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التاريخ: حقائق نكذبها
18ا م اكاذيب ن�صدقها 

ر�صالة اإىل
2بع�ض م�صت�صاري الهجرة

كل ما حتتاج ملعرفته عن الـ

! ”DETOX Diet”13

التوا�صل الفعال يف املجتمع
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للإت�صاالت، مع كل خط وجهاز هدية بقيمة 100 $ ال تن�صوا ا�صطحاب هذا العدد معكم هذا العدد برعاية 
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قبل  من  م�ؤخرًا  رف�ضها  مت  التي  اللج�ء  ملفات  مل��ض�ع  ع�دة 
اإمييالت  خالل  ومن  بدورها  ال�زارة  بينت  حيث  الهجرة.  وزارة 
اأر�ضلتها م�ؤخرًا لطالبي اللج�ء اأنه مت الرف�ض لعدم ت�فر الكفاءة 
لإ�ضتقبال  الكفيلة  اجلمعيات  بع�ض  لدى  الالزمة  والإمكانيات 
الالجئني وتقدمي �ضبل الإ�ضتقرار لهم يف حال و�ض�لهم اإىل كندا. 

باأن  الهجرة  مكاتب  بع�ض  لها  روج  التي  الإدعاءات  فاإن  وعليه 
ادعاء  ه�  ال�زارة  م�ظفي  تق�ضري  ب�ضبب  هي  الرف�ض  اأ�ضباب 
وعدم  امل�ض�ؤولية  من  التمل�ض  منه  الهدف  وكان  ال�ضحة  عاِر عن 
الإعرتاف بالتق�ضري الذي جنم عنه خ�ضارة مادية ومعن�ية كبرية 
لتلك العائالت التي �ضلمت م�ضريها وم�ضتقبلها لأ�ضخا�ض ل يهمهم 

�ض�ى ملئ جي�بهم على ح�ضاب اأحالم النا�ض وعرق جباههم.

واجلمعيات  الهجرة  م�ضت�ضاري  لبع�ض  التالية  الكلمة  اأوجه  وعليه 
املعنية بالأمر لأق�ل لهم اأنتم الآن اأمام ثالث اإ�ضكاليات رئي�ضية.

تق�ضري  عن  ناجم  الرف�ض  باأن  ادعائكم  الأوىل:  الإ�شكالية 
عليه  ُي�ضكت  ل  الدولة  م�ظفي  بحق  كذب  وهذا  الهجرة  م�ظفي 
عليكم  ي�ضت�جب  فهذا  كفاءتكم  الرف�ض جنم عن عدم  اأن  وحيث 
بالإ�ضافة  منق��ض  غري  كاماًل  )اأتعاب(  ت�ضم�نه  ما  كافة  اإعادة 
م�ضتقبل  وتعطيل  امللفات  باأ�ضحاب  حلق  الذي  وال�ضرر  للعطل 
اأولدهم و�ضنتني من جتميد لالأم�ال والإنتظار ال�ضائع دون جدوى. 
واإن كان هناك وازع من �ضمري يت�جب عليكم اأي�ضًا تقدمي الإعتزار 
اخلطي الالئق لتلك العائالت ب�ضبب تق�ضريكم وج�ضعكم املبطن 

وهذا اأ�ضعف الإميان.

التربع  اللج�ء  طالبي  على  فر�ضتم  اأنكم  الثانية:  الإ�شكالية 
املايل للجمعيات الكفيلة لقاء تقدمي الكفالة. وال�ض�ؤال الآن ما ه� 
م�ضري تلك التربعات؟؟ ويف جي�ب من �ضت�ضتقر بعد اأن مت رف�ض 

هذه الطلبات؟؟

الإ�شكالية الثالثة: اأنكم و�ضعتم �ضروط ملزمة لطالبي اللج�ء، 
لإخالء  اأوراق  لت�قيع  طلباتهم،  ُتقبل  اأن  يف  الأمل  فقدوا  اأن  بعد 

اأنكم  م�ض�ؤوليتكم جتاههم م�ضتغلني �ضعفهم وقلة حيلتهم وظننتم 
بذلك جتردوهم من اأي حق يف مقا�ضاتكم لحقًا. ومن ال�ا�ضح اأن 
هذه عملية ا�ضتحكام وابتزاز �ضريحة اإذ و�ضعتم �ضرط لإ�ضرتداد 
مبالغ الكفالة اإلزام اأ�ضحاب الطلبات املرف��ضة ت�قيع اأوراق ر�ضمية 
تخلي م�ض�ؤوليتكم لحقًا وهذا ت�ضرف غري اأخالقي على الإطالق 
و�ضادر من طرف واحد متحكم ومل ُيتفق عليه مع الطرف الثاين 
اأي طالبي اللج�ء حلظة ابرام الإتفاق الأويل. ولعله فاتكم اأي�ضًا اأن 
اأن الذي �ضدده هي جهة راعية تكفلت  مبلغ الكفالة من املفرو�ض 
برعاية الالجئني ولي�ض مدف�ع من قبل طالبي اللج�ء اأنف�ضهم وهذا 

ت�ضرف فيه حتايل كبري على ق�انني الهجرة. 

ال�ضرر  بهذا  ت�ضبب�ا  الذين  الهجرة  م�ضت�ضاري  انتباه  األفت  اأخريًا 
�ض�اء كان بق�ضد اأو بغري ق�ضد باأن املت�ضررين ومن بينهم اأهلي لن 
ي�ضكت�ا عن هذا ال�ضرر املعن�ي واملادي ولن تنتهي امل�ضاألة بكتابة 
مقالة بل �ضيتخذوا كافة الإجراءات القان�نية لتع�ي�ضهم عن هذا 

ال�ضرر الذي اأ�ضابهم.

كتبها بالنيابة عن كل العائالت املت�شررة
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�ضنة 1921 فكر الفرن�ضي�ن يف جر مياه ال�ضرب من نبع الفيجة اإىل 
اإىل �ضركة  امل�ضروع  امتياز هذا  اأن يعط�ا  اأحياء مدينة دم�ضق على 

فرن�ضية.

م�ضت�ضار  عليه  فعر�ض  ال�ض�اف،  يحيى  ي�مها  البلدية  رئي�ض  كان 
رئي�ض  طلب  عندها  و�ضروطه.  المتياز  م�ضروع  الفرن�ضي  البلدية 
حق�قيًا  م�ضاورًا  اآنذاك  كان  -الذي  اخل�ري  فار�ض  من  البلدية 

للبلدية- درا�ضة هذا امل�ضروع.

ت�ضر  �ضروطه  اأن  له  تبني  امل�ضروع  اخل�ري  فار�ض  در�ض  عندما 
مب�ضلحة ال�ضكان ف�ضجل اعرتا�ضاته على ظهر الأوراق املقدمة اإليه 
وذلك لتعطيل امل�ضروع الأجنبي. اقرتح اخل�ري تاأ�ضي�ض م�ضروع وطني 
تك�ن فيه مياه نبع الفيجة ملكًا لالأمة ال�ض�رية واأنهى درا�ضته ب�ج�ب 
العتذار عن قب�ل الطلب ملا يحمل بني طياته من احليف على البلد 
وبقاء ري ظماأها يف اأيدي الأجانب.ومتت اإعادة الأوراق اإىل م�ضت�ضار 
البلدية الفرن�ضي الذي غ�ضب جدًا من رد امل�ضروع خ�ض��ضًا بعد اأن 

قام اخل�ري بتدوين كل مطالعته على الأوراق املقدمة.

بعد ح�ايل ال�ضنة قامت جمم�عة من التجار الدم�ضقيني بالجتماع 
الفيجة،  نبع  املياه من  لت�زيع  تاأ�ضي�ض �ضركة جتارية  لبحث م��ض�ع 
اأن تك�ن  اأراد  ولكن فار�ض اخل�ري عار�ض هذا امل�ضروع ب�ضدة لأنه 
يف  اخل�ري  قدم  ولذلك  ا�ضتثمارية.  ل  اأهلية  عم�مية  ال�ضركة  هذه 
نبع  من  املياه  جر  اأجل  من  مف�ضاًل  وطنيًا  م�ضروعًا  التايل  الي�م 
الفيجة، وهذه الدرا�ضة هي التي اعتمدت ونفذت وما زالت قائمة اإىل 
الي�م . واختري من اأثرياء دم�ضق اأن يدفع�ا كلفة امل�ضروع وا�ضرتط اأن 
يك�ن مال حالل ل يعرف عن �ضحابه ربا ول �ضرقة ول غريها مما 
جعل من يرف�ض ا�ضرتاكه و�ضمة عار يف حقه ،فكان من �ضارك ودفع 
اأ�ضد فرحا من الذي مل ي�ضارك .ومت امل�ضروع وو�ضل املاء اىل بي�ت 
. واحتفل يف  ا�ضرتاك رمزي  الدم�ضقي يدفع  وا�ضبح  دم�ضق جمانا 

حديقة املن�ضية مبنا�ضبة �ضخ املياه .

قال اخل�ري يف خطابه ي�م الحتفال "الأمة التي ت�ضتطيع فتح هذه 
الأنفاق وبناء هاتيك ال�ضدود واإ�ضالة املياه بهذا الأ�ضل�ب الرائع الذي 
غفل عنه الروماني�ن على ج�ضامة ح�ضارتهم وا�ضتبحار عمرانهم، ل 
تعجز عن النه��ض بامل�ضاريع الأخرى اجل�ضيمة والتدرج يف ال�ضناعة 
وت�ؤيد  الأجنبية  املنتجات  من  كثري  عن  ت�ضتغني  اأن  اإىل  والإنتاج، 
وتبني  بقاوؤها  وي�ضمن  ثروتها  به  ت�ضان  اقت�ضاديًا  ت�ازنًا  لنف�ضها 
ا�ضتقاللها ال�ضيا�ضي على اأراكان ال�ضتقالل القت�ضادي الذي بدونه 
اأمتنا  اإن  اأجل  امل�ضتعمرين.  وج�ضع  الطامعني  لأطماع  عر�ضة  تبقى 
فقرية باملال ولكنها غنية بالإميان ال�طني، �ضعيفة بالآلت والأعتاد 
واإمنا هي ق�ية بالت�ضحية وبالغرية الق�مية، ومتى كان لالأمة اإميانها 

فاإنها تك�ن قادرة على �ضنع املعجزات".

ومع اأزمة مياه دم�ضق الي�م يجب اأن نتذكر اأننا بخالفتنا يهدم�ن ما 
بنى اأجدادنا ....اأنها مياه �ضكان دم�ضق و�ضلت اليهم بتعب اأجدادنا 

ومهما ح�ضل يجب اأن نظل يدا واحدة بخدمة بلدنا واأهلنا..

كيف مت ان�صاء
�صبكة مياه الفيجة

اأزمة
النظام التعليمي العربي

ال�ضفرية الربيطانية جني ماري�ت قالت يف تقريرها عن التعليم يف 
العامل العربي يف جمل�ض العم�م الربيطاين : 

النظام التعليمي يف العامل العربي ي�ؤدي اإىل مفارقات مده�ضة
اإىل  يذهب�ن  الأذكياء  من  الأوىل  الدرجة  فطالب  اخلريجني.   يف 

كليات الطب والهند�ضة. 
الأعمال  اإدارة  كليات  اإىل  يذهب�ن  الثانية  الدرجة  خريج�  بينما 
والقت�ضاد وبذلك ي�ضبح�ن مدراء خلريجي الدرجة الأوىل يف حني 

خريج� الدرجة الثالثة يتجه�ن لل�ضيا�ضة في�ضبح�ن �ضا�ضة البالد
ويحكم�ن خريجي الدرجتني الأوىل والثانية. 

اما الفا�ضل�ن يف درا�ضتهم فيلتحق�ن باجلي�ض وال�ضرطة فيتحكم�ن 
يف ال�ضا�ضة، يطيح�ن بهم من م�اقعهم اأو يقتل�نهم اإن اأرادوا. 

اأما املده�ض حقًا فه� اأن الذين مل يدخل�ا املدار�ض اأ�ضاًل ي�ضبح�ن 
�ضي�خ قبائل ياأمتر اجلميع باأمرهم !! 

الهجرة هي النتقال من مكان اإىل اآخر من اأجل الإقامة فيه ب�ضكل 
اأو مع جمم�عة من  منفرد  ب�ضكل  الهجرة  وتك�ن  دائم،  اأو  م�ؤقت 
الأ�ضخا�ض ، وقد كان هناك بع�ض الهجرات اجلماعية يف فرتة ما 
قبل التاريخ، اإل اأنها مل تكن م�ّثقة، حيث اإن ما و�ضلنا عنها انتقل 

اإلينا عرب الأ�ضاطري القدمية اأو من درا�ضات ُعلماء الآثار.

كما ُتعّرف الهجرة باأنها النتقال اجلغرايف من بلد اإىل اآخر بغ�ض 
الأ�ضخا�ض  تدفع  التي  الع�امل  اأو  املقط�عة،  امل�ضافة  عن  النظر 
ال�ضّكانية  التنّقالت  الهجرة على جميع  وُيطلق م�ضطلح  للهجرة، 

ما عدا حركة البدو، وذلك لعدم وج�د مكاٍن ثابٍت لهم

اأنواع الهجرة
تنق�شم الهجرة اإىل ثالثة اأنواع

اإىل  الريف  منطقة  من  ال�ضّكان  انتقال  وهي  الريفية:  الهجرة 
املدينة. وهي من الظ�اهر التي بداأت يف الن�ضف الثاين من القرن 
الزمينة  الفرتات  يف  مثيل  احلالة  لتلك  يُكن  مل  حيث  الع�ضرين، 
يتميز  الدولة،  داخل  اآخر  اإقليم  اإىل  اإقليم  من  الهجرة  ال�ضابقة. 

هذا الن�ع باأنه ذو م�ضافة ق�ضرية.
الدولة  حدود  خارج  اجلغرايف  النتقال  وهي  اخلارجية:  الهجرة 
ل  م�ضافة �ضغرية  الإن�ضان  يقطع  اأن  املمكن  ال�ضيا�ضية، حيث من 
بعيدة  لبالد  الهجرة  تك�ن  رمبا  اأو  الكيل�مرتات،  ع�ضرات  تتعدى 
ومن  الكيل�مرتات  اآلف  ال�ضخ�ض  فيقطع  اأخرى  قارة  يف  تقع 
اأ�ضكال الهجرة اخلارجية ما ُيعرف بالهجرة امل�ؤقتة، وهي النتقال 
اجلغرايف لل�ضكان من م�طنهم الأ�ضلي اإىل بلد اآخر لفرتة معينة 
اأو  العاملة  الأيدي  هجرة  يف  الهجرة  تلك  وتتمثل  الزمن،  من 

النتقال امل��ضمي لالأفراد، 

الن�ضاأة،  بلد  من  والعق�ل  العلماء  هجرة  وهي  العلمية:  الهجرة 
وُتعرف اأي�ضًا با�ضم هجرة العق�ل، حيث تبداأ هذه الهجرة بدرا�ضة 
الطاّلب يف بالد اأخرى ليع�دوا اإىل م�ضقط راأ�ضهم بعلم ومنفعة، 
ل�ن عدم الع�دة اإىل بالدهم  اإل اأن الكثري من اأولئك الطاّلب يف�ضّ
اخلارجية،  البالد  يف  اأف�ضل  وظروٍف  اإمكانيات  وج�د  نتيجة 
على  الهجرة  تقت�ضر  ل  كما  اأف�ضل.  البالد  تلك  احلياة يف  اأن  اأو 
الأ�ضخا�ض امل�ه�بني فقط، حيث اإن الكثري من الأطباء، والعلماء، 
واملهند�ضني مل يجدوا �ضببًا اأو مكانًا من اأجل البقاء يف بالدهم، 

فف�ضل�ا املغادرة اإىل بالد غريبة وال�ضتقرار هناك.

اإىل  بالد  ال�ضكان من  لهجرة  اأ�ضباٍب  الهجرة هناك عدة  اأ�ضباب 
اأخرى، وتتمثل الأ�ضباب فيما ياأتي.

يف  تت�ضبب  التي  الع�امل  اأكرث  اإحدى  وهي  القت�ضادية:  الع�امل 
ويتمّثل  خارجية.  اأو  داخلية  الهجرة  كانت  �ض�اًء  ال�ضكان،  هجرة 

ال�ضكان  يدفع  الذي  القت�ضادي  امل�ضت�ى  بانخفا�ض  العامل  هذا 
اإىل الهجرة من اأجل احل�ض�ل على ُفر�ض العمل، وذلك من اأجل 

�ضمان العي�ض ب�ضكل اأف�ضل من احلالة ال�ضابقة،
واملعرفة  بالق�مية،  تتعلق  التي  الع�امل  وهي  الجتماعية:  الع�امل 
الدينية، و�ضلة القربى، وترتبط مع الع�امل القت�ضادية ب�ضكل وثيق

اجلغرافية  الع�امل  ت�ضاعد  اأن  املمكن  من  اجلغرافية:  الع�امل 
على ت�ضجيع ال�ضكان على الهجرة، حيث ت�ّفرالدول ذات امل�ضاحة 
ذات  الدول  من  اأكرث  اإليها  لالنتقال  �ضا�ضعة  م�ضاحات  الكبرية 

امل�ضاحة ال�ضغرية.
التي  الدينية  الأقليات  يف  الع�امل  هذه  وتتمثل  الدينية:  الع�امل 
اأو  الديني،  ال�ضطهاد  ب�ضبب  وذلك  الأخرى،  الدول  اإىل  تهاجر 

ب الطائفي.  التع�ضّ
الدوافع احلك�مية: وهي عبارة عن و�ضع احلك�مة خلطة من اأجل 
ا�ضتخدام  طريق  عن  وذلك  معني،  اإقليم  نح�  الهجرات  ت�جيه 

برامج اقت�ضادية لتط�ير ذلك الإقليم. 
العديد  واخلارجية  الداخلية  للهجرة  الهجرة  على  املرتتبة  الآثار 
من الآثار الإيجابية وال�ضلبية، �ض�اًء كان ذلك يف املناطق اجلاذبة 

لل�ضكان اأو الطاردة لهم، ومن اأهم تلك الآثار ما ياأتي.
يف  ال�ضكان  ت�زيع  يف  الهجرة  ت�ؤثر  حيث  الدمي�غرافية:  الآثار 
املناطق اجلاذبة لل�ضكان، مما يت�ضبب يف زيادة عدد ال�ضكان، على 
عك�ض املناطق التي ينزح منها ال�ضكان، والتي يظهر فيها تناق�ض 

كبري يف عدد ال�ضكان.
الآثار القت�ضادية: وهي الآثار التي ترتبط بعدد من الع�امل التي 
وال�ضتهالك،  والّدخار،  العاملة،  والق�ى  العمل،  �ض�ق  يف  تتمثل 
واملهارات، حيث اإن تلك الأم�ر ت�ضاعد على التمييز ما بني املناطق 

الطاردة لل�ضكان واجلاذبة لهم
الآثار الجتماعية: وهي الآثار املرتبطة يف حجم الهجرة وطبيعة 
املهاجرين، وذلك من حيث ال��ضع القت�ضادي، والثقافة، والرتبية، 
والن�ضاأة، حيث -بالعادة- تزداد ن�ضبة اجلرائم يف مناطق اجلذب، 
والتي تتمثل يف ال�ضرقة والحتيال، اأما مناطق الطرد فيظهر بها 

�ض�ء تربية الأبناء، وذلك نتيجة لعدم وج�د اأي اإ�ضراف ترب�ي.

امل�شدر : موقع مو�شوع ... بقلم طالل م�شعل

ــرة  ــج ــه اأنــــــــواع ال
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متكئًا  كنـُت  يــومًا  ال�شعـِر  ُربـى  تــــرديــُدعـلى  النــا�ٍس  ل�شــاأٍن  بـقـــوٍم  اإذا 
ـتـُـها  َـّ �شنـ قـلــُت  زيـــٌد  ــَر  تغـيَّ وجتــديــُدقـالوا  ابتـهاجــاٌت  احليـاُة  هــذي 
َدْيـَدنـُـها  قـلـت  عـمـرٌو  ل  َتبـــدَّ وتـعـقـيــُدقـالـوا  ابتـــالءاٌت  احليــاُة  هــذي 
حــدٌث  اأمــرها  يف  لـنا  يــوم  كـل  ت�شييُدفـي  الغيِب  يف  ِثــْق  الَهـْدم  َك  َغـمَّ اإْن 
لـــها  وليـ�س  �شـــاأٌن  لـها  ي�شتـقــر  وتخليـُد ل  تـعـميــٌر  النــا�س  عـــامل  يف 
م�شا  احليـاة  ـــــاع  واأوجـــ ال�شـرور  وتـ�شميـــُدبيـن  جــــرٌح  يج�شـــدها  فـــاٌت 
فرح  من  العنِي  قـريــَر  تـَغـفـو  َت�ْشهيــُداليــوَم  الغيـِب  يف  اإْن  تــعــرُف  ولــ�ــشــَت 
ُم�ْشتــكـٌِن  والبـــال  هـــداأٍة  يف  وت�شعيــُداليــوم  تعكيــــٌر  يـالقيــــَك  غــــدًا 
ثِماًل  �شاحكًا  تـزُهــو  �ِشْدَقيـْـَك  تـنـكـيـــُد وِمـلَء  َيغ�شــــاك  خـبــــٍر  ودونـمــا 
الرتِب  من  اأرتــاًل  دهـــُرَك  وتـمجيــُدُيهـديــك  اأهــازيـُج  وت�شـمـو،،  تـعـلو 
من  التحيـُة  لك  البــالد  رئي�َس  تاأيـيـُدترقـى  النـــا�س  وكـل  اجليــو�س،،  كـل 
وانـتبــاهتـِـها  عيــٍن  غم�شــِة  وجتــريُدوبيـن  ت�شفيـــٌد   ، خــط  ال�شُّ ينــاُلـك 
الـ مــن  ـــَك  اأوْت اأر�ـــسٍ  يف  تنعُم  كنَت  وتـوحيـــُدقــد  حــبٌّ  ها  َـّ مـ �شَ قــد  ميـــــالِد 

عـ�شــٌل  اأعنـاُبـها  َرغــــَــــــــــٌد  العنـاقيُدزيتـــوُنها  تـزهو  وكم  تنـمـو  احلقــِل  يف 
عــــدد  بــال  ينـمــو  �شــــامـٌخ  الِبيـُدنخيــُلها  به  ـْت  جَّ �شَ قـد  الب�شيـطـة  على 
وَمـْظـَلـَمـٌة حــرٌق  يلحـقـُـها  وت�شـــريــُدواليــوَم  وتقـتـيــٌل  كبـيـــٌر  جـــرٌم   

والأمُل  احلـزُن  غــزاها  الديــاُر  الزغاريُدهــذي  فيـها  ارتـفـعـْت  ما  بـعـِد  من 
بـــِِر  ال�شَّ العـلـقـِم  َمـــذاُق  تـَـالُه  وتـاأكيــــُد حـلـٌو  تبـــيــاٌن  لعـــمـُرك  هـــــذا 
�شـمـٌو  احليــاة  هــذي  من  يغرْنـك  تخـفيـــ�ُسفال  اأرداَك  اإذ  تـــــــاأ�ُس  ول  ل 
لـغــًة  َيـْت  �ُشمِّ وهــذي  القــلوُب  جت�شيـــُدحتى  واخَلـَفـقــاُن  التــقـلِب،،  مـن 
لها  لي�س  احلـــــبِّ  يف  ديــدَنها  توطيـُدُتـوِريـَك  الــنــا�ــس  يف  لـها  وليـ�س  �شــرٌع 
غـــدا  الكبيــِر،  باحلـب  تـفـرح  وت�شـديـــُد اليـوَم  َرْمــــــــٌي  �شهـمـِِه  مــن  يلـقـاك 
زمٍن  عـلى  تـاأ�شـْف  فـال  ال�شبـاُب  تبـديـُداأمـــا  الأعـمار  ويف  منـه،،  فــات  قـد 
رْوَنـقـَُه  اأهــداك  وكـم  الن�شـاُر  التجـاعيـُد فــات  هــذي  غـَـــِدِه  يف  َفغـَـَزتـَْك 
ُمْطـَلـقـِِه  الكـــوِن  فــي  حكمـتـُه  مقـــاليـــُدللـه  الدنيـــا  َفــَلــِك  علـــى  لــــُه 
منـــزلًة  اأعــــالَك  اإذا  املُـعــــزُّ  تكبــيـــُدهــو  اأ�شنــــاَك  اإذا  املــــذُل  وهــو 
اإذا  احلــيــاُة  حتـلو  هـل  بـربـك  يل  وتـعـقيـــُدقـل  يـ�شــٌر  اأمــِرها  يف  كـان  مـا 

الأيــــــــام
�شعر

 كمال طيب الأ�شماء
اأم�شيات  بها يف  للم�شاركة  الق�شيدة  نظمت 

�شعرية حتت عنوان

الثابت واملتغري

نزهة تتحول اإىل فاجعة
وع�صرات القتلى واملفقودين

�ضقطت حافلة كانت تقل جمم�عة من امل�ظفني يف واد �ضحيق غربي الهند، اإذ كان�ا يف طريقهم لق�ضاء 
نزهة خا�ضة، فتح�لت النزهة اإىل كارثة مفاجئة، ال�ضبت.

وقال م�ض�ؤول هندي يف الدفاع املدين اإن احلافلة كانت تقل 34 �ضخ�ضا، متكن اأحدهم من ت�ضلق ال�ادي 
والإبالغ عن احلادثة، يف حني ل يزال الباقني يف عداد املفق�دين.

وذكر امل�ض�ؤول اأن الأ�ضخا�ض الذين كان�ا على منت احلافة م�ظف�ن باإحدى اجلامعات الزراعية، م��ضحا 
اأن احلافلة �ضقطت يف ال�ادي يف منطقة رايغاد ب�لية ماهارا�ضرتا اأثناء عب�رها منحى.

ومتكنت فرق الإنقاذ حتى الآن من انت�ضال 12 جثة، و�ضط �ضق�ط اأمطار متقطعة على املنطقة، يف وقت 
يخ�ضى املنقذون مقتل جميع ركاب احلافلة.

اآلف  اأكرث من 110  يقتل  العامل، حيث  الطرق دم�ية يف  اأكرث  لديها  التي  الدول  الهند من بني  وتعاين 
�ضخ�ض �ضن�يا، معظمهم يق�ض�ن بح�ادث ب�ضبب القيادة املته�رة والطرق ال�ضيئة وال�ضيارات املتهالكة.

امل�شدر �شكاي نيوز العربية
Your Success

 is Our Business 

Your Next Ad Could Be Here !

الثابت واملتغري
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اأعلن اأحد املل�ك يف اأرجاء مملكته مايلي :
اإذا متكن اأحد من اأن يروي يل حدث خيايل يجعلني اأق�ل له : هذا 

م�ضتحيل .. �ضاأعطيه ن�ضف مملكتي
فجاء اإليه راع وقال له :

اأطال اهلل عمر ملكنا كان عند اأبي ع�ضا ط�يلة ميدها اإىل ال�ضماء 
ويحرك بها النج�م

فقال امللك : يا له من �ضيء غريب، لكنه يحدث،
وجّدي كان له غلي�ن ي�ضعله من ال�ضم�ض مبا�ضرة،

وذهب الراعي دون اأن ينال �ضيئا
وجاء خياط اإىل امللك وقال له :

البارحة  اإذ كنت م�ضغ�ل فقد هبت  تاأخرت  امللك لقد  اأيها  اعذرين 
�ضلحها عا�ضفة �ضق فيها الربق ال�ضماء فذهبت لأ

اأح�ضنت عمال لكنك مل تخيطها ب�ضكل جيد فالي�م   : فاأجاب امللك 
�ضبااحا ت�ضاقط رذاذ من املطر ،

وذهب اخلياط اأي�ضًا دون اأن ينال �ضيئًا
فجاء ال�ض�ري  يحمل برمياًل .. فقال له امللك :

ما �ضاأنك انت والربميل؟
فاأجاب : جئت اأ�ضرتد برميل الذهب الذي اأقر�ضتك اإياه

ف�ضاح امللك :
اأاأنا مدين لك بربميل من الذهب !!!

فاأجاب ال�ض�ري : نعم
فقال امللك : ل .. هذا م�ضتحيل

فقال ال�ض�ري : اإن كان هذا م�ضتحيال ..
فاأعطني ن�ضف مملكتك

فاأجاب امللك على الف�ر : ل ل .. هذا �ضحيح ..
فقال ال�ض�ري  : ان كان هذا �ضحيحًا فاأعطني برميل الذهب !

وذرف امللك الدم�ع
واعطاه برميل من الذهب 

وقال للحرا�ض �ض�ف اقتلكم  اذا دخلت�ا �ض�ري  علي ومن ذلك الي�م 
اأ�ضبحت الفيزا لل�ض�ري �ضعبة لأي دولة بالعامل.

''العب�دية  كتابه  يف  دولب�ا�ضييه  اتييان  الفرن�ضي  املفكر  يق�ل  
الختيارية'' : ) عندما يتعر�ض بلد ما لالإهمال ط�ياًل تن�ضاأ اأجيال 
من الّنا�ض ل حتتاج اإىل احلرية وتت�اءم مع ال�ضتبداد ويظهر فيه 

ما ميكن اأن ن�ضميه "امل�اطن امل�ضتقر" (

 يف اأيامنا يتمظهر امل�اطن امل�ضتقر يف عاملنا العربي اأكرث من اأي 
بيئة اأخرى ، اإذ تف�ضحه اهتماماته التي نتح�ضر يف ثالثة اأ�ضياء 

هي : ) الّدين-لقمة العي�ض-كرةالقدم (

واإمنا ه� جمرد  والعدل  باحلق  له  :  فالّدين عنده  لعالقة   )  1 
 .. لل�ضل�ك  غالبا  ين�ضرف  ل  لل�ضكل  وا�ضتيفاء  للطق��ض  اأداء 
يح�ض�ن  والر�ض�ة  والنفاق  الكذب  حرج  بال  ميار�ض�ن  فالذين 
ل  امل�اطن  ،  وهذا   ! ال�ضل�ات  احدى  فاتتهم  اذا  فقط  بالذنب 
يدافع عن دينه اإل اذا تاأكد اأنه لن ي�ضيبه اأذى من ذلك... فقد 
للر�ض�ل  م�ضيئة  ر�ض�ما  تن�ضر  عندما  الدامنارك  �ضد  يتظاهر 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم لكنه ل يفتح فمه بكلمة مهما بلغ م�ضت�ى 

الف�ضاد يف بلده.

 2 ( :  لقمة العي�ض هي الركن الثاين يف حياة امل�اطن امل�ضتقر ، 
فه� ل يعباأ اطالقا بحق�قه ال�ضيا�ضية والجتماعية ويعمل فقط 
من اأجل تربية اأطفاله حتى يكربوا فيزوج البنات وي�ضغل اأولده 

ثم يحج اإىل بيت اهلل ا�ضتعدادا حل�ضن اخلتام.

 3 ( :  اأما يف كرة القدم ، فيجد امل�اطن امل�ضتقر فيها تع�ي�ضا عن 
اأ�ضياء حرم منها يف حياته الي�مية.. فهي تن�ضيه هم�مه وحتقق 
اللعبة  هذه  تخ�ضع  دقيقة   90 فخالل   ، فقدها  التي  العدالة  له 

لق�اعد وا�ضحة عادلة تطبق على اجلميع

 لقد جنحت احلك�مات العربية املتعاقبة على البالد العربية يف 
�ضناعة  امل�اطن امل�ضتقر - رغم ف�ضلها الذريع يف كل ال�ضناعات 
كل  اأمام  احلقيقي  العائق  �ضيبقى  امل�اطن  هذا  ومثل  الأخرى- 

تقدم ممكن

نقال عن  د. عادل بوديار 

طرفة..

�ضاعديه”.  بت�ضمري  يبداأ  اأن  ميكنه  ما  �ضيء،  وق�ع  ينتظر  “من 
)جارث هيرني�ض(

اآنا جنى طيف�ر ، فتاة �ض�رية كندية ت�ضكن  مرحبا اعزائي القراء. 
يف مدينة مي�ض�ضاجا. قدمت اىل كندا ال�ضنة املا�ضية مع اهلي ومن 
جامعة  من  التعليم  يف  املاج�ضتري  برنامج  من  تخرجت  قريبة  فرتة 
ان  واآمل  القراء  �ضبكتي اجلديدة من  للتعرف على  ات�ض�ق  ت�رننت�. 

تنال مقالتي اعجابكم. 
تتناول  التي  املقالت  من  جمم�عة  هي  الفعال  الت�ا�ضل  �ضل�ضلة 
م�ا�ضيع كالت�ا�ضل الفعال ، ا�ضرتاتيجيات الت�ا�ضل الفعال وغريها 
من امل�ا�ضيع. نحن نعي�ض يف جمتمع جديد متن�ع العراف واللغات 
واخلربات والطاقات لذلك يعد الت�ا�ضل بطاقتنا لالندماج والتميز. 
على �ضبيل املثال، ان اردت ان يرى النا�ض ما ميكنك فعله عليك ان 
تثبت جدارتك وتعمل بجد لن املجتمع اجلديد ل يعرفك بعد ويت�قع 
هيا  تنتظره؟  الذي  ما  اذن؟  وخرباتك.  طاقاتك  تظهر  ان  منك 

للعمل! 
 لتتخيل�ا معي اعزائي القراء! نحن نعي�ض يف مدينة جديدة ول نعرف 
النا�ض لكننا كب�ضر نرغب بتك�ين العالقات الجتماعية  الكثري من 
لننتمي بق�ة لعاملنا اجلديد. عالقاتنا هذه �ض�ف تكرب حتى ي�ضبح 
عندنا �ضبكة من العالقات مع مرور ال�قت. ت�ض�ر انك احتجت ي�ما 
ملن ي�ضاعدك يف ايجاد عمل! ماذا تفعل؟ اين تذهب؟ الجابة: انظر 
ان  الج�بة  لك  �ضتحمل  ك�نتها  التي  الجتماعية  �ضبكتك  ح�لك! 

بحثت جيدا. 
اليكم بع�ض الن�ضائح التي قد ت�ضاعدكم يف بناء �ضبكة عالقاتكم: 

ع  تبحث  هل  النا�ض؟  مع  الت�ا�ضل  من  هدفك  ما  هدفا:  �ضع�ا   -1
عمل؟ عن �ضديق؟ فر�ضة تط�عية؟ حدد هدفك وابداأ بايجاد لتجد 
على  تقدم  �ض�ف  هل  �ضت�ضلكه؟  الذي  الطريق  ه�  ما  املعل�مات. 

التحدي؟ هل �ضتحرق املراحل؟ ما هي خطتك؟   
وي�ضاعدك  مييزك  الذي  ما  قدراتك؟  هي  ما  قدراتكم:  2-اعرف�ا 
على حتقيق هدفك؟ ما هي ه�ايتك؟كيف �ضتبني �ضخ�ضيتك وت�ضقل 

قدراتك كي ت�ضل لهدفك؟ هل تبحث عن فر�ض تدعم اهدافك؟  
هل  املنا�ضبني؟  بال�ضخا�ض  �ضتلتقي  اين  ومتي:  اين  اعرف�ا   -3
يخدم�ن هدفك الذي ت�ضعى اليه؟ كيف �ضت�ضل اليهم ؟ اين جتدهم 
منا�ضبة  خطة  يف  فكرواجيدا  اليهم؟  ال��ض�ل  يف  �ضي�ضاعدك  ومن 

وا�ضع�ا لها بكل ق�ة.
�ض�اء  الطرق  بكل  تبحث�ا م�ضتعينني  ان  امل�ضتمر: عليكم  البحث   -4
م�اقع الت�ا�ضل الجتماعي او م�ؤمتر اآو مدر�ضة او حتى �ضخ�ض. كلما 
بحثتم اكرث وجدمت املعل�مات املفيدة التي تريدونها لن بذل اجلهد 

والبحث املنظم �ضي�ضاعكم يف ال��ض�ل لهدافكم.
هذه اخلط�ات جمرد بداية  وبامكانكم ان ت�ضع�ا خطة منظمة لبناء 
�ضبكة العالقات التي �ضتخدم اهدافك امل�ضتقبلية. ت�ض�ر اين �ضتك�ن 
م�ضتقبال وكثف جه�دك وا�ضع لتك�ن اف�ضل مما كنت عليه �ضابقا ! 
اعرف من انت وكيف تريد ان يتذكرك النا�ض. ان قابلت �ضخ�ضيتك 
امل�ضتقبلية فجاأة، ما الذي �ضتق�له؟ هل �ضتق�ل انك تعبت يف �ضبيل 
للجراأة  نحتاح  اآحيانا  بحقها؟  تق�ضريك  على  نادم  انك  او  بناءها 
والطم�ح والعمل الدوؤوب لتحقيق الحالم وال �ضيبقى احللم حلما. 
ان  لكن  ال�ضرب  لبع�ض  ويحتاج  �ضعبا  النا�ض  مع  الت�ا�ضل  يك�ن  قد 
اردت ان تقطف التفاح عليك اأن تت�ضلق ال�ضجرة وال �ضتتح�ضر على 

التفاح وغريك يخطط ويتحرك وي�ضل لهدفه.
ابدوؤوا الآن من دون تاخري واقتن�ض�ا الفر�ض لن الفر�ض الذهبية 
تاتي وتذهب ولكن ال�ضياد املحرتف ي�ضطاد الفر�ض حتى ل� كانت 

على جبال �ضاهقات! 
ت�ا�ضل�ا معي ولنقتن�ض الفر�ض معا! 

جنى طيف�ر: ملكة املحادثة ) وذهبت مثال (
tayfourjana@yahoo.com :ت�ا�ضل�ا معي

الربيد اللكرتوين:   
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/

/jana-tayfour-14a091b9

التوا�صل الفعال يف املجتمع
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جرابار- ك�ليندا  كرواتيا  رئي�ضة  خطفت   - )رويرتز(  زغرب 
كيتاروفيت�ض قل�ب الكثري من املعجبني بف�ضل ت�ضرفاتها يف نهائي 
الأمطار  حتت  وقفت  حيث  م��ضك�  يف  القدم  لكرة  العامل  كاأ�ض 
الغزيرة خالل حفل اخلتام بينما كانت تبت�ضم وحتت�ضن كل لعب 

من املنتخبني.
العا�ضمة  اأمام فرن�ضا بعد نهائي مثري يف  وخ�ضرت كرواتيا 2-4 

الرو�ضية ي�م الأحد.
التي كانت ترتدي قمي�ض منتخب  ووقفت جرابار-كيتاروفيت�ض، 
كرواتيا بالل�نني الأبي�ض والأحمر، على من�ضة التت�يج مع الرئي�ض 
ماكرون  اإميان�يل  الفرن�ضي  والرئي�ض  ب�تني  فالدميري  الرو�ضي 

اأثناء ت�زيع امليداليات على الالعبني.
ويف ال�قت الذي ح�ضل فيه ب�تني على مظلة وقفت رئي�ضة كرواتيا 
امل�ضاعدين  اأحد  اأن مينحها  قبل  الغزيرة  الأمطار  مبت�ضمة حتت 

مظلة اأخرى بعد فرتة.

”اأجمل  الجتماعي  الت�ا�ضل  م�اقع  على  املعجبني  اأحد  وكتب 
لقطة يف كاأ�ض العامل. حتت الأمطار الغزيرة بال مظلة وك�ليندا 
جرابار-كيتاروفيت�ض حتت�ضن كل لعب من كرواتيا وفرن�ضا حتى 
رغم خ�ضارة كرواتيا. هذه م�ضاعر نقية ودافئة. ل لل�ضيا�ضة ونعم 

للريا�ضة فقط“.

لقب  رئي�ضة كرواتيا رغم خ�ضارة  اإىل ت�ضرف  اآخر  واأ�ضار متابع 
كاأ�ض العامل وكتب ”بدت رئي�ضة كرواتيا لطيفة رغم قلبها املنك�ضر 
بالهزمية واحت�ضنت كل الالعبني“ بينما قال م�ضجع اآخر ”لقد 

جعلت امل�ضجعني مفعمني بامل�ضاعر ب�ضكل اأكرب“.

ال�ضديد ودعمها ملنتخب  واأظهرت جرابار-كيتاروفيت�ض حما�ضها 
الأدوار  البط�لة وح�ضرت كل مباريات كرواتيا يف  بالدها خالل 
ب�ضبب  النهائي  قبل  يف  اإجنلرتا  م�اجهة  با�ضتثناء  الإق�ضائية 

ارتباطها بح�ض�ر قمة حلف �ضمال الأطل�ضي يف بروك�ضل.

و�ضتقيم العا�ضمة الكرواتية زغرب ي�م الثنني احتفال يف ا�ضتقبال 

املنتخب ال�طني الذي حقق اإجنازا تاريخيا بال��ض�ل اإىل النهائي 
لأول مرة بعدما كانت اأف�ضل نتيجة �ضابقة احتالل املركز الثالث 

يف كاأ�ض العامل بفرن�ضا منذ 20 عاما.

امل�شدر : رويرتز ..
اإعداد اأ�شامة خريي للن�شرة العربية

ريا�صة

مرتو باري�ض يغري اأ�صماء بع�ض املحطات بعد الفوز بكاأ�ض العامل

رئي�شة كرواتيا كوليندا جرابار-كيتاروفيت�س تعانق لوكا 
مودريت�س قائد منتخب بالدها عقب نهائي كاأ�س العامل لكرة 

القدم يف رو�شيا ت�شوير: كاي فافنباخ - رويرتز

رئي�صة كرواتيا تاأ�صر قلوب املعجبني
يف نهائي كاأ�ض العامل

لكرة  العامل  كاأ�ض  ببط�لة  املثري  الف�ز  بعد   - )رويرتز(  اري�ض 
املدرب  ا�ضم  اإطالق  باري�ض  الفرن�ضية  العا�ضمة  قررت  القدم.. 

ديدييه دي�ضان على حمطة لقطارات الأنفاق.

اإحدى  على  ا�ضمه  ه�ج�  فيكت�ر  ال�ضهري  ال�ضاعر  و�ضيتقا�ضم 
املحطات مع حار�ض مرمى الفريق وقائده ه�ج� ل�ري�ض.

ومع ع�دة الفريق �ضاحب القمي�ض الأزرق اإىل بالده حامال كاأ�ض 
العامل ي�م الثنني قررت هيئة النقل يف باري�ض تغيري اأ�ضماء �ضت 

حمطات لالأنفاق تكرميا ملن �ضاهم�ا يف �ضنع هذا الف�ز.

)ن�تر  ه�  �ضان(  ديه  )ن�تردام  ملحطة  اجلديد  ال�ضم  و�ضي�ضبح 
ديدييه دي�ضان( تكرميا ملدرب الفريق.

وديدييه دي�ضان ه� واحد من ثالثة اأ�ضخا�ض فقط يف تاريخ كاأ�ض 
�ضاعد  اإذ  به لعبا  فاز  اأن  بعد  الكاأ�ض مدربا  على  العامل يح�ضل 

فريقه على حتقيق ف�زه الأول يف بط�لة عام 1998.

)فيكت�ر  ه�  ه�ج�(  )فيكت�ر  ملحطة  اجلديد  ال�ضم  و�ضي�ضبح 
ه�ج� ل�ري�ض( تكرميا حلار�ض املرمى وقائد الفريق الفائز.

لت�ضابه  بل�(  ا�ضمها )بري�ضي يل  اأما حمطة )بري�ضي( ف�ضي�ضبح 
بذلك )مري�ضي يل بل�( التي تعني �ضكرا للزرق.

املناف�ضة  ا�ضت�ضافت  التي  رو�ضيا  من  الثنني  ي�م  الفريق  ويع�د 
العاملية لالحتفال بف�زهم يف م�كب بال�ضانزليزيه.

ديج�ل- )�ضارل  حمطة  �ضتبدل  ال�ضهري  ال�ضارع  ذلك  نهاية  ويف 
اإيت�ال( ا�ضمها اإىل )اأون اأه دوزاإيت�ال( التي تعني )لدينا جنمتان( 

فيما ي�ضري لف�ز البالد مرتني بكاأ�ض العامل.

امل�شدر : رويرتز .. اإعداد �شلمى جنم للن�شرة العربية 
حترير �شها جادو

لعبو املنتخب الفرن�شي مع قائد الفريق احلار�س هوجو 
لوري�س وهو يرفع كاأ�س العامل يف العا�شمة الرو�شية 

مو�شكو . ت�شوير: كاي فافنباخ - رويرتز
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ترامب  بالون  ن�صطاء: 
الر�صيع قد يحلق قريبا 
اأمــريــكــا �ــصــمــاء  يف 

�ضكل  على  بال�ن  يظهر  اأن  ميكن   - )رويرتز(  ني�ي�رك 
لندن  �ضماء  يف  حلق  قد  كان  الغا�ضب،  الر�ضيع  ترامب 
الأ�ضب�ع املا�ضي اأثناء ج�لة الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب 
يف اأوروبا، جمددا يف �ضماء ولية ني�جريزي الأمريكية بعد 
اأن قال ن�ضطاء اإنهم جمع�ا اأم�ال كافية جللبه اإىل ال�ليات 

املتحدة.

وجمع ن�ضطاء مناه�ض�ن لرتامب حتى ظهر ي�م الثنني اأكرث 
من ثمانية اآلف دولر على م�قع )ج� فاند مي( وه� اأكرث 
من الأربعة اآلف وخم�ضمئة دولر التي قال�ا اإنهم يحتاج�نها 
ترامب  �ضكل  على  الهيلي�م  بغاز  اململ�ء  البال�ن  لإح�ضار 
مقر  ني�جريزي  يف  بدمين�ضرت  اإىل  اأطفال  حفاظة  يرتدي 

نادي ج�لف ميلكه ترامب ويزوره كثريا.

يثري  اأن  ياأمل  اإنه  خيمينيز-كا�ضرتو  ديدير  املنظم  وقال 
انتخابات  يف  الدميقراطيني  املر�ضحني  حما�ض  البال�ن 

التجديد الن�ضفي يف ن�فمرب ت�ضرين الثاين.

وقال خالل مكاملة هاتفية ”ترامب الر�ضيع �ضي�جه ال�ضربة، 
هذه هي الطاقة التي نحتاجها لنتخابات التجديد الن�ضفي. 

�ضيخرج ذلك النا�ض من منازلها“.

وقال ل��ضائل اإعالم يف ني�جريزي اإنه يت�قع و�ض�ل البال�ن 
اإىل بدمين�ضرت وهي �ضاحية على م�ضافة نح� 56 كيل�مرتا 

من مدينة ني�ي�رك بحل�ل منت�ضف �ضهر اأغ�ضط�ض اآب.

حملة  اإىل  الفائ�ضة  الأم�ال  تقدمي  على  املانحني  وحث 
)#بيبي ترامب ت�ر( على ت�يرت التي تلقت طلبات باأن يزور 
ل�ي�ض  �ضانت  منها  اأمريكية  مدينة   300 من  اأكرث  البال�ن 

واأو�ضنت وتك�ضا�ض.

امل�شدر : رويرتز .. اإعداد لبنى �شربي للن�شرة 
العربية - حترير ليليان وجدي

فريق  اأغاين  من  والكثري  الزيت�ن  اأ�ضجار  و�ضط   - )رويرتز(  لندن 
)اآبا( احتل العامل الغنائي لفيلم )ماما ميا( اأحد م�ضارح لندن يف 
ح�ض�ر  �ضهد  الذي  الفيلم  من  الثاين  للجزء  الأول  العاملي  العر�ض 

اأبرز جن�مه وعلى راأ�ضهم مرييل �ضرتيب و�ضري.

عن  املقتب�ض  الأول  اجلزء  عر�ض  على  اأع�ام  ع�ضرة  مرور  وبعد 
فيلم )ماما ميا: هري وي ج�  ي�ضهد  ا�ضتعرا�ضية �ضهرية،  م�ضرحية 
اأجني( ع�دة وج�ه قدمية وم�ضاركة وج�ه جديدة يف الفيلم الغنائي 
القائم على اأعمال فريق )اآبا( ال�ض�يدي ال�ضهري والذي تدور اأحداثه 

يف اإحدى جزر الي�نان.

اإيرادات  حقق  الذي  الأول،  اجلزء  اأحداث  اجلزء  هذا  وي�ضتكمل 
هذه  يت�ضمن  لكنه  التذاكر،  �ضباك  يف  دولر  ملي�ن   600 جتاوزت 
املرة لقطات )فال�ض باك( تبني كيف و�ضلت دونا، �ضخ�ضية مرييل 

�ضرتيب، اإىل الي�نان.

وبينما كان املعجب�ن مت�ض�قني ب�ضدة لعر�ض اجلزء الثاين، قال بيني 
اأندر�ض�ن وبي�رن اأولف��ض الع�ض�ان امل�ؤ�ض�ضان لفريق )اآبا( اإنهما مل 

يك�نا متحم�ضني للفكرة يف البداية.

وقال اأولف��ض لرويرتز ”كنا نتعامل بن�ع من احلماية مع اجلزء الأول 
لأننا كنا فخ�رين به للغاية. كان رائعا واأ�ضبح فيلما له مريدون... 
كنا  لذا  الإرث..  هذا  من  بالتقليل  املخاطرة  جدوى  يف  نفكر  وكنا 

مرتددين“.

اأحداثا  الفيلم  يتناول  اأن  ال�ضيناري� يف  اأن فكرة كتاب  اأ�ضاف  لكنه 
�ضابقة ولحقة للجزء الأول �ضاعدت يف تغيري راأيهما.

وتابع ”�ضحكت من كل قلبي واأنا اأقراأ )امل�ض�دة الأوىل لل�ضيناري�(. 
كان م�ضحكا وم�ؤثرا لذا قلنا ام�ض�ا قدما وها نحن هنا الآن“.

)�ض�بر  و  )ووترل�(  مثل  )اآبا(  فريق  اأغاين  اأ�ضهر  املعجب�ن  وردد 
تروبر( و )دان�ضينج ك�ين( وهلل�ا مع و�ض�ل �ضرتيب وبري�ض بروزنان 
وك�لني فريث واأماندا �ضيفريد وكري�ضتني باران�ضكي، اأبطال اجلزء 

الأول الذي عر�ض عام 2008.

دونا  التي جت�ضد �ضخ�ضية  ليلي جيم�ض،  الثاين  اإىل اجلزء  وان�ضم 
وهي �ضابة و�ضري التي تلعب دور والدة دونا.

امل�شدر رويرتز ..اإعداد ليليان وجدي للن�شرة العربية - 
حترير لبنى �شربي

بالون على �شكل ترامب الر�شيع الغا�شب يف لندن يف 
�شورة التقطت يوم 13 يوليو متوز 2018

ت�شوير: بيرت نيكولز - رويرتز

»ماما ميا«
يعود يف جزء ثان

بعر�ض عاملي اأول يف لندن

مرييل  الأمــريــكــيــة  املمثلة 
العاملي  العر�س  يف  �شرتيب 
من  الـــثـــاين  لــلــجــزء  الأول 
لندن  يف  مــيــا(  )مــامــا   فيلم 
ت�شوير: هانا مكاي - رويرتز

ع�ضرات  ا�ضتمر  حظر  اإنهاء  بعد   - )رويرتز(  )ال�ضع�دية(  الدمام 
بداأ  حيث  ال�ضع�دية  يف  لل�ضيارات  الن�ضاء  قيادة  على  ال�ضن�ات 
تخفيف القي�د الجتماعية، تفتح اأكادميية طريان يف اململكة اأب�ابها 

للن�ضاء.

وتلقت اأكادميية اأوك�ضف�رد للطريان، وهي اأكادميية رائدة يف جمال 
مئات  من  التحاق  طلبات  الط�اقم،  وتعيني  الطريان  على  التدريب 
الن�ضاء الالئي ياأملن يف بدء التدريب يف �ضبتمرب اأيل�ل يف فرع جديد 

لالأكادميية يف مدينة الدمام باملنطقة ال�ضرقية.

وقالت دلل ي�ضار التي تاأمل يف اأن ت�ضبح قائدة طائرة مدنية ”اأنا 
اأكادميية  باأنها ت�فر لها  للمراأة  اإنها فر�ضة رائعة خ�ض��ضا  ب�ض�ف 
�ضيء  وهذا  بعثات  برا  تطلع  كانت  النا�ض  اأوك�ضف�رد..  زي  عريقة 

يك�ن �ضعب على املراأة اأكرت من الرجل“.

باإمكانها  للمراأة يف جميع املجالت  ”جه )جاء( النفتاح  واأ�ضافت 
لأ املجالت  اإن  تبغاه )تريده(.. ما �ضرنا يف زمن  اإيل  تبدع يف كل 
تبقى حمدودة.. املراأة الآن مفت�ح لها يف كل جمال.. عندك الرغبة.. 

عندك القدرة.“

والأكادميية جزء من م�ضروع يتكلف 300 ملي�ن دولر ويت�ضمن ثالث 
مراحل، اأولها اأكادميية الطريان التي تقبل حاليا طلبات اللتحاق. 
وت�ضمل املرحلتان الأخريان من امل�ضروع مدر�ضة ل�ضيانة الطائرات 

ومركزا دوليا ملحاكاة الطريان يف املطار.

اإن  املطريي  عثمان  الدمام  يف  لالأكادميية  التنفيذي  املدير  وقال 
اأع�ام من التدريب الأكادميي والعملي يف  الطالب �ضيق�ض�ن ثالثة 

الأكادميية.

وُرفع ال�ضهر املا�ضي حظر على قيادة الن�ضاء لل�ضيارات، كان يعترب 
دفع  �ضاملة  اإ�ضالحات  اإطار  يف  اململكة،  يف  الن�ضاء  قمع  على  رمزا 
بها ويل العهد الأمري حممد بن �ضلمان تهدف اإىل تن�يع القت�ضاد 

وتخفيف القي�د الجتماعية.

ورحب حلفاء غربي�ن برفع احلظر باعتباره دليال على اجتاه تقدمي 
جديد يف ال�ضع�دية لكن رافقته حملة على املعار�ضني �ضملت بع�ض 

الن�ضطاء الذين كان�ا يدع�ن لرفع احلظر.

امل�شدر : رويرتز .. اإعداد لبنى �شربي للن�شرة العربية 
 حترير اأحمد �شبحي خليفة

اأكــــادميــــيــــة طــــريان 
ن�صاء  ـــدرب  ت �ــصــعــوديــة 
ــرات عــلــى قــيــادة طــائ

ال�شعودية داليا ي�شار اأمام مركز ت�شجيل للتدريب على 
قيادة الطائرات يف الدمام يوم 15 يوليو متوز 2018

ت�شوير: حمد حممد - رويرتز

 3.4 ح�ايل  قيمته  مبا  بافيت  وارين  امللياردير  تربع   - )رويرتز( 
م�ؤ�ض�ضات  خلم�ض  هاثاواي  برك�ضاير  �ضركة  اأ�ضهم  من  دولر  مليار 
خطته  �ضمن  الأعمال  رجل  جانب  من  م�ضاهمة  اأكرب  يف  خريية، 

للتربع برثوته.

وت�ضمن التربع ال�ضن�ي الثالث ع�ضر ح�ايل 17.7 ملي�ن �ضهم من 
اإغالق  ب�ضعر  لل�ضهم  دولرا   192 بقيمة  برك�ضاير  يف  ”ب“  الفئة 

ال�ض�ق الي�م الثنني.

من  ن�ضيب  اأكرب  على  جيت�ض  ميليندا  اآند  بيل  م�ؤ�ض�ضة  وح�ضلت 
التربع، بينما ح�ضلت على الباقي م�ؤ�ض�ضة بافيت، التي حتمل ا�ضم 
يديرها  اأخرى  خريية  وم�ؤ�ض�ضات  �ض�زان،  الراحلة  الأوىل  زوجته 

اأولده هاوارد و�ض�زان وبيرت.

اأكرث من 30.9 مليار دولر تربعات  بافيت  ومنذ عام 2006، قدم 
للم�ؤ�ض�ضات اخلريية منها ح�ايل 24،5 مليار دولر مل�ؤ�ض�ضة بيل اآند 

ميليندا جيت�ض.

وكان اأكرب تربع �ضن�ي من جانبه يف ال�ضابق 3.17 مليار دولر قدمه 
يف عام 2017.

اأغنى  اأحدث تربع له رابع  ووفقا ملجلة ف�رب�ض �ضي�ضبح بافيت بعد 
�ضخ�ض يف العامل برثوة قيمتها 79.2 مليار دولر.

امل�شدر : رويرتز .. اإعداد م�شطفى �شالح للن�شرة العربية 
حترير ح�شن عمار

بافيت يتربع بنحو 3.4 مليار دولر خلم�ض موؤ�ص�صات خريية

امللياردير وارين بافيت الرئي�س التنفيذي ل�شركة 
برك�شاير هاثاواي اأثناء احلفل ال�شنوي لل�شركة يوم 6 

مايو اأيار 2018 ت�شوير ريك ويكينج - رويرتز
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لندن )رويرتز( - قالت جلنة بريطانية خمت�ضة باأخالقيات العمل 
ي�م الثالثاء اإن ا�ضتخدام تكن�ل�جيا التعديل اجليني لتغيري احلم�ض 
من  به  م�ضم�حا  يك�ن  قد  الب�ضرية  لالأجنة  )دي.اإن.اإيه(  الن�وي 
على  واأثره  للعلم  دقيقة  مراعاة  ت�افرت  ما  اإذا  الأخالقية  الناحية 

املجتمع.
وقال خرباء من جمل�ض نافيلد الربيطاين لأخالقيات العمل يف جمال 
العل�م احلي�ية اإنه ل ينبغي تعديل القان�ن يف املرحلة احلالية لل�ضماح 
بتعديل اجلين�م الب�ضري بهدف ت�ضحيح اخللل اجليني يف الأجنة، 

لكن ل ميكن ا�ضتبعاد ال�ضماح بت�ضريع م�ضتقبلي بهذا ال�ضاأن.
املتحدة  ال�ليات  يف  الأخالقيات  وخرباء  العلماء  املجل�ض  وحث 
وال�ضني واأوروبا وغريها على امل�ضاركة يف اأقرب وقت ممكن يف ح�ار 

عام ب�ضاأن معنى تعديل اجلين�م الب�ضري.
وقال املجل�ض يف تقرير اإن الحتمالت التي تطرحها اأدوات التعديل 
”منهجا ث�ريا جديدا يف خيارات الإجناب“ مما  اجليني قد متثل 

قد يك�ن له تداعيات كبرية على الفرد واملجتمع.
العام  النقا�ض  لدعم  الآن  حترك  هناك  يك�ن  اأن  ”يتعني  واأ�ضاف 

وت�ظيف احل�كمة املالئمة“.

مق�ض�د  تغيري  اإحداث  اإمكانية  اجلين�م  تعديل  تقنيات  وتتيح 
ل�ضل�ضلة معينة من احلم�ض الن�وي يف اأي خلية حية. ونظريا ميكن 
اأن ت�ضتخدم يف الإجناب الذي يتم مب�ضاعدة طبية لتعديل احلم�ض 

الن�وي للجنني قبل نقله اإىل رحم الأم.
لكن  الراهن  ال�قت  يف  التقنيات  هذه  الربيطاين  القان�ن  ويحظر 
كخيار  ال�قت  مع  متاحة  ت�ضبح  قد  اإنها  قالت  نافيلد  خرباء  جلنة 
لطفلهم  اجلينية  ال�ضفات  تغيري  يف  الراغبني  والأمهات  لالآباء 
القادم، على �ضبيل املثال ”تعديل حلذف“ مر�ض ينتقل بال�راثة اأو 

منع الإ�ضابة بال�ضرطان م�ضتقبال.
واأ�ضار تقرير املجل�ض اإىل اأنه يف حالة حدوث هذا فال بد من اتخاذ �ضل�ضلة 

اإجراءات ل�ضمان اأن تك�ن عمليات تعديل اجلين�م مقب�لة اأخالقيا.
وقال اإن تقنيات التعديل اجليني يف عمليات الإجناب الب�ضرية يجب 
يك�ن  اأن  اأخالقيا هما  تك�ن مقب�لة  �ضاملني كي  اأن تخ�ضع ملبداأين 
هدفها ت�فري حياة �ضحية اآمنة للطفل املنتظر واأل تزيد من التمييز 

اأو تثري انق�ضاما يف املجتمع.
امل�شدر : روبرتز .. اإعداد مروة �شالم للن�شرة العربية

حترير اأمل اأبو ال�شعود

ع�ضرات  ا�ضتمر  حظر  اإنهاء  بعد   - )رويرتز(  )ال�ضع�دية(  الدمام 
بداأ  حيث  ال�ضع�دية  يف  لل�ضيارات  الن�ضاء  قيادة  على  ال�ضن�ات 
تخفيف القي�د الجتماعية، تفتح اأكادميية طريان يف اململكة اأب�ابها 

للن�ضاء.

وتلقت اأكادميية اأوك�ضف�رد للطريان، وهي اأكادميية رائدة يف جمال 
مئات  من  التحاق  طلبات  الط�اقم،  وتعيني  الطريان  على  التدريب 
الن�ضاء الالئي ياأملن يف بدء التدريب يف �ضبتمرب اأيل�ل يف فرع جديد 

لالأكادميية يف مدينة الدمام باملنطقة ال�ضرقية.

وقالت دلل ي�ضار التي تاأمل يف اأن ت�ضبح قائدة طائرة مدنية ”اأنا 
اأكادميية  باأنها ت�فر لها  للمراأة  اإنها فر�ضة رائعة خ�ض��ضا  ب�ض�ف 
�ضيء  وهذا  بعثات  برا  تطلع  كانت  النا�ض  اأوك�ضف�رد..  زي  عريقة 

يك�ن �ضعب على املراأة اأكرت من الرجل“.

باإمكانها  للمراأة يف جميع املجالت  ”جه )جاء( النفتاح  واأ�ضافت 
لأ املجالت  اإن  تبغاه )تريده(.. ما �ضرنا يف زمن  اإيل  تبدع يف كل 
تبقى حمدودة.. املراأة الآن مفت�ح لها يف كل جمال.. عندك الرغبة.. 

عندك القدرة.“

والأكادميية جزء من م�ضروع يتكلف 300 ملي�ن دولر ويت�ضمن ثالث 
مراحل، اأولها اأكادميية الطريان التي تقبل حاليا طلبات اللتحاق. 
وت�ضمل املرحلتان الأخريان من امل�ضروع مدر�ضة ل�ضيانة الطائرات 

ومركزا دوليا ملحاكاة الطريان يف املطار.

اإن  املطريي  عثمان  الدمام  يف  لالأكادميية  التنفيذي  املدير  وقال 
اأع�ام من التدريب الأكادميي والعملي يف  الطالب �ضيق�ض�ن ثالثة 

الأكادميية.

وُرفع ال�ضهر املا�ضي حظر على قيادة الن�ضاء لل�ضيارات، كان يعترب 
دفع  �ضاملة  اإ�ضالحات  اإطار  يف  اململكة،  يف  الن�ضاء  قمع  على  رمزا 
بها ويل العهد الأمري حممد بن �ضلمان تهدف اإىل تن�يع القت�ضاد 

وتخفيف القي�د الجتماعية.

ورحب حلفاء غربي�ن برفع احلظر باعتباره دليال على اجتاه تقدمي 
جديد يف ال�ضع�دية لكن رافقته حملة على املعار�ضني �ضملت بع�ض 

الن�ضطاء الذين كان�ا يدع�ن لرفع احلظر.

امل�شدر : رويرتز .. اإعداد لبنى �شربي للن�شرة العربية 
 حترير اأحمد �شبحي خليفة

اأكــــادميــــيــــة طــــريان 
ن�صاء  ـــدرب  ت �ــصــعــوديــة 
ــرات عــلــى قــيــادة طــائ

ال�شعودية داليا ي�شار اأمام مركز ت�شجيل للتدريب على 
قيادة الطائرات يف الدمام يوم 15 يوليو متوز 2018

ت�شوير: حمد حممد - رويرتز

الرحالت  ق�ارب  على  اأ�ضد  قي�د  فر�ضت   - )رويرتز(  ه�ن�ل�ل� 
ال�ضياحية يف هاواي ي�م الثالثاء بعد اإ�ضابة 23 راكبا ب�ضبب انفجار 
”لقنبلة  تعر�ض  اإن كان قارب  ب�ضاأن  ال�ضلطات  بركاين حيث حتقق 

من احلمم“ اقرتب ب�ضدة من �ضخ�ر من�ضهرة ت�ضب يف املحيط.

بالبقاء على  ال�ضفن الآن  ال�ض�احل الأمريكي قباطني  ويطالب خفر 
بعد ل يقل عن 300 مرت من احلمم املتدفقة اإىل املحيط الهادي من 

بركان كيالويا يف جزيرة هاواي الكبرية.

خفر  كان  الثنني،  ي�م  اإ�ضابات  عن  اأ�ضفر  الذي  احلادث  وحتى 
الذين  الق�ارب  مل�ضغلي  مرتا   50 تبلغ  اآمنة  م�ضافة  حدد  ال�ض�احل 
ت�ربني  �ضني  مثل  الربكانية  احلمم  مع  التعامل  يف  خربة  لديهم 
امتزاج  عن  نتج  الثنني  ي�م  لنفجار  تعر�ض  الذي  القارب  قبطان 

احلمم مبياه البحر.

اإن  ال�ض�احل الأمريكي  اأماندا ل�فا�ضري املتحدثة با�ضم خفر  وقالت 
حتقيقا يجرى ملعرفة اإن كان ت�ربني جتاوز املنطقة املحظ�رة وقت 

وق�ع النفجار.

وقالت عرب الهاتف ”�ضنعلن ذلك ف�ر اأن نتلقى تاأكيدا ب�ضاأنه“.

اإنه كان خارج املنطقة  اأو�ضن ت�رز،  وقال ت�ربني، مالك �ضركة لفا 
املحظ�رة وقت حدوث النفجار.

واأ�ضاف يف ر�ضالة ن�ضية ”كنا نتجه �ضرقا بعيدا عن احلمم. اأذكر 

اأننا كنا على بعد نح� 200 مرت من �ضيل احلمم“.

واأظهر مقطع م�ض�ر ن�ضره ويل بريان، وه� اأحد ركاب القارب ”ه�ت 
و�ض�ت  النفجار  في�ضب�ك  م�قع  على  ت�ربني،  ميلكه  �ضب�ت“ الذي 

�ضرخات الركاب بينما تنهمر ال�ضخ�ر على القارب.

قريب�ن  اأننا  نت�قع  نكن  ”مل  في�ضب�ك  لرويرتز عرب  ر�ضالة  وقال يف 
�ضديقته  تعر�ضت  بينما  بحرق  اأ�ضيب  اأنه  الدرجة“ واأ�ضاف  لهذه 

لرماد يف عينيها.

�ضياحي  قارب  منت  على  اإ�ضابات  اأول  هي  هذه  اإن  ل�فا�ضري  وقالت 
نتيجة حمم متطايرة يف الآونة الأخرية.

ال�ضركة  تك�ن  اأن  ت�رز  اأو�ضن  لفا  �ضركة  مبيعات يف  م�ض�ؤولة  ونفت 
قررت اإلغاء رحالت �ضياحية.

كما اأعلنت �ضركة كالبانا كالت�ضر ت�رز املناف�ضة اأن خدمات الق�ارب 
لديها مت�ضي على نح� طبيعي ومل يتم اإلغاء اأي رحلة.

واأكد مكتب زوار جزيرة هاواي لل�ضائحني اأن م�ضاهدة بركان كيالويا 
اأهم مزارات جزيرة هاواي  الربكان  ويت�ضدر  اآمنة متاما.  وحممه 

الكبرية.

اإعداد مروة �شالم للن�شرة العربية
حترير ليليان وجدي امل�شدر : رويرتز .. 

رحالت هــاواي ال�صياحية 
تواجه قيودا جديدة بعد 
بركان هاواي يوم 5 يونيو حزيران 2018 اإ�صابات ب�صبب قنبلة حمم

ت�شوير: ترياي �شيلف�شرت - رويرتز

جلنة بريطانية:
تعديل الأجنة جينيا ميكن

اأن يكون م�صموحا به اأخالقيا
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والع�ض�ائية  الغذائية  ال�ضيحات  بع�ض  الأخرية  الفرتة  يف  انت�ضرت 
الكيل�غرامات  من  العديد  وخ�ضارة  ال�زن  اإنقا�ض  على  تعمل  التي 

خالل فرتة زمنية ق�ضرية.

النا�ض  من  العديد  اأ�ضبح  والتي  الرائجة  الأنظمة  هذه  على  مثال 
 Detox” الـ   ه�  ال�ضحة  على  خماطرها  معرفة  دون  يتبع�نها 

الديت�ك�ض".  "نظام   ،"Diet

ما ه� الـ”Detox Diet"؟  هل ه� نظام غذائي باإمكاننا اتباعه 
تخلي�ض  على  يعمل  فعاًل  هل  ال�ضحية؟   بالفائدة  علينا  ليع�د 

اجل�ضم من ال�ضم�م؟  هل له من خماطر على �ضحتنا؟

اليكم يف هذا املقال كل ما حتتاج�ن ملعرفته عن حقائق هذا النظام 
املثبتة علميًا.

تعني  ديت�ك�ض”   "Detox كلمة  الـ”Detox Diet"؟  هو  ما 
عملية تخلي�ض اجل�ضم من ال�ضم�م املرتاكمة. ولكن ج�ضم الإن�ضان 
والف�ضالت  ال�ضم�م  من  اجل�ضم  تخلي�ض  على  طبيعي  ب�ضكل  يعمل 
عمل  طريق  عن  اجل�ضم  خارج  بطرحها  ويق�م  فيها  مرغ�ب  الغري 

الكبد والكلى والرئتني واجلهاز اله�ضمي واللمفاوي. 
اأنظمة  تك�ن  باملجمل   ،"Detox Diet“ للـ  اأن�اع  عدة  هناك 

الديت�ك�ض قليلة جدًا بال�ضعرات احلرارية.
فمنها ما يعتمد على ال�ض�م لفرتة معينة، ومنها ما يعتمد على اأن�اع 
بها،  الأ�ضا�ضية  ال�جبات  وا�ضتبدال  والفاكهة  اخل�ضار  ع�ضائر  من 
ط�يلة،  لفرتة  الطعام  من  واحد  ن�ع  اعتماد  على  يعتمد  ما  ومنها 
ومنها ما ين�ض على �ضرورة اإيقاف بع�ض اأن�اع الأدوية بعد ا�ضت�ضارة 

والكح�ل،  التدخني  اإيقاف  على  يعتمد  وبع�ضها  املخت�ض،  الطبيب 
ومنها ما يعتمد على المتناع عن تناول الن�ض�يات والكرب�هيدرات 
على  جدًا  خطريًا  يعترب  ما  ومنها  ال�ضناعية،  النباتية  والزي�ت 
ميكن  التي  وامللينات  بالق�ل�ن  ال�ضرر  تلحق  التي  كاحلقن  ال�ضحة 
اأن ت�ضبب جفاف اجل�ضم. مينع ا�ضتعمال هذه احلقن وامللينات ب�ضكل 
ع�ض�ائي، قد ي�ضتعملها الطبيب ملعاجلة حالت مر�ضية خا�ضة ولكن 

.Detox لي�ض لغر�ض اإنقا�ض ال�زن اأو الـ
اأنها مل حت�ضل  وبالرغم من تن�ع اأمناط ال- “Detox Diet" اإل 
وذلك  الغذائية،  واملعاجلة  التغذية  واأخ�ضائيي  الأطباء  قب�ل  على 

ب�ضبب امل�ضاوئ التي تع�د بها على �ضحة ال�ضخ�ض الذي يتبعها.

قد يعاين ال�ضخ�ض الذي  ما هي م�شاوئ الـ “Detox Diet"؟ 
يتبع نظام الـ Detox من ال�ضداع، التعب، ال�هن، م�ضاكل بانتظام 
�ضربات القلب وخفقانه، كما اأن هكذا نظام ينق�ض الكتلة الع�ضلية 
مناعة  نق�ض  اإىل  وي�ؤدي  واملعادن،  الفيتامينات  يفقده  اجل�ضم،  يف 

اجل�ضم.

القليلة  احلرارية  ال�ضعرات  ب�ضبب  الع�شلية:  الكتلة  نق�س   •
بحالة جت�يع  ي�ضع اجل�ضم   ، "Detox“ التي ين�ض عليها نظام الـ
على  باحلفاظ  اجل�ضم  يق�م  احلالة  وبهذه   "starvation“
الده�ن ويتح�ل ل�ضتهالك الطاقة من الكتلة الع�ضلية ما ينق�ضها 

مع ال�قت.

الـ  نظام  ق�ضاوة  ب�ضبب  القلب:  �شربات  بانتظام  م�شاكل   •
اإىل  ي�ؤدي  الغذائية،  وامل�اد  احلرارية  ال�ضعرات  وقلة   "Detox“
ال�ض�ارد  ت�ازن  لعدم  يع�د  وذلك  القلب  �ضربات  انتظام  عدم 

الالزمة  الطاقة  ت�فري  عن  م�ض�ؤولة  تك�ن  والتي  واللكرتوليات 
على  مبا�ضرًة  ي�ؤثر  مما  وظيفتها  لتاأدية  والع�ضالت  لالأع�ضاب 

انتظام �ضربات القلب.
الـ   نظام  قيام  ب�ضبب  اله�شمي:  اجلهاز  ا�شطرابات   •
امل�اد  على  احت�ائه  وعدم  ال�ضائلة  امل�ضروبات  على   "Detox“
ذلك  ي�ؤدي  الأمعاء،  لنتظام حركة  وال�ضرورية  الأ�ضا�ضية  الغذائية 

يف كثري من الأحيان اإىل الإ�ضهال وبدوره ي�ؤدي اإىل اجلفاف.
كما اأنه مبجرد النتهاء من اتباع الـ “Detox Diet"، يك�ن ج�ضم 
ال�ضابق،  من  اأكرث  ياأكل  جتعله  ما  �ضديدة  ج�ع  بحالة  الإن�ضان 

وي�ؤدي ذلك اإىل زيادة بال�زن اأ�ضرع من قبل.
وج�د العديد من الأنظمة الغذائية الرائجة والتي اأ�ضبحت م��ضة يف 
اأيامنا هذه يتبعها العديد من الأ�ضخا�ض لإنقا�ض الكثري من ال�زن 
وعلى  ال�ضحة  على  خماطرها  اإدراك  دون  ق�ضرية  زمنية  فرتة  يف 
واأمرا�ض على املدى  تعك�ضه على �ضحتهم من م�ضاوئ  اأن  ما ميكن 
الأنظمة  اأن نتجنبه ونع�د بقراراتنا لتباع  الط�يل، ه� خطر علينا 
�ضخ�ض  فلكل  الغذائية.  واملعاجلة  التغذية  لأخ�ضائيي  الغذائية 
نظام  تلزم  التي  اخلا�ضة  ال�ضحية  وحالته  اخلا�ضة  احتياجاته 
غذائي يعنى بها لل��ض�ل اإىل الأهداف املرج�ة �ض�اء مبعاجلة ال�زن 

اأو بتفادي ومعاجلة بع�ض الأمرا�ض واحلالت ال�ضحية. 
Facebook:  r.s_nutritionista
Instagram:  r.s_nutritionista
Rita.n.samuel@hotmail.com

كل ما حتتاج ملعرفته عن الـ
! ”DETOX Diet” ريتا �شموئيل

ماج�شتري يف التغذية واملعاجلة الغذائية 
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بقلم اأ�شتاذ الفيزياء الطبية وليد عدا�س

تاريخ

ي�ضعد الكثري من الب�ضر التفاخر باملا�ضي وباإجنازات الجداد. قد تك�ن 
اأنا�ض اخرون �ضبق�هم  اإجنازات وهميه، وقد تك�ن اإجنازات قام بها 

باأجيال ولكن بع�ض المم جتد راحة يف التفاخربها على كل حال0 
وال�ض�اأ من ذلك ان البع�ض عندما ل يعجبهم املا�ضي مي�ضح�نه من 
ذاكرتهم وكثريا ما يبتدع�ن تاريخا خمتلقا او متداول يف الأ�ضاطري 

ال�ضعبيه. 
ول �ضري يف ذلك اذا مل يتجاوز حدود املعق�ل.

فما ه� املعق�ل واملقب�ل يف التاريخ؟ 
هناك التاريخ ال�ضعبي الأ�ضط�ري 

وهناك التاريخ العلمي امل�ثق 
واخلطر كل اخلطر ان يختلط احدهما بالثاين 

يروي البع�ض ق�ض�ضا عن روبن ه�د وكاأنها حقيقه وهم ل يعلم�ن 
الكرم  لتج�ضيد  الإجنليز  ابتدعها  خياليه  �ضخ�ضية  ه�د  روبن  ان 

وال�ضهامة والرج�لة. 
امللك  و�ضيده  ه�د  روبن  وببط�لت  بها  ويتغن�ن  البع�ض  وي�ضدقها 
ذلك  ان  يعلم  ل  وكثري  املغ�ار،  الهمام  البطل  الأ�ضد  قلب  رت�ضارد 
مفل�ضة  البلد  ترك  وانه  اإجنلرتا  على  املل�ك  اأ�ض�اأ  من  كان  امللك 
ب�ضبب حروبه التي مل تت�قف وانه كان غدارا ل وعد له بل انه مل يكن 
يتكلم الجنليزية بل الفرن�ضيه لن اأمه الين�ر الكيتانيه مل تتكلم ال 

بالفرن�ضية. 
حتى ان الروايات ت�ض�ر امللك ج�ن �ضقيق رت�ضارد وكاأنه ال�ضيطان 
ان  مع  اأخيه،  من  العر�ض  اأخذ  يف  وطمعه  وغدره  ل�ءمه  يف  بنف�ضه 

معظم  اأخيه يف  من  اأف�ضل  كان  ج�ن  ان  تبني  متاأنية  واعية  درا�ضة 
املجالت.

يف  الخرى  ال�ضع�ب  برعت  التاريخ،  تزييف  يف  الغربي�ن  برع  وكما 
هذا التزييف والإخفاء 

ال�ضرق  بالد  على  التتار  غزوات  دفن  يحاول�ن  ال�ضرق  فم�ءرخ� 
اأحرزتها  التي  والنت�ضارات  الأو�ضط والقت�ضار على ذكر الجماد 

بالدهم. 
فيها  انت�ضر  التي  َجاُل�ت  عني  معركة  و�ضف  يف  امل�ضري�ن  فيربع 
اأنف�ضهم  هم  املماليك  ان  حقيقة  عن  ويغفل�ن  التتار  على  املماليك 
غزاة اجانب حمتل�ن و كاأن� ل يت�رع�ن عن نهب البلد نف�ضها اذا دعت 

احلاجه ومل تكفهم ال�ضرائب التي ياأخذونها من ال�ضعب املقه�ر.
ال�ضليبيه كانت حمالت همها اعالء  ومن قاءل مثال ان احلمالت 
الأوربيني من ع�ضف دول تلك املنطقه  كلمة احلق وحماية احلجاج 
وحمايتهم من تعدي قطاع الطرق حني �ضعفت ق�ة الدوله العبا�ضية، 
احلمالت  ان  ليق�ل�  والعرب  ال�ضالم  م�ءرخ�  يت�ضدى  بينما 
ال�ضليبية كانت حمالت �ضلب ونهب وقتل لأهل البالد فمن ن�ضدق؟ 
ال يقت�ضي المر من الن�ضان املثقف ان ميعن النظر يف تاريخه ? 

يق�ل هذا املثقف " اي تاريخ انظر؟ وكيف اعرف التاريخ املزور من 
التاريخ احلقيقي؟" 

والجابة تكمن يف ال�اقعيه والبحث والتنقيب، ولي�ض بالرف�ض العنيد 
لكل مال يعجبنا من التاريخ 

يعجز  ولن  متعددة،  نظر  وجهات  من  تروى  التاريخيه  فاحل�ادث   

الن�ضان املثقف عن ال��ض�ل اىل احلقيقه ان حتلى بالرادة ال�ضادقه 
وامل��ض�عية الالزمه للبحث والتق�ضي فهناك من الروايات واملراجع 
ي�ضمح  مبا  احيانا  بع�ضها  عن  واملختلفة  حينا  بع�ضها  مع  املتفقه 

للباحث اجلاد ان ي�ضتنبط ا�ضدق الروايات واأكرثها منطقية. 
ورغم هذا قد يخطيء الباحث وقد ي�ضيب، ولكن املهم انه قد قام 
اىل  لل��ض�ل  وال�ضتنباط  للمقارنه  فر�ضة  لالآخرين  وترك  بعمله 
احلقيقة الأقرب اىل املنطق والعقل، ويك�ن الباحث قد خطا خط�ة 

اىل المام مبا ي�ضع غريه اقرب اىل احلقيقه. 
ولي�ض  الثاقبة  والروؤيه  والعمل  باحلقائق  وتتقدم  الوطان  تبنى 
اذا  امل�ضتقبل  بنظرة �ضائبه اىل  اأمة  تتمتع  ول  والتدلي�ض،   بالدجل 
واإيجابياته  ب�ضلبياته  ما�ضيها  اىل  نا�ضجة  فاح�ضة  نظرة  تنظر  مل 

وجتنبت النكار العمى ملا ل يعجبها.

التاريخ: حقائق نكذبها ا م اكاذيب ن�صدقها 
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املتطلبات  مع  مت�افقًا  الدم�ضقي  البيت  فناء  ت�ضميم  جاء  لقد 
احلياة  لحتياجات  مالئمًا  جاء  حيث  والدينية،  الجتماعية 
وعاداتها  واأفكارها  الدم�ضقية،  الأ�ضرة  ومعتقدات  الجتماعية 
وللمراأة  ب�ضكل عام،  لالأ�ضرة  الداخلي  الفناء  وفر  وتقاليدها، حيث 
ب�ضكل خا�ض حديقة داخلية متتلك كل مق�مات احلدائق اخلارجية 
من عنا�ضر وغريها، فكان ا�ضتخدامه وظيفيًا وجماليًا ليتنا�ضب مع 
حياة الأ�ضرة امل�ضلمة التي تق�ضي معظم اأوقاتها داخله، وخ�ض��ضا 

الن�ضاء .

الإ�ضالمية  العمارة  يف  بالقيم  العمران  ارتباط  م�ضاألة  طرحت  لقد 
ب�ضكل اأو باآخر، وعلى هذا فاإن العمران الإ�ضالمي ه� الإفراز املادي 
والتي  الإ�ضالم  بها  التي جاء  املتدرجة  القيم  الأر�ض ملجم�عة  على 
والزمان  املكان  باختالف  و�ضل�كًا  امل�ضلمة عقيدة  املجتمعات  تبنتها 
اللذان وجدت فيهما، وانعك�ضت هذه القيم على ت�ضكيل حديقة الفناء 
م�ضغرة  �ض�رة  ُتعد  والتي  كبري،  ب�ضكل  الدم�ضقي  للبيت  الداخلي 
قدمته  والنف�ضية،  والراحة  ال�ضكينة  لل�ضاكن  ت�فر  للطبيعة،  جميلة 
فنيًا  ج�ابًا  احل�ضارة،  يف  امل�غل�ن  القدماء  العرب  من  اأجدادنا 
على هذا ال�اقع املناخي من خالل هذا الفناء عدا دوره يف اعتباره 
وغريه،  ال�ضي�ف  وا�ضتقبال  للعائلة  الجتماعي  للن�ضاط  كمركز 
وميكن ت�ضنيف القيم التي جاء بها الإ�ضالم والتي اأثرت يف حديقة 
الفناء الداخلي اإىل ثالثة اأق�ضام رئي�ضية وهي : القيم الإلهية والقيم 
الإن�ضانية والقيم البيئية. وهذه ال�ضروط الأ�ضا�ضية التي اأكدها ابن 
خلدون يف مقدمته واعتربها الث�ابت يف اإن�ضاء امل�ضكن وهي : املناخ 
ثالث  الدم�ضقي  للبيت  حققت  ال�ضروط  وهذه  والعادات،  والعقيدة 

اأ�ضياء اأ�ضا�ضية هي الراحة والأمن واجلمال :

: ت�ضمل الراحة اجل�ضدية، كمطلب ع�ض�ي ل بد منه  الراحة   •

اأثر  بعده  ازداد  كمطلب  النف�ضية  والراحة  ال�ضاق،  الي�م  تعب  بعد 
التقدم املدين عرب التاريخ .

وي�ضمل حماية الإن�ضان من العتداء عليه، اأو من اأخطار  • الأمن : 
الطبيعة واملناخ من برد وحر، واأخطار احلياة الع�ضرية من التل�ث 

والأوبئة .

اأوجده الإن�ضان  وه� الهدف املعماري القدمي، الذي   : اجلمال   •
منذ القدم، وا�ضتطاع اأن ي�ضع اأ�ض�ض وق�اعد جمالية، اعتمدت على 

ق�اعد واإيدي�ل�جيات ال�ضع�ب .

من  الكثري  يف  الدم�ضقي  للبيت  الداخلي  الفناء  حديقة  و�ضف  جاء 
ي�ضفها  ال�ضيادي  فهذا  وامل�ؤرخني،  الرحالة  طريق  عن  امل�ا�ضع، 
اأجمل و�ضف فيق�ل: )اإن البي�ت يف دم�ضق وترتيب بنائها على اأجمل 
طراز وترتيب، مل يكن لها نظري يف جميع البلدان، وه� اأن كل دار 
ل تخل� من وج�د اإي�ان قبلي وبه بركة ماء يف منت�ضف دياره، ياأتي 
القن�ات  نهر  مقا�ضم  من  حمكمة  فخار  ق�ضاطل  �ضمن  املاء  اإليها 
وغريه كل على ح�ضبه ... واأماحديقة الفناء الداخلي فاإنها مغرو�ضة 
باأن�اع اأ�ضجار الليم�ن احلام�ض واحلل� والربتقال والكباد والطرجن 
والزنابق  الأزهار  باأن�اع  ومزروعة  والأفندي،  والكرمنتينا  والنارجن 
الرائحة  وال�ضذية  املنظر  البديعة  واليا�ضمني  والرياحني  وال�رود 
والفل  العري�ض  الأخ�ضر  وال�رق  وال�ضم�ضري  واخلمي�ضات  العطرة 
والرنج�ض والليلكي وغريها كثري، حتى اأن اأ�ضحاب هذه البي�ت هم 
الكبار  البي�ت  اأ�ضحاب  �ضيما  ول  املتنزهات  اإىل  الت�جه  عن  بغنًى 

وذوو القتدار.(

ارتباطه  الدم�ضقي  البيت  يف  الداخلي  الفناء  حلديقة  املتتبع  يجد 
الجتماعية  امل�ؤثرات  من  انعك�ضت  ومفاهيم  مبفردات  ال�ثيق 
القراآن  ففي  الدينية،  بالن�ض��ض  وا�ضحًا  تاأثرًا  وتاأثرت  والثقافية، 

م��ضعًا،  والأربعني  املائة  قرابة  يف  اجلنة  اأو�ضاف  ذكرت،  الكرمي 
ا�ضتنبطت منها مفردات ومفاهيم لت�ضميم الفراغات احلدائقية يف 

بي�ت مدينة دم�ضق، ومن اأهم هذه املفردات ما يلي :

1. حتمية وج�د العن�ضر املائي :فاملاء ه� م�ضدر كل �ضيء حي، وقد 
للبيت  الداخلي  الفناء  الكرمي على حديقة  القراآن  انعك�ض ذكره يف 
اأح�ا�ض رباعية وثمانية بالإ�ضافة  الدم�ضقي، فظهر املاء يف �ض�رة 
اإىل قن�ات متعامدة اأو حم�رية، ويف �ضبكة هند�ضية للري بالإ�ضافة 
حديقة  يف  املائي  العن�ضر  ت��ضع  مف�ض�ضة.  دائرية  ناف�رات  اإىل 
ق��ضه  حم�ر  منت�ضف  ويف  له  واأقرب  الإي�ان  واجهة  اأمام  الفناء 
الكبري، اأما م�اد بناء اأر�ضية العن�ضر املائي فهي من الآجر امل�ض�ي، 
ال�ض�داء،  البازلتية  اأو  الكل�ضية  املقطعة  احلجارة  ف�قها  ر�ضفت 
الرخامية ي�ضب  اأو  البلدية  بالأحجار  وغلقت جدرانها من اخلارج 
مناهل  من  اأو  و�ضطها  يف  يك�ن  حجري  كاأ�ض  من  البحرة  يف  املاء 
حجرية اأو نحا�ضية تك�ن على اأطرافها، تدعى �ضباعًا، لأنها كانت يف 
الأ�ضل ُت�ضنع على اأ�ضكال ال�ضباع، وهي مت�ضلة بالق�ضاطل املمدودة 

حتت الأر�ض.

القراآن  ل��ضف  مقاربة  وجاءت  املثمرة:  والنباتات  الزروع  وفرة   .2
للجنة وزروعها وثمارها، فكرثت زراعة الأ�ضجار والنباتات العطرية 
الأفنية  حدائق  يف  وال�رود  الأزهار  وزرعت  الطبية،  والأع�ضاب 
وم�ضطحات  اأح�ا�ض  هيئة  على  الزروع  هذه  فجاءت  الداخلية، 

وتقا�ضيم رباعية داخل اأح�ا�ض منتظمة .

وتنعك�ض  وامتداده،  بدوامه  اجلنة  ي��ضف ظل  الظالل:  3. خا�ضية 
نتيجة  الدم�ضقي،  للبيت  الداخلي  الفناء  بحديقة  الظالل  خا�ضية 
لن�ضب الفناء الداخلي حيث يزيد ارتفاعه عن عر�ضه، واأي�ضًا نتيجة 

الأ�ضجار الكثيفة واملمرات امل�ضق�فة والإي�ان.

القيم اجلمالية يف حديقة الفناء الداخلي للبيت الدم�صقي 

بقلم الباحثة املهند�شة: هال ق�شق�س
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عندما يفقد الإن�ضان كرامته ويتح�ل اإىل اأداة اأو �ضيء يف عامل القهر 
وال�ضطهاد  الر�ض�خ  منها  �ضرحنا  مراحل  بثالث  مير  والت�ضلط 
وهي  املتخلف  املجتمع  بها  مير  التي  الأخرية  املرحلة  عن  و�ضنتكلم 

التمرد والعنف. 
للمقه�ر عند عجزه عن و�ضائل احل�ار  ال��ضيلة الأخرية  العنف ه� 
املفرو�ضني غ�ضبا على  للقهر وال�ضتبداد  الأخر  ال�جه  فالعنف ه� 

ذلك الإن�ضان يف املجتمع املتخلف. 
الر�ض�خ ويتمثل يف  العنف املقنع يف مرحلة  اأن�اع منها  للعنف عدة 
بالنكتة  الت�ضنيع   ، العامة  ، تخريب املمتلكات  الك�ضل   ، الذات  اإدانة 
)و قد يت�ضاهل املت�ضلط ب�ضاأن النكتة ملا فيها من بع�ض التنفي�ض( ، 

اخلداع والحتيال وغريها. 
وهناك عنف رمزي يك�ن يف خرق الق�انني اأو ال�ضرقة وي�جد عنف 
يتمثل يف ت�تر وج�دي وخ�ف عام وا�ضطهاد يتح�ل لتع�ضب عرقي 
تراكم مزمن  نتيجة  ويتط�ر حلقد  ول�م جماعات خارجية  وفا�ضية 
للعدوانية وانغالق ثم قتال يغذيه املت�ضلط الداخلي وحليفه الأجنبي. 
املجتمع  يف  م�ؤ�ض�ضية  اأو  فردية  �ض�اء  ل�ضادية  العنف  يتح�ل  وقد 
املتخلف )حيث متار�ض يف جميع م�ؤ�ض�ضات الدولة: جي�ض - �ضرطة 

العقلية.…(. الأمرا�ض  م�ضت�ضفيات   - مدار�ض   - – �ضج�ن 
كقمع  للداخل  غالبا  ي�جه  املتخلفة  الدول  يف  العنف  اأن  يالحظ 

متار�ضه ال�ضلطة بينما يف الدول ال�ضناعية فه� يت�جه للخارج. 
اأو  عليها  للت�ضرت  كثريا  حتايلت  التي  الب�ضرية  اآفة  هي  العدوانية 
الأخر  انكار  خالل  من  يتم  املتخلف  ذات  ت�كيد  ولكن  تربيرها 

احلقد  ويطغى  العاطفية  الرتباطات  جميع  يفكك  وهذا  بالعنف 
برود  بكل  اأوالإبادة  القتل  ويتم  بال�ضحية  الح�ضا�ض  انعدام  لدرجة 
لإزالة  ك�ضرورة  مربرا  القتل  ي�ضبح  وقد  تافه  اأمر  كاأنه  مبالة  ول 
العقبات واإعادة الأم�ر لن�ضابها ال�ضحيح بل قد ي�ضبح واجبا من 

اأجل بدء وج�د جديد ل تعرقله ال�ضحية يف نظر املعتدي. 
من  تنزلها  فهي  امل�اطنية  من  تخ�ضى  ال�ضلطة  املتخلف  املجتمع  يف 
اعرتافا  يت�ضمن  الذي  الإن�ضاين  اللقاء  م�ضت�ى  اىل  اجلربوتية 
عالقة  ي�جد  فال  لل�ضلطة  وبالن�ضبة  متبادلة  م�ضرتكة  وم�ض�ؤوليات 
اأتباع ولي�ض  اأو ، ح�ار، بني ال�ضلطة واجلماهري ، فهم جمرد  تكاف�ؤ 
من  الط�يل  القهر  والعنف.  القهر  جدلية  تبقى  وبذلك  م�اطنني. 
قبل املت�ضلط القا�ضي م�لدا للقهر وهدر الإن�ضانية والعجز يف معظم 
فئات املجتمع ثم تاأتي ردة الفعل كعنف مبختلف وج�هه مفجرًا اأكرث 
يعرف  ل  ت�ضفيا  العنف  وي�ضبح  وتدمريا  بدائية  العدوانية  درجات 
الإندمال  �ضعب  القهر  من  النابع  الرنج�ضي  اجلرح  لأن  الرت�اء 
عالقات  لإن�ضاء  ال�ضبيل  تفتح  ل  اأنها  يف  املت�ضلط  �ض�رة  لرت�ضخ 
اإن�ضانية اإيجابية ويتبع ذلك انهيار لالنتماء الجتماعي وفقدان اأي 

التزام جتاه الخرين.
يحرم  فه�  املقه�ر  املجتمع  يف  الأمثلة  اأف�ضح  هي  املراأة  و�ضعية 
العرتاف ب�ج�دها ككائن قائم بذاته، مقيدة يف حريتها وقدرتها 
قهر  عليها  يفر�ض  والمتاع.  لالجناب  اأداة  وت�ضبح  الختيار  على 
يحد اإمكاناتها الذهنية والبداعية وال�ضتقاللية واملادية. املراأة يف 
الطبقة الفقرية املقه�رة هي اأداة ولدة ويف الطبقة املت��ضطة تعاين 

للتحرر  كنم�ذج  الرجل  تقليد  حماولتها  عند  الذات  ا�ضتالب  من 
والنطالق وقد تخ�ضر ان�ثتها دون اأن تربح الرج�لة اأو تتذبذب بني 
ان�ثة وتنكر لها. اأما يف الطبقة الغنية فيح�ضل لها ا�ضتالب معن�ي 
واإظهار  الزوج  اأو  لالأب  وملفاخرة  ل�ضتعرا�ض  ثمينة  اأداة  ك�نها  يف 
اجلاه والرثوة لقد اأفلتت من القهر املادي هنا ولكنها وقعت �ضحية 
الذي حتاول  ال�ضجر  اأعرا�ضه  اأبرز  نف�ضي  اأو م�ت  ا�ضتالب معن�ي 

عالجه مبزيد من ال�ضراف والظ�اهر وال�ضتهالك. 

من املهم حلركات حترير املراأة معرفة اأن ال�ضتبداد ه� عدو املراأة 
الأول وه� م�ضبب رئي�ضي للتخلف و العنف.

اجلزء الرابع والأخريعالقة التخلف مع ال�صتبداد والقهر

حممود اجل�شري

وا�ضل اإدارة الرئي�ض الأمريكي دونالد ترامب ال�ق�ع يف "اأخطاء مطبعية" بالتغريدات التي تن�ضرها على 
خمتلف ح�ضاباتها يف ت�يرت، الأمر الذي يجر عليها �ضخرية كبرية.

وكان البيت الأبي�ض، هذه املرة، �ضحية "اأخطاء التغريدات"، حيث ن�ضر على �ضفحته الر�ضمية، اجلمعة، 
�ض�رة ت�ضم خطاأ وا�ضحا يف ا�ضم الدولة "ال�ليات املتحدة".

باملن�ض�ر  املكلف  كتب  اأمريكا،  اقت�ضاد  ح�ل  تغريدة  يف   "UNITED STATES" كتابة  وبدل 
."UNITED SATES"

ا�ضم  تهجئة  يف  بخطاأ  يتعلق  واأنه  ل�ضيما  الجتماعية،  بامل�اقع  عارمة  �ضخرية  اإىل  اخلطاأ  هذا  واأدى 
الدولة.

ت�ضحيح  بعد  جديدة  واحدة  ن�ضر  ثم  التغريدة،  بحذف  الأبي�ض  البيت  قام  ق�ضرية،  بفرتة  وبعدها 
الغلط.

وكان ترامب وقع ه� الآخر �ضحية الأخطاء املطبعية، حيث ن�ضر تغريدة على ح�ضابه الر�ضمي يف ت�يرت، 
قال فيها "ميالين"، يف اإ�ضارة اإىل زوجته وال�ضيدة الأوىل ميالنيا.

امل�شدر �شكاي نيوز عربية

موجة �صخرية بعد خطاأ للبيت الأبي�ض 
بكتابة ا�صم الوليات املتحدة 

اأخبار �شكاي نيوز عربية
UNITED STATES
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منى وا�صف...
 اأّم النجوم و�صاحبة »الر�صالة« وبطلة اأعمال »حنا مينه«

عامر فوؤاد عامر 

اأطلقت ال�ضحافة العربّية على ال�ضيدة "منى وا�ضف" األقاب عديدة 
امل�ضرح  �ضيدة  امللكة،  الدم�ضقّية،  ال�ضنديانة  قا�ضي�ن،  �ضيدة  منها: 
باأجمل  وتطرزه  العربي  الفّن  تاريخ  "هي" تزّين  تزال  وما  ...اإلخ، 

ال�ضخ�ضّيات التي تلقى الرتحاب والإعجاب من ال�ضغري والكبري.

هي اأّم النج�م، وكّل من وقف اأمامها، مُمثاًل ،نال ر�ضاها، فاأف�ضح 
القدر له ب�ابًة من جمد. �ضّرفت الدراما بتج�ضيد دور الأّم اأكرث من 
خم�ضني مّرة، من اأ�ضل 145 م�ضل�ضاًل تلفزي�نّيًا فهي منرية يف "اأ�ضعد 
"باب احلارة"  والزيبق" واأم ج�زيف يف  "دليلة  ال�ّراق" ودليلة يف 
ال�ضينما  يف  اأّما  امل�ؤثرة.  الأدوار  من  "العبابيد" والعديد  يف  وكمرا 
للمخرج  "الر�ضالة"  العاملي  الفيلم  اأبرزها  فيلم  بثالثني  جاءت 
م�ضطفى العّقاد، ودورها الذي ل ُين�ضى هند بنت ُعتبة، وهي فلك 
"ال�ضم�ض يف ي�م غائم" واأّم رمزي  "التقرير"، وجنمة يف  يف فيلم 
اجل�لنّية يف فيلم "�ضيء ما يحرتق"، وغريها من ال�ضخ�ضّيات التي 
قّدمتها لل�ضينما باإيقاٍع فريد، كما يف فيلمي "الطحالب" و"املغامرة". 
اأّما امل�ضرح فه� منربها الذي األفته، فاأحّبته، ومنحها قّ�ة النطالق، 
وما يزال جمه�ر امل�ضرح يتذكرها امللكة ج�ك�ضتا يف م�ضرحّية "اأوديب 

ملكًا"، وامللكة اجلليلة يف م�ضرحّية "الزير �ضامل".

يعّج بيتها بال�ض�ر الالفتة، وبالكتب القدمية واحلديثة، وبذكريات 
العمل، وهنا ل بّد من احلديث عن �ضّر النجاح الذي حققته ال�ضيدة 
على  احلر�ض  �ضديدة  فهي  العمل،  خط�ة  يف  الجتهاد  "منى" وه� 
العمل،  اأثناء  يراقبها  من  يعلم  بل  جيدًا،  وت�ضتمزجه  دورها  حفظ 
اإليها، فتعيده وحتفظه مرارًا، حتى  ب�ضغفها وتقديرها للّدور امل�كل 
تت�ضرب الّدور كما ل� اأنه ولدة جديدة يف حياتها، لذلك ُيثمر التعب 
لديها بطريقٍة خمتلفة عن الآخرين، ول بّد من ذكر حادثة ح�ض�لها 
يف مهرجان القاهرة لالإذاعة والتلفزي�ن يف العام 2005 يف م�ضر 
"الطارق" للمخرج  على جائزتني معًا يف نف�ض ال�قت، عن م�ضل�ضل 
امل�ضري "اأحمد �ضقر" يف �ضخ�ضّية "الكاهنة"، وعن م�ضل�ضل ليايل 

ال�ضاحلية" للمخرج "ب�ضام املال" و�ضخ�ضّية "اأّم املخرز".

اأدب "مينه" �شينمائّيًا وتلفزيونّيًا
اأقلُب �ضفحات الذكرى يف حياة هذه الفنانة العا�ضقة لعملها، واألتفت 
لعالمة بارزة يف تاريخها فهي بطلة اأدب الروائي الكبري "حنا مينه" 
فيلم  يف  فنجدها  �ضينمائّية  اأفالم  اإىل  ُج�ّضدت  التي  اأعماله  يف 
"اليازريل" وه� اأّول عمل �ضينمائي ماأخ�ذ من اأعمال "مينه"، عن 
فيلم  ثم يف  الزبيدي"،  "قي�ض  اإخراج  ومن  الأكيا�ض"،  "على  ة  ق�ضّ
"بقايا �ض�ر" و�ضخ�ضّية "زن�با" مع املخرج "نبيل املالح" ومن رواية 
"ال�ضم�ض يف ي�م غائم" املاأخ�ذ عن رواية  بنف�ض ال�ضم، ويف فيلم 
بنف�ض ال�ضم من اإخراج زوجها "حممد �ضاهني"، وفيلم "اآه يا بحر" 
عن رواية "الّدقل" واأي�ضًا اإخراج زوجها، ولدى حديثنا عن فيلم "اآه 
مينه"  "حنا  بني  دار  وا�ضف" ح�ارًا  "منى  ال�ضيدة  بحر" تذكر  يا 
و"حممد �ضاهني" يف اختيار الّدور املنا�ضب لها من بني �ضخ�ضّيات 
بها  ُيغرم  التي  "كاترينا"  �ضخ�ضّية  لها  "مينه"  فاختار  الرواية، 
"�ضاهني" يعرت�ض ويق�ل باأن  القباطنة وُي�ضحر فيها البحارة، لكن 
اجلمال،  �ضديدة  تك�ن  اأن  بّد  فـ"كاترينا" ل  املنا�ضب  ه�  الأّم  دور 
اأنك  يبدو  "مينه"  فاأجابه  منه،  الدرجة  هذه  على  لي�ضت  وزوجتي 
مل تقّدر جمال "منى" بعد! واختلف�ا يف ذلك، لكن يف النهاية روؤية 
املخرج هي من كانت، وج�ّضدُت دور الأّم يف الفيلم اآنذاك". ومن مّنا 
ين�ضى اأن ال�ضّيدة "منى وا�ضف" كانت اأي�ضًا يف م�ضل�ضل "نهاية رجل 
للكبري  ال�ضم  بنف�ض  رواية  عن  املاأخ�ذ  التلفزي�ين  العمل  �ضجاع"، 
"اأّم مفيد"  لعبت فيه دور  اأنزور" وقد  "جندة  اإخراج  "مينه"، من 
بطل الرواية، وبذلك تك�ن ح�ضة "منى وا�ضف" هي الأكرب والأكرث 
من بني كّل ممثلي وفناين وجن�م الّدراما ال�ض�رّية يف اأعمال "حنا 

مينه".

تق�ل ال�ضيدة "منى وا�ضف" عن �ضحيفة اأّيام كندّية يف نهاية زيارتنا 
اإىل بيتها: "�ضعيدة ب�ج�د �ضحيفة حا�ضرة بني اأبناء اجلالية ال�ض�رّية 
يف كندا وكذلك العربّية، واأعجبتني فكرة مقاربة اأّيام �ضامّية باأّيام 

كندّية، واأمتنى لها الت�فيق والنجاح يف م�ضريتها".
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اأفكارنا و�ضعاراتنا يف احلياة ت�ضنع احلا�ضر وامل�ضتقبل. من اأجمل 
النف�ضي  للدكت�ر  مناق�ضة  املعا�ضرة  الإن�ضانية  العل�م  يف  قراأت  ما 
اأن  ه�  جيلي  يف  الأعظم  "الكت�ضاف  جيم�ض:  ويليام  والفيل�ض�ف 
 ." الأم�ر  اإزاء  تفكريه  طريقة  بتغري  حياته  يغري  اأن  ميكن  الإن�ضان 
الفقي  ابراهيم  الراحل  للدكت�ر  �ضمعتها  اأخرى  مناق�ضة  يطابقها 
نل�ضق  الذين  نحن  ال�ضفات،  عن  جمردة  الدنيا  باأن  فيها  ي�ضرح 
ونطريها  واملرة،  بالقا�ضية  اأحيانًا  ننعتها  من  نحن  ال�ضفات:  بها 
اأحيانًا اأخرى مبق�لة اأنها حل�ة ولذيذة. ي�ضتند كالهما على عل�مه 
ودرا�ضاته يف جمال التنمية الب�ضرية والربجمة اللغ�ية الع�ضبية التي 
لالإن�ضان،  الع�ضبية  اجلملة  على  واملفردات  الألفاظ  بتاأثري  تعنى 
يح�ضل  التي  فالنتائج  ف�ضل�كه  لالأم�ر  نظرته  يف  تتحكم  وبالتايل 
اأر�ضية  وك�ارث  حروبًا  �ضهدنا  احلديث  الع�ضر  يف  ونحن  عليها. 
ودمارًا كبريًا علمنا بهم جميعهم وتكدرنا ب�ضبب و�ضائل الت�ضالت 
من  الأوفر حظًا  اجليل  نحن  ال�قت،  نف�ض  ويف  واملتي�ضرة.  العديدة 
بني  من  والدلل  بالرفاهية  متتع  من  واأكرث  واملعارف.  امل�ارد  حيث 
اأرقى  ع�ضرنا  ت�ضري  التي  الإن�ضانية  املبادئ  وانق�ضت.  مرت  اأجيال 
من تلك التي وجدت يف ع�ضر اأجدادنا واأحقر يف نف�ض ال�قت. على 

األغت دول العامل املتح�ضرة وال�ضائدة على  �ضبيل املثال ل احل�ضر، 
اأوجدتها مبعان  القدمي، لكنها  الب�ضر مبعناها  العب�دية بني  الأر�ض 
وطرق اأخرى مثل احلروب القتالية والقت�ضادية والفكرية. اإن كنت 
فاأنا  والتخيري،  الت�ضيري  متاهة  يف  لأخرى  تارة  من  اأ�ضيع  �ضخ�ضيًا 
الطريقة  ويف  �ضل�كه  اإدارة  يف  اخليار  له  الإن�ضان  باأن  م�ؤمنة  دائمًا 
التي ينظر من خاللها لالأم�ر. فه� من يختار اأن يعترب نف�ضه �ضهيد 
الظروف وه� من يختار اأن يقدر كم ه� حمظ�ظ. له اأن يزيل اللجام 

املثبت على اأطراف عينيه اأو اأن يبقيه. 

غ�ضلت  وبالد  جمتمعات  يف  وتربى  ولد  منا  كثري  اأخرى،  بعبارة 
دماغه منذ مرحلة تربعمها بطريقة �ضلبية وقامتة وجندته بح�ضب 
�ضيا�ضاتها، ثم ه� بدوره نقل الر�ضالة بنف�ضه اإىل اأ�ضالبه. لكن بحياد 
�ضديد اأق�ل باأن كل نف�ض ب�ضرية تخلق مع " �ضمري" مييز ال�ض�اب 
اأو  وتائهًا  غا�ضبًا  فيعي�ض  �ضمريه  من  يتهرب  اأن  اإما  اخلطاأ،  من 
ي�ضتمع له فيتمتع باحرتام وتقدير الذات. له مثاًل اأن يبقى على اأفكار 
العن�ضرية اأو ثقافة الكره واحلقد، وله اأن يق�ل باأننا جيل جديد لنا 

مبادئ اأخرى، ومن حقنا اأن نعي�ض ونتعاي�ض ب�ئام. 

على نطاق فردي وعلى م�ضت�ى اأمم، م�ضكلة اأغلب النا�ض اأنها ل تنظر 
ول تركز اإل على ما ينق�ضها، وترى احلا�ضر املليء بالعطايا والنعم 
من ثقب الناق�ض ال�ضغري، مبعنى اأنها تركز فكرها وطاقتها على ما 
ينق�ضها فتعمى عن كل ما غريه فتحرم نف�ضها من متعة احلا�ضر، 
قد  اأنها  اكت�ضفت  اإليه  وت�ضعى  تريد  كانت  ما  على  ح�ضلت  ما  واإذا 
خ�ضرت كثريًا مقابله، اأو اأن ما تريد قد ح�ضل، لكنه جاءها حمماًل 

باملفاجاآت الغري مت�قعة والغري �ضارة. 

من  م�قفنا  منها  معينة  اأم�ر  والغرب يف  ال�ضرق  اأفكار  تتعاك�ض  قد 
كاأحجار  القدر  يحركنا  م�ضريون  كليًا  باأننا  ن�ؤمن  نحن  الختيار. 
ال�ضطرجن، كقطيع ماعز يت�جه اأينما ه�ضه الراعي. اأما الغرب فيغني 
م�اوياًل اأخرى تنادي بال�ضيادة املطلقة لالإن�ضان على قدره، حماولة 
اأن ت�ضنع منه "�ض�بر مان". اإذا اأردت اأن ت�ضنع ل�ج�دك معنى واأن 
واأن متالأ حياتك  الفر�ضة  تغتنم  اأن  الآخرين،  جتعل فرقًا يف حياة 

بالتجارب واخلربات وت�جد الظروف املنا�ضبة فهذا خيارك، وهذا 
قرارك وم�ض�ؤوليتك. اأنت من ير�ضم الطريق! لعل خري ما �ضمعته يف 
الت�ضيري.  دائرة  �ضمن  خمري  الإن�ضان  ديني:  راأي  ه�  ال�ضدد  هذا 
اأخرى كثرية،  واأم�ر  فيه  ولد  الذي  والع�ضر  والديه  اختيار  له  لي�ض 

لكن بيده اأن يك�ن اأو ل يك�ن. 

اأعماقه.  يف  هي  الإن�ضان  فيها  مي�ضي  اأن  يجب  رحلة  واأهم  اأط�ل 
حتى  لآخرها  العمر  رحلة  يف  ومن�ضي  العامل  ندور  قد  اأننا  العجيب 
نكت�ضف اأ�ضياء كامنة يف داخلنا. ماذا ل� اأننا حتت الإ�ضراف والت�جيه 
بال�ضبط  منا  ال�احد  يعرف  اأن  اأنف�ضنا؟  على  جيدًا  تعرفنا  املبكر 
وكذلك  ومي�له  والنف�ضية  اجل�ضدية  وحاجاته  و�ضفاته  �ضخ�ضيته 
ميزاته ونقائ�ضه وعي�به؟ من �ضاأن هذه الكت�ضافات اأن حتدد م�ضلك 
ويعرف  واجتماعيًا  ومهنيًا  درا�ضيًا  نف�ضه  ي�جه  عليها  فبناء  حياته، 
مهمته يف هذه الدنيا، وبناء عليها يتعلم �ضبط نف�ضه والتحكم بها، 
الطريق  ولعل  ي�ضقيها.  اأو  نف�ضه  ي�ضعد  اأن  على  معرفته هذه  وتعينه 

لهذه الرحلة ه� التاأمل. 
بقلم: هدى البني

يتبع يف العدد القادم 

خواطر

بوابة اإىل عوامل هي 
جمموعة يوميات وخواطر جابت 

يف ذهن امراأة �شورية هاجرت مع اأ�شرتها 
للعي�س يف كندا وعا�شت التباين الثقايف 

واحل�شاري بني املجتمعني وكذلك �شدمة الواقع 
مقابل الأحالم الوردية التي يعي�شها كل طالب 

الهجرة اإىل القارة الأمريكية، ثم دونتها 
يف كرا�شة و�شكبتها يف قالب اأدبي 

يت�شم بال�شدق وال�شفافية 
واملو�شوعية 

اجلزء العا�صر  على ملتقى الطرق

ر�صة مازهر...

و�صو�صات �صامي عتيق ...
اجتمع بع�ض وجهاء دم�ضق يف جامع دنكز ملناق�ضة القان�ن املدين الذي فر�ضه ح�ضني الزعيم معتربين انه يتناق�ض مع ال�ضريعة ال�ضالمية، 

و�ضكل�ا وفد ملقابلة رئي�ض الدولة والحتجاج على القان�ن.

اأو�ضمته، وه� يلب�ض الكف�ف البي�ضاء ويحمل الع�ضا املاري�ضالية. كان حمرتما ولبقا وناداهم  ا�ضتقبلهم الزعيم، بلبا�ضه الع�ضكري وكامل 
بال�ضم و�ضال عن اح�الهم، وبعد ع�ضر دقائق ِرن الهاتف وكان ابراهيم احل�ضيني قائد ال�ضرطة الع�ضكرية على اخلط الثاين.

اعرتا�ض!" باي  ا�ضمح  ولن  الدولة  هيبة  واأعيد  الق�انني  لطبق  اأتيت  انا  ال�ضبب  يهمني  ل  ف�را!  اعدمه  ماذا؟  ابراهيم؟  مقدم  "نعم 

اأغلق ال�ضماعة والتفت اىل ال�ضي�ف وقال ب�ض�ت جه�ري: "تف�ضل�ا، ماذا تريدون؟"

�ضاد �ضمت مطبق على احل�ض�ر وهم ينظرون اىل بع�ضهم بع�ضا واخل�ف يخيم على وج�هم. نه�ض واحد من التجار وقال: "اتينا لنهنئك 
يف  وقع  قد  حريقا  وكان  ب�ضرعة  ال�فد  اأع�ضاء  جميع  وتبعه  الباب  نح�  عليكم" وخرج  وال�ضالم  وي�فقك  يحميك  اهلل  الزعيم.  عط�فة  يا 

الغرفة."

انفجر ح�ضني الزعيم بال�ضحك وقال ل�ضكرتريه نذير فن�ضة: "انا ابن دم�ضق واعرف ه�ؤلء جيدا. هيك �ضعب بدو جمن�ن مثلي."

طبعا الق�ضة كانت متثيلية متفق عليها بني الزعيم واإبراهيم احل�ضيني ونذير فن�ضة، كما رواها يل الأخري عندما قابلته يف باري�ض عام 2001 
وكتبها بالتف�ضيل يف مذكراته بعن�ان: "ايام ح�ضني الزعيم: 137 ي�م هزت �ض�ريا."

بقلم الدكتور املوؤرخ �شامي مبي�س
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لكل مدينة يف هذا العامل ال�ا�ضع ب�ضمة خا�ضة تتفرد بها عن بقية 
لالأحالم  ومدينة  للعي�ض  ومدينة  للقلب  مدينة  دائمًا  فهناك  املدن، 
لها م�ضاعر  اإن املدن كالب�ضر  واأخرى نقف منها على احلياد. يقال 
وع�اطف متنح قلبها فقط ملن يبحث عنها، وتفتح اأب�اب �ضدرها ملن 
ميلك�ن مفاتيحها ال�ضرية، وتب�ح �ض�ارعها واأزقتها باأ�ضرارها فقط 
لع�ضاقها، تت�اطاأ مع خططهم الع�ضقية ُت�َضِخُر لهم ال�ضجر واحلجر، 
اأو  ورومان�ضية  بينهم حالت ع�ضق  و  بينها  تن�ضاأ  واملطر، فقد  الغيم 

رمبا تتاأجج بينهم م�ضاعر الغرية وحب التملك وال�ضيطرة.

ينتابك  الذي  احلميمي  ال�ضع�ر  ذلك  ي�ضاهي  العامل  يف  �ضٍيء  فال 
عندما مت�ضي يف مدينة تع�ضقها وتتغلغل رائحتها اإىل �ضدرك، ذلك 
كفيل باأن يفتح �ضرايني قلبك و ي�ضرح لك �ضدرك ويقربك من ذاتك 

ومينحك الفر�ضة لتعيد اكت�ضافها واكت�ضاف نف�ضك مرة اأخرى. 

 فاملدُن التي َت�ْضكُن لها قل�بنا ت�ضبُح وطنًا جديدًا لنا يرتبع يف زاوية 
من زوايا القلب وتاأخذ مكانًا �ضريحًا يف ذاكرتنا مهما طال الزمن. 
ل تغادرنا تبث اآهات ال�ض�َق فينا ِعطرًا ومنّني القلب بالع�دة اإليها 
ي�مًا ما، تلك املدن تنق�ض خارطتها على دمك، فتجري فيك جمرى 

الدُم يف العروق. 

بع�ُض تلك املدن لديها قدرٌة هائلة على مللمة اجلراح ورتق الأرواح 
املمزقة، والبع�ُض منها ي�غُل اجلراح يف القلب، وبع�ضها الأخر تنفُر 
اأن  امل�ؤكد  من  م�ضادفة.  حتى  ول�  اأخرى  مرة  روؤيتها  تّ�د  ول  منها 

اأجمل املدن تلك التي ينتمي لها قلبك والتي ت�ضعر اأنك جزء منها، 
تف�ضيل �ضغري جدًا من تفا�ضيلها، من ف��ضاها العارمة، من اأنفا�ضها 
يف ال�ضباح يف امل�ضاء،غ�ضن من اأغ�ضان اأ�ضجارها العتيقة، ل�ن من 
األ�انها املتداخلة، فاأجمُل املدن تلك التي ت�ضكن حنايا القلب والتي 
منتلئ منها حبًا كلما اقرتبنا منها و نفي�ض لها حنينًا كلما ابتعدنا 

عنها.
يف كل مرة اأزور مدينة جديدة اأ�ضعر اأنها ترتب�ض بي، يف كل �ضخ�ض 
األتقي به اأ�ضعر كاأن يل معه حكاية ورواية ومعرفة ط�يلة من الزمن. 
عندما اأجت�ل يف �ض�ارعها اأ�ضعر باأنها تثري يف نف�ضي الغرية والف�ض�ل 
ل�ضرب اأغ�ارها والغرق يف تفا�ضيلها، فتفا�ضيُل املدِن ال�ضغرية ت�ضبُه 
�ضّخ القلب للدِم اإىل جميع اأرجاء اجل�ضم، تلك املنمنمات ال�ضغرية 
هي التي تزود اأي مدينَة بحياتها، وجتعلك تعي�ض مزاجها الداخلي. 
اأ�ضعر اأن طرقاتها تت�ضابك يف عقلي واأن �ض�ارعها  اأخل� بها  عندما 
تلتف ح�ل قلبي، وجتتاح مياهها وه�اوؤها ج�ضدي، اأ�ضعر بها تداعب 
روحي وتناجيها ومت�ضح بيدها همي ودمع عيني، فاأ�ضك� اإليها اأحزان 

قلبي، واأ�ضاركها اأفكاري وجن�ين.
غر هائمة  و لربهة من الزمن اأ�ضعر بنف�ضي كنقطة ل متناهية يف ال�ضِ
يف ملك�ت اهلل، تائهة على خارطة هذا العامل الكبري وعيناي املتعبتان 

جت�لن يف الأفق البعيد تبحثان عن �ضكينة القلب والروح. 

ولكن مهما بحثنا وجلنا يف اأر�ض اهلل ال�ا�ضعة، هناك دائمًا مدينة 
وجهك  يف  الأب�اب  �ضدت  ومهما  عنها،  وابتعدت  غادرتها  مهما 

و�ضتظل  تغادرك  ولن  مل  ملغادرتها،  الكثري  الأ�ضباب  من  واأعطتك 
حبِه  يف  اأ�ض�ٌة  الكرمي  ر�ض�لنا  يف  ولنا  وقلبك.  عقلك  يف  �ضاخ�ضة 
ملدينة مكة فقد ُوِلد يف مكة وعا�ض اأغلب حياته فيها وعندما خرج 
منها قال �ضلى اهلل عليه و�ضلم قال: )واهلل اإنك لأحب بالد اهلل اإىل 
اهلل واأحب بالد اهلل اإىل نف�ضي ول�ل اأن اهلك اأخرج�ين ما خرجت 
منك(. وبقي حب مكة املكرمة باقيًا يف قلبه، لكنه ت�يف �ضلى اهلل 

عليه و�ضلم ودفن يف املدينة املن�رة.

اإىل م�ضقط قلبي دم�ضق والتي اأدع� اهلل راجيًة اأن ت�ضمني اإىل ترابها 
يف رحلتي الأخرية.

وَلِك يا َمناِزُل يف الُقلوِب َمناِزُل

بني املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل
بني احلنني والأنني نفتقد املا�ضي ون�اجه احلا�ضر ومن�ضي للم�ضتقبل 
لالأ�ضف  التي  والأحداث  باملتغريات  مليئ  جمن�ن  مت�ضارع  بعامل 
وذاك  هذا  وبني  املفرح  منها  والقليل  القا�ضي  منها  الكثري  اأ�ضبح 
تتاأثر ب�ضكل مبا�ضر وغري مبا�ضر عالقاتنا وقرارتنا جناحنا وف�ضلنا 
عن  را�ضني  غري  اأ�ضبحنا   ، الر�ضى  وعدم  بالر�ضى  �ضع�رنا  ومدى 
اأنف�ضنا غري را�ضني عن عملنا وحياتنا ب�ضكل عام وهذا ب�ضبب التعلق 
ما  لندرك  الزمن  ل�ضفعة من  نحتاج  اأحيانًا  ِبه،  والت�ضبث  باملا�ضي 

نفعل وما اأ�ضعنا من وقت.

اأو  املا�ضي  العي�ض يف  اإىل  اإن�ضان منظ�ر زمني خا�ض ي�ضطره  فلكل 
اأف�ضل  لي�ضت  املنظ�رات  واأي من هذه  امل�ضتقبل،  اأو يف  يف احلا�ضر 
من الأخرى، ولكن احلياة قد ت�ضبح اأ�ضهل اإذا ا�ضتطعنا العي�ض بني 
ه�ؤلء الثالثة َفَقْدٌر من احلا�ضر ميكننا من الإ�ضتمتاع بغنى احلياة 
من ح�لنا، وَقْدٌر من امل�ضتقبل ميّكننا من التطلع والتخطيط امل�ضبق 

للم�ضتقبل ، وَقْدٌر من املا�ضي ميّكننا من التعلم من اأخطائنا .

بثمرة  تهناأ  حتى  ب�قتك  التمتع  حاول  حياتك  يف  الت�ازن  فالإيجاد 
جناحك ، لإيجاد الت�ازن يف حياتك فاإن َقْدٌر قليل من تقبل القدر 

�ضيفيدك لكي تقبل بالتغريات والإمكانيات  املتاحة .

طق��ضك  مار�ض  وامل�ضتقبل  واحلا�ضر  املا�ضي  بني  الت�زان  ولإيجاد 
وه�اياتك املف�ضلة، ال�ضتمتاع واخلل�ة ول�ل�ضاعة ي�ميًا مع الطبيعة 
و�ضماع امل��ضيقى وقراءة كتاب اأو حتى تاأمل ال�ضماء وحماكاة الذات ، 
جميعها تنقي العقل وتغذي الروح .اإن الفراغ ه� ال�ضبح اخلفي الذي 
وعدم  املا�ضي  على  والندب  امل�ضتقبل  نغرق بني اخل�ف من  يجعلنا 
الر�ضى عن احلا�ضر . واأختم مقالتي مبق�لة وين�ضت�ن ت�ضر�ضل :ل� 

بداأنا معركة بني املا�ضي واحلا�ضر �ضنخ�ضر حتمًا امل�ضتقبل 

ل تنظر اإىل الن�ضف املمتلئ من الكاأ�ض بل اك�ضر الكاأ�ض وام�ِض ول 
تبايل ....

اإعداد فاطمة خوجة

خالل احلرب العاملية الثانية اعتقل رجل مقرب من رئي�ض ال�زراء 
ال�ض�ق  ب�ضر  للنا�ض  ال�ضكر  بيع  بتهمة  بك،  مردم  جميل  الأ�ضبق 
بك  مردم  جميل  و�ضاطة  فطلب  الإعا�ضة،  وزارة  وجتاور  ال�ض�دا 
عن  م�ضتف�ضًرا  اقبيق  بك  حممد  الكبري  بالقا�ضي  ات�ضل  الذي 
التدخل  الرئي�ض  دولة  يا  لكم  يحق  "ل  اجل�اب:  فجاء  اجلرم، 
ب�ضلطة الق�ضاء اأو حتى الت�ضال بي لال�ضتف�ضار عن هذا المر. ل� 

تكرر الت�ضال، �ض�ف ا�ضتقيل من من�ضبي."

هذا  مبنح  بك  جميل  طلب   1948 عام  احلكم  اىل  ع�دته  عند 
ومت   ،1943 العام  يف  جل�ابه  ال�ضتحقاق  و�ضام  ارفع  القا�ضي 
�ضراحه  اأطلقت  "ل�  بالق�ل:  احلك�مي  ال�ضراي  يف  ا�ضتقباله 
بارك اهلل بجه�دك،  لكنت طلبت عزلك من من�ضبك.  ب�ضببي، 

فل�ل ق�ضائنا العادل ل�ضاع كل �ضيء يف �ض�رية."

الراوي  د: �شامي مبي�س

الزمن اجلميل

ر�صة مازهر...
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يف حماولة للحد من خماطر اأداء "حتدي كيكي"، الذي �ضارك يف 
اأدائه العديد من امل�ضريني، وتفاعل جن�م الفن معه، حذر م�ض�ؤول 

يف اإدارة املرور امل�ضرية من عق�بة ال�ضجن اأو الغرامة.

ال�ضرطة،  ل�اءات  اأحد  عن  امل�ضرية  املحلية  "اأونا"  وكالة  ونقلت 
جمدي �ضاهني، ق�له اإن "حتدي كيكي" يت�ضبب يف "ف��ضى مرورية 
عارمة" نظرا لأنه يتطلب الرق�ض بجانب �ضيارة اأثناء �ضريها على 
�ضرعة بطيئة حتى يتمكن امل�ضارك من تاأدية الرق�ضة ثم القفز مرة 

اأخرى للحاق بال�ضيارة.

واأدت م�ضاركة عدد من املمثلني وامل�ضاهري يف التحدي اإىل زيادة عدد 
 in(  املقلدين للرق�ضة على اأحد مقاطع اأغنية النجم الكندي دريك
my feelings(، الأمر الذي دفع �ضاهني اإىل الق�ل: "القان�ن لن 
يرتك كل من �ضارك يف التحدي، وت�ضل العق�بة اإىل ال�ضجن عاما 

كالما اأو غرامة 3 اآلف جنيه )167 دولرا(

املرور،  قان�ن  من   ،2 مكرر   81 املادة  وفق  فاإنه  ال�ضاهد،  وبح�ضب 
من  جزءا  يحتجز  اأو  جزءا،  يقتطع  �ضخ�ض  "كل  عق�بة  �ضت�ضل 
اإىل  ي�ؤدى  اأو  الطريق،  نهر  من  جزء  ا�ضتخدام  مينع  اأو  الطريق، 

اأو  للخطر،  الأرواح  وتعري�ض  به،  املرور  حركة  واإعاقة  ت�ضييقه، 
الأم�ال، اإىل احلب�ض �ضنة، اأو دفع غرامة مالية ترتاوح ما بني األف 
اآلف جنيه م�ضري، تت�ضاعف عند تكرارها خالل �ضنة من  اإىل 3 

�ضدور احلكم".  

بع�ض  لدى  القيادة  رع�نة  ب�ضبب  م�ضر  يف  املرور  ح�ادث  وتتكرر 
ال�ضائقني، و�ض�ء حالة كثري من الطرق، وتهالك بع�ض ال�ضيارات.

اإىل  و�ضل  حتى  العامل  يف  عدة  كيكي" دول  "حتدي  جن�ن  واجتاح 
املنطقة العربية، وتفنن امل�ضارك�ن يف اأداء الرق�ضات، لكن اأخطرهم 
واأكرثهم انت�ضارا كان اأن ينزل ال�ضخ�ض من ال�ضيارة ويرق�ض اإىل 

جانبها اأثناء �ضريها، مما ت�ضبب يف ح�ادث مروعة.

ويف اأحد الفيدي�هات مل يتمكن امل�ضارك يف التحدي من فتح ال�ضيارة 
بينما  ب�ضاحنة،  �ضاب  ا�ضطدم  كما  الرق�ضة،  اأدى  بعدما  واإيقافها 

كان ينظر اإىل الكامريا وه� يف الجتاه املعاك�ض ل�ضيارته.

بداية الرق�ضة

 in( اأنغام اأغنية وبداأت الق�ضة عندما انت�ضر حتدي الرق�ض على 
ح�ضاب  ن�ضر  بعدما  دريك،  الكندي،  للمغني   )my feelings

اإن�ضتغرام مقطعا  )theshiggyshow( الك�ميدي امل�ضه�ر على 
دريك  فيه  يق�ل  الذي  املقطع،  اأنغام  على  يرق�ض  ل�ضاب  م�ض�را 

حتبيني؟". هل  "كيكي، 

احل�ضاب،  �ضاحب  قال  وا�ضعا  انت�ضارا  الفيدي�  حقق  وبعدما   
رق�ضة  مبتكر  اإنه  م�ضتخدم،  ون�ضف  ملي�ن  من  اأكرث  يتابعه  الذي 

.)dotheshiggy(

اإنه  قائال   ،)shiggy( الك�ميدي  احل�ضاب  �ضاحب  دريك  و�ضكر 
كان �ضببا يف النجاح الذي حققته الأغنية.

)ها�ضتاغ(  ب��ضمي  امل�ض�رة  مقاطعهم  املتحدون  واأحلق 
�ضارك  ما  و�ضرعان   ،)dotheshiggy(و  )inmyfeelings(
تاأدية  يف  �ضميث،  ويل  الأمريكي،  املمثل  مثل  امل�ضاهري،  من  العديد 

التحدي.

امل�شدر : �شكاي نيوز العربية

حذرت ال�ضرطة الإ�ضبانية من خماطر حتدي "كيكي"، بعد انت�ضار 
عدد كبري من الفيدي�هات مل�ضتخدمني �ض�روا اأنف�ضهم وهم يرق�ض�ن 

بجانب �ضيارات تتحرك، معر�ضني اأنف�ضهم حل�ادث �ضري مميتة.

والإ�ضابات  احل�ادث  من  عددا  �ضجلت  التي  اإ�ضبانيا  وتخ�ضى 
ب�ضبب التحدي، من اأن ت�ؤدي الرق�ضة املته�رة اإىل وق�ع املزيد من 

ال�ضحايا.

ال�ضرطة  فاإن  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  نقلت  ما  وبح�ضب 
ما  اإن  قائلة  باملجانني  التحدي  يف  ي�ضارك�ن  من  و�ضفت  الإ�ضبانية 

يح�ضل الي�م يختلف عن فكرة الرق�ضة الأوىل.

عنها  ت�ضدر  �ضيارة  بجانب  يرق�ض  �ضابا  فيدي�  مقطع  واأظهر 

من  عدد  و�ضارك  الطريق،  على  بعم�د  ا�ضطدم  اأن  اإىل  امل��ضيقى 
م�ضتخدمي املن�ضات الجتماعية مقاطع مماثلة لنهائيات �ضيئة.

 in( وبداأت الق�ضة عندما انت�ضر حتدي الرق�ض على اأنغام اأغنية
ح�ضاب  ن�ضر  بعدما  دريك،  الكندي،  للمغني   )my feelings
اإن�ضتغرام  على  امل�ضه�ر  الك�ميدي   )theshiggyshow(
فيه  يق�ل  الذي  املقطع  اأنغام  على  يرق�ض  ل�ضاب  م�ض�را  مقطعا 

دريك "كيكي، هل حتبيني؟".

احل�ضاب،  �ضاحب  قال  وا�ضعا  انت�ضارا  الفيدي�  حقق  وبعدما 
رق�ضة  مبتكر  اإنه  م�ضتخدم،  ون�ضف  ملي�ن  من  اأكرث  يتابعه  الذي 

.)dotheshiggy(

اإنه  قائال   ،)shiggy( الك�ميدي و�ضكر دريك �ضاحب احل�ضاب 
كان �ضببا يف النجاح الذي حققته الأغنية.

)ها�ضتاغ(  ب��ضمي  امل�ض�رة  مقاطعهم  املتحدون  واأحلق 
ما  و�ضرعان   ،)dotheshiggy(و  )inmyfeelings(
�ضارك العديد من امل�ضاهري، مثل املمثل الأمريكي، ويل �ضميث، يف 

تاأدية التحدي.

امل�شدر �شكاي نيوز العربية

قانون م�صري يحذر امل�صاركني يف
»حتدي كيكي«

كيكي
ينذر بحوادث مميتة.. والتحذيرات تتواىل

بعد �صرقة  »ثروة من الذهب« ..
�صقوط مافيا عربية باأملانيا

على  الأملانية  ال�ضرطة  ا�ضت�لت   .. عربية  ني�ز  �ضكاي   - اأب�ظبي 
اإطار  يف  وذلك  برلني،  يف  تعي�ض  �ضهرية  لبنانية  لعائلة  عقارا   77
تبلغ  ذهبية  عملة  �ضرقة  ح�ل  ال�ضلطات  جتريها  التي  التحقيقات 

قيمتها 3.3 ملي�ن جنيه اإ�ضرتليني.

وقالت �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اإن �ضباط ال�ضرطة ا�ضت�ل�ا، 
قيمتها  تبلغ  املدينة،  اأنحاء  يف  واأرا�ضي  ومنازل  �ضقق  على  م�ؤقتا، 
الإجمالية 9 ماليني جنيه اإ�ضرتليني، يف ملكية عائلة "رّم�"، متهمني 

اإياها بالقيام بعمليات �ضراء ب�ا�ضطة مكا�ضب غري م�ضروعة.

وتاأتي هذه التفا�ضيل، بعد مرور عام على اعتقال ال�ضرطة ثالثة من 
اأفراد هذه العائلة لال�ضتباه يف �ضرقتهم عملة ذهبية نادرة من من 

متحف "ب�د" يف برلني، يف مار�ض 2017.

اأحد حرا�ض الأمن، املكلفني بحماية املتحف،  كما اعتقلت ال�ضرطة 
وذلك لال�ضتباه يف م�ضاعدة الع�ضابة.

وذكر م�ض�ؤول�ن اأن الل�ض��ض اقتحم�ا املتحف من خلف املبنى، حيث 
تت�اجد جمم�عة من خط�ط ال�ضكك احلديدية، ثم ت�ضلق�ا النافذة 

با�ضتخدام ال�ضلم.

وبعدها، جنحت الع�ضابة يف تعطيل الأنظمة الأمنية، قبل اأن يدخل�ا 
جناح جمم�عة م�نزكابينيت، حيث كانت العملة خمزنة.

وتق�ل ال�ضلطات اإن العملة الذهبية، التي كانت الأكرب يف العامل، مل 
يتم العث�ر عليها، م�ضرية اإىل اأنه يعتقد اأنها مت بيعها اأو تذويبها.

ا�ضمها  يرتبط  حيث  ط�يال،  اإجراميا  �ضجال  "رّم�"  عائلة  ومتلك 
بالعديد من عمليات ال�ضرقة التي وقعت يف برلني.

وخالل 2014، متكنت "رّم�" من �ضرقة بنك يف �ضاحية ماريندورف، 
اإىل بع�ض امل�ضتندات  ا�ضت�لت على مبلغ 8 ماليني، بالإ�ضافة  حيث 

الثمينة.

امل�شدر : �شكاي نيوز عربية
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كاماندي،  وورث  اجلمال  ملكة  على  بالإعدام  كينية  حمكمة  ق�ضت 
و�ضائل  ذكرته  ما  بح�ضب  طعنة،  بـ25  �ضديقها  بقتل  اإدانتها  بعد 

اإعالم حملية اأم�ض ال�ضبت.

ويف عام 2015، مت اختيار ووروث كاماندي /24 عامًا/ اأجمل نزيلة 
يف ال�ضج�ن الكينية، بعدما اعتقلت بتهمة قتل �ضديقها فريد حممد، 

عمدا يف العام نف�ضه".

ونقلت و�ضائل اإعالم حملية عن قا�ضية املحكمة العليا جي�ضي لي�ضيت 
ق�لها "اأريد اأن يعرف ال�ضباب اأنه لي�ض من املقب�ل قتل اأي �ضخ�ض 

يف هذا العامل، واأن القتل جرم ل يغتفر".

واأو�ضحت القا�ضية يف جل�ضة النطق باحلكم، اأم�ض الأول اخلمي�ض، اأن كاماندي مل تظهر اأي ندم على جرميتها العنيفة، ودافعت عن نف�ضها 
بكل قناعة من دون اأي مربر منطقي".

اأن ينال كل جمرم عقاب ما يقرتفه، بينما تعتزم  اإىل �ضرورة  من جانبها، رحبت عائلة ال�ضحية باحلكم ال�ضادر بحق كاماندي، داعية 
كاماندي ا�ضتئناف احلكم املذك�ر خالل 24 �ضاعة من �ضدوره، دون اأن تف�ضح عن دافع اجلرمية"

امل�شدر اجلزيرة نت

طعنت �صديقها 25 طعنة..
الإعدام مللكة جمال ال�صجينات بكينيا

�ضاغت احلك�مة الكندية ردها على الر�ض�م التجارية التي فر�ضها 
عقابا  يك�ن  حتى  �ضديدة  بعناية  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض 
�ضيا�ضيا م�جعا يجربه على الرتاجع عن احلمائية، وفقا خلرباء يف 

التجارة الدولية.

يف الأول من ي�لي�/مت�ز اجلاري فر�ضت كندا ر�ض�ما جمركية على 
اأ�ضناف �ضتى من املنتجات الأمريكية، ردا على الر�ض�م التي فر�ضتها 
منتجات  على  املا�ضي  ي�ني�/حزيران  من  الأول  من  بداء  وا�ضنطن 

ال�ضلب والأل�مني�م الكندية.

اأثارت قائمة املنتجات الأمريكية امل�ضتهدفة التي و�ضعتها كندا  وقد 
ده�ضة كثري من املتابعني، لكنهم ما لبث�ا اأن اأدرك�ا ما وراءها.

من اأبرز تلك املنتجات امل�ضتهدفة ال�ض�ك�لتة الأمريكية، التي ي�جد 
واحد من اأكرب منتجيها يف ولية بن�ضلفانيا، وهي �ضركة “هري�ضي”.

يخ�ضر  اأن  هي  ال�ضربة  هذه  من  الهدف  اأن  اخلرباء  وي��ضح 
يف  �ضتجرى  التي  الك�نغر�ض  انتخابات  يف  ال�لية  هذه  اجلمه�ري�ن 
ن�فمرب/ت�ضرين الثاين املقبل، اإذ اإن ترامب اجلمه�ري كان قد فاز 
�ض�تت  بعدما  �ضئيل،  بهام�ض  الرئا�ضة  انتخابات  يف  ال�لية  بهذه 

بن�ضلفانيا للدميقراطيني يف النتخابات الرئا�ضية ال�ضتة ال�ضابقة.

قائمة اإ�ضرتاتيجية

الأمريكي  الكندي  الأعمال  جمل�ض  من  غرين�ود  ماري�ضك�ت  تق�ل 
ل�ضبكة “�ضي بي �ضي” الكندية “ُو�ضعت القائمة ب�ضكل اإ�ضرتاتيجي 

لإيقاع اأكرب �ضرر �ضيا�ضي م�ؤمل بالرئي�ض”.

واأ�ضافت “الفكرة هي اأن تتاأمل خريطة دوائر الك�نغر�ض يف ال�ليات 
ثم  القيادية  امل�اقع  اأ�ضحاب  الك�نغر�ض  اأع�ضاء  وحتدد  املتحدة، 
القائمة على هذا  وت�ضع  الدوائر  تلك  الكبرية يف  ال�ضناعات  حتدد 

الأ�ضا�ض”.

واأحد القيادات ال�ضيا�ضية امل�ضتهدفة ه� اجلمه�ري ب�ل رايان الذي 
ولية  يف  انتخابية  لدائرة  ممثال  الأمريكي،  الن�اب  جمل�ض  يراأ�ض 
وي�ضك�ن�ضن التي ت�ضتهر باإنتاج اخليار وال�ضناعات الغذائية املرتبطة 

به، وهي من املنتجات التي ا�ضتهدفتها كندا.

ومن امل�ضتهدفني اأي�ضا زعيم الأغلبية اجلمه�رية يف جمل�ض ال�ضي�خ 
الأمريكي ميت�ض ماك�نيل الذي ميثل ولية كنتاكي التي ت�ضتهر باإنتاج 
ال�ي�ضكي  الكندية  القائمة  ت�ضمل  وبالطبع  ال�ي�ضكي.  اأن�اع  من  ن�ع 

الأمريكي.

وبالإ�ضافة اإىل تلك املنتجات واأمثالها، ت�ضم القائمة الكندية اأي�ضا 
اأ�ضنافا عديدة من منتجات ال�ضلب والأل�مني�م الأمريكية.

امل�شدر : اجلزيرة نت

احلرب التجارية..
كندا ت�صتهدف رجال 
ترامب وال�صوكولتة

قالت ال�ضرطة الكندية اإن ثالثة من اأ�ضهر جن�م ي�تي�ب يف البالد، 
وهم “ريكر غامبل” و”األيك�ضي لياك” و”ميغان �ضكرابر”، �ضقط�ا 
من اأعلى �ضاللت �ضان�ن يف ك�ل�مبيا الربيطانية يف كندا، مما اأدى 

اإىل م�ضرعهم على الف�ر.
قدمها  زلت  �ضكرابر  فاإن   ،Vancouver Sun �ضحيفة  وبح�ضب 
مرتًا.   30 عن  يزيد  ُبعد  على  الأ�ضفل،  يف  الربك  اإحدى  اإىل  وه�ت 
وحاول لياك وغامبل اإنقاذها، اإل اأن تيار الربكة يف الأ�ضفل جَذَبهما. 
ومل يت�ضح بعد ما اإذا كان الثالثي م�ج�دًا يف امل�قع لت�ض�ير مقطع 

فيدي� هناك.
وا�ضعة، ك�نهم  ب�ضهرة  يتمتع�ن  الذين  ي�تي�ب  والثالثة هم من جن�م 

جزءا من قناة “هاي اأون ليف”، وهي قناة ت�ضّجع على املغامرة وال�ضفر و”عي�ض اللحظة”، ويتابعها ن�ضف ملي�ن على ي�تي�ب وملي�ن على 
امل�شدر اجلزيرة نتاإن�ضتغرام.

غرق ثالثة من م�صاهري يوتيوب ب�صاللت يف كندا

�ض�ق  يف  بيعها  ين�ي  كان  نائية،  منطقة  اإىل  وخطفها  كّبلها  عندما 
النخا�ضة الإلكرتونية، لكن الأم�ر اتخذت منحى مغايرا، فقد ق�ضيا 
مقهى  يف  �ض�يا  القه�ة  احت�ضيا  ثم  الإيطايل،  الريف  يف  اأيام  �ضتة 

مبيالن�، واأقلها ب�ضالم اإىل قن�ضلية دولتها.
لندن،  تنحدر من جن�ب  بريطانية  ع�ضرينية  اأيلينغ   كل�ي  العار�ضة 

وقبل عام كانت م��ضع ق�ضة غريبة اأثري ح�لها الكثري من اللغط.
حتدثت  الثنني،  اأم�ض  العاملية  �ضي  بي  بي  معها  اأجرتها  مقابلة  يف 
اأولينغ عن ق�ضة ا�ضتدراجها اإىل اإيطاليا وخطفها وعن الطريقة التي 

اأفلتت بها من دائرة اخلطر.
ميالن�  اإىل  ا�ضتدرجها  هريبا  ل�كازا  الب�لندي  ال�ضاب  اأن  تروي 
الإيطالية يف 30 ي�لي�/مت�ز 2017، وعندما و�ضلت اإىل هناك حقنها 

مبخدر وو�ضعها يف م�ؤخرة �ضيارته ونقلها اإىل منزل ريفي يف منطقة 
نائية.

األف   300 مقابل  بيعها  وعر�ض  الإنرتنت  على  مقيدة  �ض�رتها  ن�ضر 
ي�رو. مر ي�مان ومل يتقدم اأحد ل�ضرائها.

�ضالح الإغراء
تروي الع�ضرينية الربيطانية اأنها ان�ضجمت مع خاطفها لعدة اأيام يف 
الريف الإيطايل واأوهمته اأن امل�ضتقبل رمبا يعزف لهما حلن احلب.

يف  تكن  ومل  من�مة  تكن  مل  املرة  هذه  ميالن�.  اإىل  بها  عاد  عندها 
م�ؤخرة ال�ضيارة. لقد كانت اإىل جانبه يتحدثان عن الأمل وال�ضعادة 

واحلب.
يف  منزلها  اإىل  وعادت  بريطانيا  اإىل  طائرة  اأقلتها  ميالن�،  ومن 
جن�ب لندن حيث حتدثت لل�ضحفيني عن ظروف اختطافها وكيف 

نالت حريتها.
مل يقتنع الكثريون بالق�ضة مما جعلها ت�ضعر باخليبة جتاه ال�ضحافة 
وم�اقع الت�ا�ضل الجتماعي. وتروي اأن العديد من الن�ض�ة اتهمنها 
عاما،   16 بال�ضجن  خاطفها  على  حكم  والنفاق.لحقا،  بالكذب 
مما جعلها ت�ضعى لت�ظيف هذا احلكم يف التاأكيد على اأنها مل تكن 

مت�اطئة معه واأن ق�ضتها كانت حقيقية رغم غرابتها.
امل�شدر : ال�شحافة الربيطانية

 وقع يف احلب وتخلى عن الفدية

ا�صتنجدت بجمالها..
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Possibility of the Application of the Six Sigma Methodology In Makkah 
Educational System from the Viewpoint of Educational Leaders

By: Sultan Abdurrahman Alzahrani
Masters - Educational Leadership

DMAIC Pattern Stages

Process Improvement Pattern in Six Sigma

 Process Improvement Process Design
and Redesign

1 DEFINE
• Identify the problem
• Identify the solution 
requirements
• Identify your goals

• Identify particular & general 
problems
• Set a goal or change your 
vision
• Decide the field of design & 
redesign and customer interest

2 MEASURE

• Make sure about the 
problem
• Revise the problem/
objective
• Measure the main 
steps/facts

• Measure the performance level 
to requirements
• Collect efficiency data

3 ANALYZE

• Make assumptions 
related to the cause of 
problem
• Identify the main 
causes
• Confirm your 
assumptions

• Identify the best practices
• Evaluate the design: useful 
and harmful additions, hitches, 
obstacles, alternatives
• Revise the requirements

4 IMPROVE

• Create ideas to 
eliminate the causes
• Test your solutions
• Make one final 
solution

• Create design for a new 
process
• Challenge paradigms
• Unleash your creativity
• Set your work principles
• Apply new systems & 
formulas

5 CONTROL

• Set general 
criteria to maintain 
performance level
• Address problems 
whenever needed

• Set criteria and reviews to 
maintain performance level
• Address problems whenever 
needed

Introduction
To lead the different administrative processes to their utmost success, 
the concerned educational departments need to apply the Six Sigma 
Methodology, which is considered one of the most up-to-date entries 
to high quality. Experience has proven the success and effectiveness of 
the Six Sigma Methodology in various organizations.
This study will address the possibility of applying the Six Sigma 
Methodology in the educational system and the readiness of the 
concerned departments for that, aiming to attain the highest possible 
quality for them to reach their goals.
Problem of the research
There is a pressing need to discover the possibility of applying the Six 
Sigma Methodology in the educational system in Makkah, which was 
confirmed by Al-Shethri (2010-p 148), who stressed the fact that this 
methodology would identify the different roles  and responsibilities 
within a department  and combine the corrective and planning tracks to 
reach the best outcomes. Herewith comes the problem of the research 
about the possibility of applying this methodology.

Goals of the research
This research aims at finding answers to the imposed questions with 
regards to:
1. Identifying the possibility of applying the Six Sigma Methodology 
using the DMAIC pattern
2. Identifying the statistically significant differences in response levels 
among the educational departments about the possibility of applying 
the Six Sigma Methodology due to the variables of qualifications, years 
of teaching experience and specialization.
Main areas of the research
First: Six Sigma: It is defined by Pande & Holpp (2008, p27) as "A 
method that helps and inspires workers to gear the work processes 
towards providing services and products that are impeccable."
Second: DMAIC Pattern: Pande & Others (2009, p66) say it is a tool 
used in the Six Sigma Methodology for the purpose of improvement. 
It comprises of five stages: DEFINE, MEASURE, ANALYZE, 
IMPROVE, and CONTROL.

Pande & Others (2009, p96)

Methodology of the research

The research used the descriptive survey approach, where it was 
conducted in a given community using the comprehensive inclusion 
method. The survey was distributed among the 348 educational 
departments in Makkah. The collected papers showed there was 
159 sheets that were eligible to use in the statistical analysis, which 
accounted for 45.7% of the total returned sheets.

Results of the research

- There was high possibility to apply the Six Sigma Methodology in the 
educational system, using DMAIC, from the viewpoint of educational 
leaders there.

- There was no statistically significant differences (a=0,05) among 
the surveyed individuals in terms of their views on the possibility of 
applying the Six Sigma Methodology in Makkah educational system 
in the five stages of Define, Measure, Analyze, Improve, Control.

Recommendations of the research

1. To nourish the organizational culture that supports quality applications 
through holding lectures, meetings, workshops, conferences, and 
training courses, as well as distributing the regulations for applying 
the Six Sigma Methodology

2. To motivate the employees in the educational sector both financially 
and morally and urge them to participate in the process of applying the 
Six Sigma Methodology in the educational system.

3. To adopt the Six Sigma Methodology by the Internal Revision 
Department in the educational system through the use of the DMAIC 
Pattern.

4. To establish a new department for quality assurance management, 
which will undertake the Six Sigma Methodology and its application, 
and increasing the number of experts and specialists working there.

Articles
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Part 1 : Networking Hacks 
Why, When , Where and How! 

‘’Hold yourself responsible for 
a higher standard than anybody 

expects of you. Never excuse yourself ‘’- 
Henry Ward Beecher

Hey! I’m Jana Tayfour, a Syrian-Canadian 
woman living in Mississauga. I came to 
Canada last year and I have recently finished 
my Masters of Education from University of 
Toronto. You will be my readers and my new 
network as well. I feel thrilled!

This is an article from a series of articles called: 
Networking tips and tricks. We will be talking 
about networking as an art of communication 
and a tool to stand out in any new community.  
Let’s hit it! 

Imagine this with me, you are in a new 
environment that it totally strange to you. You 
feel the need to belong and stand out , but 
how? When? Where?  Answer: look around 
you. Your new place now is your chance to 
kill the game because people are waiting for 
you to shine. As for the how, when and where; 
it all has to do with hard work, willpower and 
risk-taking. Here are simple tips to start with: 

1-  Set a goal: why do you want to network 
and meet new people? Is it to find a job? Have 
fun? make friends? volunteer? 

2-  Look at yourself: What are your skills? 
Hobbies and interests?  Think of who you 
want to be and build your own set of skills. For 
example, you want to learn about volunteering, 
so what are the skills you already have and 
skills you need to build? 

3-  Know your where and when: Where can 
you meet those people? When can you meet 
them? can you meet them at school? at an 
event? 

4- Research: google? LinkedIn? School? 
University? This is where more hard work 
comes. How many engines will you use? Who 
are you surrounding yourself with? Are they 
serving your goal? Do they understand your 
motive to meet them? What can they add to 
you?

These might seem like lots of steps , but this 
is what I want you to do. This article was to 
give you tips; however, I want you to create 
an actual plan for yourself to serve your goals 
better. 

Hustling is an art! Networking is conversation 
, and it doesn’t end but expands and expands 
till you are surrounded by people who will 
help you, stand with you, and give you the 
sense of community. 

Start right here , right now! Let’s network and 
be hustlers together. 

Contact me: 

1- E-mail: tayfourjana@yahoo.com

2- LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/

By: Jana Tayfour - Networking machine (or 
so they say)

Networking hacks 101

Maher Housn

Born a Syrian, a community with 
a proud tradition of art and 
culture, Maher has proved to be a 
natural in the realm of creativity. 

Through the working years, he has always 
stayed connected with art. As a Graphic 
Designer & Art Director provided him with 
a perfect platform to keep his creative fire 
alive and earned him respect and recognition 
for his ingenuity and imagination. However, 
Maher’s deep-rooted passion for Calligraphy 
made him push the boundaries of art as 
well as his own potential - to unfold a 
distinct style of his own. His works have 
already drawn great admiration from several 
dignitaries in the region and distinguished 
connoisseurs of art. Maher loves details. The 
eye-catching intricacy and skilled mastery 
of style showcase a powerful blend of the 
classic with the contemporary. His aim is to 
add value to today’s art using tradition, but 
leading into the digital world. So true is he 
to his craftsmanship that he even devotes 
time in making his own quills and tools 
while sharpening skills in the art. He spends 
hours studying, exploring and experimenting 
with various artistic techniques – seeking 

inspiration from the traditional – but to 

immerge with e ects that are uniquely his 

own. Maher's works are a revelation of his 

soul. A man of quiet and simple demeanor, he 

is blessed with a deeply reflective mind which 

evokes fresh perceptions of life that resonate 

with passionate energy and imagination in 

his innovative art forms.



Newspaper - www.canadiandays.ca / www.canadiandays.net حلول �إجتماعية5

How factual is History?
Plenty of people are just happy 
bragging about their history.
That history may be factual or 

mythical. Great historical deeds may also 
have been achieved by people who are not at 
all related to the people bragging about them. 
They just relish repeating the memory.
Worst, is that when they don’t like some history, 
they are very quick in obliterating it from 
historical memory and inventing substitute 
mythical past glories that they enjoy.
Such falsifications are acceptable unless they 
are too exaggerated. So, what is acceptable 
and not acceptable in history falsification?
We have glorious mythical history relished by 
people and scientifically documented history 
that may be glorious or otherwise sad.
The danger is when lines between the two are 
obliterated.
English history tells us about Robin Hood as 
if the man really existed, many people relish 
the memory of him to the point that they think 
he is real.
The truth is that he is a mythical character that 
never existed. He was only created through 
stories told through generations and then put 
into writing as if it were documentations, with 

the benign aim of exemplifying chivalry, valor 
and manhood.

Some even go to distort factual history to mix 
with myths. For example to give Robin Hood 
more credibility, tales make him one of the 
loyal subjects of King Richard the Lionheart 
who is portrayed in a very poetic and romantic 
way that is far from truthful.  

In fact King John, Richards’ brother and 
successor has a much higher appreciation in 
English history despite that he was portrayed 
as a mean scheming brother with one sole 
intent of stealing the crown from his good 
brother.

As much as westerners indulge their 
pleasant fake history, so does their eastern 
counterparts.

Egyptian chroniclers are very adept at detailing 
the great battle of Ain Jaloot, in which the 
Mamlukes defeated the feared Mongols saving 
Egypt from a catastrophic defeat, but they fail 
to mention that the Mamlukes themselves 
were foreign occupiers of Egypt who never 
hesitated to loot the country at will whenever 
they wanted.

How are we to read history?

It is the readers’ duty to separate fact from 
fiction, read fiction as it is and never mix it 

with reality. 

A reader might ask, “ how do I separate factual 
history from falsified one?”

A smart reader, can easily separate truth from 
fiction by giving a little more time to reading 
in depth, comparing conflicting narratives and 
putting milestones of history in their proper 
context.

Such an effort is worth all the time spent,  as it 
provides the reader trustworthy  reading  built 
on factual basis.

Nations which study its history through mature 
scrutiny, advance far faster than nations which 
never learn its real history.

History: Facts to be denied,
or falsifications to be believed?

Professor of Medical Physics 
Walid Addas

It's blueberry picking time! Celebrate 
National Blueberry Month by heading 
out to one of the many places in the 
Greater Toronto Area where you can 

pick your own.
Did you know that blueberries are really good 
for you? The total antioxidant capacity of 
blueberries is twice that of spinach and three 
times that of oranges. And they can also lower 
cholesterol!
Fresh blueberries are in their prime from mid 
July through August. When picking, select 
berries that are firm, dry, plump, smooth 
skinned, and completely blue, with no hint 
of red. They are often coated with a light 
white film called "bloom" which actually 
helps prevent deterioration. Water on the 
fruit accelerates rotting, so don't  wash them 
until you are ready to use them. If you store 
your freshly picked berries in the refrigerator, 
unwashed and covered, they should last up to 
two weeks. Freezing is always a good option 
too.
Pick your own blueberry farms in and around 
the GTA...

Andrews Scenic Acres/Scotch Block Winery
Fruit Winery, Pick-Your-Own Farm
Milton, ON
Barrie Hill Farms
Pick-Your-Own Farm
Barrie, ON
Hamilton's U-Pick
Pick-Your-Own Farm, Roadside Market
Brantford, ON
McLean Berry Farm
Maple Syrup, Pick-Your-Own Farm, Roadside 
Market
Lakefield, ON
Muskoka Blueberries
Pick-Your-Own Farm
Bracebridge, ON
Pardo's Berrie Farm
Pick-Your-Own Farm, Roadside Market
Blenheim, ON
Pleasant Berry Blueberry Farm
Pick-Your-Own Farm
Brantford, ON
Powell's Patch Blueberries
Pick-Your-Own Farm
Simcoe, ON

Puddicombe Estate Farms & Winery
Craft Cidery, Fruit Winery, Pick-Your-Own 
Farm, Winery
Winona, ON
Whittamores Farm, Shop & Pick Your Own
Pick-Your-Own Farm, Roadside Market
Markham, ON
Wilmot Orchards
Pick-Your-Own Farm
Newcastle, ON
Does your family have a favourite place where 
you pick your own blueberries?

         Blueberry Picking Farms in the GTA 

History
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Opposition parties decry 
move they say won't 
help province's youth
Ontario's education minister 

says the sex-ed curriculum taught to 
children in the coming school year will 
be an older version, not the controversial 
updated program brought in by the previous 
government.

Lisa Thompson said Wednesday ministry 
staff are working to inform school boards of 
the decision to revert to the curriculum that 
was in place before 2015.

Thompson said the ministry will be moving 
quickly to consult parents on how to update 
the curriculum, and details on that process 
will be coming soon.

Premier Doug Ford promised to repeal and 
replace the controversial sex-ed curriculum 
when he ran for the Progressive Conservative 
leadership and repeated the pledge during 
the spring election.

The new curriculum sparked controversy, 
particularly among social conservatives, 
when the Liberal government introduced it.

It was the first time the curriculum had 
been updated since 1998 and included 
warnings about online bullying and sexting, 
but protesters zeroed in on discussions of 
same-sex marriage, gender identity and 
masturbation.

Opposition calls plan 'disappointing'
The PC Party's plans sparked immediate 
reaction.

Tanya Granic Allen, who ran unsuccessfully 
against Ford for the PC leadership on a 
platform focused on getting rid of the new 
sex-ed curriculum, tweeted simply: "Great 
work!"

Granic Allen had hoped to run as an MPP, 
but was dumped by the PC party over 
comments she'd made in the past that Ford 
called "irresponsible."

NDP Leader Andrea Horwath said she finds 
the decision "disappointing," adding the 
curriculum needed to be updated to cover a 
range of topics facing youth today.

Instead, she said, the government is taking 
an approach that is "not the right direction 
for the kids of this province."

Green Party Leader Mike Schreiner accused 
Ford's government of "declaring war on 
modern life," by going back to a curriculum 
that was written in the early days of the 
internet.

Schreiner said the move amounts to taking 
away key tools from teachers and called it 
inappropriate.

Brittany Smith of the advocacy group 
Leadnow, which petitioned to keep the 
revised curriculum, called Ford's move 
"ideologically driven" and "pure politics." 

"He's really making this decision to appease 
the religious right and far-right factions of 
his base who helped him get elected," Smith 
told CBC Toronto.

"This is a cynical political decision of his, 
and children across Ontario are being made 
to pay the price."

At least one outspoken critic of the Liberals' 
curriculum wants to know what the PCs plan 
to do next. 

Farina Siddiqui of Mississauga, Ont., kept 
her two daughters home from school to 
protest the curriculum. 

She concedes that the 1998 curriculum 
needed "revisions." 

But, she says, changes "should be widely 
consulted with community leaders, with 
parents, with faith leaders, with educators 
and with the experts." 

Smith and other supporters of the now-
scrapped curriculum say it was the result of 
careful and thorough consultation. 

Repair funds needed

Thompson also said the ministry is looking 
into how to replace a $100-million fund 
earmarked for school repairs that was cut 
earlier this month.

The money was to be paid out from revenues 
of the cap-and-trade system, which Ford 
began dismantling almost immediately after 
taking office, as he had promised.

Thompson said the government will try to 
find internal sources to replace the funding, 
which was announced in April and cut earlier 
this month, surprising school boards that had 
just begun to spend the money.

Source : CBC News

Ontario going back to old sex-ed
curriculum in fall, PCs say

Ontario NDP Leader Andrea Horwath said the government,s move won,t benefit 
the province,s youth.

(Christopher Katsarov/Canadian Press)

Premier Doug Ford,s government will switch Ontario back to its former sex-ed 
curriculum, his education minister announced Wednesday.

«Tijana Martin/Canadian Press»
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The Toronto Zoo is Canada's premier 
zoo with over 5,000 animals 
representing more than 450 species 
in various regions and pavilions 

based on 7 geographical locations: Indo-
Malaya, Africa, the Americas (North and 
South America), Eurasia Wilds, Tundra Trek, 
Australasia and Canadian Domain. Visitors can 
see animals both in indoor tropical pavilions 
and outdoor naturalistic environments, with 
barrier-free viewing.
The Toronto Zoo remains a top destination 
for locals and tourists, especially during 
the summer months. The Zoo is open every 
day except December 25. Hours do change 
seasonally so be sure to check torontozoo.com 
or call 4165929-392- for hours of operation.
What's new in 2018 at the Toronto Zoo!
Amur Tigers – Returning in 2018 (Date to be 
announced)
The Amur tigers are returning to the Toronto 
Zoo! The endangered Amur tiger, the largest 
of all tigers, is returning after a five-year 
absence. The Amur Tiger Exhibit, formerly 
the Giant Panda Experience, is located within 
the Eurasia Wilds section and is home to two 
Amur tigers, female “Kira” and male “Vasili”. 
Visit the Toronto Zoo website for updates on 
the opening of this exhibit!
NEW! Aldabra Tortoise Outdoor Exhibit - 
Opening Summer 2018
Three mega-size Aldabra tortoises, one of the 
largest species of tortoise in the world, have 
returned to the Toronto Zoo and are calling 
the African Rainforest Pavilion home. The 
species has not lived at the Zoo since 1999 and 
currently shares residence with the zoo's ring-
tailed lemurs in a mixed species exhibit. The 
three tortoises are referred to as ‘youngsters’ 
and are estimated to be 40 to 50 years old.

NEW! Asian Carp Exhibit
The Big, Bad, and Ugly Asian Carp Exhibit 
is now open for guests to see and experience 
for the first time in Canadian history! The 
newly opened exhibit can be found in the 
Indo-Malaya Pavilion and is home to three, 
of the four, invasive species of Asian Carps – 
bighead, black and grass.
NEW! Blanding’s Turtle Exhibit
The Blanding’s Turtle Exhibit is now open in 
the Americas Pavilion for guests to see and 
experience! This new exhibit offers a unique 
look into a turtle nursery where guests can 
watch the turtles grow and develop before 
being released into the wild.
NEW! Wild Weekdays at Toronto Zoo
Also new for this summer is an exciting nine-
week events calendar, held weekdays starting 
July 2 to August 31, 2018. Whether you want 
to come and meet some of your favourite 
Character friends, take in a family-fun movie, 
bring your favourite plush for a check-up, paint 
with friends or take in a yoga session, there 
is something for everyone. Each event will 
have a special focus on the zoo’s mission of 
inspiring passion to protect wildlife and their 
habitats. Find out more at www.torontozoo.
com/Wild.
NEW Wild Woods Zipline and Canopy Tour – 
Coming Summer 2018!
If your family is looking for a new adventure, 
the Toronto Zoo’s newest attraction is a must! 
Located within the scenic Rouge Valley, this 
ecologically themed zipline transports guests 
down a 300m parallel cable line at speeds 
exceeding 40 kms/hr which concludes with a 
thrilling zip drop off of the landing platform. 
Afterwards, guests will be transported by an ATV 
vehicle back up to the Indo-Malayan Pavilion. 
Find out more at www.torontozoo.com

More Fun for the Kids:
During your visit, don't forget to drop by 
The Discovery Zone, a seasonal attraction 
that offers free interactive activities just for 
kids. You'll find Splash Island, the coolest 
spot to hang at the Zoo! This two acre splash 
pad features hands-on, non-stop fun among 
waterslides. There are bigger than life water-
spouting animals, a waterfall, misters, and 
tipping buckets. The Kids Zoo has four-legged 
friends just waiting to meet you. There are 
unique photo opportunities as the kids pop up 
inside a plexiglass bubble to come face-to-face 
with a guinea pig, dig for dinosaur artifacts, 
whoosh down the tree house’s two storey 
slide or bird watch in a giant aviary. They'll 
see much-loved domestic animals like alpacas 
and goats, and more! For a more quiet activity, 
stop in daily at the outdoor Waterside Theatre 
for two animal shows including: “Homegrown 
Heroes”, which highlights Canadian species, 
and “A Bird’s Life”, which exclusively features 
birds. These family-friendly interactive shows 
will highlight natural animal skills that they 
show off around, over and within the audience. 
Splash Island, Waterside Theatre, Animal 
Shows and the Kids Zoo are all FREE with 
general admission!

What's New at the
Toronto Zoo this Summer
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In return to the issue of asylum files 
that were recently rejected by the 
Ministry of Immigration, and since 
the the Ministry clearly indicated 

through emails  sent to asylum seekers 
that their files were rejected due to lack of 
competence and the necessary capabilities 
of some associations to provide settlement 
to refugees.

Therefore, the allegations made by some 
immigration consultants that the reasons 
behind the rejection, were due to the 
carelessness of officials of the Ministry 
of Immigration is a disgraceful claim that 
was intended to evade responsibility and 
not to recognize the negligence resulting 
in a significant financial and emotional 
loss to those families who handed over 
their destiny and future to people who care 
only to fill their pockets at the expense 
of people's dreams and the sweat of their 
foreheads.

Now I would like to address my statement 
to some of the immigration consultants and 
associations concerned to tell them that 
they are involved in three major problems.

The first problem is your claim that the 
refusal was due to the negligence of the 
immigration officials. This is a big lie 
against the state employees, and since the 
refusal was due to your incompetence, it is 
necessary that you return all the fees, and 
you are answer for the time and money 
wasted in this regard, and to the emotional 

damage to asylum seekers, as well as to 
the future damage of their children. Not to 
mention that you didn't even send proper 
apology letters to these families who were 
subject to loss and damage because of your 
negligence and your hidden greed.

The second problem is that you have 
asked asylum seekers to donate to the 
associations as a price for the sponsorship. 
Now the question is, what is the destiny of 
these donations after most of the files been 
rejected ??

The third problem is that you have set 
mandatory conditions for asylum seekers, 
after they have lost hope that their 
application will be accepted, to sign papers 
to vacate your responsibility towards them, 
taking advantage of their weakness and 
lack of support and thinking that you are 
depriving them of any right to prosecute 
you later. It is clear that this is a process 
of extortion, as you linked the issue of 
release of the settlement funds by forcing 
them to sign documents to release your 
responsibility later, and this behavior is 
absolutely immoral and confiscated by one 
controlled party and is not approved by the 
second party, (the asylum seekers) at the 
preliminary agreement. You may also have 
missed the fact that the settlement fund 
was supposed to be provided by  sponsors 
who have sponsored the refugees and not 
by the asylum seekers themselves, and 
this has been a major circumvention of 
immigration laws.

Therefore I call the attention of those 
immigration consultants who caused 
such damage, whether intentionally or 
unintentionally, that the affected persons, 
including my family, will not remain silent 
about this huge emotional and material 
damage and they maintain their rights to 
take the legal procedures in order to get the 
fair and legal compensation for the damage 
and loss. 

Written on behalf of all affected 
families 
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51Village Centre Place,  Mississauga, ON 
L 4Z 1 V9  - T: 905.848.4242

Sponsored by  “Sheridan center” and   

Multicultural designs, art and colour! Come out and visit Sheridan Centre’s first annual in-house mall “YOUTH BAZZAR”. 
Over 50 vendors with different talent ready to showcase their items and around 1500 people to attend and shop around.

From Friday September 14th, 2018 - September 16th, 2018
September 14th, 2018 – 6pm-9pm

September 15th, 2018 – 10am- 6pm
September 16th, 2018 - 11am – 5pm

For more information or would like to be one of the vendors please contact Koodo at Sheridan Centre to register 905-855-
3331. Please note vendors must be from ages 15- 25 years of age.

YOUTH BAZZAR


