُه �شخ�ص ّي ًا الإجابة على ٍ
الأ�سئلة ،واال�ستف�سارات التي طرقت الذهن ،وال �شافي ًا لها �إال
من خالل هذا الكيان الإن�ساين ال�صامد ،واملعطاء ،واحلقيقي يف
اخلا�صة جد ًا.
لغة الفنّ
ّ
"يف جعبتك عد ٌد من �أبحاث ال�صوت ،تُغرق بها يف عامل
الإلقاء وعلم ال�صوت ّيات ،فهل �أنت ُ
جليل قادم؟" وكان
تعمل ٍ
هذا �س�ؤايل الذي �أجابني عليه مط ّو ًال ،و�أقتطف منه ما يلي:
اليوم وغد ًا وبعده ،وما �أنوي عليه هو
"�أنا �أعمل لك ّل الأجيالَ ،

تقد ُمي هذه الأبحاث يف كتب ،و�أن �أو ّثقها خدم ًة لك ّل الأجيال الق ّيمة التي ق ّدمها ،لكن ال ب ّد يل �أن �أذكر تفا�صيل وذكريات
درجات مو�سيق ّي ٍة� ،أ ّما
القادمة ،ففي ال�سلم املو�سيقي لدينا �سب ُع
ٍ
اخلا�ص جد ًا:
تخ�ص م�سرية هذا الفنان
ّ
ُّ
يف ال�صوت فقد وجدّتُ �أ ّنه م�ؤلف من �سب ِع
ٍ
طبقات متمايز ٍة ،وال �شارك الفنان موفق الأحمد مع نهاية �سبعينات القرن املا�ضي
ُ
الطالب ُمتقن ًا للإلقا ِء �أن
ب ّد لكي يكون
َ
ُ
يرتجم ما يقر�أ وما ي�سم ُع بدوبالج الر�سوم املتحركة ،ومن �أجمل الأ�شياء التي حدثت معه
ل�صور ٍة دقيق ٍة و�إبداع ّي ٍة ،ولكن كيف ذلك؟
�أنه و�أثناء العمل مع املخرج نقوال �أبو �سمح يف لبنان � َ
أوكل �إليه
ن�ص واحدٍ بعالم ٍة واحد ٍة من العالمات مه ّمة دوبالج فيلم كرتوين م�ؤ ّلف من ثالثني �شخ�ص ّية فق ّدمها
�سيكون عرب قراءة ٍّ
ال�سبع� ،إىل �أن يتقن ذلك ،ثم االنتقال للعالمة التالية وهكذا جميعها ب�صوته ،وكان حت ّدي ًا كبري ًا �إذ ال ت�شابه بني �أيِّ منها
مطلق ًا ،ومن �أمتع التجارب التي تع ّد عزيزة عليه يف عامل ال ّدراما
الطالب من هذه العالمات
مرور ًا بباقي العالمات ،وعندما ينتهي
ُ
الإذاع ّية �شخ�ص ّية "الأخر�س" يف برنامج "حمكمة ال�ضمري" من
ال�سبع؛ عندها ميكن �أن يكون ُم ٍلق ج ّيدّ � ،أي �أن لديه �إتقان ًا ل�سبع
ِ �إخراج حممد غزاوي وت�أليف �أحمد ال�س ّيد ،كما يع ّد هذا الفنان
درجات يف ال�سبع طبقات".
ِ
رائد ًا يف تنفيذ مونودراما �إذاع ّية على م�ستوى الوطن العربي ،فهو
�شرح "الأحمد" �أن ال�صوت ال ُيق�سم �إىل جميل وغري جميل ،بل �صاحب التجربة الأوىل فيها من خالل م�سرح ّية "النعنع الربي"
مرتبط ب�أ�سلوب �إلقائي جميل �أو غريه ،وال ميكن �أن يكون التي �أع ّدها للإذاعة د .ماهر خويل عن رواية للكاتبة �أني�سة عبود،
ٌ
الأمر
�إال بتدريب اجلهاز ال�صوتي بدء ًا من احلجاب احلاجز وانتها ًء و�أخرجها للإذاعة مروان قنوع.
يحتاج �سرع ًة وال ال ب ّد من التذكري �أي�ض ًا ب�شخ�ص ّية راعي الب�شر يف م�سل�سل "قمر
النطق
بال�شفتني ،كما �أن تدريب املُلقي على
ِ
ُ
وببعد
يحتاج �إىل زمن ،ويكون ذلك بح�سب ا�ستيعابه و�صربه على �أيلول" التي ق ّدمها الفنان موفق الأحمد ب�صور ٍة مثال ّية ٍ
�شاعري ،على الرغم من م�شاركاته القليلة يف ال ّدراما التلفزيون ّية،
ّ
التدريب ،كما �أ�شار �إىل �أنّ م�س�ألة الو�صول للملقي م�س�ألة �صعبة
كثري ًا ،ومن الأمثلة على من �أتقن ذلك الأ�ستاذ ف�ؤاد الرا�شد الذي والتي مل جتذبه منذ بدايات تخرجه من املعهد العايل للفنون
امل�سرح ّية  ،1987وهو مع جتربته يف الإذاعة َي ُع ُّد هذا النو َع من
در�سه يف امل�سرح ،ويع ّده ملقي ًا بارع ًا ،والدكتور نزار �شرابي الذي
الفنّ هو الأ�سا�س يف التجربة الفن ّية وبعده ي�أتي امل�سرح ،وباقي
علمه يف الإذاعة ،وبالن�سبة ملن �أتى بعدهم اختار الإعالمي مروان
الأنواع ال حتمل الوزن القوي مقارن ًة بها.
�صواف ،وذكر �إىل �أنه مل ي�أتي �إعالم ّي ًا يتقن الإلقاء بعده.
�آخر م�شاركات الفنان موفق الأحمد كانت يف م�سرح ّية "حياتكم
ذكر لنا الفنان موفق الأحمد العديد من التدريبات واملعلومات يف الباقية" للمخرجة �سهري برهوم ،ويف �إذاعة دم�شق ُيبثُ له برنامج
كتابه الأ ّول ،و�سيذكر الق�سم الأكرب منها يف كتابه الثاين
ّ
اخلا�ص "من احلياة" ت�أليف و�إخراج فاروق حيدر ،و"ظواهر مده�شة"
"ب�سيكولوجيا احلرف" ،وال ي�سعني هنا �أن �أزودكم باملعلومات ت�أليف طالب عمران و�إخراج مازن لطفي.
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املعرفة و التحكم :من ال�شا�شات يف � 1984إىل الهواتف الذكية يف 2019

�إن احلرية و القدرة على اتباع الفكر الذي يتوافق مع اعتقادات
املرء ح ٌق ي�صونه و ي�ستفيد منه �سكان احل�ضارات املتقدمة ،و لكن
خطر يهدد �أمانه ،يعد وقتنا احلايل
قد يتواجد فوق هذا احلق ظل ٍ
من �أف�ضل الأوقات للرجوع �إىل رواية جورج �أورويل  1984التي ذاع
�صيتها ب�سبب ما توقعت حدوثه يف م�ستقبلنا هذا ،انتهى �أورويل من
م�ستقبل تخ َّيله الكاتب
كتابة ق�صتة يف عام  1948و تدور �أحداثها يف
ٍ
بعد احلرب العاملية الثانية �سيكون يف عام  ( 1984حيث قلب امل�ؤلف
عام انتهائه من ت�أليف الق�صة وهو 48وجعله ليكون عام حدوث �أحداث
ق�صته �أي  )84يتخيل �أورويل �أنه قد اندجمت الواليات املتحدة و كندا و
حرب �أهلية يف الدولة
بريطانيا و جنوب �أفريقيا و �أ�سرتاليا ،وا�شتعلت ٌ
حزب كان يعرف با�سم �إجن �سوك �أو
التي ت�شكلت و فاز يف هذه احلرب ٌ
اال�شرتاكية الإجنليزية الذي �أ�صبح يعر�ض �سكان الدولة العمالقة �إىل
حكم دكتاتوري و مراقب ٍة �شديدة ،واذا ا�ستدعينا اىل ذاكرتنا �أحدث
ٍ
التطورات يف الأحداث الراهنة كالنقد الذي تع َّر�ض له تطبيق في�س �آب
و الق�ضية التي رفعت على �شركة الإت�صاالت �إي تي �أند تي بالإ�ضافة �إىل
�إ�شاعات التدخل الرو�سي بالإنتخابات الرئا�سية يف الواليات املتحدة،
عدد
جند �أنه قد �أ�صبح التحكم باملعلومات و �سرقتها �شيئ ًا ي�شغل عقول ٍ
كب ٍري من �سكان العامل ،فقد دخل احتمال القدرة على ت�سجيل ما�ضي
املرء و التالعب به حدود التفكري الواقعي و مع القليل من اخليال
ب�إمكاننا ت�ص ُّور ال�ضرر الذي قد يحدثه هذا مب�ستقبل الإن�سان ،وهكذا
يكتمل تنب�ؤ �أورويل عندما قال يف كتابه" :من يتحكم يف املا�ضي يتحكم
يف امل�ستقبل ،و من يتحكم يف احلا�ضر يتحكم يف املا�ضي".

لقد تعددت املحن و كرثت يف ع�صرنا ،و تنوعت الطرق التي ابتكرناها
لإلهاء �أنف�سنا عن الكوارث التي حتدث حولنا كي ال نقع يف حالة ي� ٍأ�س
ب�شكل
دائم ،و تعك�س هذه احلالة طريقة عي�ش النا�س يف كتاب �أورويل ٍ
بحروب ال
من الأ�شكال ،ففي كتاب �أورويل ت�شغل احلكومة �شعبها
ٍ
تفيدهم وت�شغلهم عن الطبقة العليا التي تتحكم بهم كما ين�شغل النا�س
بت�سايل العامل احلديث و يغم�ضون �أعينهم عن ما يح�صل ،فالتطبيق
حدود جديدة يف
الذي يعرف با�سم في�س �آب و الذي و�صلت �شهرته �إىل ٍ
ٌ
�شكوك عديدة تتعلق بانتهاك حقوق امل�ستخدم و نقل
 2019ت�شكلت حوله
ال�صور و الإحتفاظ بها  ،و ازداد الطني بلة عندما مت لفت انتباه النا�س
�إىل �أنه مت تطوير هذا التطبيق على يد �شركة رو�سية ،مما �أرعب العامة
الكربى ب�سبب �إ�شاعات التدخل الرو�سي يف الإنتخابات الأمريكية التي
ال تزال ذكراها حديثة يف الأذهان ،و و�صل التوتر حول املو�ضوع �إىل
حد �أنَّ �أحد �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ الأمريكي بعث ر�سالة �إىل مكتب
التحقيقات الفدرايل يطلب فيها القيام بتحقيق معمق حول التطبيق،
و قد مت ت�صريح حتذير لكل املر�شحني يف الإنتخابات الرئا�سية ل�سنة
 2020من قبل اللجنة الوطنية الدميقراطية بتج ُّنب التطبيق.
يبدو �أن ذعر انتهاك حقوقيات النا�س عرب الهواتف النقالة يف حالة
انت�شار ،و �أنَّ امل�ستقبل الذي تخ ّيله اورويل يحوم يف الأذهان ،و ميكن
ب�شكل وا�ضح بنظر ٍة واحدة على �شوائع �أبحاث
تل ّم�س هذا الذعر
ٍ
حد مل ت�صل له منذ ن�صف عقد يف
جوجل ،فقد فو�صلت الرواية �إىل ٍ
ن�صب فيه دونالد ترامب رئي�س الواليات املتحدة بعد
ال�شهر الذي ِّ
انت�شار �شوائع التدخل الرو�سي ،و مل تكن الرواية تذكر بهذا ال�شكل منذ

�أن بد�أت الواليات املتحدة يف ال�شروع ب�إجرا ٍء كان الهدف منه �إيقاف
القر�صنة على الإنرتنت ،و كان من املحتمل �أن يت�سبب هذا الإجراء
عدد كبري من املواقع التي قد يتواجد عليها برامج و �سلع
ب�إغالق ٍ
ٌ
اعرتا�ض كبري من العديد من النا�س الذين ر�أو
مقر�صنة ،وكان هناك
هذا الإجراء كعذ ٍر لإغالق هذه املواقع ،حتى �أنَّ مواقع كبرية مثل جوجل
إيقاف من�سق خلدماتها �إحتجاج ًا عن هذا الإجراء.
بد�أت بتنظيم � ٍ
عند �أخذ كل ما مت قوله يف عني الإعتبار تتبني لنا �أنّ العالقة بني
الأدب الدي�ستوبي الذي تنتمي �إليه ق�صة  ،1984و الذي يعرف �أي�ض َا
با�سم �أدب العامل املرير ،و الف�ضاء االفرتا�ضي يف ازدياد وتطور ومنو
تربزب�شكل وا�ضح يف العديد من الأعمال
م�ستمر ،ف�صارت هذه العالقة
ٍ
الفنية املعا�صرة مثل �سل�سلة �أفالم ذا تريميناتور التي تتمحور ق�ص�صها
حول الدمار الذي قد يت�سبب به الذكاء الإ�صطناعي ،و قد تبنى فريق
القر�صنة الرقمي ال�شهري �أنومنو�س القناع من الفلم الذي �إ�سمه "يف فور
رمز لهم ،و �شارك هذا الفريق بالعديد من الهجمات
فانديتا" ك�شارة و ٍ
على مواقع حكومية احتجاج ًا على �إجراء منع القر�صنة الذي مت ذكره
عرف عن الفن قدرته على عك�س وت�صويرو �إيحاء و�ضع عامل
�سايق ًاِ ،
الفنان ،فعندما نرى التدفق الهائل من هذه الأعمال التي تتمحور حول
م�ستقبل مرير من البداهي �أن ن�س�أل �أن �أنف�سنا عن العامل الذي نعي�ش
ٍ
به ،فهل هذا الرعب الذي نعي�ش به نف�س خوف �أورويل ولكن يف زي
جديد؟ ال ميكننا �إال الت�صور.
كتبها بالإنكليزية وترجمها للعربية:
حممد معت�صم امل�صري

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

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

Freedom and the ability to choose whatever
path aligns with a person’s beliefs is a welltreasured 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
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Increased legal support to help reduce
delays for asylum claims

E

Toronto, Ontario

very 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).
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Prime Minister Justin Trudeau meets with President
Emmanuel Macron of France
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

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

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
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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

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

I want to thank all of our frontline officers"

Government of Ontario

Biarritz, France
Today, the Prime Minister, Justin Trudeau, met
with Emmanuel Macron, President of France.
Prime MinisterTrudeau 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 CanadaEuropean 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:

Ontario Addresses School Bus Driver Shortage
Province Continues Funding for School
Bus Driver Retention Program

student transportation services more reliable
for students and families.

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 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.

"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

"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.
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Toronto home sales rise 24.3% in July; prices rise amid tighter supply

T

oronto 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

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

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

P

ETERBOROUGH — 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 lifesaving 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,

Collège Boréal invited

partners, clients, and students to a FREE community picnic/
barbecue on August 16th. at Huron Park Mississauga

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.
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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
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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.
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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.

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

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 multisport events, including the Ontario Winter and
Summer Games for youth, the Ontario 55+
Summer and Winter Games and the Ontario
Parasport Games

communities and combat the illegal cannabis
market."

P

rovince 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

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

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

Ontario Helping Municipalities to Protect Youth
and Combat Illegal Cannabis Market

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.

Prime Minister Justin Trudeau meets with the
United States Secretary of State Mike Pompeo

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

News

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

Ontario Supporting New Sport Facilities for 2021 Canada Games
riority Project Will Create New
Canada Games Park and New Jobs
in Niagara Region
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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
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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 alAdha, 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
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Prime Minister concludes productive G7 Leaders’ Summit in France

T
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

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:

Strong Canadian economy gives Trudeau
a boost ahead of election race

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.
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Biarritz, France

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

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.
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“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.

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.

issues.

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.

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.

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

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
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