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النظر  ووجهات  والآراء  البيانات  جميع 
واملحللني  الُكتاب  خمتلف  يكتبها  التي 
ومعتقدات  اآراء  تعك�س  ل  وامل�شاركني 
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والبيانات والآراء ول الكتاب املتط�عني، 
مبا يف ذلك اأي منتج اأو اإعالن اأو معل�مة 

تن�شر على �شفحاتها

جمتمع

Founder and Editor-in-Chief
Moutaz Abu kalam

لكل �أب و�أم ه�ج�س ال يف�رقهم� ويثقل ك�هلهم�... �إنه ه�ج�س ت�أمني 
م�ستقبل �الأوالد وخ��سة �مل�ستقبل �مل�دي.

رغيد  م�دي  م�ستقبل  لت�أمني  �ل�سعي  �إن  متو��سعة،  نظر  وجهة  من 
�الإبد�ع  تر�جع  �أ�سب�ب  �أكرث  من  هو  للأوالد  �الأب�ء  يورثه  للأوالد 
�الآخر  على  �الإتك�ل  �إ�سك�لية  �إنه�  نعم  �لعربي.  ع�ملن�  يف  و�الإنت�ج 
دون  للأوالد  �لطع�م  م�ئدة  �إعد�د  من  تبد�أ  حتديدً�.  �الأهل  وعلى 
تعويدهم على �مل�س�ركة بذلك ومتتد مل� �س�ء �هلل من �لعط�ء�ت دون 
�أدنى م�س�ركة!!! �سل�سلة من �الأعب�ء و�مل�سوؤولي�ت متتد عمرً� ب�أكمله 
و�الأب�ء تكدح و�الأمه�ت تفنى و�الأوالد ح�لهم هل من مزيد. ال �سك �أن 
على �لو�لدين و�جب ح�سن �لرتبية و�لتعليم و�الإعد�د �جليد للأوالد 
يف  و�ملب�لغة  �لدالل  يف  �الإ�سر�ف  ولكن  �حلي�ة  معرتك  يف  للدخول 
�الأوالد  قدر�ت  لتعطيل  مدع�ة  هو  �لرغيد  �مل�ستقبل  لت�أمني  �لعط�ء 
�أُم  �حل�جة  ُيق�ل  وكم�  خلقهم  �إكتم�ل  رغم  مع�قني  �إىل  وحتويلهم 
عينيه  فّتح  وقد  �مل�دي،  ب�الأخذ  ُمتخمً�  جيًل  قدمن�  ف�إذ�  �الإخرت�ع 
ب�أنن�  جميعً�  فلنعلم  وف�سة،  ذهب  من  ملعقة  فمه  ويف  �لدني�  على 
و�سيكون جيل م�ستهلكً�  �سيئ  ب�أي  يبدع  �أو  لن يخرتع  �أعددن� جيًل 

ه�سً� وعبئ على �الأهل و�ملجتمع ي�أكل وي�سرب ويتذمر.

�أب�ئهم  على  يتكلون  �الأوالد  يجعل  فلم  �لنقطة  لهذه  تيقظ  �لغرب 
يتعب  ذ�ته،  بحد  جيل  �أكت�ف  على  ح�س�رته  يبني  ومل  و�أمه�تهم 
وي�سقى من �أجل من ي�أتي بعده، بل جعل من �حل�س�رة مرجل توقد 
تبقى  حتى  جيل  بعد  جيل  يحمله  وم�سعل  �ملتع�قبة  �الأجي�ل  جذوته 
هذه �حل�س�رة مت�أوجة ُتبنى وتنمو وت�ستمر بعقول و�سو�عد �الأجي�ل 
غنى  بلغ  فمهم�  خمتلفة  لديهم  �لتفكري  طريقة  حتى  �ملتع�قبة. 
�لو�لدين، ال يكون هذ� مربرً� للأبن�ء �أن يتق�ع�سو� ويك�سلو� بل حقهم 
�أو  ويعي�سو� جتربتهم مبن�أى عن غنى  ي�سّقو� طريقهم  �أن  وو�جبهم 
فقر و�لديهم وهذ� �ملبد�أ بحد ذ�ته كفيل ب�أن يجعل عجلة �حل�س�رة 
عندهم يف تقدم و�زده�ر م�ستمر وخلف ذلك �ستتقهقر عجلة �أي 

ح�س�رة مهم� بلغت ثرو�ت �الأهل ولو ك�نو� من �الأمر�ء.

�أن  لو نظرن� نظرة ث�قبة لتقلب �الأجي�ل يف ثق�فتن� وع�ئلتن� جند 
هن�ك جيل يتعب وي�سقى وال ي�أخذ حظه من �لدني� ثم ي�أتي من بعده 
جيل يقطف ويجني ثم�ر من قبله وي�ستهلك م�تعب غريه يف ت�أمينه 
فيفوت على نف�سه متعة �كت�س�ف �حلي�ة بحلوه� ومره� ومي�سي به 
�لعمر ال يلوي على �سيئ من خرب�ت �لدني� ثم ي�أتي من بعده جيل �سبه 
�س�ئع، تعلم من �أبيه و�أمه �الأخذ ومل يتعلم �لعط�ء وهكذ� دو�ليك. 
من  لينه�س  ي�سقى  جيل  ثم  ي�سيع  وجيل  ي�سرتيح  وجيل  يتعب  جيل 

جديد.

فمتى �شنتعلم كيف نعي�س!!
بقلم رئي�س التحرير

معتز اأب�كالم 

مفهوم الرتبية بني ال�شرق والغرب..

�نتهت �ج�زته و ركب �لط�ئرة ع�ئد� �إىل بلده.. بج�نبه �إمر�أة 
بتقدمي  ق�مو�  �لط�ئرة  فى  �لقلب..  وطيبه  ب�سيطه  م�سنة 

وجب�ت �لطع�م ومع كل وجبه قطعة " ج�توه "..

�ملر�أة �مل�سنة فتحت قطعة " �جل�توه " و بد�أت ت�أكله� بقطعة 
و  �الأبي�س..  �للون  ب�سبب  جبنه  قطعة  �أنه�  منه�  ظنً�  خبز 
عندم� �كت�سفت �أنه� " ج�توه " �سعرت ب�إحر�ج �سديد و نظرت 

�إىل �لرجل �لذي بج�نبه�، 

فتظ�هر ب�أنه مل يَر م� ح�سل .. ثو�ن قليلة، ق�م بفتح قطعة 
" �جل�توه " و ق�م مب� ق�مت به �ملر�أة �مل�سنة مت�م� ف�سحكْت 
�ملر�أة.. فق�ل له� " �هلل يهديكي ي� حجة لي�س م� قلتيلي �نه� 
كنت  �بني  ب�  كم�ن  �ن�  و   " �ملر�أة  فق�لت   " جبنة  مو  ج�توه 

مفكرته� جبنه متلك " ثم �سحك �الثن�ن..

هو فعل ذلك عمد� حتى يتجنب �حر�جه� و لكي تكمل طع�مه� 
ب�سكل طبيعي..

ح�ول �ن تعود نف�سك على تقبل فكرة �أن كل م� تفرت�سه �أنت 
هو  م�  بع�س  و  غريك  عند  جمهول  �أمر  هو  �لبديهي�ت  من 
�و  معلومة  ك�ن  �سو�ء  �لن��س  عند  بديهي  هو  عندك  جمهول 

طع�م� �و غريه.. و �ملو�قف �لكثرية تثبت ذلك!

امل�شنة وقطعة الكاتو..
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عن الأخالق...

مير  �للذين  و�لفجر  �الأخلقي  �النحلل  هذ�  عن  �مل�سوؤول  من 
م�  �أب�سع  �أخرجت  �لتي  �حلرب  �أهي  �ل�سوري؟  جمتمعن�  بهم� 
تن�ل من  �أن  �لنفو�س قبل  يف د�خلن� جميعً� من عقد، و�سربت 
�لرتبوية  و�ملوؤ�س�س�ت  �الأ�سرة  هي  �أم  �لتحتية،  و�لبنى  �الأبنية 
�لتي غ�بت عن  �لدولة،  �أو  �أخفقت يف و�جب�ته�،  �لتي  و�لدينية 

�لكثري من مف��سل �حلي�ة �ليومية خلل �لفرتة �مل��سية؟

ال �سك �أن للحرب دورً� رهيبً�، ولكن يجب �أال نحمله� كل عيوبن�، 
و�أن تكون �سم�عة لكل �الأخط�ء �لتي يرتكبه� �لبع�س بحجته�. قد 
تكون �حلرب �سببً� رئي�سيً� يف �ملخ�لف�ت و�لتج�وز�ت �لق�نونية، 
و�جلر�ئم،  �ل�سرق�ت  يف  �سببً�  تبعه�  �لذي  �لفقر  يكون  وقد 
ولكن هل جنحت �حلرب يف تدمري �أخلقن� �أي�سً� وقيمن� وقيم 

�أجد�دن�؟

ك�ن للمجتمع �ل�سوري خ�سو�سية فريدة، من تق�ليد و�أعر�ف، 
تعلمن�ه� ب�ملم�ر�سة و�لور�ثة من �أب�ئن� و�أجد�دن� الأنه� غري مدونة 
�أو موجودة يف �أي كت�ب. رمب� قد ح�ن �لوقت لتدوينه� وتوثيقه�، 
بد�أ  �لذي  تنفع »جيل �حلرب«  �الأقل، عله�  به� على  �لتذكري  �أو 
ال  ومتخلفة  ب�لية  �أنه�  على  �لع�د�ت  هذه  �إىل  ينظر  �أ�سف  بكل 
ت�سلح لهذ� �لزم�ن و�ملك�ن، �أو على �أنه� خي�لية، ت�سبه ق�س�س 

�ألف ليلة وليلة.

�ل�سغرى  �لع�ئلة  من  مقد�سة،  �لرحم  �سلة  ك�نت  �سورية،  يف 
نف�سيً�  �ملحن،  �أوق�ت  يف  �الأقرب�ء  وم�س�عدة  ب�لكربى،  مرورً� 
ك�نت  �لع�ئلية،  �جلمع�ت  وكذلك  عني.  فر�س  ك�نت  م�ديً�،  �أو 
عنه�  �لتغيب  �جلمعة،  و�أي�م  �لعطل  مقد�سة، حتديدً� يف  �أي�سً� 
غري م�ستحب، ولو بحجة �ملر�س �أو بد�عي �لو�جب�ت �لدر��سية. 
طبعً� �س�ر هذ� �الأمر �سعبً� للغ�ية ب�سبب تفكك �لع�ئلت وغي�ب 
�لبلد  طول  يف  �لد�ئرة  �ملع�رك  يف  مقتلهم  �أو  �سب�نه�  معظم 

وعر�سه�.

�سم�ع  من  بداًل  بع�ٍس،  مع  بع�سه�  يتحدث  يومً�  �الأ�سرة  ك�نت 
ق�س�س �لغري ونظري�تهم عرب و�س�ئل �لتو��سل �الجتم�عي. يف 
يخرج  ال  بحقن�،  له من مم�ر�س�ت جمحفة  م�  كل  مع  �لغرب، 
م�ئدة  على  ي�سعه  وال  �ل�سرورة،  عند  �إال  �ملحمول  ه�تفه  �أحد 
وينه�س  يعتذر  �ت�س�ل،  �أي  على  �لرد  �إىل  ��سطر  ولو  �لطع�م، 
ليتكلم بعيدً� عن �سحبه، �حرت�مً� خل�سو�سيته وخ�سو�سيتهم.

يف ذلك �لغرب �للعني، ال يوجد عم�ل نظ�فة الأن �أحدً� ال يرمى 
قم�مته يف �ل�سو�رع، وهن�ك ق�نون �س�رم يح��سب على ذلك، ال 
�أو مقتدر  يكل وال ميل، ال يرت�سي، وال يفرق بني كبري و�سغري، 

وفقري.

يف ذلك �لغرب �ملفرت�س، ال �أحد ُيدخن يف و�س�ئل �لنقل �لع�مة �أو 
�خل��سة، �أو يف �مل�س�عد و�ملك�تب، وعندم� يرون طفًل �سغريً� 
مير �أم�مهم يف �ل�س�رع يطفئون �سيك�ر�تهم، �أو يغريون طريقهم 

لكي ال ي�سرو� ب�سحته.

ملك  ف�الأر�سفة  حم�ر�س،  �أو  �الأر�سفة،  على  �أر�كيل  توجد  ال 
�ملجرم،  �لغرب  ذلك  يف  �ملجتمع.  يف  �ملتنفذين  ال  �ل�سعب 
ال  �جتم�عي،  وهو منرب  �لدو�م،  �أوق�ت  »�لفي�سبوك« ممنوع يف 

�سوق عك�ظ. 

لعرب�ت  و�أخر  للم�س�ة،  ممر  هن�ك  �لك�فر،  �لغرب  ذلك  ويف 
�الأطف�ل، وحد�ئق جميلة للع�ئلت.

يف ذلك �لغرب �ملنحط �أخلقيً� و�سي��سيً�، �إ�س�رة �ملرور مقد�سة، 
و�لقر�ءة مقد�سة، و�لوقوف يف �لدور مقد�س. كل من مر بذلك 
و�لتزم  قو�نينه،  �حرتم  وعرب،  �سوريني  من  �حلقري،  �لغرب 

ب�أعر�فه، خوفً� من �مللحقة �أو �لغر�مة �أو �لرتحيل.

ك�ن يف بلدن� ق�نون يحرتم ويط�ع، يف �ملجتمع ود�خل كل �أ�سرة، 
يحدد مثًل �أوق�ت �جللو�س على م�ئدة �لطع�م ومك�ن حمدد لكل 
فرد من �أفر�د �الأ�سرة. ك�ن »رب �الأ�سرة« يجل�س يف �ل�سد�رة، ال 

ين�ق�س ويط�ع دومً�، وهو �مل�سوؤول عن و�سع قو�نني �الأ�سرة. 

من  قدرً�  �أو  �سنً�  منك  �أكرب  هو  من  دخول  عند  �لوقوف  ك�ن 
�مل�سلم�ت، ال يجل�س �ل�سغري قبل �أن يجل�س �لكبري، قدرً� وعمرً� 

وعلمً�، ال ُيد�ر �لظهر مل�سن، وال يق�طع يف �لكلم. 

�خللف�ت،  �أكرب  حل  على  وق�درة  م�سموعة  �لكبري  كلمة  ك�نت 
�لكب�ر، و�ملدر�سني، و�الأهل،  وك�ن لدين� رج�ٌل بحق. كن� نه�ب 

و�سرطة �ملرور ونعرف معنى كلمة �س�بع ج�ر.

يف دم�سق، مثًل كن� نرى �ل�سرطي يقف �حرت�مً� عند مرور �أي 
جن�زة من �أم�مه، وي�أخذ �لتحية �لع�سكرية ملوكب �لت�سييع، كم� 

يقف كل �جل�ل�سني يف �ملق�هي وتغلق �ملت�جر، �إجلاًل للموت. 

�لكلم،  �آد�ب  عن  خ�رجة  ُتعترب  »�سو«  كلمة  ك�نت  دم�سق  يف 
نت�سل  �أال  تعلمن�  دم�سق  يف  »نعم؟«  هي  �ل�سحيحة  و�لكلمة 
�إذ�  �أو بعد �لع��سرة ليًل، وحتديدً�  ب�أحد قبل �لع��سرة �سب�حً� 
�أو  عمل  �سلة  به  تربطن�  ال  غريب  �سخ�س  مع  �الت�س�ل  ك�ن 
قربى، فتلك �الأوق�ت مقد�سة عند �لب�سر، ُملك �لع�ئلة ال ملك 

�الأ�سح�ب �أو �ملع�رف.

يف دم�سق، كّن� نلحق »ك�س�ر �لزب�دي« ونحن �أطف�ل، �لق�دم �إلين� 
بلطف من غوطة دم�سق و�لذي �ختفى كليً� منذ �سنو�ت. يف زمن 
�لطفولة، مل ن�سمع �أمه�تن� �أو جد�تن� �أو �أيً� من قريب�تن� يخ�طب 
بع�سهن بع�سً� بكلم ف�جر، مهم� بلغ �خللف بينهن. عك�س م� 
ي�س�ع �ليوم، مل تكن �ملر�أة �ل�سورية حرفً� ن�ق�سً� يف �ملجتمع، �إال 

يف بع�س �حل�الت مل تكن هي �لعرف ب�ل�سو�ذ.

ك�نت �أم�سي�تن� جميلة، ن�ستمع فيه� �إىل �أم كلثوم، وعبد �لوه�ب، 
وفريد، ال �إىل هذ� �لتلوث �ل�سمعي و�ل�سجيج �لد�رج يف زمنن� 

�حل�يل، من طبل وزم�ر وغريه� من »�ملو�سيق�« �لع�سرية. 

من  مقتب�سة  ت�سبهن�،  ب�أ�سم�ء  �أوالدن�  ن�سمي  كّن�  دم�سق،  يف 
�أو »فذلك�ت. »  �أو من لغتن� �لعربية، لي�س فيه� تعريب  م��سين� 
مرة يف   358 ومذكورة  مقد�سة،  »�لعمل«  كلمة  ك�نت  دم�سق  يف 
كلمة  نعرف  وال  �ل�س�حلة،  �لعب�دة  رمز  وهي  �لكرمي،  �لقر�آن 
»م�ستحيل« يف ق�مو�سن� �أبدً�. �لك�سول ك�ن منبوذً� يف جمتمعن�، 

وكذلك �ملرت�سي و�لع�ق لو�لديه.

ومن و�س�ي� �أهلن� �حلكيمة و�لب�سيطة �لتي بد�أت تندثر:

ك�مًل. ثمنه  متلك  ال  دمت  م�  �سيئً�  ت�سرتي  �أن  • �إي�ك 

جت�ري. عمل  يف  �الأقرب�ء  �أحد  ت�س�رك  �أن  • �إي�ك 

�ل�سحيحة هي  ف�لكلمة  »�أنت«  بكلمة  �لكبري  تن�دي  �أن  • �إي�ك 
»ح�سرتك«.

حتديدً�  لق�طنيه،  رمزيً�  �سيئً�  يدك  ويف  �إال  منزاًل  تدخل  • ال 
عندم� يتعلق �الأمر ب�أفر�د �أ�سرتك.

ت�سرتي  �أن  �للطف  من  متجره،  يف  �سخ�س  بزي�رة  قمت  • �إذ 
�سيئً� رمزيً� دعمً� لعمله.

• �النته�ء من وجبة �لطع�م ب�سكل ك�مل، وعدم ترك �أي �سيء 
يف �ل�سحن، لي�س من ب�ب �لبخل بل �حلر�س على �لنعم.

تقبيله�  مع  �أينم� وجدت،  �الأر�س  • مللمة قطع �خلبز من على 
وو�سعه� على �جلبني، �حرت�مً� للنعم.

يجب  وال  ق�سرية،  ك�نت  ولو  مفيدة،  �لغد�ء  بعد  �لقيلولة   •
�ال�ستغن�ء عنه� بت�تً�.

�سيك�رة،  �أم  ك�نت  �أركيلة  �لو�لدين،  �أم�م  ممنوع  �لتدخني   •
مهم� بلغن� من �لعمر �أو �ملركز �الجتم�عي.

• تقبيل يد �لو�لدين، مهم� كربن� وكربت مك�نتن� �الجتم�عية، 
�أوالد.  عندن�  �س�ر  ولو  ب�الأوالد  ي�سفونن�  عندم�  و�البت�س�مة 

قبلة �ليد هي رمز �ملحبة و�الحرت�م ال �الإذالل �أبدً�.

�الأذ�ن،  �سوت  �سم�ع  عند  �ملذي�ع  �أو  �لتلف�ز  �سوت  • نخف�س 
ولو مل نكن من �مل�سلني، ولو ق�طعن� �الأذ�ن ونحن يف منت�سف 

�حلديث، نقول: »… وهي ب�سه�دة �للـه �أكرب«.

و�مل�مت،  وب�الأفر�ح  �لدولة،  بدو�ئر  يليق  �أنيق  لب��س  �رتد�ء   •
بل  �جلينز،  ب�سرو�ل  عز�ء  جمل�س  �أو  فرحً�  �أحد  يدخل  فل 
قمب�ز  �لوقور:  �لتقليدي  �لدم�سقي  بلب��سن�  �أو  عنق  بربطة 
مق�سب، وج�كيت وطربو�س. على عك�س م� ر�أين� يف م�سل�سلت 
�إال  �ل�سرو�ل  ترتدي  تكن  دم�سق مل  فرج�الت  �ل�س�مية«  »�لبيئة 

للزوم �لعمل �أو �لفلحة ب�الأر�س.

�سعد«. و�مللفظ  �أم�ن�ت،  »�ملج�ل�س  عب�رة:  • �سون 

نقطف  ال  �لكبري،  بيتن�  �أنه�  على  دم�سق  مدينة  مع  • �لتع�مل 
نخ�لف  وال  مل��سيه�،  ن�سيء  ال  �سو�رعه�،  نلوث  ال  �أزه�ره�، 

�أعر�فه� وقو�نينه�.

من  �الأدنى  �حلد  على  نح�فظ  �أن  ميكن  كيف  �ل�سوؤ�ل:  يبقى 
�أم  للمنزل  �لدور؟  هذ�  ي�سند  وملن  �الجتم�عية  و�لقيم  �لهوية 
�إىل  يحت�ج  �سوؤ�ل  للإعلم؟  �أم  �لدينية  للموؤ�س�سة  �أم  للمدر�سة 
�لكثري من �لتفكري وخطة عمل و��سحة، ال تقل �أهمية عن خطة 

�إع�دة �الإعم�ر.

الباحث د: �شامي مبي�س







6Newspaper - www.canadiandays.ca / www.canadiandays.netمنوعات

لدى  �لنووي  �حلم�س  عمل  طريقة  يغري  �ملنتظم  وغري  �ل�سيئ  �لنوم  �أن  حديثة  در��سة  ك�سفت 
�الأ�سخ��س، ويجعل �جل�سم �أكرث ق�بلية لتخزين �لدهون.

�جل�سم  يف  �ملخزنة  �لدهون  كمي�ت  وتبد�أ  حجم�  �أ�سغر  ت�سبح  �لع�سلت  �أن  �لب�حثون  ووجد 
ب�الرتف�ع، عندم� يع�ين �الأ�سخ��س من قلة �لنوم يف ليلة و�حدة فقط.

هذه  تف�سري  يف  �سعوبة  وجدو�  ولكنهم  �لوزن،  بزي�دة  �لنوم  قلة  �لب�حثون  ربط  �مل��سي،  ويف 
�لظ�هرة. و�الآن، �كت�سفو� �أنه ميكن ربطه� ب�س�عة �جل�سم، يف �لوقت �لذي ي�سبح فيه �جل�سم 
�لنوع  ب�ل�سكري من  �الإ�س�بة  يزيد من خم�طر  م�  �لدم،  �ل�سكر يف  �لتع�مل مع  �أقل قدرة على 

�لث�ين.
وميكن �أن يغدو هذ� �الكت�س�ف مهم� يف �مل�س�عدة على حم�ربة زي�دة �لوزن حول �لع�مل، و�لتي 

ت�س�هم يف �الإ�س�بة ب�الأمر��س �خلطرية و�لوفي�ت �ملبكرة.
وق�م ب�حثو ج�معة �أوب�س�ال يف �ل�سويد ب�إجر�ء در��سة �سملت 15 �سخ�س�، ق�مو� ب�ختب�رهم بعد 
نوم ليلة ك�ملة، وكذلك بعد ق�س�ء ليلة بل نوم. و�أخذو� عين�ت من �الأن�سجة �لدهنية و�لع�سلية، 
كم� جمعو� �لدم من �مل�س�ركني ذوي �لوزن �ل�سحي، ووجدو� �أن طريقة عمل �حلم�س �لنووي قد 

تغريت.
وبعد ليلة نوم �سيئة و�حدة فقط، تبد�أ �جلين�ت بت�سجيع �جل�سم على تخزين �ملزيد من �لدهون 

و�لتخل�س من قوة �لع�سلت.
وق�ل معد �لدر��سة، جون�ث�ن �سيدرني�س: "نعتقد �أن �لتغيري�ت �لتي الحظن�ه� ميكن �أن ت�سكل 

جزء� �آخر من لغز كيفية ت�أثري ��سطر�ب �لنوم �ملزمن على خطر تطور �ل�سمنة".
ويبدو �أن قر�ر �جل�سم بتخزين �ملزيد من �لدهون عندم� يكون �ل�سخ�س.....

امل�شدر: رو�شيا الي�م

خماطر �شحية غري 
متوقعة ترتبط 

بقلة النوم!

�شابالينكا 
تفوز باأول لقب يف م�شريتها بالتن�ش يف نيو هيفن

)رويرتز( - ف�زت �للعبة �ل�س�عدة �أرين� �س�ب�لينك� من رو�سي� �لبي�س�ء ب�أول لقب له� يف بطوالت 
ر�بطة العب�ت �لتن�س �ملحرتف�ت بعد تغلبه� على �ال�سب�نية ك�رال �سو�ريز ن�ف�رو 6-1 و6-4 لتحرز 

لقب بطولة نيو هيفن �ملفتوحة يوم �ل�سبت ��ستعد�د� خلو�س من�ف�س�ت �أمريك� �ملفتوحة.
و�سرتتقي �س�ب�لينك� )20 ع�م�( �إىل �ملركز 20 يف �لت�سنيف �لع�ملي بعد �أن �أ�سبحت �أ�سغر بطلة يف 

نيو هيفن منذ ك�رولني وزني�كي يف 2010.
وق�لت �س�ب�لينك� �لتي �سددت 29 �سربة ن�جحة ”ينت�بني �سعور ر�ئع“.

م�  و�سرنى  م�ستوي�تي  �أف�سل  وتقدمي  قدم�  �مل�سي  و�س�أح�ول  �جلهد  من  �ملزيد  ”�س�أبذل  و�أ�س�فت 
�سيحدث م�ستقبل“.

مرتني  ن�ف�رو  �سو�ريز  �إر�س�ل  وك�سرت  �الأوىل  ب�ملجموعة  �أ�سو�ط  خم�سة  ب�أول  �س�ب�لينك�  وف�زت 
وح�سمت �ملجموعة يف �ل�سوط �ل�س�بع ب�سربة �أم�مية.

و�أظهرت �سو�ريز ن�ف�رو، �لتي ك�نت �سمن ق�ئمة �أول ع�سر العب�ت ب�لت�سنيف �لع�ملي يف وقت �س�بق، 
مق�ومة �أكرب يف �ملجموعة �لث�نية وتقدمت 2-1 وك�سرت �إر�س�ل �س�ب�لينك� لتتع�دل 4-4.

ب�إر�س�ل  تفوقت  �س�ب�لينك�  لكن  �ست�سمد  �ال�سب�نية  �للعبة  �أن  بد�  �ملحوري  �لت��سع  �ل�سوط  ويف 
�س�حق.

حل�سم  نقطة  و�أنقذت  ت�ست�سلم  مل  ن�ف�رو  �سو�ريز  لكن   4-5 لتتقدم  �الإر�س�ل  �س�ب�لينك�  ك�سرت  ثم 
�ملب�ر�ة وتع�دلت 5-5 قبل �أن تفوز �س�ب�لينك� ب�آخر ثلث نق�ط.

�أم�م م�ري� �س�ر�بوف� يف  �أن خ�سرت  �لبي�س�ء يف م�سريته� بعد  �لث�لث للعبة رو�سي�  �لنه�ئي  وهذ� 
تي�جنني �لع�م �مل��سي وخ�سرت من وزني�كي يف �إي�ستبورن يف وقت �س�بق هذ� �لع�م.

وق�لت �س�ب�لينك� ”مل �أكن �أخطط كثري� مل�سريتي وكنت �أريد �ملو��سلة و�لقت�ل وح�سب. �أبلغ �الآن 20 
ع�م� وح�سلت على لقبي �الأول وهذ� جيد“.

اإعداد اأحمد م�شطفى للن�شرة العربية
امل�شدر : رويرتز

الالعبة ال�شاعدة اأرينا �شابالينكا من رو�شيا البي�شاء خالل مباراة يف م�نرتيال ي�م 3 
اأغ�شط�س اآب 2018. �ش�رة لرويرتز من ي�.اإ�س.اإيه ت�داي �شب�رت�س - رويرتز
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ت�شريع احل�شي�ش واملاريجوانا..

عالج اأم حل للبطالة

وم�شدر للعائدات ال�شريبية؟

منوعات

ت�سعى دول عدة �إىل ت�سريع �لقنب �لهندي "�حل�سي�س" و�مل�ريجو�ن� 
لدو�ع طبية و�أحي�ن� الأ�سب�ب غري علجية. وبينم� جتد حكوم�ت 
هذه �لدول مربر�ت متعددة خلطوته� يف �سرعنة �ملخدر�ت �الأكرث 
�سعبية يف �لع�مل، ف�إن �لع�ئد�ت �ل�سريبية لهذ� �لقط�ع ودوره� يف 

خلق فر�س عمل، �أمور تدفع �إىل �لت�س�وؤل عن دو�فعه� �حلقيقية.

حقق قط�ع �لقنب �لهندي و�مل�ريجو�ن� بعد ت�سريعه يف عدد من 
يف  �حل�ل  هو  مثلم�  لـ"�لرتفيه"  و�أحي�ن�  طبية  الأغر��س  �لدول 
والية ك�ليفورني� �الأمريكية، �أرب�ح� م�لية ه�مة وع�ئد�ت �سريبية 

ه�ئلة.

ويتوقع �ملر�قبون �أن ينمو هذ� �لقط�ع ب�سكل غري م�سبوق، م� حذ� 
بعدد من �مل�ستثمرين �إىل �مل�س�رعة للبحث عن موطئ قدم يف هذه 

�ل�سوق �مل�سمونة و�ملربحة، بح�سبهم.

�أكرب �سركة  "كون�ستيلي�سن بر�ند�س"، ث�لث  �إعلن �سركة  و�أث�ر 
�أمريكية م�سنعة للنبيذ يف 15 �آب/�أغ�سط�س، عزمه� ��ستثم�ر 4 
�جلدل  غروث"،  "ك�نوبي  مع  م�سرتكة  �سفقة  يف  دوالر  ملي�ر�ت 
حول �لدو�فع ور�ء �سعي �القت�س�ديني لل�ستثم�ر يف قط�ع ت�سعى 

�لعديد من �لدول لت�سريعه.

و"ك�نوبي" هي موؤ�س�سة كندية تعرف نف�سه� عرب موقعه� �الإلكرتوين 
على �أنه� �ل�سركة �الأوىل الإنت�ج �لقنب �لهندي الأغر��س علجية 

وطبية يف �أمريك� �ل�سم�لية.

 200 ��ستثمرت  �أن  بر�ند�س"  "كون�ستيلي�سن  ل�سركة  و�سبق 
مليون دوالر �سنة 2017 يف م�سروع مم�ثل ب�ل�سر�كة مع �ملوؤ�س�سة 

نف�سه�.

بر�ند�س"رجل  "كون�ستيلي�سن  ل�سركة  �لع�مل  �ملدير  يخف  ومل 
�الأعم�ل و�مللي�ردير �الأمريكي روب �س�ند�س ب�أنه ي�سعى لل�ستف�دة 

من هذه �ل�سوق �لتي �ستعرف بح�سبه �زده�ر� يف �ل�سنو�ت �ملقبلة. 
وقد �سرح �س�ند�س يف هذ� �ل�سدد "منذ �ل�سنة �مل��سية بتن� نفهم 

ب�سكل �أكرب �سوق �لقنب �لهندي �لذي ميثل فر�سة ه�ئلة للنمو".

دوافع طبية وعالجية!
ت�سمح بع�س �لدول بت�سويق "�مل�ريجو�ن�" لدو�ع طبية وهي �أمل�ني�، 
تركي�، و�ليون�ن، �إ�س�فة �إىل والية ك�ليفورني� �الأمريكية )غرب( 
�لتي �سرعت يف 2017 ��ستهلكه� لغر�س "�لرتفيه"، بينم� ت�سمح 
علجية  الأغر��س  "�حل�سي�س"  ب��ستغلل  و�الأرجنتني  �أوكر�ني� 

فقط، حيث �إنه يخفف �الأمل ويعمل كمو�سع للق�سب�ت و�الأوعية.

يرخ�س  مل  �لق�نون  �أن  "لوبو�ن"  �سحيفة  �أكدت  فرن�س�،  ويف 
��ستهلك �حل�سي�س �أو �مل�ريجو�ن� �سوى يف ح�الت خ��سة ومعزولة، 
"�س�تيف�ك�س" �مل�ستخدم لتخفيف �آالم �الأع�س�ب  من ذلك رذ�ذ 

و�لت�سنج�ت و�أعر��س �أخرى.

ويدر�س �لنو�ب �لفرن�سيون منذ 2015 م�سروع ق�نون ي�سّرع �لبيع 
مو�قع  يف  �لهندي  �لقنب  من  م�ستخل�سة  و�أدوية  ملو�د  ب�لتجزئة 

مرخ�س له�، مثل �ل�سج�ئر.

وتدخني  جت�رة  ت�سريع   2018 يف  وكند�  �الأوروغو�ي  قررت  وقد 
�حل�سي�س، وك�ن جمل�س �ل�سيوخ �الأوروغو�ين قد �س�دق يف ك�نون 
�الأول/دي�سمرب 2013 على ن�س ق�نون ي�سّرع �إنت�ج �لقنب �لهندي 

وبيعه حتت �إد�رة �لدولة.

و��ستهلك  بيع  على  �حلظر  �الأمريكية  �ملتحدة  �لوالي�ت  وتبقي 
�أمريكية  والية  �إن 29  �لفدر�يل فقط، حيث  �مل�ستوى  �لقنب على 
تدخينه.  �سّرعت  والي�ت  وثم�ن  طبية  لدو�ع  ��ستخد�مه  رخ�ست 
ففي ك�ليفورني�، نيف�د�، �آال�سك�، وكولور�دو، ميكن �سر�ء وتع�طي 
نقله�  �ملرخ�س  �لكمية  �ختلفت  و�إن  حتى  حرية  بكل  �حل�سي�س 

و��ستهلكه�.

ويف �أمل�ني�، تظ�هر �الآالف يف 11 �آب/ �أغ�سط�س ب�لع��سمة برلني 
للدعوة �إىل تقنني �لقنب، وق�ل �ملتظ�هرون �إن �ل�سلط�ت مبقدوره� 
يف ح�ل تقنينه �أن تفر�س �سر�ئب وجتمع �مللي�ر�ت. ورفعت الفت�ت 
كتب عليه� "ال متعة دون ح�سي�س"، و"قل ال للمحققني �جلن�ئيني 

يف جم�ل �ملخدر�ت". بح�سب م� نقله موقع دويت�سه فيله.

لبنان قد ي�شكل ا�شتثناء عربيا!
متوز/يوليو   18 يف  بري  نبيه  �لربمل�ن  رئي�س  �أعلن  لبن�ن،  ويف 
زر�عة  الإت�حة  �لت�سريع�ت  يف  حمتملة  نظر  �إع�دة  عن  �مل��سي 
�ملخدر�ت  من  �لنوع  هذ�  وت�سريع  علجية.  الأ�سب�ب  �حل�سي�س 
ميكن �أن يحقق �أرب�ح� تتخطى �لـ500 مليون دوالر �سنوي� بح�سب 

م� �أكدت وز�رة �القت�س�د لفر�ن�س 24.

من جهته، �سرح وزير �لعمل �للبن�ين يف حكومة ت�سريف �الأعم�ل 
"ت�سريع  �أن  "�لنه�ر"  ل�سحيفة  متوز/يوليو  يف  كب�رة  حممد 
�حل�سي�سة الأغر��س طبية يفيد �ملجتمع. ويوؤدي �إىل دخل ط�مل� �أن 
ال �سرر، فل م�سكلة. ولكن ال بد من ح�سر �لزر�عة يف �أغر��س 

طبية".

�لبلد  لبن�ن  �سيغدو  �لت�سريع�ت،  تلك  على  �مل�س�دقة  ح�ل  ويف 
"�حل�سي�س"  �لهندي  �لقنب  ��ستغلل  يتيح  �لذي  �الأول  �لعربي 

ب�سكل ق�نوين.

بدوره   2013 �الأول/دي�سمرب  ك�نون  يف  �حت�سن  قد  �ملغرب  وك�ن 
والأول مرة يوم� در��سي� حتت عنو�ن "دور �ال�ستعم�الت �الإيج�بية 
لنبتة �لكيف يف خلق �قت�س�د بديل"، خ�س�سه برمل�نيون ملن�ق�سة 

�سبل تقنني �ال�ستغلل �لطبي و�ل�سن�عي لنبتة �لقنب �لهندي.

امل�شدر : فران�س 24
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�تفق عدد من و�س�ئل �الإعلم �الأمريكية على �أن �لرئي�س �الأمريكي 
دون�لد ترمب يعي�س و�حدً� من �أ�سو�أ �أي�مه يف �لرئ��سة، بعد �لتطور�ت 

�لق�س�ئية �الأخرية �لتي �سهده�، �لثلث�ء 21 �أغ�سط�س/�آب 2018.

يف  ترمب  حلملة  �ل�س�بق  �ملدير  ملف  يف  جديدة  تطور�ت  وبرزت 
رئ��سي�ت 2016، بول م�ن�فورت، وحم�ميه �ل�س�بق، م�يكل كوهني.

�ملحلفني  هيئة  �أد�نت  فرجيني�،  بوالية  �الإ�سكندرية  حمكمة  ففي 
م�ن�فورت ب�رتك�ب ثم�نية جر�ئم م�لية.

�الأمريكي  للرئي�س  �ل�س�بق  �ل�سخ�سي  �ملح�مي  كوهني،  م�يكل  �أم� 
ب�رتك�ب  له  تعليم�ت  �أ�سدر  ترمب  ب�أن  �سهد  فقد  ترمب،  دون�لد 
جرمية برتتيب مدفوع�ت قبل �نتخ�ب�ت �لرئ��سة ع�م 2016 ل�سر�ء 

�سمت �مر�أتني تزعم�ن �أنهم� �أق�مت� علق�ت جن�سية مع �لرئي�س.

وتهّدج �سوت كوهني عدة مر�ت وهو يقر ب�لذنب يف ثم�ين تهم جن�ئية 
�ل�سريبي  �لتهرب  بينه�  ومن  م�نه�تن،  يف  �حت�دية  حمكمة  �أم�م 

و�الحتي�ل �مل�سريف، و�نته�ك�ت تتعلق بتمويل �حلملة �النتخ�بية.

اأكرث فرتات ترمب خط�رة
و�أف�دت وك�لة »�أ�سو�سيتد بر�س« �الأمريكية ب�أن »�لرئي�س ترمب يعي�س 
�أن »متت مت�بعة  �لرئ��سة خطورة«، بعد  �أكرث فرت�ته يف  و�حدة من 

�ثنني من �ملقربني من د�ئرته«.

�أن  �لتحليلية،  �ملق�الت  من  عدد  يف  �إن«،  �إن  »�سي  �سبكة  و�أوردت 
�لبيت  يف  �الأمريكي  �لرئي�س  و�سع  من  ُتعّقد  �الأخرية  �لتطور�ت 

�الأبي�س.

ل�سبكة  حديث  يف  توبني،  جيفري  �الأمريكي  �ل�سي��سي  �ملحلل  وق�ل 
»�سي �إن �إن«، �إنه منذ �سنو�ت طويلة، يعرتف م�سوؤولون قريبون من 

�لرئي�س الأول مرة ب�رتك�بهم جر�ئم م�لية يف �حلملت �النتخ�بية.

وت�س�ءل �ملحلل �الأمريكي: كيف ح�سل كوهني على �الأمو�ل �لتي دفعه� 
لل�سيدتني؟ وكيف ميكن �أن يقوم بهذه �خلطوة من تلق�ء نف�سه؟

هذه  يف  �لرئي�س  تورط  ثبوت  ح�ل  »يف  �إنه  �لقول  �إىل  توبني  وذهب 
�لثقة من  �لكونغر�س ب�سحب  �أن يقوم  �مل�لية، فمن �ملمكن  �جلر�ئم 

ترمب، و�إبع�ده عن �لرئ��سة«.

�أم� �سبكة »بلومربغ« ف�عتربت هي �الأخرى �أن »ترمب رمب� و�جه، يوم 
�لثلث�ء، و�حدً� من �أ�سو�أ �أي�م رئ��سته للوالي�ت �ملتحدة، بعدم� �أقر 
حم�ميه �ل�سخ�سي بتورطه يف جر�ئم م�لية، ويف نف�س �للحظة حتول 

مدير رئي�س حملته �لرئ��سية �ل�س�بقة �إىل جمرم مد�ن«.

حيث  �الأخرية،  �لتطور�ت  مع  �لكونغر�س  �أع�س�ء  من  عدد  وتف�عل 
ن�سر �ل�سين�تور �لدميقر�طي ريت�س�رد بلومنت�ل، من والية كونيتيكت، 
بي�نً� يقول فيه: »يبدو �لبيت �الأبي�س على نحو متز�يد وك�أنه م�سروع 
�إجر�مي مع �عرت�ف�ت مدير حملة �لرئي�س �ل�س�بق ترمب وحم�ميه 

�ل�سخ�سي �ليوم )�لثلث�ء(«.

 ترمب: و�شمة عار
ويف �أول ت�سريح له بعد �إد�نة م�ن�فورت، و�سف ترمب هذه �الإد�نة 

ب�أنه� »و�سمة ع�ر«.

و�أكد �أنه »ال علقة له مب� ق�م به م�ن�فورت«.

وق�ل ترمب، يف ت�سريح لعدد من و�س�ئل �الإعلم �الأمريكية، يف والية 
»وي�ست فريجيني�«: »م�ن�فورت مل ي�ستغل فقط معي، و�إمن� ��ستغل مع 

عدد من �مل�سوؤولني �ل�س�بقني«.

�لتدخل  حول  ب�لتحقيق�ت  له  علقة  ال  ح�سل  »م�  �أن  على  و�سدد 
�لرو�سي يف �النتخ�ب�ت، وال يوجد �أي تو�طوؤ مع رو�سي�«.

يف مق�بل ذلك، جت�هل ترمب �حلديث عن �عرت�ف�ت كوهني.

�شفقة مع الق�شاء
وك�ن »م�يكل كوهني«، قد تو�سل �إىل �سفقة مع �الدع�ء �لع�م، يقر 
بح�سب  �حلكم،  تخفيف  مق�بل  م�لية  جر�ئم  ب�رتك�ب  مبوجبه� 

و�س�ئل �إعلم حملية.

و�أف�دت »�أ�سو�سيتد بر�س«، �ليوم �لثلث�ء، �أن كوهني، �لذي ك�ن �أحد 
�أبرز �ملح�مني »�ملخل�سني« للرئي�س �الأمريكي، على حد و�سفه�، من 
�ملقرر �أن يقرَّ بتورطه يف تهم ت�سمل �الحتي�ل يف متويل حملت ترمب 

�النتخ�بية، و�الحتي�ل �مل�سريف، و�لتهرب �ل�سريبي.

ومل يت�سح م� �إذ� ك�نت �ل�سفقة تتطلب تع�ون �لرجل مع �لتحقيق�ت 
يف  �ملحتمل  �لرو�سي  �لتدخل  حول  �لعدل،  وز�رة  جتريه�  �لتي 

�النتخ�ب�ت �الأمريكية �لرئ��سية �ل�س�بقة.

امل�شدر : عربي ب��شت

هذه املرة تبدو قا�شية على ترمب.. الرئي�ش الأمريكي يعي�ش اأ�شواأ اأيامه يف
البيت الأبي�ش بعد اعرتاف ر�شمي ملحاميه ال�شخ�شي اأمام الق�شاء

املحامي ال�شابق للرئي�س الأمريكي دونالد ترمب، مايكل 
ك�هني ، يغادر املحكمة الفيدرالية

�لهجرة  �سي��س�ت  خطورة  من  كربى  �أمريكية  �سرك�ت  روؤ�س�ء  حذر 
و�سط  �الأمريكي،  �القت�س�د  على  تر�مب  دون�لد  �لرئي�س  الإد�رة 

�لنق�س �لكبري يف �سوق �لعم�لة يف �لوالي�ت �ملتحدة.

وح�س �مل�س�ركون يف منتدى "�لط�ولة �مل�ستديرة" لروؤ�س�ء �ل�سرك�ت 
يف ر�س�لة �إىل وزيرة �الأمن �لد�خلي �الأمريكية كري�ستني نيل�سن، يوم 
�الأخرية  و��سنطن  �لتفكري يف توجيه�ت  �إع�دة  �أم�س �خلمي�س، على 
�لتي �ألقت بظلل من �ل�سك على �الأو�س�ع �لق�نونية للعم�ل و�أحلقت 

�أ�سر�ر� بعملية ��ستقط�ب �ملو�هب وتوظيفه�.

وج�ء يف �لر�س�لة �أن "بع�س )�لعم�ل( �سينقلون ع�ئلتهم وي�ستقرون 
يف بلد جديد �إذ� ك�ن ب��ستط�عة �حلكومة يف �أي وقت ودون �إ�سع�ر �أن 

جتربهم على �ملغ�درة �لفورية، ويف كثري من �الأحي�ن دون تف�سري".

�لوظ�ئف  عدد  فيه  ي�سل  �لذي  �لوقت  يف  �أنه  �لر�س�لة  و�أ�س�فت 

�ل�س�غرة �إىل �أعلى م�ستوي�ته يف �لت�ريخ ب�سبب نق�س �ليد �لع�ملة، 
لي�س �لوقت من��سب �الآن ملثل هذه �لقيود.

وحمل روؤ�س�ء �ل�سرك�ت �إد�رة �جلن�سية و�لهجرة �لتي تخ�سع ل�سلطة 
خ�طئة،  �عتربوه�  متب�ينة،  قر�ر�ت  م�سوؤولية  نيل�سن،  كري�ستني 
من  للموظفني  مف�جئ  حرم�ن  �إىل  توؤدي  قد  �أنه�  من  حمذرين 

و�سعهم �لق�نوين بعد �أن مت �ل�سم�ح لهم ب�لعمل ل�سنو�ت.

الأزو�ج  �ملمنوحة  �لعمل  ت�س�ريح  �الإد�رة  �سحبت  �أخرى  ح�الت  ويف 
�لعم�ل �مله�جرين �لق�نونيني.

برن�مج  مبوجب  لهم  �ملرخ�س  �ملوظفني  على  �مل�س�كل  هذه  وتوؤثر 
و�ن.....  - "�أت�س 

امل�شدر : رو�شيا الي�م

روؤ�شاء �شركات اأمريكية كربى يحذرون ترامب من خطورة �شيا�شاته
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�لذك�ء  بتوظيف   - تقني  وغري  ع�دي  ك�سخ�س   - )ي(  تبد�أ  كيف 
�ال�سطن�عي و�ال�ستف�دة منه؟ ومل�ذ� يجب فعل ذلك ب�سرعة؟ 

�س�أجيب �أوال عن �ل�سطر �لث�ين من �ل�سوؤ�ل الأنه �الأهم. 
يف بد�ي�ت ظهور �لتلف�ز، ك�ن بع�س �لعج�ئز يظنون �أن �لن��س �لتي 
تظهر على �ل�س��سة ميكنهم روؤيتن� كم� نر�هم. ك�نت �لفكرة مثرية 
�ملمكن  من  ك�نت   - منهم  يهز�أون  �ل�سغ�ر  �ل�سب�ب  وك�ن  لل�سحك 
�ملب��سر  �لفيديو  حم�دثة  عن  م�ستقبلية  ��ست�سر�فية  فكرة  تكون  �أن 
�ملنت�سرة �الأن – ولكنه� يف ذلك �لوقت ك�نت موؤ�سر على جهل �أولئك 

�لعج�ئز ب�لتقنية وعدم ثقتهم ومعرفتهم به�. 
تخيل نف�سك تعي�س يف بد�ي�ت ع�سر �س�بق ح�سل به �خرت�ع جديد 
�أو حتى  بد�ي�ته  �لكمبيوتر يف  �أو جه�ز  �ألة جديدة )�سي�رة مثل  �أو 
وبد�أ  �ليومية(  حي�تن�  ن�ستخدمه� يف  �لتي  �لب�سيطة  �الأجهزة  بع�س 
�لع�مل كله يف �لتف�عل مع هذه �الأجهزة ولكنك مل تت�بعه� �أو تتف�عل 

معه� فم�ذ� �سيح�سل عند مو�جهتك لهذه �لتقنية؟. 
�لب�سري �ملكتوب وبعد  �لت�ريخ  �لتقنية �لذي مل ي�سبق يف  مع ت�س�رع 
فرتة ب�سيطة �ستجد نف�سك مت�أخر� يف ��ستيع�ب م� يح�سل و�سيكون 
منه�  و�ال�ستف�دة  �ملز�ي�  من  �لكثري  �ستخ�سر  وقطع�  �أ�سعب  �لت�أقلم 
خ��سة �إن ك�نت غري مكلفة ب�سكل كبري )كتكلفة �سر�ء ح��سب قبل 

ع�سرين �سنة مثل(. 
فهم  �أهمية  يزد�د  ف�ملو�سوع  ومر�هقني  �أطف�ل  عندك  ك�ن  �إذ�  �أم� 
الأنه  معه  و�لتف�عل  �ال�سطن�عي  �لذك�ء  مع  للتع�مل  �أكرب  بح�جة 

�سيكون جزءً� كبري� من م�ستقبلهم. 

للإج�بة عن كيفية �لتف�عل مع �لذك�ء �ال�سطن�عي ف�لبد�ية �ملقرتحة 
هي �أن تقتني �إحدى �ل�سم�ع�ت �لذكية �ملتوفرة يف �الأ�سو�ق و)غوغل 
هوم – �أم�زون �يكو – �أبل( ويت�سدره� – من وجهة نظري - غوغل 

هوم. 

هذه �ل�سم�ع�ت �لذكية �أو �مل�س�عد�ت �ل�سخ�سية �لتي يرت�وح �سعره� 
من 60 �ىل 70 دوالر تعمل على �لتق�ط �أو�مر حمددة و�إر�س�له� ملركز 
�لذك�ء �ال�سطن�عي �خل��س بكل �سركة �لذي يحلل �الأو�مر وتر�سل 

�لردود يف �أجز�ء من �لث�نية ملليني من �لب�سر. 

ثم  ب�سيطة  تف�علية  �أو�مر  بعدة  �ل�سخ�سية  �مل�س�عد�ت  هذه  بد�أت 
�أن  �مللحظ  ومن  �أمر   200 �ل  بتقديري  �الأو�مر  عدد  ح�لي�  جت�وز 
تطبيق�ت  تطوير  على  تعمل  �لتي  و�ل�سرك�ت  �جله�ت  مئ�ت  هن�ك 
�الآالف  لع�سر�ت  و�لتطبيق�ت  �الأو�مر  و�سول  �أتوقع  بحيث  �إ�س�فية 
�لذكية  �لهو�تف  �أجهزة  تطبيق�ت  هي  كم�  قليلة  �سنو�ت  خلل 

�حل�لية. 

�أخري� م�ذ� ميكن لهذه �الأجهزة �أن تفعل؟ وم� هي تلك �الأو�مر �لتي 
ميكن �إ�سد�ره� له�؟ 

يف م� يلي بع�سه� حيث ال يت�سع �ملج�ل ل�سرده� كله� هن�: 

منبه  �أو  دو�ء  تن�ول  �أو  عمل  موعد  �سو�ء  للتذكري  موعد  حتديد   -
ع�م، �الت�س�ل )به� ه�تف منف�سل عن ه�تفك VOIP(، �لبحث 
من  �لرتجمة  مو�سيقى،  ت�سغيل  معلومة،  �أي  عن  �ملب��سر  �ل�سوتي 
�الأجهزة  �أو  �الإ�س�ءة  �أو  �لتلف�ز  بت�سغيل  �لتحكم  لغ�ت،  عدة  و�إىل 

و�الأ�سهم  �لعملت  �أ�سع�ر  لذلك(،  �إ�س�ف�ت  )يلزمه�  �لكهرب�ئية 
ومعرفة �لتوقيت لكل دولة، م�س�بق�ت تعليمية للكب�ر و�ل�سغ�ر، طلب 
�ملحلية،  �لر�ديو  حمط�ت  ت�سغيل  �لطق�س،  ومعلوم�ت  �الأخب�ر  �أخر 
مطعم،  ب�أقرب  �الت�س�ل  �أو  حمل  الأي  �لعمل  �س�ع�ت  معرفة  طلب 
به،  و�الت�س�ل  ه�تفك  �أين  معرفة  �لطريق،  �زدح�م  مدى  معرفة 
��ستخد�مه ك�ألة ح��سبة �سوتية، فتح �لب�ب �أو �إقف�له )حتت�ج �أجهزة 

�إ�س�فية( وغريه� �لكثري مم� ي�ستحق جتربته ومت�بعته.

�لتع�مل مع هذه �الأجهزة منذ وقت مبكر �سيبني منطق معني عند 
كبري  ب�سكل  تنت�سر  عندم�  م�ستغرب�  �سيئ�  يجده�  ولن  �سن�  �الأ�سغر 
�أنه� �ستت�سل بكل �سيء حولن� ولن يكون  يف �مل�ستقبل �لقريب حيث 
هن�ك �أي مفر من �لتع�مل معه� يف ذلك �لوقت ولكن �لتع�مل �سيكون 

�إم� بخوف وتردد وجهل و�إم� بثقة ومعرفة وعلم. 

اأنت و الذكاء ال�شطناعي

حمم�د اجل�شري

               ملاذا يعد البي�ش الغذاء الأف�شل للحوامل؟                

ج�معة  �أجرته�  للجدل  مثرية  جديدة  در��سة  وجدت 
McMaster يف �أونت�ريو، �أن كمية �مللح �لتي يتن�وله� معظم 

�لن��س لي�ست �س�رة يف �لو�قع.

وتقول �لدالئل �الإر�س�دية �ل�سحية يف �لوالي�ت �ملتحدة وبريط�ني�، 
�إن تن�ول �أكرث من 0.75 ملعقة �س�ي من �مللح يومي�، يزيد خطر 
�الإ�س�بة بنوبة قلبية. ولكن �لدر��سة �جلديدة �ملن�سورة يف جملة 
Lancet، وجدت �أن تن�ول ملعقتني ون�سف )5 غر�م�ت( من 

�مللح، وهو معي�ر ملعظم �لن��س، �آمن وجيد.

وي�سري �لب�حثون �إىل �أن حملت �ل�سحة �لع�مة �لتي حتث �لن��س 
يف  �سرورية  تكون  �أن  ميكن  �ل�سوديوم،  ��ستهلك  خف�س  على 
�الأطعمة  من  �لكثري  ��ستهلك  يتم  حيث  �ل�سني،  مثل  دول 
�أوروب�  دول  معظم  يف  �سرورية  تكون  ال  قد  ولكنه�  �مل�حلة، 

و�أمريك� �ل�سم�لية.

وق�ل �لك�تب �لرئي�سي، م�رتن �أودونيل، �أ�ست�ذ �لطب �ل�سريري 
�مل�س�عد: "ال يوجد دليل مقنع على �أن �الأ�سخ��س �لذين ي�ستهلكون 
تلك  تخفيف  �إىل  يحت�جون  �ل�سوديوم،  من  متو�سطة  كمي�ت 

�لكمي�ت للوق�ية من �أمر��س �لقلب و�ل�سكتة �لدم�غية".

و�سملت �لدر��سة �لتي �أجر�ه� معهد بحوث �سحة �ل�سك�ن �لت�بع 
ترت�وح  �سخ�س�  و378  �ألف�   93 نحو   ،McMaster جل�معة 
�أعم�رهم بني 35 و70 ع�م�، وذلك ملدة 8 �أعو�م يف �ملتو�سط يف 

18 دولة.

�لقلبية  ب�الأمر��س  مرتبطة  خم�طر  هن�ك  �أن  �لب�حثون  ووجد 
متو�سط  يكون  عندم�  فقط  �لدم�غية،  و�ل�سكت�ت  �لوع�ئية 
��ستهلك �مللح �أكرب من 5 غر�م�ت يف �ليوم. ويوجد لدى �أولئك 
يومي�، خطر متز�يد من  �أكرث من 7 غر�م�ت  ي�ستهلكون  �لذين 
�لوف�ة  خطر  زي�دة  �حتم�ل  ج�نب  �إىل  قلبية،  بنوب�ت  �الإ�س�بة 

لدى مر�سى �سغط �لدم.

غر�م�ت   3 من  �أقل  �ل�سوديوم،  ��ستهلك  �نخف��س  ويرتبط 
يومي�، مع زي�دة خطر �الإ�س�بة ب�أمر��س �لقلب و�الأوعية �لدموية، 
وكذلك �رتف�ع خطر �لوف�ة ب�لن�سبة ملر�سى �رتف�ع �سغط �لدم.

ولكن، هن�ك �أخب�ر جيدة ب�لن�سبة الأولئك �لذين يتن�ولون كمي�ت 
كبرية من �مللح، تتمثل يف �حتم�ل �لق�س�ء فعلي� على �أي خم�طر 
نوعية  حت�سني  مت  ح�ل  يف  �ل�سوديوم،  لتن�ول  مر�فقة  �سحية 

�لنظ�م �لغذ�ئي.

امل�شدر : رو�شيا الي�م

درا�شة مثرية تك�شف حقيقة �شادمة عن امللح!

على  ق�در  وهو  �الأخب�ر،  عن�وين  جديد  "�سيرب�ين"  تهديد  �سدر 
 ،NetSpectre ستغلل معظم �أجهزة �لكمبيوتر، �ليوم، وي�سمى��

وفق خبري �إلكرتوين.
ب�لتهديد�ت  �لتوقع  مبج�ل  خبري  غوبين�ث�ن،  �سرير�چ  وكتب 
�الإلكرتونية، مق�اًل ج�ء فيه �أنه "مت �كت�س�ف NetSpectre موؤخرً� 
من قبل فريق من �لب�حثني �الأمنيني، هو �لبديل �جلديد عن ع�ئلة 

."Spectrum لهجم�ت �ل�سيرب�نية�
رق�ق�ت  مميز�ت  �إحدى  و��ستغلل  ب�لهجوم   Specter وتقوم 
�لت�سغيل وت�سمى speculative execution �لتي مت ت�سميمه� 
لكن  �ملركزية.  �ملع�جلة  وحدة  �أد�ء  حت�سني  �أجل  من  ب�الأ�س��س 
وب�ت  �مليزة.  هذه  ال�ستغلل  طريقة  طورو�  �الإلكرتونيني  �ملجرمني 
�أجهزة  ت�ستغله�، وتخدع  �لتي   Specter ب�إمك�نهم تطوير هجم�ت 

�لكمبيوتر وتعمل على ت�سريب �ملعلوم�ت �حل�س��سة.
مب�  خطرية   Spectre هجم�ت  من  �ل�س�بقة  �الإ�سد�ر�ت  وك�نت 
معه  ويحمل   ،NetSpectre تهديد  ظهر  �الآن  ولكن  �لكف�ية.  فيه 
�إمك�ني�ت هجومية جديدة، ت�سري �إىل �أنه على و�سك �أن ي�سبح �أكرث 

خطورة مم� يظهر عليه �اَلن.
ومف�تيح  �ملرور  كلم�ت  �إىل  �لو�سول  من  �لهجمة  خطورة  وتكمن 

�لت�سفري وغريه� من �ملعلوم�ت �حل�س��سة.

امل�شدر : العربية

تهديد اإلكرتوين 
خطري.. ي�شلبك كلمات 
املرور ومعلومات ح�شا�شة

الذكاء ال�شطناعي
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در��سة خمتلفة حول   18 نت�ئج  در��سة جديدة جمعت  وجدت 
�لطفل و��ستهلك بي�س �لدج�ج، �أن �لبي�س ميكن �أن يقلل من 

�حتم�الت �لوالدة �ملبكرة ويخفف �كتئ�ب �الأمه�ت.

 Network Health يف  �ملن�سورة  �لدر��سة،  هذه  وت�أتي 
�لربيط�نية  �حلكومة  تغيري  من  فقط  ع�مني  بعد   ،Digest

ن�س�ئحه� للن�س�ء �حلو�مل ر�سمي�.

�لتي  وودو�رد،  كورديلي�  �لتغذية،  و�أخ�س�ئية  �لك�تبة  وق�لت 
"�لبي�س يحوي حزمة  �إن  �الأخري،  �لتحليل  �إجر�ء  �س�ركت يف 
�أحد  ويعترب  للغ�ية،  حيوية  ومغذي�ت  �لربوتني  من  نظيفة 
�أثن�ء  �ل�سروري   ،D لفيت�مني  �لقليلة  �لطبيعية  �مل�س�در 

�حلمل".

و�أ�س�فت مو�سحة: "يحتوي �لبي�س �أي�س� على كمي�ت �سغرية 
من �الأحم��س �لدهنية طويلة �ل�سل�سلة )�ملوجودة يف �الأطعمة 

�لبحرية( �لتي �رتبطت بزي�دة وزن �ملولود، و�نخف��س خم�طر 
�لوالدة قبل �الأو�ن، وكذلك �حلد من �كتئ�ب �الأمه�ت".

كم� �أ�س�رت وودو�رد �إىل �لدور �له�م للحديد �ملوجود يف �لبي�س 
�أثن�ء �حلمل، وهي �لفرتة �لتي ميكن �أن تنخف�س فيه� م�ستوي�ت 

�حلديد يف �لدم لدى �لن�س�ء، م� يوؤدي �إىل �لتعب و�الإره�ق.

للبي�س،  �لغنية  �لغذ�ئية  �لرتكيبة  �أن  �إىل  �لدر��سة  وخل�ست 
�ملطلوبة  �الأ�س��سية  �لغذ�ئية  �لعن��سر  معظم  يوفر  �أنه  تعني 
B12 وD وحم�س  �أثن�ء �حلمل، مثل �حلديد و�ليود وفيت�مني 

�لفوليك و�لكولني.

�أكرث من %100  بي�سة و�حدة فقط حتتوي على  �أن  كم� وجدت 
من...

امل�شدر : رو�شيا الي�م

               ملاذا يعد البي�ش الغذاء الأف�شل للحوامل؟                

يعترب �سهر �أب )�أغ�سط�س( �سهر �لتوعية ب�أهمية �لر�س�عة �لطبيعية 
وت�أثريه� على �سحة �الأم و�لطفل على حد �سو�ء.

�لتي  و�لط�قة  �الأ�س��سية  �ملغذي�ت  جميع  على  �الأم  حليب  يحتوي 
�لفو�ئد  وب�سبب  حي�ته.  من  �الأوىل  �الأ�سهر  يف  �لر�سيع  يحت�جه� 
�ملر�سعة  �الأم  من  كل  �سحة  على  �لر�س�عة  به�  تعود  �لتي  �لعديدة 
 World" �لع�ملية"  �ل�سحة  "منظمة  تو�سي  �لر�سيع،  و�لطفل 
�لغذ�ء  هو  �الأم  حليب  يبقى  ب�أن   "Health Organization
بعده�  ومن  حي�ته،  من  �الأوىل   6 �لـ  �الأ�سهر  ملدة  للطفل  �لرئي�سي 
تو�سي ب�إدخ�ل �لغذ�ء �ل�سلب مع ��ستمر�ر �لر�س�عة �لطبيعية ملدة 

�سنة �أو �سنتني.

اأهمية حليب الأم:
يتن�وله  �لذي  �الأول  �لطبيعي  �لغذ�ء  يعترب  �الأم  حليب  �أو  �الأم  لنب 
ب�لط�قة،  �الأ�س��سية،  �لغذ�ئية  ب�لعن��سر  �لر�سيع، وهو غني  �لطفل 
وبكل م� يحت�جه �لطفل من مو�د مغذية للأ�سهر �لـ 6 )ن�سف �سنة( 
توفري ن�سف ح�ج�ت  �الأم يف  ي�ستمر حليب  كم�  �الأوىل من حي�ته، 
�لطفل �لغذ�ئية للن�سف �لث�ين من �ل�سنة �الأوىل، وتقريبً� ثلث هذه 

�الحتي�ج�ت �لغذ�ئية لل�سنة �لث�نية من حي�ة �لطفل.

و�ملعدية  �ملزمنة  �الأمر��س  من  �لطفل  بحم�ية  �الأم  حليب  ي�س�عد 
دور  �لطبيعية  للر�س�عة  �أن  كم�  ب�سرعة.  �الأمر��س  من  و�ل�سف�ء 
�لطفولية  �الأمر��س  من  ينتج  �لذي  �لر�سع  وفي�ت  عدد  من  ب�حلد 

�ل�س�ئعة ك�الإ�سه�ل و�اللته�ب �لرئوي.

اأهمية الر�شاعة الطبيعية ل�شحة الطفل:
الطفل: مناعة  • تق�ية 

ب�سبب �حتو�ء حليب �الأم على مركب�ت خ��سة )ال تتو�جد ب�حلليب 
و  ،Lactoferrine، Lysozyme كربوتين�ت  �ل�سن�عي( 

�لتي تعمل على  �مل�س�دة  �الأج�س�م  �أهم  Antibody sIgA وهي 
حت�سني �لفع�لية �ملن�عية للج�سم.

�ثبتت عدة در��س�ت �أن ن�سبة �الأمر��س �ملعدية يف �جله�ز �له�سمي 
�لذين  �الأطف�ل  لدى  مر�ت   5 بن�سبة  �أقل  ك�نت  �لطفولة  مرحلة  يف 
ب�أمر��س  ��س�بتهم  ن�سبة  �أن  كم�  �لطبيعية،  �لر�س�عة  ح�سلو� على 

معدية ب�جله�ز �لتنف�سي ك�نت �أقل ب %50.

اله�شمي: اجلهاز  • فعالية 
 Cortisol، Insulin يحتوي �أي�سً� حليب �الأم على هرمون�ت �لـ
وعلى   Glutamine، Taurine ك�ل  �الأمينية  �الأحم��س  وعلى 
عو�مل �لنمو ك�ل EGF �لتي تعمل على تنظيم تطور ومنو �جله�ز 

�له�سمي. 

�أثبت �لدر��س�ت �أن وجود �الأج�س�م �مل�س�دة Antibodies( بحليب 
)�لبلعم(   Macrophages �لـ  ووجود   IgG، IgA ك�ل  �الأم 

تعمل على تقليل خطر �الإ�س�بة ب�أمر��س �جله�ز �له�سمي. 

كم� �أن �عتم�د تغذية �لطفل على حليب �الأم يعمل على زي�دة تك�ثر 
�له�سم  عملية  ت�س�عد  �لتي  �جليدة  �جلر�ثيم  من  وهي   Flora �لـ 

.)Metabolism وعملية �ال�ستقلب

املزمنة: الأمرا�س  من  احلماية  الط�يل،  املدى  • على 
�لطبيعية  �لر�س�عة  �أن  على  �لعلمية  �لدر��س�ت  من  �لعديد  �أثبتت 
بعد  �ملزمنة  ب�الأمر��س  �الإ�س�بة  من  �الأطف�ل  حم�ية  على  ت�س�عد 
ك�نت  �لتي  �ل�سمنة  �أمر��س  �الأمر��س:  هذه  ومن  �ل�سنني.  ع�سر�ت 
�لطبيعية،  �لر�س�عة  على  �لذين ح�سلو�  �الأطف�ل  لدى  �أقل مبرتني 
�ل�سرط�ن  �أمر��س  �لدموية،  و�الأوعية  و�ل�سر�يني  �لقلب  �أمر��س 
ك�أمر��س  �ملن�عية  و�الأمر��س  �ل�سكري،  �أمر��س  �لدم،  ك�سرط�ن 

�حل�س��سية �ملختلفة و�لربو.

اأهمية الر�شاعة الطبيعية ل�شحة الأم:
ال�زن: اإنقا�س  على  • ت�شاعد 

وذلك ب�سبب �إفر�ز هرمون �لـ Oxytocin وتزد�د معدالت �إفر�ز 
�ال�ستقلب  عملية  �أن  كم�  �لر�س�عة،  فرت�ت  خلل  �لهرمون  هذ� 
تزد�د وتكون �الأم �ملر�سعة حترق مب� يق�رب �لKcal 5 00 �سعرة 
حر�رية( بعملية �لر�س�عة يف يوم و�حد. وتعمل �لر�س�عة �لطبيعية 

على تقلي�س �لرحم وت�سريع عملية �ل�سف�ء. 
• تخفيف معدالت �لتوتر و�الكتئ�ب �لوالدي:

 Prolactin، Oxytocin �لـ  هرمون�ت  لتحفيز  ذلك  يعود 
و�لذي �أثبت دورهم وت�أثريهم �ملب��سر على �جله�ز �لع�سبي.

• تقليل خطر �الإ�س�بة ب�الأمر��س �ملزمنة و�أمر��س �سرط�ن �لثدي 
و�ملبي�س:

�حلي�ة،  مدى  على  �ملر�سعة  �الأم  على  فو�ئد  �لطبيعية  للر�س�عة 
فهي حتميه� من �الإ�س�بة ب�أمر��س �ل�سمنة �ملفرطة، �أمر��س �لقلب 
و�الأوعية �لدموية و�أمر��س �لـ Cholesterol كم� �أنه� حتميه� 
من �الإ�س�بة ب�أمر��س �سرط�نية ك�سرط�ن �لثدي و�سرط�ن �ملبي�س، 

��ستن�دً� مل �أثبتته عدة در��س�ت.

ما هي الأغذية املنا�شبة للمراأة املر�شعة؟
مب� �أن حليب �الأم ي�ستمد طعمه من مذ�ق �الأطعمة و�مل�سروب�ت �لتي 
تتن�وله�، فعلى �الأم �ملر�سعة �البتع�د عن �مل�سروب�ت �لغنية ب�لك�فيني 
ك�لقهوة و�مل�سروب�ت �لغ�زية و�ل�سوكوال الأنه� قد ت�سبب توتر، تلبك�ت 
معوية، مغ�س و��سه�ل له� ولطفله�، كم� عليه� �البتع�د عن �الأطعمة 

�مل�سببة للمغ�س، للغ�ز�ت، وللنفخة ك�لزهرة و�مللفوف و�ملق�يل.

وعلى �ملر�أة �ملر�سعة تن�ول 5-6 وجب�ت يف �ليوم، 3 وجب�ت �أ�س��سية 
�لربوتين�ت،  من  بطع�مه�  �لتنويع  عليه�  كم�  خفيفة،  وجب�ت  و2 
 liter 2.5 لن�سوي�ت، �خل�س�ر و�لفو�كه، عليه� �سرب م� ال يقل عن�

من �مل�ء.

ريتا �شم�ئيل 
ماج�شتري بالتغذية واملعاجلة الغذائية 

Facebook: r.s_nutritionista
Instagram: r.s_nutritionista
Rita.n.samuel@hotmail.com

ريتا �شم�ئيل 
ماج�شتري يف التغذية واملعاجلة الغذائية 

فوائد الر�شاعة الطبيعية ل�شحة الأم والطفل!
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حملفني  هيئة  تقرير  ب�س�أن  �لف�تيك�ن  �سمت  ك�سر  طويل  بي�ن  ويف 
ق�ل  �إد�نة،  من  عليه  �نطوى  مل�  �الأمريكية  �لكني�سة  هز  �أمريكية 
"بجدية  �إن �لكر�سي �لر�سويل ي�أخذ �لتقرير  �ملتحدث جريج بروك 

كبرية".
عرب �لف�تيك�ن �خلمي�س 16 �أغ�سط�س / �آب عن "�خلجل و�الأ�سف" 
بن�سلف�ني�  بوالية  ك�ثوليك  ق�س�و�سة  قي�م  عن  �لنق�ب  ك�سف  بعد 
�سبعة  �ألف طفل على مد�ر  نحو  ب�العتد�ء �جلن�سي على  �الأمريكية 

عقود، متعهد� بتحميل �ملخ�لفني ومن وفر �حلم�ية لهم �مل�سوؤولية.
و�سدد على "�حل�جة لللتز�م" ب�لق�نون �ملدين، مب� يف ذلك �الإبلغ 
�الإلز�مي عن �النته�ك�ت بحق �لق�سر وق�ل �إن �لب�ب� فرن�سي�س يتفهم 
كيف �أن "تلك �جلر�ئم ميكن �أن تهز عقيدة �ملوؤمنني وروحهم" و�إن 

�حلرب �الأعظم �أر�د "��ستئ�س�ل هذ� �لرعب �مل�أ�س�وي".

وك�سفت هيئة حملفني كربى يوم �لثلث�ء عن نت�ئج �أكرب حتقيق على 
�الإطلق يف �النته�ك�ت �جلن�سية يف �لكني�سة �لك�ثوليكية �الأمريكية، 
�لق�سر  ��ستغلو�  �لوالية  يف  �لق�س�و�سة  من   301 �أن  بينت  و�لتي 
لق�س�و�سة  �أمثلة مروعة  �لتقرير  جن�سي� على مد�ر 70 ع�م�. وحوى 

ي�ستدرجون �الأطف�ل وي�ستغلونهم جن�سي�.

وت�ستحق  �إجر�مية  �لتقرير  يف  �ملو�سوفة  "�النته�ك�ت  بروك  وق�ل 
�ل�سجب من �لن�حية �الأخلقية. تلك �الأفع�ل �إمن� هي خي�نة للأم�نة 

�سلبت من �لن�جني كر�متهم وعقديتهم".

تتعلم درو�س� �سعبة من م��سيه� وجتب  �أن  �لكني�سة  "على  و�أ�س�ف 
حم��سبة �ملنتهكني ومن �سمح بحدوث �النته�ك�ت على �ل�سو�ء".

�إجر�ء  �إىل  �أمريكيني  �أ�س�قفة  دعوة  من  �س�ع�ت  بعد  بي�نه  وج�ء 

عن  مز�عم  يف  مدنيون  حمققون  ويدعمه  �لف�تيك�ن  يقوده  حتقيق 
��ستق�ل  �لذي  مك�ريك،  تيودور  �ل�س�بق  و��سنطن  ك�ردين�ل  �رتك�ب 
�ل�سهر �مل��سي، �نته�ك�ت جن�سية. ومل يرد �لف�تيك�ن ب�سكل مب��سر 

على طلبهم.
ق�ل  بعدم�  متوز  يوليو  يف  مك�ريك  ��ستق�لة  فرن�سي�س  �لب�ب�  وقبل 
م�سوؤولون كني�سيون �أمريكيون �إن �ملز�عم �لتي تتحدث عن �عتد�ئه 

جن�سي� على فتى عمره 16 ع�م� قبل نحو 50 ع�م� ذ�ت م�سد�قية.

امل�شدر : ي�رو ني�ز

الفاتيكان »َخِجل« من حتر�شات الق�شاو�شة اجلن�شية 
بالأطفال التحر�ش اجلن�شي بالأطفال

�أطلقت ج�معة Akron �الأمريكية م�سروع� يهدف �إىل م�س�عدة 
�ملجتمع�ت �ملت�سررة من �جلف�ف من خلل توفري مي�ه �ل�سرب 

�لنظيفة من �لهو�ء.

�لوزن  خفيفة  ن�نوية  �سبكة  من  يتكون  جه�ز�  �لب�حثون  وطور 
تعمل ب�لبط�رية، ميكنه� �لتق�ط م� ي�سل �إىل 10 غ�لون�ت مي�ه 

يف �ل�س�عة من �لهو�ء، حتى يف �الأم�كن �جل�فة.

�لكهرب�ئي  �لغزل  بوليمري�ت  �جل�معة  م�سروع  وي�ستخدم 
لـ"تقطري" �مل�ء من �لهو�ء. وتوفر هذه �لبوليمر�ت ذ�ت �الألي�ف 
للحجم،  ب�لن�سبة  �مل�س�حة  من  للغ�ية  ع�لية  ن�سبة  �لن�نوية، 
�أكرب بكثري من تلك �لتي توفره� �لهي�كل �لنموذجية و�الأغ�سية 

�مل�ستخدمة يف تقطري �ملي�ه.

على  �لهو�ء،  من  �ملي�ه  "حل�س�د"  �لع�دية  �لطريقة  وتعتمد 
��ستخد�م �سبك�ت �ل�سب�ب �ملكونة من �سبكة �لبوليثني �ملو�سوعة 

بني قطبني.

ويت�س�قط يف قو�رير  �ل�سغرية  �الألي�ف  �مل�ء على  ويتكثف بخ�ر 
جمهزة لهذ� �لغر�س.

وق�م �سينغ �سونغ جو�س وونغ، يف ج�معة Akron بوالية �أوه�يو 
يف �لوالي�ت �ملتحدة، ب�إن�س�ء م�دة جديدة مكونة من �ألي�ف ن�نوية 
تت�س�بك حول �أجز�ء من �لغر�فيت �ملو�سع، لتوفري م�س�حة ك�فية 
لتك�ثف �لقطر�ت، يف حني �أن �لغر�فيت يحفز �مل�ء على �خلروج 

من �مل�دة، عندم� يتم ح�سره� �أو ت�سخينه�.

ويقول وونغ �إن هذه �لطريقة ميكن �أن تنتج م� ي�سل �إىل 180 لرت� 
من �مل�ء، لكل مرت مربع يومي�. وب�ملق�رنة، ف�إن �لنظ�م �لتج�ري
امل�شدر : رو�شيا الي�م

طريقة مبتكرة

لمت�شا�ش املياه من الهواء!

ي�جنون )رويرتز( - تعتزم حمكمة يف مي�من�ر �إ�سد�ر حكم يف ق�سية 
�سحفيني من رويرتز �تهم� ب�حل�سول على وث�ئق ر�سمية �سرية.

ع�م�(   28( �أو  �سوي  وكي�و  ع�م�(   32( لون  و�  �ل�سحفي�ن  و�تهم 
بخرق ق�نون �الأ�سر�ر �لر�سمية، وهي تهمة ت�سل �أق�سى عقوبة عليه� 

�إىل �ل�سجن 14 ع�م�.

ين�ير  منذ  �لق�سية  يف  للنظر  جل�س�ت  ي�جنون  يف  �ملحكمة  وجتري 
يف  �ل�سرطة  من  �إثب�ت  و�س�هد  �ل�سحفي�ن  وك�ن  �لث�ين.  ك�نون 
�لق�سية ق�لو� يف �سه�د�تهم �إن �ل�سرطة ن�سبت لهم� فخ� ملنعهم� من 

تغطية �لقتل �جلم�عي مل�سلمي �لروهينج� �أو مع�قبتهم� عليه�.

�أوجن  مي�من�ر  زعيمة  على  متن�مية  �سغوط  و�سط  �حلكم  و�سي�سدر 
�س�ن �سو كي وحكومته� ب�سبب حملة �إجر�ء�ت �س�رمة بد�أه� �جلي�س 
�ألف من  يف �أغ�سط�س �آب �مل��سي. ومنذ ذلك �حلني، فر نحو 700 
لوك�الت  وفق�  �ملج�ورة  بنجلد�س  �إىل  ر�خني  والية  من  �لروهينج� 

�الأمم �ملتحدة.

و�تهم بع�س �جلنود ب�لقتل �جلم�عي و�الغت�س�ب و�حلرق يف حملة 
و�سفته� �الأمم �ملتحدة ب�أنه� ”منوذج مث�يل للتطهري �لعرقي“.

من  ع�سرة  بقتل  �أقرت  لكنه�  �ملز�عم،  هذه  معظم  مي�من�ر  وتنفي 
ك�ن  قرية  يف  �لبوذيني  و�ملدنيني  �لقو�ت  يد  على  و�لفتية  �لرج�ل 
�سحفي� رويرتز يجري�ن فيه� حتقيق� ��ستق�س�ئي� حني �ألقي �لقب�س 

عليهم�.

ويف �جلل�س�ت �لتي ��ستمرت ثم�نية �أ�سهر، �سهد و� لون وكي�و �سوي �أو 
ب�أن �ثنني من رج�ل �ل�سرطة �لتقي� بهم� قبل ت�سليمهم� وث�ئق ملفوفة 
ك�نون  دي�سمرب   12 يف  ي�جنون  يف  مبطعم  لق�ء  خلل  �سحيفة  يف 
�الأول. وق�ال �إن �سب�ط� يرتدون ملب�س مدنية زجو� بهم� يف �سي�رة 

بعد ت�سلمهم� �لوث�ئق مب��سرة.

ويف �أبريل ني�س�ن، �سهد �س�بط �ل�سرطة �لك�بنت موي ي�ن ن�ينج ب�أن 
�س�بط� كبري� �أمر مروؤو�سيه ب�إعط�ء وث�ئق �سرية �إىل و� لون من �أجل 

”�الإيق�ع“ ب�ل�سحفي.

تفتي�س  جرى  �إنه  �ملحكمة  �أم�م  �ل�سرطة  من  �آخرون  �سهود  وق�ل 
�ل�سحفيني من قبل رج�ل �أمن مل يكونو� على علم ب�أنهم� �سحفي�ن 

ووجدو� بحوزتهم� وث�ئق �سرية من م�سدر جمهول.

فيه  �ست�سدر  �لذي  �ليوم  نف�س  يف  �حلكم  ي�سدر  �أن  �ملقرر  ومن 
�أزمة  عن  تقريره�  �ملتحدة  �الأمم  من  مفو�سة  حق�ئق  تق�سي  بعثة 
عن  �سحفية  �إف�دة  �لدويل  �الأمن  جمل�س  و�سيعقد  �لروهينج�. 

مي�من�ر يف نيويورك.

�إعد�د عبد �ملنعم در�ر للن�سرة �لعربية - حترير ح�سن عم�ر

امل�شدر : رويرتز

حمكمة يف ميامنار �شت�شدر حكمها
يف ق�شية �شحفيي رويرتز

اأخبار متنوعة
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�جل�معة  دخول  مرحله  وبن�تن�  �بن�وؤن�  يبلغ  حني  �حلريه  تدركن� 
وكثري من� يجدون �نف�سهم ع�جزون عن �إ�سد�ء �لن�سح البن�ءهم 

يف �ختي�ر فرع �لدر��سة �لذي ينخرطون فيه . 
على  �سعب  هو  كم�  �لع�ئلة  على  �سعب  �لقر�ر  �ن  و�حلقيقه 

�لطلبة. 
و بحكم م� ع�ي�سه جيلن� يف بلد�نن� �الأ�سليه نح�ول دفع �الأبن�ء �ىل 
�ختي�ر �لفروع �لتي نعتقد �ن ع�ئده� �مل�دي هو �الأوفر يف �مل�ستقبل 

مم� يوفر الأبن�ءن� حي�ة رغيده. 
�م� هم وهن فيميلون على �الأغلب الختي�ر م� يو�فق هو�هم حتى 

لو مل يكن و�عد� من �لن�حية �مل�دية ، فم� �لعمل ? 
�حلقيقه �ن كل �لر�أيني لن يكون موفق� على �لغ�لب بل �سيعتمد 

على �حلظ و�ل�سدفة ، 
وقد تعلمن� من �مل��سي وجت�ربه �ن �لكثري ممن توقعن� لهم �لنج�ح 
�لب�هر ف�سلو� يف حي�تهم �لعمليه ، و�لكثري ممن توقعن� لهم �لف�سل 

حققو� جن�ح� ب�هر� يح�سدون عليه . 
�ن �حلل يف ر�أي خرب�ء �لتعليم يكمن يف عدم �لقر�ر �و �لتدخل 
يعني  ال  ولكن   ، نف�سه  تلق�ء  من  يقرر  �لط�لب  وترك  �الأهل  من 
ذلك �لتخلي عن �البن�ء و�لبن�ت برغم ح�جتهم وطلبهم للن�سح 

و�الر�س�د. 

ب�لطبع ال فم�ستقبل �بن�ءن� هو ��ستثم�ر حي�تن� �مل�دي و�لع�طفي 
وال يهون على �حد �ن يرى ذلك �ال�ستثم�ر يتل�سى يف �لهو�ء. 

طويل  تخطيط�  يتطلب  نتيجته  يف  و�الأ�سمن  �ال�سلم  �لطريق  �ن 
�مل�س�ر  ر�سم  يف  �الأهل  يبد�أ  �ن  يف  ويكمن   ، �لنظر  وبعيد  �ملدى 
�لط�لب  مت�بعة  �ن  �ي   ، �لط�لب  على  فر�سه  وبدون  �لبد�يه  من 
و�الجن�ز  �لر��سخ  ب�لعلم  وت�سليحه  �الوىل  �لدر��سية  �ل�سنه  من 
�مل�ستفي�س لتكوين ق�عده علميه ثق�فيه �سلبه ور��سخه يت�سلح به� 

�لط�لب نف�سه لتجنب �حلريه يف �الختي�ر يف �مل�ستقبل . 

لدخولهم  �الول  �لع�م  من  �الأبن�ء  حت�سيل  مت�بعة  �الأهل  على 
يعجز  لن  فمعظمن�  ذلك  عن  ب�الن�سغ�ل  �لتعذر  وعدم  �ملدر�سه 
عن مت�بعة مو�د �لط�لب يف �ملر�حل �الوىل ويجب �ن النبخل على 
��ستثم�ر  هم  ف�بن�وؤن�  �ن�سغ�لن�  درجة  بلغت  مهم�  بوقتن�  �بن�ءن� 

حي�تن�.

�ن �ملت�بعة تعني م�س�عدة �لط�لب وترغيبه يف ��ستذك�ر م� در�سه 
�ملو�د  �الجب�ر وحتبيب  وعدم  �لرتغيب  مع  �لدر��سة  مق�عد  على 
�لدر��سية �ىل �لط�لب حتى �ذ� م� �س�ر يف �ملرحلة �البتد�ئيه عدة 
�سنو�ت ت�سبح عنده �لقدرة و�لرغبة على مت�بعة نف�سه وتن�سقل 
ق�عدة  �ىل  ي�سل  حتى  ب�مل�سوؤوليه  و�ل�سعور  �ملت�بعة  ملكة  عنده 

علميه ي�ستند �ليه� يف �لقر�ر حني يحني موعده . 

كم� �ن �لرع�يه �ملدرو�سه و�مل�ستمره من �الهل و��سع�ر �لطلبه 
�نن� بج�نبهم عندم� يحت�جونن� له �هم �الثر على ��ستقر�رهم 
�لنف�سي و�لع�طفي مم� يفتح �م�مهم �ف�ق� ال ح�سر من �لتفوق 

و�مك�ني�ت �البد�ع.
هذ� �لط�لب لن يكون بح�جه �ىل �لكثري من �مل�سوره حني ي�سل 
�سيده�سن�  �نه  بل  يت�بعه  �سوف  �لذي  تقرير�الخت�س��س  �ىل 
�سيوفر  مم�  �الختي�ر  على  وقدرته  وملك�ته  عقله  برج�حة 
نح�سن  ومل  له  �خرتن�  لو  �مل�ستقبل  �لندم يف  من  �لكثري  علين� 
�الختي�ر حيث �ن �لقر�ر يتخذه �ل�سخ�س �لذي يتحمل نتيجته 
�مل�ستقبل وهو ال يفعل ذلك عن جه�له بل تنوير زودن�ه به  يف 

حني ك�ن بح�جه �ليه و�سيكون قر�ر� �س�ئب� �إن �س�ء�هلل. 

وليد عدا�س ا�شتاذ العل�م الفيزيائيه والكيميائية  القرا ر ال�شعب    
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�لع�مل  يف  ثق�يف  بت�ريخ  �مل�سروب�ت  من  غريه�  عن  �لقهوة  تتميز 
�أو  �ملّتة  �أو  �ل�س�ي  مثيًل يف  له  �أن جند  �لعربي/�الإ�سلمي ال ميكن 
غريه� من �مل�سروب�ت �الأخرى �لتي ج�ءت من موطنه� �الأ�سلي �إىل 
هذه �ملنطقة. ورمب� ك�نت طبيعة �مل�سروب و�لهيئة �لتي ك�ن ي�سرب 
و�جلد�ل  �لقهوة  من  �ملوقف  يف  �لو��سع  �الختلف  هذه  ور�ء  فيه� 

�لكبري �لذي ح�سل ب�سببه� و�لذي ق�ّسم �لفقه�ء خلل عّدة قرون.

مل يكن للقهوة �أن متر مب� مرت به من جد�ل �لتحليل و�لتحرمي لو 
�لذي  �ال�سم  غري  ��سمً�  منحوه�  �لنبتة  هذه  �إىل  �هتدو�  �لذين  �أن 
منحوه� �إي�ه، ف�لقهوة لغويً� هي ��سم من �أ�سم�ء �خلمر يف �جل�هلية 
فلم يكن للقهوة �أن تغري �لن��س مب� �أغرتهم من لهو يف جم�ل�سه� يف 
"بيوت �لقهوة" لو مل يكن �ال�سم  �الأم�كن �لع�مة �لتي ك�نت ت�سمى 

�لذي حملته يف�سي �إىل ذلك كله. 

يروي لن� �ملوؤرخ �لدم�سقي �بن طولون )ت942ه-1545م( �أول معلومة 
عن �سرب �لقهوة يف دم�سق مبن��سبة زي�رة ق��سي مكة و�سيخ �حلرم 
�بن �ل�سي�ء )ت942ه-1534م( لدم�سق فيه� فرتة من �لزمن. فقد 
�لكيزو�ين  علي  �ل�سيخ  عند  ذهب  �ل�سي�ء  �بن  �أن  طولون  �بن  ذكر 
ل�سم�ع �ملولد �لنبوي و�سرب مع �جلم�عة "�لقهوة �ملتخذة من �لنب"، 
ويعلق على ذلك ب�لقول "وال �أعلم �أنه� �سربت يف بلدن� قبل ذلك"، 
بن  حممد  بن  علي  �ل�سيخ  عن  طولون  �بن  حديث  هذ�  من  و�الأهم 
عر�ق نف�سه، �لذي ج�ء دم�سق �أي�سً� �سنة )947ه/1539م(، و�أ�سهر 

�سرب �لقهوة ف�قتدى به �لن��س وكرثت حو�نيته� يف ذلك �لوقت.

�لفع�لي�ت  من  �أمن�ط  ظهور  �أن  �إىل  �لت�ريخية  �لدر��س�ت  ت�سري 
�الجتم�عية �ملرتبطة ب�سرب �لقهوة يف ف�س�ء �ملدينة �لع�م يف �لع�مل 
دم�سق قبل ظهوره� يف �أوروب�، حيث ظهرت يف �لن�سف �الأول �لقرن 
�ل�س�د�س ع�سر حملت ع�مة جت�رية خلدمة �سرب �لقهوة، ويرجح 
�أن ظهور �ملق�هي يف دم�سق ك�ن يف �لن�سف �الأول من �لقرن �ل�س�د�س 

ع�سر.
�ملق�هي  وجود  ع�سر  �ل�س�د�س  �لقرن  يف  �ملوؤرخني  من  �لعديد  ذكر 
بوجود  تفيد  �لغزي  لدى  و��سحة  �إ�س�رة  وهن�ك  دم�سق،  يف  بكرثة 
"بيت للقهوة" يف حملة �ل�سويقة بدم�سق ق�م بفتحه وبيع �لقهوة فيه 
�ل�سيخ حممد �ليتيم قبل �سنة 976ه/1568م، كم� تك�سف �مل�س�در 
�ل�سوق  للقهوة" يف جو�ر  "بيت  ببن�ء  ب��س�  �لو�يل دروي�س  عن قي�م 
�لذي �أن�س�أه �سنة 980ه/1572م بدم�سق قرب �جل�مع �الأموي، وذلك 

يف �إط�ر وقفه �ل�سخم �لذي ��ستمل على حم�م وقي�س�رية وج�مع. 
�أو �سوق �الأور�م  وهن�ك مك�ن معد لطبخ �لقهوة يف �سوق �ل�سب�هية 
�لذي  �ل�سخم  �لوقف  �إىل  983ه/1574م  �سنة  �أ�سيف  �لذي 
-985( دم�سق  يف  وجوده  خلل  ب��س�  �سم�سي  �أحمد  �لو�يل  �أن�س�أه 

962ه/1550-1554م(.
ب��س� )ت1020ه/1611م(  �لو�يل مر�د  �ل�سنو�ت �للحقة ق�م  ويف 
�أثن�ء وجوده بدم�سق )1001-1004ه/1592-1595م( ببن�ء مقهى 
قرب  وقفه  �سمن  �لربيد  ب�ب  عند  �أن�س�أه  �لذي  �ل�سوق  جو�ر  يف 
�مل�سجد �الأموي. وتدل وثيقة حتمل ت�ريخ �لع�م 1004ه/1596م على 
دينية،  من�س�آت  على  مق�ٍه  ثلث  �أوقف  ب��س�  �سن�ن  دم�سق  و�يل  �أن 

�سوق  �الأول يف  �لقهوة  بيت  �أنه� حتدد موقع  �لوقفية  و�ملهم يف هذه 
�لعم�رة و�لذي اليز�ل موجودً� يف دم�سق، و�لث�ين يف �سوق �ل�سن�نية، 
بينم� �أن�س�أ �لث�لث يف خ�ن عيون �لتج�ر، �لذي ك�نت تق�سده �لقو�فل 
الأهميته �لتج�رية الأنه ك�ن يفرتق منه �لطريق �لق�دم من دم�سق �إىل 

�جت�هني: �لقد�س جنوبً� وم�سر غربً�.

ب�سرب  �ملتعلقة  �الجتم�عية  �ملم�ر�س�ت  �ملق�هي  هذه  �س�همت  وقد 
�لتقطيع  وحتى  �ملجتمع،  يف  �لطبقية  �لفو�رق  ب�ن�سه�ر  �لقهوة 
�لعمر�ين �لذي مّيز حملت �الأعي�ن عن �لع�مة، بد�أ ب�لتل�سي بعد 
�لقهوة  �سرب  على  جتتمع  �لتي  �الجتم�عية  �ل�سر�ئح  �أ�سبحت  �أن 
طبق�ت  من  خليط  �سمن  �لعمر�ين،  �ملك�ين  �لتمييز  �إط�ر  خ�رج 
و�الأغني�ء،  �لفقر�ء  بني  �أو  و�لع�مة،  �الأعي�ن  بني  متيز  ال  �ملجتمع 

�الأمر�ء و�لفقر�ء وك�فة طبق�ت �ملجتمع.

بيوت القهوة يف دم�شق

بقلم الباحثة املهند�شة: هال ق�شق�س

تاآلف الأرواح
قد تلتقي ب�إن�س�ن الأول مرة يف حي�تك،

وبعد دق�ئق ت�سعر ب�أنك عرفته منذ زمن،

وقد تعي�س طو�ل حي�تك مع �إن�س�ن يف بيت و�حد،

ثم تكت�سف بعد �سنو�ت طويلة �أنك مل تعرفه �أبد� ! �الإن�س�ن �لغريب 
لي�س هو �الإن�س�ن �لذي مل تق�بله من قبل،

و�إمن� هو �الإن�س�ن �لذي ق�بلته ومل تعرفه،

وحتدثت معه ومل تفهمه، وع�ست معه �زددَت به جهًل. 

يزيده�  رمب�  �سرهم..  يك�سف  وال  �لب�سر  �ألغ�ز  يحل  ال  �لزمن 
تعقيدً� �أو غمو�سً� �أو �إبه�مً�..

ر�أيت  �لقن�ع  نزعت  ف�إذ�  وجهه  على  قن�عً�  ي�سع  �لن��س  بع�س 
وجهه �حلقيقي !!

 .. �آخر  وجدت  قن�عً�  نزعت  ف�إذ�  �أقنعة،  جمموعة  ي�سع  و�آخر 
يحدث �أن ترى �إن�س�نً� تختلف عنه يف كل �سيئ،

وبعد دق�ئق من �للق�ء، تذوب كل هذه �لفو�رق وتختفي،

وت�سعر �أنك تقرتب منه وهو يقرتب منك فكرً� �أو م�س�فة �أو�سعورً� 
�أو فهمً�،

ت�سمع �لكلم�ت قبل �أن ينطق به�،

ت�سحك للنكتة قبل �أن يقوله�،

تقتنع ب�لر�أي قبل �أن ي�سرحه،

ثم ال ت�سدق عينك �أن هذ� �أول لق�ء بينكم�،

هذ� �لوجه لي�س غريبً� عّني،

هذ� �ل�سوت م�ألوٌف على �أُذين،

 ف�الأرو�ح تت�س�فح قبل �الأيدي وقبل �لعيون ..

�إّن �الإن�س�ن �جتم�عيٌّ بطبعه، فهو مييل �إىل �الختلط، و�أن يقيم 
يحدث  ف�الإن�سج�م  معهم،  ين�سجم  من  مع  �جتم�عية  علق�ت 
و�لبيئة  و�لتق�ليد  و�لع�د�ت  ب�الأفك�ر  معه  نت�س�به  من  مع  ع�دة 
و�مليول، ولكن �أحي�نً� جند �أنف�سن� �أنن� �جنذبن� الأُن��ٍس �أو تن�فرن� 
منهم من �أول نظرة �أو حديث، فكم� هن�لك من يحّبك بل �سبب، 

هن�لك �أي�سً� من يكرهك بل �سبب..

�أحي�نً� ُتعَجب روحك بروح �إن�س�ن، وت�سعر مب�س�عر ال تعرف له� 
ب، وت�سعر ب�سعور  تف�سريً� وال جتد له� �سببً�، �سوف تبت�سم بتعجُّ
�أو  مبوقف  بينكم�  جمع  �هلل  �إّن  وجد�نك،  ويد�عب  قلبك  مي�زج 
�حلديث  ن�ستح�سر  و�مل�س�عر جتعلن�  �ملو�قف  هذه  موقع غريب، 
�لنبوي �ل�سريف " �الأرو�ح جنود جمندة فم� تع�ون منه� �ئتلف، 

وم� تن�كر منه� �ختلف "

ال  �الإن�س�نية،  �لعلق�ت  و�أرقى  �أ�سمى  من  �الأرو�ح  جت�ذب  �إّن 
خليل  جرب�ن  يقول  معتقد�ت،  وال  مظ�هر  وال  م�سلحة  يحكمه� 
�لذين  �لن��س  �أجهل  م�   " �الأرو�ح  وتلقي  تو�فق  عن  جرب�ن 
�إّن �ملحبة �حلقيقة  ت�أتي ب�ملع��سرة �لطويلة،  �أّن �ملحبة  يتوّهمون 

هي �إبنة �لتف�هم �لروحي "

�إّن ��ستمر�ر �لعلق�ت �لن�جحة ب�حلب و�ل�سد�قة �سببه� �لت�آلف 
قرن  ن�سف  �أو  ربع  زوج�ن  يعي�س  قد  �سحيح،  و�لعك�س  �لروحي 
يجمع  روحي  ت�آلف  �أّي  دون  ولكن  و�ملودة  �لع�سرة  م�سمى  حتت 

بينهم�.

�ملج�ملة  من  كثري  �أو  قليل  على  �أحي�نً�  �حلي�ة  .جتربن� 
و�لدبلوم��سية، ولكن علين� �أال ُنتِعَب �أرو�حن� وجنربه� على �لعي�س 
و�النخر�ط مع من ال ي�سبه �أرو�حن�، فتجد نف�سك بني �سر�ع مع 
ن�سمع  ال  لكي  نتج�هلُه  �أو  �ل�سبب،  تدرك  وال  �لوقت  �أغلب  ذ�تك 

�أنني و�سدى �أرو�حن�..

فلنح�فظ على �أرو�حن� كم� نح�فظ على �أملكن� �أو �أطف�لن�، فهي 
�أم�نة من خ�لقن� ..... 

اإعداد فاطمة خ�جة
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زياد الره�جني: الرجل الذي �سنع م�ؤ�س�سة طارق بن زياد العاملية 
البداية  ال�س�ري على  ال�ساب  دلياًل على قدرة  نف�سه  يعترب   ،TBZ

من ال�سفر وال��س�ل اإىل العاملية.

من دار م�ستاأجرة ي�سكنها اأهله الذين كان�ا يعي�س�ن حياًة ب�سيطة، بداأ 
حياته عاماًل يف مطبعة دار الطباعة احلديثة يف املنطقة ال�سناعية 
عند احلاج علي الغالييني "الزلت اأق�ل له: يامعّلمي..وه� يذّكرين 
باأنني كنت مهتمًا باالآلة، وي�مها قال له خرباء اأملان، عندما كنت يف 
ال�سابعة ع�سرة من عمري، هذا ال�ساب له م�ستقبل، الأّنه يحب االألة 

ويهتم بها".

�سافر اإىل ال�سع�دية كعامل طباعة، ثم اأ�سبح رئي�سًا الأحد االأق�سام 
اأ�سهر. ومن  �ستة  بعد  ب�سكل كامل  املطبعة  ثم م�س�ؤواًل عن  ب�سرعة، 
فيها  ذكر  بها،  حتتفظ  �سقيقته  الزالت  ر�سالة  الأهله  كتب  هناك 
ثم  امل�ستقبل"  اإىل  اأنظر  الزمن  جدار  على  "اأقف  التالية:  العبارة 
�سرح لهم حلمه بتاأ�س�س مطبعة كربى يف �س�رية. وعندها قرر الع�دة 
اإىل البلد، م�سممًا على تاأ�سي�س مطبعة ول� باآلة واحدة يف البداية، 
"وفعاًل قمت بذلك، فكانت البداية مع اأحد االأ�سدقاء، حيث ا�سرتكنا 

ب�سراء مطبعة باآلة واحدة يف ببيال يعمل عليها ثالثة عّمال".

الع�سامي  ال�ساب  هذا  اأجراها  التي  اجلدوى  درا�سات  اأّول  كانت 
عن  ي�مها  لي�ساأل  العديل،  الق�سر  اإىل  الذهاب  قرر  حني  لل�س�ق، 
عدد الزيجات التي تتم يف دم�سق و�س�احيها. يق�ل: "وجدتها ع�سرة 
اآالف يف ال�سنة، فقدرت اأن كل زواج يلزمه مائة بطاقة ملدع�ّي الفرح، 
فمعنى ذلك اأنني �ساأ�سنع ملي�ن بطاقة، وهذا مافاجاأ �سريكي الذي 
اتهمني �ساعتها باجلن�ن وانف�ّس عن �سراكتي، لكنني كنت م�سّرًا 
اأمام  جدًا  ب�سيطًا  الرقم  واأ�سبح  االأوىل،  بطاقة  امللي�ن  فاأجنزت 

مئاآت املاليني من البطاقات التي ننتجها االآن".

اإىل وزير ال�صناعة
ياأ�سف زياد الره�جني اأن: م�ؤ�س�سة طارق بن زياد ت�سّدر الأكرث يف 
الع�سرين دولة يف العامل، ولديها مئاآت الفروع يف اأوروبا، كما اأ�سبح 
لها فروعًا �سناعية يف اأندوني�سية وم�سر، هذه امل�ؤ�س�سة التي �سّدرت 
الأوروبا واأمريكا وتعر�س منتجاتها على التلفزي�ن االأملاين اأكرث من 
�ستة �ساعات يف االإ�سب�ع، مل يفّكر  مّرة وزير ال�سناعة اأو االقت�ساد 
اأن يزورها تكرميا ملا قد!مته ال�سم �س�رية، ومل يقرر وزير االإعالم 
ي�مًا اإر�سال وفد لت�س�ير مراكزنا يف اخلارج وعلى ح�ساب ال�زارة 

كمبادرة من حك�مة هذا البلد ملن يرفع ا�سمها عاليًا.

خّف�س  الأّنه  تكرميه  مت  �س�ري  �سناعي  "كم  الره�جني:  ويت�ساءل 
عام  منذ  اأننا  تعلم  " هل  وي�سيف:  معينة"؟  �سلعة  امل�ست�ردات من 
فرح  بطاقة  اأي  البلد  اليدخل  باأن  عهدًا  اأنف�سنا  على  اأخذنا   1982
اأخذه   دوالر  كل  ن�سرتجع  اأن  اأنف�سنا  اأمام  تعّهدنا  كما  م�ست�ردة، 

االأوروبي�ن لقاء اال�سترياد، واأن نعّ��سة بع�سرة، وهذا ماح�سل.

بها،  �سمع  باأّنه  لقال  �سركتنا  عن  ال�سناعة  وزير  "ل��ساألت  ويق�ل: 
لكّنه هل يعرف حجمها واأنها متتد على 12 األف مرت مربع، واأن فيها 
مئاآت العّمال، واأّن اأكرث من خم�سني باملائة من امل�سممني والر�سامني 
يف مدينة دبي لالإعالم هم خريج� طارق بن زياد وعلى مدى خم�سة 
يف  دخلهم  و�سل  من  زياد  بن  طارق  خريجي  ومن  عامًا  وع�سرين 

مدينة دبي االإعالمية اإىل 30 األف دوالر يف ال�سهر.

حكاية اال�صم
بداية اال�سم الذي حملته ال�سركة من ا�سمه )زياد(. كان اأ�سدقاوؤه 
اال�سم  على  وت�سميتها  ال�سركة  هذه  تبّني  فقرر  طارق،  اأب�  ينادونه 
اللقب الذي ينادونه به. ويق�ل: ازداد مت�سكي باال�سم ب�سبب املعنى 

الذي حمله من عزمية وت�سميم القائد االإ�سالمي طارق بن زياد.

غري اأّنه الينكر اأّن هذا اال�سم ت�سبب يف حدوث اإ�سكاالت وردود اأفعال 
اأيل�ل، ما  اأحداث 11  بعد  ازدادت  واالأمريكان،  االأوروبيني  قبل  من 

TBZ .ا�سطّر العتماد اال�سم اجلديد

على  يعتمد  الأّنه  يدخله  بلد  كل  يف  ح�س�ره  يثبت  اال�سم  هذا  كان 
التي  الره�جني: من اخلطط  يق�ل  لل�س�ق.  وجادة  درا�سة حقيقية 
�سن�ات،  للخ�سارة وملدة ثالث  اأعطي فر�سة  اأنني  اقت�ساديًا  اأّتبعها 
واأعتربها تخطيطًا ا�سرتاتيجيًا. وهذا ماح�سل معي يف م�سر، فبعد 
بعدها  ثم ف�جىء  امل�سري،  �سريكي  ان�سحب  �سن�ات  خ�سارة ثالث 
ا�سم  قيمة  قّدرت  متخ�س�سة،  عاملية  �سركة  اأن  الرابعة  ال�سنة  ويف 

TBZ  وملدة ثالث مرات متتالية بـ 4 ماليني و900 األف دوالر.

اإىل وزير االقت�صاد
العاملية التعني كمية الت�سدير، لكّنها تعني اأن تك�ن م�ؤثرًا يف الذوق 
العاملي ويف ال�س�ق العاملي، فالذي اخرتع ربطة العنق مل يكن يت�سّ�ر 

اأن كل العامل �سيلب�سها كما يق�ل اأب�طارق.

ومن ب�سماته على الذوق العاملي يق�ل: "مثاًل طّ�رنا بطاقات الهاند 
اأوروبا، فاأ�سبحنا الرقم واحد يف  التي ي�ستغلها املتقاعدون يف  ميد 
تط�ير هذه البطاقات بالتعاون مع املتقاعدين واأ�سحاب االحتياجات 
م�ّحدة،  اأ�سبحت  بحيث  االأفراح،  بطاقات  طّ�رنا  كما  ة،  اخلا�سّ

وم�سري  وخليجي  �س�ري  بني  االأذواق  بتنّ�ع  متن�عة  كانت  اأن  بعد 
واأجنبي.

دعمًا  ي�سّجل  الره�جني  زياد  فاإّن  العامل،  مع  جتربته  خالل  ومن 
لل�سناعة من كثري من دول العامل، يف�ق ماعليه ال��سع يف �س�رية. 
ويق�ل: "احلك�مة ت�سعى جاهدة لردم الهّ�ة مع امل�اطن، ليك�ن اأكرث 
�سفافية يف اإعطاء املعل�مات، لكنها لالأ�سف الزالت من جهة اأخرى 
ميزانيات  لدينا  فمثاًل  �سادق،  غري  اأّنه  على  ال�سناعي  مع  تتعامل 
-2003 اأع�ام  يف  اأننا  تثبت  دولية،  حما�سبة  �سركات  من  معتمدة 

2004-2005 عانينا من خ�سائر حقيقية، لكّن حك�مة بلدي رف�ست 
التي نعمل فيها اعتمدت  االأخرى  الدول  اأّن  االعرتاف بها، يف حني 
تقرير اخل�سارة، بل اإن ه�لندا قدمت لنا ح�سمًا من �سرائب ال�سنة 

القادمة ب�سبب اخل�سارة.

فيه  جتاوز  الذي  ال�قت  يف  العجلة  نخرتع  اأن  نحاول  الزلنا  ويق�ل: 
العامل املراحل التي ت�قفنا عندها والزلنا نناق�س اإمكانية الت�سارك 

مع احلك�مة يف اتخاذ القرارات.

ويعطي مثااًل اآخر على عدم ال��س�ل اإىل نتيجة مع اجلهات الر�سمية 
"من البديهيات"، وي��سح: منذ  يف االأم�ر التي ي�سميها الره�جني 
�سبع �سن�ات واأنا اأنا�سل مل��س�ع ال�سماح باإ�سترياد االآالت التي يزيد 
عمرها عن خم�س �سن�ات، فكيف �سيقنعني وزير االقت�ساد اأّنه يريد 
التي  االآالت  ا�سترياد  مينع  وه�  ال�سناعة،  اأمام  من  العقبات  اإزالة 
يزيد عمرها عن خم�س �سن�ات مربرًا ذلك باأّنه اليريد حت�يل البلد 
يف  العملة  طباعة  اآالت  اأّن  فيه  نعلم  الذي  ال�قت  يف  �سكراب،  اإىل 
�س�رية وكثري من دول العامل رغم ماتتطّلبه من دّقة اليقل عمرها عن 
خم�سني عامًا، وكذلك اأحيانًا ي�ستغرق بناء االآلة احلديثة وتركيبها 
اأكرث من ثالث �سن�ات، وكثري من االآالت يزيد عمرها عن مائة �سنة 

ويتم تط�يرها على اأر�س ال�اقع.

ورغم اأنني قابلت معظم امل�س�ؤولني ومل ن�ستطع ك�سناعيني اأن نقنع 
احلك�مة بهذه البديهية التي المثيل لها يف الدول العربية والعاملية، 

فكيف �سن�ستطيع اإقناعهم يف االأم�ر اجل�هرية.

امل�صدر : مر�صل من قبل ال�صيد زياد الرهوجني اإىل موقع 
وجريدة اأيام كندية

ق�صة املليون الأوىل
من بطاقات طارق بن زياد والو�صول للعاملية

ال�صناعي ال�صوري العاملي زياد الرهوجني
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عامر ف�ؤاد عامر
ترتدد جملته �الأخرية، �لتي نطق به� �أثن�ء ود�عي له على ب�ب بيته، يف 
ذ�كرتي، وج�ءت بعد �أن قلت له: "مب�ذ� تو�سيني �ليوم؟"، ف�أج�بني 
موؤكدً�: "عندم� �أموت، قّل للن��س ال تبكو� عليه، بل قولو� �هلل يرحمه، 

لقد ع�نى كثريً� يف حي�ته، وتعّذب".

مع  �نت�س�ٍر  على  �لفرتة  تلك  يف  مينه"  "حن�  �لكبري  �لرو�ئي  ك�ن 
�حلر�ك،  من  بعده  يتمكن  لن  �سلٌل  ب�أنه  �لطّب  قّدره  �لذي  مر�سه، 
�سيٌء  �أم�مه  يقف  ال  �لذي  �الإن�س�ن  جعلته  لديه  �لتحّدي  ط�قة  لكن 
ع�سلت  يدّرب  ك�ن  �أنه  �للق�ء  �أثن�ء  يل  �سرح  فقد  قو�ه،  ليوهن 
من  فيه  متّكن  ليوٍم  م�ستعّدً�  �الأخرى،  تلو  و�حدًة  ويحركه�  ج�سمه 
�لنهو�س جمددً�، و�مل�سي، ومز�ولة �لن�س�ط�ت ك�فة، وهذ� م� جعله 
ُيقبُل على ب�ب بيته ليفتح ب�به وي�ستقبل ز�ئريه بنف�سه. ي�سيف �أي�سً� 
�أنه لط�مل� �أكد لزوجته، رحمه� �هلل، على فكرة �أن �جل�سد �لب�سري 
مُيكن �لتحكم فيه، وال ميكن ت�سليمه للمر�س مهم� ك�ن �سديدً�، وهو 
بذلك ك�ن ي�سّجعه� كي تتغلب على مر�سه� �لذي �أتعبه� و�سيطر على 

ج�سمه�.

على  مت�مً�.  مينه" وجهه  "حن�  �لرو�ئي  يقطنه  �لذي  �لبيت  ي�سبه 
�سطح �خلز�نة تر�كمت ُحزم �الأور�ق وم�س�ريع رو�ئّية، وهن�ك �أكد��ٌس 
من �الأور�ق و�لكتب �ملُغلفة ب�لن�يلون، وهن� يح�سر يف ب�يل �ل�سوؤ�ل: 
�أم� ز�ل لدى �الأديب حن� مينه �ملقدرة على تنظيم �أور�قه، وفرده�، 
�ل�سخ�س  هو  ومن  �لت�سعني،  �سنو�ته  عرب  �سّجله�  معلوم�ٍت  وجمع 
و�لق�س��س�ت  �الأور�ق،  من  �لكم  هذ�  كّل  �حتو�ء  من  يتمّكن  �لذي 
�لورقّية و�لدف�تر و�لكتب، هل هن�ك من ي�س�عده �أم �أن �سديقً� ي�أتي 
لريتب له هذه �الأمور، �لتي يريده�، وين�وله م� يحت�جه منه�، ومن 

معلوم�ته�؟!

يب�غتني بحديثه و�أن� �أجول بب�سري يف زو�ي� �لغرفة �لتي جل�سن� فيه� 
معً�: "يوم �لب�رحة تعبت كثريً�، وك�ن �سديقي "�أبو �أحمد" موجودً�، 
ومل يرتكني الأنه خ�ف علّي، لكنني �أجربته على �لذه�ب �إىل بيته، 
ف�أن� �أريد �أن �أو�جه �ملوت وحيدً�، وبقّوٍة ومن دون خوف، ثّم م�ست 
جديد،  من  �ل�سم�س  �أنو�ر  وبزغت  �الأخرى،  تلو  �لو�حدة  �ل�س�ع�ت 
ومل �أمت". ك�نت نه�ية حديثه مرفقة ب�سحكة كبرية وع�لية، تلته� 
�سحك�تي �أن� و�مل�سّور �لذي ر�فقني يف هذه �لزي�رة. ثّم نظر �إيّل من 
جديد، وق�ل: "وجوهكم م�سيئة، ف�أن� م�سرور بوجودكم، لرمب� �هلل 

�أط�ل يف عمري يومً� و�حدً� الأر�كم".

جنيب  �ل�سهري  �لرو�ئي  عنه  ق�له  مب�  ر�أيه  عن  �ل�سوؤ�ل  يل  يخطر 
حمفوظ، �حل��سل على ج�ئزة نوبل للآد�ب ع�م 1988، بعد علمه 
ب�أن �لرو�ئي حن� مينه قد تر�سح لنيل هذه �جل�ئزة مع نه�ية ت�سعين�ت 
"حمفوظ" عّلق  ب�أن  �لعربّية  �مل��سي، فقد ذكرت �ل�سح�فة  �لقرن 
�إىل  ي�سري  مينه  حن�  �لرو�ئي  لكن  فعًل.  نيله�  "مينه" ي�ستحق  ب�أن 

�أن نت�جه �لرو�ئي وجتربته �لذ�تّية يف ع�مل �لرو�ية �أغنى مم� �أنتجه 
�ال�سكندرّية  بني  تنقلته  يتعدى يف  �لذي مل  ع�مل جنيب حمفوظ، 
و�لق�هرة، فك�نت حي�ته مقت�سرًة على تلك �لبقعة �جلغر�فّية فقط، 
�أخط�ر  وج�به  و�ملتو�سط،  �الأطل�سي  مي�ه  يف  و�أبحر  �س�فر  هو  بينم� 
كثرية، كرب�ٍن مغ�مر يف بق�ع كثرية من �الأر�س. ت�سّرد وو�جه وع�نى، 
�جلغر�فية  وم�س�حته  �لكبرية،  و�لتجربة  �خلربة  من  بزو�دة  وع�د 
تلك، منحته روح �ملغ�مرة و�لغنى، فك�نت كت�ب�ته متنوعًة �أكرث. فه� 
�أجريً� يف عّدة  "��ستغلت حلقً�، وعملت  هو يردد )بعيون د�معة(: 
مهٍن، وكنت بح�رً�، �أبحرت يف �ملحيط �الأطل�سي ن�هيك عن �لبحر 

�ملتو�سط، لقد تغرّبت كثريً�، و�أكلت �لغربة مني".

يقودن� �حلديث طو�عية للعمل �لرو�ئي �جلميل "نه�ية رجل �سج�ع" 
�لتي ُتعدُّ قفزًة نوعّيًة للّدر�م� �ل�سورّية، بعد �أن مّت حتويله� �إىل م�سل�سٍل 
تلفزيوين حمل نف�س �ال�سم، لل�سين�ري�ست "ح�سن م يو�سف" و�ملخرج 
"جندت �إ�سم�عيل �أنزور"، وال �سّك �أن قّوة �لرو�ية و�أهميته� �سّكلت 
عن�سرً� ب�رزً� يف �أهمّية جن�ح �مل�سل�سل و�سهرته �لكبرية، وك�ن ال بّد 
لن� من �لتطّرق لهذه �لتجربة �جلميلة، وعنه� حتّدث �الأديب "مينه": 
�أبط�له�  من  تلفزيوين  م�سل�سل  �إىل  �ملُحّولة  �لرو�ية  هذه  "�سنعْت 
ومن  و"�لكثريين،  زيد�ن"،  �أمين  مثل:  �لدر�م�،  ع�مل  يف  جنومً� 
بينهم �بني "�سعد مينه" �لذي ك�ن �س�ّبً� �سغريً� حينه�، وم� �أذكره 
�الآن وم� لفتني كثريً� هو م�سهد كيفّية قطع ذيل �حلم�ر، فقد خّدرو� 
�حلم�ر كي ال ي�سعر ب�الأمل ويوؤذي من حوله، وقد ك�ن م�سهدً� جميًل 
ب�لكحول  �حلم�ر  د�وو�  وقد  كثريً�  بن�ءه  يف  �جتهدو�  تنفيذه،  �أثن�ء 
بعد قطع ذيله، ومنحو� �س�حبه �مل�ل تعوي�سً�". ك�ن ي�سف كّل ذلك 
مبحّبة وفرح و�سع�دة ويقول بني كّل جملة و�أخرى: "�هلل ير�سى عليك 
ي� �سعد"، ثّم ت�بع: " كتبت �ل�سح�فة �مل�سرّية عن م�سل�سل "نه�ية 
رجل �سج�ع" �أكرث مم� كتبت �ل�سورّية، وقد ُعر�س �مل�سل�سل يف م�سر 
مرتني يف ذلك �لوقت، ومن �ملعروف عن �مل�سريني �س�بقً�، �أنهم ال 

يعر�سون �سوى �مل�سل�سلت �مل�سرّية فقط".

تكررت �لتجربة من جديد يف �تخ�ذ رو�ية �أخرى من رو�ي�ت "حن� 
مينه" لتكون م�سل�سًل تلفزيونّيً� يف م�سل�سل "�مل�س�بيح �لزرق" عن 
�لرو�ية نف�سه� وك�نت من �إخر�ج فهد مريي. لكن يف �ل�سينم� �ل�سورّية 
�الأمر ك�ن مغ�يرً� فقد تعددت �لتجربة �ل�سينم�ئّية مع رو�ية "مينه" 
يف �إط�ر حتويل �لرو�ية لفيلم �سينم�ئي طويل، وك�نت �لتجربة �الأوىل 
على  �لزبيدي" �ملُعتمد  "قي�س  للمخرج  "�لي�زريل" 1974  فيلم  مع 
ة "�أكي��س �لرمل" �سمن جمموعة "�الأبنو�سة �لبي�س�ء". ثم ج�ء  ق�سّ
فيلمي "�ل�سم�س يف يوم غ�ئم" 1985 و"�آه ي� بحر" 1993 للمخرج 
"حممد �س�هني" �مل�أخوذ�ن عن �أ�سهر رو�ي�ته "�ل�سم�س يف يوم غ�ئم" 
و"�لدقل"، وفيلم "بق�ي� �سور" 1999 للمخرج "نبيل �مل�لح" لرو�ية 
بنف�س �ال�سم �أي�سً�، و�آخر �لتج�رب ك�نت "�ل�سر�ع و�لع��سفة" 2014 

للمخرج "غ�س�ن �سميط" �أي�سً� عن رو�ية حتمل �ال�سم نف�سه.

م�ست حلظ�ت �للق�ء ب�سرعة، وتزدحم ذ�كرتي ب�لكثري من �حلديث 
�ليوم  و�أجد نف�سي  �لتي طرحه� �الأديب حن� مينه يومه�.  و�ملف��سل 
غري ق�در على و�سعه� جميعه� �أم�م �لق�رئ، و�سيكون لهذه �الأفك�ر 

وقته �مل�ستقبلي لن�سره� كّله� يف جمموعٍة و�حدة. 

يف ح�شرة الروائي الكبري حنا مينه ...
ت الغربة منه كثريًا فكان الرّبان املغامر اقت�شّ
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من  تنتزعني  الأنه�  غ�لبً�  �أم�ر�سه�  ممت�زة  روحية  ري��سة  �لت�أمل 
وتطلقني  ب�ل،  على  تخطر  ال  �أم�كن  يف  وتنزهني  ومك�ين  ج�سدي 
من ع�مل �لفيزي�ء و�مل�دة �إىل ف�س�ء ال متن�ه من �ل�سف�ء و�لده�سة، 
على �أمل �أنه� بعد مترين طويل �ستفتح عيني �لث�لثة )�أي ب�سريتي(. 
يخرجني �لت�أمل من كل م�دي�ت �حلي�ة �إىل ع�مل �ملعجز�ت. ب�لن�سبة 
جنوم  فتتلأالأ  ع�س�ه�  حترك  �لتي  �لطيبة  �لعر�فة  مبث�بة  هو  يل 
�ل�سحر،  �خلي�ل وتخفيني يف ع�مل �سحري. نحن حقً� يف ع�مل من 
يف كون من �لط�قة حتكمه ظ�هريً� قو�نني �لفيزي�ء، لكنه يف جوهره 
�إبد�ع ب�إعج�ز. �أحب كثريً� م�س�هدة �لكرة �الأر�سية على غوغل �أو يف 
تتل�سى  و�لت�سغري  �لتكبري  م�سهد  وبتكر�ر  �ليوتيوب  فيديو  مق�طع 
�أر�قب  و�أ�سعر بنف�سي يف �سومعة ع�لية  �الأر�س  مق�طع �س��سعة من 
منه� �لن��س وم�سرية �حلي�ة. ومع كل ت�سغري للأر�س �أ�سعر كم �أن 
�الإن�س�ن وكل �إجن�ز�ته على �الأر�س �سغري جدً�. وب�لعك�س حتت �ملجهر 
ت�سبح �لنملة �ل�سغرية عملقة. وبت�سخيم �سوته� ي�سبح ك�لبوق! ال 
يتعلق �ملو�سوع ب�حلجم ولكن �أعينن� حمدودة �لروؤي� و�آذ�نن� حمدودة 
�ل�سمع �سمن نط�ق- تب�رك �خل�لق. �أذكر مت�مً� �أنني عند مت�بعتي 
الأحد م�س�هد برن�مج وث�ئقي يدعى بـ "رب �لعج�ئب" �أذهلني م�سهد 
ب�أخرى  مق�رنة  �سم�سن�  م�سهد  ثم  �ل�سم�س،  بحجم  مق�رنة  للأر�س 
�ل�سلة، ثم م�سهد  �أم�م كرة  �ل�سغري  �لدبو�س  �لكون كر�أ�س  يف هذ� 
�لن�سيج �لكوين... ثم ت�س�ءلت بعجب كم يبلغ حجم كل �لن�سيج �لكوين 
و�ل�سمو�ت �أم�م خ�لقه� �لذي �أخربن� ب�أنه� - جم�زً�- مطوية بيمينه 
يوم �لقي�مة؟ كل �مل�س�ءالت ق�دتني �إىل نتيجة مده�سة. �الإن�س�ن �سيد 
�الأر�س معمره� ومدمره�، حمدود ج�هل مهم� تعلم ومت�سلط مهم� 
تهذب وب�سريته حم�سورة مثل حو��سه، و�أن �خل�لق �لذي نفخ �لروح 
يف �الأر�س وخملوق�ته� �أعط�ن� من �حلو��س و�ملقدر�ت م� يكفي الأد�ء 

وظيفتن� ودورن� على �الأر�س. 

�أن�س�ر حركة  من  ل�ست  و�أن�  �أبدً�  متن�ق�س؟  ب�أن كلمي  تعتقد  هل 
�لنعمة  ظ�هريً�  تبدو.  كم�  لي�ست  �الأمور  لكن  " �للغوية.  "�لهدمية 

نعمة، لكنه� قد تكون يف �لو�قع نقمة. يف �لقدمي ك�نت �أجمل فتي�ت 
�لقبيلة تخت�ر قرب�نً� للآلهة، فك�ن يف جم�له� �سبب موته� �ملبكر. قد 
تكون �مليزة يف �ل�سيء هي عيبه، كح�ل �أحد �أهم �ل�سب�ب يف �أمريك� 
ولد بدون �أطر�فه �الأربعة، وحقق �جن�ز�ت يف هذه �حلي�ة �أكرث ممن 
ولدو� ك�ملي �لهيئة ف�أ�سبح من ملهمي �سب�ب �لع�سر. قد يكون يف 
�ليتم  �أو  �لفقر  يقولب  وقد  للإن�س�ن.  در�س  و�أح�سن  �أف�سل  �ملحنة 
�أكرث  كح�ل  ب�لعط�ء  كله�  و�الإن�س�نية  ليغمره  �أحدهم  قلب  �لقهر  �أو 
فكم  مف�سدة،  �أكرب  �لرث�ء  يكون  وقد  و�لقدي�سني.  و�الأولي�ء  �الأنبي�ء 
من ر�بح للج�ئزة �الأوىل يف �لي�ن�سيب تدمرت حي�ته و�أ�سرته كله� 
ب�سبب �مل�ل. وقد يكون �أحد �لدع�ة �لدينيون من �أن�س�ر �ل�سيط�ن. 
�لذ�ت.  لكنه� علمتني �سد�قة  �سب�بي  �آملتني يف مطلع  �لوحدة  ولعل 
و�أخريً� قد يقودن� �لت�أمل �لع�سو�ئي )�إن مل يكن حتت �إ�سر�ف من هو 
�سليع فيه( �إىل �جلنون. فكم من مت�سوف فقد عقله ومنطقه �أثن�ء 

رحلت �لت�أمل. 

ي�سور لن� بع�س �لدع�ة ب�أن �لطريق �إىل �جلنة وعر وح�فل ب�الأ�سو�ك. 
حتى �إذ� م� �هرتئ ج�سد �ل�س�عي �إليه� على �لطريق و�سله�، ووجد 
فيه� م� حرمه على �لطريق، وي�ست�سهدون على ذلك ب�أقو�ل من كتبهم 
و�أتب�عه يف  فيهم  �لو�حد  وعليه مي�سى  و�أقو�ل عظم�ئهم،  �ملقد�سة 
لو  �الأبدية يف �جلنة. لكن م�ذ�  �ل�سع�دة  �مل�زوخية بحثً� عن  طريق 
�عتقد هوؤالء ب�أن �ل�سع�دة ك�منة يف �لطريق �إىل �جلنة، الأن �س�لكه 
�أواًل يتحرر من �مل�دي�ت �لتي تكدر عليه حي�ته، ثم �إن �لكت�ب يعرف 

من عنو�نه و�جلنة تعرف من طريقه�؟ 

ينق�سن� �لكثري من �لوعي �الجتم�عي و�لديني و�الأدب �لذي ندعي 
الإحدى  �أ�سكو  كنت  عملي  بد�ية  يف  �ملنطق.  وكذلك  �أ�سح�به  �أنن� 
�سديق�تي من روتني �لعمل �جلديد وهي تعمل يف نف�س �الخت�س��س 
�إال  ن�أكله�  ال  �للقمة  بعب�رة:  ف�ج�أتني  �سكو�ي  على  وتعليقً�  �ملكتبي، 
ي�  �أجبته�:" �أظنك  ثم  دق�ئق  ب�سع  �أجفلني كلمه�  ب�لدم!  مغم�سة 

�أنت  ق�سيتن�  الأن  لغوية ع�سبية  �إع�دة برجمة  �إىل  بح�جة  عزيزتي 
�أحد  موقف  مرة  ف�ج�أين  كذلك  ت�سفني"  كم�  در�مية  لي�ست  و�أن� 
�حلرية   " بقوله:  �سوري�  يف  �لد�خلية  �مل�س�كل  بد�أت  حني  �ل�سب�ب 
حمر�ء " و "�إكليل �حلرية م�سرج بدم�ء �ل�سهد�ء". ك�ن هذ� �ل�س�ب 
مغرتبً�- يعني بعيدً� عن �س�حة �الأحد�ث، وك�ن مهتمً� جدً� لتحري�س 
�ل�سب�ب يف �لد�خل على �لثورة وبذل �لدم�ء، وقد يدفع لق�ء ذلك م� 
ف��س عن ح�جته لب�سعة �أ�سهر على �أال تطول، وعلى �أن يبقى و�أ�سرته 
مبد�أه  يعي�س  �أن  �أجل  من  ميوتون  من  على  يتفرج  �الأم�ن  د�ئرة  يف 
وكثري من  �مل�سلمني  �لعلم�ء  بع�س  �أي�سً� كيف رجم  و�آملني  �لدموي. 
�لعو�م �أحد �لدرر يف ع�سرن� �حلديث هو �لدكتور و�لعلمة �لبوطي 
)رحمه �هلل( �لذي ن�دى �لن��س �أن تكون على قلب و�حد و�أن تتقي 
قدر  �س�حب  وهو  قدره،  من  و�سخرو�  ب�طًل  عليه  ف�فرتو�  �لفتنه، 
عظيم. غري �أن �أكرث م� �سدمني هو من يطلق على �جلنود �ل�سوريني 
�ل�سرف�ء �لذين يرف�سون قتل �ملو�طنني �لعزل لقب �خلونة �ملن�سقني! 
فح�ولت  حًل  له�  �أجد  مل  لكني  �الأوىل  �لدرجة  من  مع�دالت  هذه 

م�س�ركتك به� �أيه� �لق�رئ علك تفعل.

�نقلب  هل  و�للزم�ن،  �للمك�ن  نقطة  من  جمددً�  �الأر�س  ت�أملت 
مد�ره� وم�س�ره�؟ مل�ذ� �إذ� �نقلبت فيه� كل �ملو�زين؟ 

�مللتقى  هذ�  يف  �ليوم  لهذ�  �الأفك�ر  من  جعبتي  يف  م�  كل  فرغت   
مك�ين  �إىل  الأعود  عنه  �أنف�سل  وجدتني  حلظة  ويف  �الفرت��سي. 
ج�ل�سة �أم�م �أكو�م �لعقود. زميلتي �ل�سينية غ�رقة يف �ل�س��سة، و�أن� 
بعد �سرود طويل يجب �أن �أكمل ح�ستي من �لعمل لهذ� �ليوم، ولذلك 

�أ�سطر لرتككم �أيه� �لرف�ق على �أمل لق�ء قريب.

على ملتقى الطرق اجلزء احلادي ع�شر

�سن مفتي م�سر �ل�س�بق، �ل�سيخ علي جمعة، هجوم� ح�د� على رئي�س �الحت�د �لع�ملي لعلم�ء �مل�سلمني، 
يو�سف �لقر�س�وي، ب�سبب تغريدته �الأخرية حول مو�سم �حلج يف �لع�م �حل�يل.

وق�ل جمعة، يف حديث ل�سحيفة "عك�ظ"، م�س�ء �أم�س �الأربع�ء، �إن فتوى �لقر�س�وي "مرفو�سة"، م�سري� 
�إىل �أن وجود �أكرث من 2.5 مليون ح�ج من �ستى بق�ع �الأر�س دليل على "مدى �سغف �لع�مل �الإ�سلمي 

ب�أد�ء �لركن �لـ5 من �أرك�ن �الإ�سلم".

و�سدد جمعة، ح�سب �ل�سحيفة، على "حرمة ت�سيي�س �حلج و�إث�رة �لنز�ع�ت فيه"، معترب� �أن �لقر�س�وي 
"ينفذ �سي��سة �لنظ�م �لقطري بن�سر كلم�ت ال متت الأر�س �لو�قع ب�سيء و�إمن� هي دعو�ت تخريبية و�أنه 

يح�ول ��ستخد�م �لدين خلدمة �ل�سي��سة".

�لروحي  �لزعيم  ب�أنه  �الأم  بلده  يتهم يف  و�لذي  قطر  �ملقيم يف  �مل�سري  �لد�عية  �لقر�س�وي،  وت�سبب 
و�سجة  ب�أزمة  �الأخرى،  �لدول  من  وعدد  و�ل�سعودية  م�سر  يف  �مل�سلمني" �ملحظورة  "�الإخو�ن  جلم�عة 
كبريتني �إثر تغريدته �الأخرية �لتي ق�ل فيه�: "هذ� �حلج لي�س هلل تع�ىل ح�جة فيه. �هلل غني عن �لعب�د، 

و�إذ� فر�س عليهم فر�ئ�س ف�إمن� ذلك ليزكو� �أنف�سهم ولريتقو� يف.....

امل�شدر : رو�شيا الي�م

جمعة ي�شن هجوما حادا على القر�شاوي اإثر تغريداته حول احلج
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حممد البكري
�هل بكم جميع� يف �جلزء �لث�ين من �سل�سلة �لتو��سل �لفع�ل وي�سرين 
تقدمي �ملفيد يف كل جزء. هذ� �جلزء يتن�ول مو�سوع� مهم� نو�جهه 
يف  ب�نف�سن�  نعرف  كيف  ب�لنف�س.  �لتعريف  وهو  �ليومية  حي�تن�  يف 
�ملدر�سة؟ يف �لعمل؟ يف موؤمتر؟ كلن� نتعر�س ملو�قف حمرجة عندم� 
يطلب من� �ن نعرف عن �نف�سن� لذ� هي� نتعلم مع� كيف نعرف عن 

�نف�سن� وكيف نتجنب بع�س �ملو�قف �ملحرجة. هي� بن� ننطلق! 
�سنبد� من �حدى �مل�س�كل �لتي تو�جهن� وهي : م�ذ� نقول؟ ال �عرف 
و�سعرت  �مل�س�كل  هذه  بع�س  و�جهت  �نني  �خفيكم  ال  �تكلم!  عم 
ك�سر  من  متكنت  �مل�ستمر  ب�لتدريب  ولكن  �لفكرة.  من  ب�الرتب�ك 
ح�جز �خلوف لذ� �ن� و�ثقة من قدرتكم على ك�سر �خلوف لديكم. 
عن  ��سطر  خم�سة  من  ق�سرية  نبذة  ح�سرو�  جد�،  ب�سيط  �حلل 
و�سه�د�تكم  وهو�ي�تكم  �خت�س��سكم  عن  فيه�  تتكلمون  �نف�سكم 
هذه  بحفظ  قمتم  �آن  وغريه�.  �لعلمية  و�هتم�م�تكم  �لعلمية 
ن�سيحة:  تلتقونه.  �سخ�س  لكل  ت�سميعه�  من  ف�ستتمكنون  �لنبذة 
قد  �ال�س��سية  �لنبذة  لكم!  م�ستمع  �ول  هي  �ملر�آة  تكون  �ن  ميكن 
تكون على �ل�سكل �لت�يل: ��سمي جنى طيفور �سورية كندية ومقيمة 
يف مدينة مي�س�س�ج�. تخرجت من برن�مج �مل�ج�ستري من ج�معة 
تورنتو و�طمح للو�سول لدرجة �لدكتور�ة. هذه نبذة ب�سيطة ولكن 

�ستختلف من �سخ�س الخر. 
ثانيا، نحن كب�سر نتحدث لكي نرد ال لكي نتعلم. �ملعنى �نن� ن�ستمع 
للكلم كي نفكر برد من��سب �ال �نن� عندم� نقوم بذلك نفوت فر�سة 
وللخرب�ت  وللمع�ين  للفك�ر  ت�ستمعو�  �ن  ح�ولو�  و�لتقدم.  �لتعلم 
بع�س  ت�سجلو�  �ن  �ي�س�  ب�مك�نكم  �سغري.  دفرت  يف  و�سجلوه� 
�مللحظ�ت عم� �سمعتم ��س�فة ال�سم�ء �ملتحدثني ومو�سوع �حلديث 
مم� ي�سهل عليكم فر�س �لتحدث معهم من دون �حر�ج �و �رتب�ك. 

على  حولكم  يحدث  مل�  يقظني  وكونو�  جيد�  ��ستعدو�  ثالثا: 
�ليكم  �بت�س�مة ب�سيطة وم�سية و�ثقة كفيلة بلفت �النظ�ر  �لدو�م. 
�لن��س. من ن�حية �ال�ستعد�د، ال  �لتحدث مع  كم� وحتفزكم على 
ب�مك�نكم  �هد�فكم!  حتقيق  �سبيل  يف  جهد�  تدخرو�  وال  تتدردو� 
مثل �ح�س�ر ن�سخة من �لربن�مة للطلع على ��سم�ء �ملتحدثني 
للحديث  �ملن��سبة  �الوق�ت  �يج�د  ميكنكم  كم�  �ليوم  ومو��سيع 
ك��سرت�حة �لقهوة و��سرت�حة �لغد�ء. لو �ردمت �لتحدث مع �سخ�س 
نبذتكم  على  تتدربو�  كي  معهم  �حلديث  فر�س  �قتن�سو�   ، معني 
�وال وكي تك�سرو� ح�جز �خلوف ث�ني�. كلم� ح�ولتم هذ� �كرث كلم� 

تقدمتم ��سرع و�جتزمت �خلوف و�الرتب�ك. 
�للق�ئ�ت  بع�س  يف  �حي�ن�  بذك�ء!  �جتم�عية  حلقة  كونو�  رابعا: 
�لتعرف على بع�سهم �سو�ء عن  �و �ملوؤمتر�ت يطلب من �حل�سور 
�ي�كم  �لط�والت.  �ثن�ء جلو�سهم على  �و  �ملتنوعة  �الن�سطة  طريق 
مل  و�ال  �لعلق�ت  بع�س  تكوين  يف  يرغب  �جلميع  الن  و�الرتب�ك 
يكن �حد ليح�سر. لذلك ثقو� ب�نف�سكم وبقدر�تكم وتكلمو� ب�سكل 
ب�سخ�س  تلتقون  فلرمب�  جيد�  و�ن�ستو�  مب�لغة  دون  من  طبيعي 
به.  حتملون  �نتم  عمل  مي�ر�س  �و  �الخت�س��س  نف�س  يف  يدر�س 
�مللحظ�ت  لت�سجيل  وقلم�  �سغري�  دفرت�  معكم  �حملو�  ن�سيحة: 

لكي ي�سهل عليكم �لتو��سل مع �الخرين. 
هذه بع�س �لن�س�ئح �لتي �ستمهد لكم �لطريق وكل م�  واخريا: 
عليكم فعله هو �لتدريب �مل�ستمر. �نظرو� حولكم و�سغلو� عقولكم 
الن �لتو��سل يحت�ج جلر�أة وذك�ء ومم�ر�سة و�حي�ن� يجب �ن ترمو� 
�نف�سكم يف �لبحر كي تتعلمو� �ل�سب�حة! يف ع�مل �ملح�دثة عليكم 
هي�  ذهب.  من  طبق  على  ت�تي  ال  �لفر�س  الن  �لفر�س  ب�قتن��س 

لنك�سر ح�جز �خلوف ونركب �مل�ستحيل! 

املجتمع  يف  ال��ف��ع��ال  ال��ت��وا���ش��ل 
ك���ي���ف ن����ع����رف ب��ان��ف�����ش��ن��ا؟ 
اَل  تعّلَ م��ن  على  ع��اٍل  ال��ُع��اَل  �شبيُل 
متكنا لأم��ر  �شعي  يف  ج��ّدَ  م��ن  و 
ى للّثَ ��ج��م  ال��ّنَ روؤي���ة  ي��ا  ال��ّثُ راأي���ت 
ممكنا زال  ما  عب  ال�شَّ لأّنَ  ذاك  و 

و�أرجع �لعلم�ء �ل�سبب يف �ل�سمنة �ملفرطة وطلب �لطع�م �لد�ئم، �إىل 
خلل �أو تعطل يف جني "MMP-2"، يثري �الإح�س��س �لد�ئم ب�جلوع 

ويوؤدي ب�س�حبه �إىل �ل�سمنة.

و�كت�سف �لب�حثون �أن �ل�سبب �لرئي�سي لل�سمنة يعود خللل يف �جلني 
)�ملورثة( �لذي ين�سط �إنت�ج �لليبتني منظم عملية �لتمثيل �لغذ�ئي، 
�لذي يدخل �إىل منطقة حتت �مله�د عرب جمرى �لدم )حتت �مله�د: 
�سطح  على  �لربوتين�ت  مع  يتف�عل  حيث  �الأي�س(،  عملية  ي�سبط 

�خللي� �لع�سبية.

و�أظهرت حت�ليل �ملر�سى �لذين يع�نون من �ل�سمنة �ملفرطة ولديهم 

خلل يف جني "MMP-2"، وجود كمية كبرية من �لليبتني يف �لدم 
مق�رنة ب�الآخرين.

�ملورثة  ن�س�ط  قمع  من  �لتجربة  نه�ية  يف  �لور�ثة  علم�ء  ومتكن 
�لليبتني يف �لدم وعودة  �إىل تخفي�س ن�سبة  �أدى  "MMP-2"، م� 
طبيعته�،  �إىل  �مله�د  حتت  م�  منطقة  يف  �لع�سبية  �خللي�  عمل 

وهذ� م� يوؤدي �إىل كبح ميل �الإن�س�ن �إىل �الإفر�ط يف تن�ول �لطع�م.
ومثبط  عق�ر  �إيج�د  على  �لنت�ئج  هذه  ت�س�عد  �أن  �لعلم�ء يف  وي�أمل 

خ��س )م�سرف على �لتف�عل(، يع�لج �مل�س�بني ب�ل�سمنة �ملفرطة.

امل�شدر: ليف. رو

اك��������دت جم����م����وع����ة دول����ي����ة 
م�������ن ع�����ل�����م�����اء ج����ام����ع����ات
الأط��ع��م��ة  خم��ت��ل��ف  ت��ن��اول  اأن 
لي�ش  خم��ت��ل��ف��ة  وب���ك���م���ي���ات 
لل�شمنة ال��رئ��ي�����ش��ي  ال�����ش��ب��ب 

يف طفولته ع�نى �لربيط�ين، ريت�س�رد بر�ن�سون، من ع�سر �لقر�ءة، 
يحقق  �أن  ��ستط�ع  وقد  ع�ملية،  �سرك�ت  ور�ئد  ملي�ردير  �الآن  وهو 
�سركة  و�أ�س�س  �خل��سة  جزيرته  يف  يقيم  حيث  حي�ته،  يف  �لكثري 

فريجن �ل�سهرية.
من  طفولته  يف  بر�ن�سون  ع�نى  فقد  �سهلة  �أبدً�  تكن  مل  حي�ته  لكن 

�سعوبة �لقر�ءة، وك�ن �أد�وؤه يف �ملدر�سة �سيئً�.
وعلى �لرغم من �مل�س�عب �لتي مّر به� فقد حّول كل �ل�سع�ب �إىل 

�أدو�ت قوة تعمل ل�س�حله.
فكيف متكن من فعل ذلك وهو �لذي غ�در �لدر��سة مبكرً�؟

�ل�سع�ب،  مو�جهة  على  �ل�سب�ب  بر�ن�سون  ي�سجع  وتكر�رً�  مر�رً� 
ل�سركة  ق�ئدً�  �ليوم  لي�سبح  طفل  ع�نى  �أنه  كيف  �سريته  وي�ستعيد 
�سركة  �إىل  ب�الإ�س�فة  �لفيديو،  و�ألع�ب  �ملو�سيقى  يف  تعمل  ع�ملية 

طري�ن وم�سروع للف�س�ء.
ال ت�ست�سلم

فما �شر النجاح الب�شيط الذي يتكلم عنه بران�ش�ن بح�شب 
ما ن�شرته عنه "بيزن�س اإن�شايدر"؟

"ال  وهي:  للكل،  مكررة  و�حدة  ن�سحية  لديه  ف�إن  �الأمر  و�قع  يف 
ت�ست�سلم".

�لعديد  ك�نت هن�ك  "لقد  ق�ئًل:  �سركته فريجن  موقع  ويروي على 
ف�الأ�سدق�ء  فيه�..  �أفك�ري  تتفيه  مت  �لتي  حي�تي  يف  �الأوق�ت  من 
يكونو�  مل  �لكل،  لي�س  وطبع�  حويل،  هم  �لذين  و�الأ�سخ��س  و�الأهل 
يرون �الإمك�ني�ت �لتي �أر�ه� يف نف�سي. لكن هذ� مل يعوقني، و�ل�سبب 
ال  وهذ�  �لبد�ية،  منذ  �أفك�رك  يعتقدون يف  ال  �الآخرين  �أن  بب�س�طة 
يعني �أنه� بل قيمة.. ويف ح�لتي فقد ق�دين هذ� �الأمر �إىل �لنج�ح 

�أكرث ف�أكرث".
الفر�شة الثانية

�حلي�ة،  يف  ث�نية  فر�سة  ثمة  �سيء  ولكل  د�ئم�  �أنه  بر�ن�سون  يعتقد 
�سوف  م�  �أبدً�  تعرف  ال  ف�أنت  ب�لي�أ�س،  �سعرت  �أو  تن�زلت  م�  و�إذ� 

حتققه يف �لنه�ية.
وي�سيف: "تخيل �أين �ستكون جي. كي. رولينغ، �إذ� مل ت�ستمر وتث�بر 
عندم� مل ي�سعر �الآخرون بعظمة م� تكتب.. فقد مت رف�س ه�ري بوتر 
ترك  بعدم  �إخب�ره�  �لن��سرين، ومت  �لفيل�سوف 12 مرة من  وحجر 
�ملر�ت  �آالف  �أخفق  �لذي  �أدي�سون  تذكرو�  و�أي�س�  �ليومية.  وظيفته� 
�سنكون  كن�  حلمه  عن  تخلى  �إذ�  �لكهرب�ئي..  �مل�سب�ح  �خرت�ع  يف 

جميعن� يف �لظلم".
الب�شاطة يف كل �شيء

ت�سبح  �أن  من  وبداًل  �ملدر�سة،  يف  ف�سله  فبعد  بر�ن�سون  له  ب�لن�سبة 
قوة،  م�سدر  �سكلت  �لعك�س  على  له،  �سعف  م�سدر  �لنقطة  هذه 
مع  مع�ن�ته  ب�س�طته من خلل  على  �سيء  كل  يحب  �أن  تعلم  وحيث 

ع�سر �لقر�ءة، وهو مبد�أ �لعمل �لذي �أ�س�س عليه �سركة فريجن.
م�ستقبله  يكتب  �أن  ي�ستطيع  �سخ�س  كل  ب�أن  �ليوم  بر�ن�سون  يوؤمن 
منذ  يريده�  �لتي  �الأ�سي�ء  على  يح�سل  �أحد  ال  و�أنه  �ل�سخ�سي، 
فكل  ت�سقلن�  �لتي  �الأخط�ء  من  نتعلم  �أن  يجب  �إذ  �الأوىل،  �لوهلة 

�لب�سر ي�ستحقون فر�سة ث�نية.
امل�شدر : العربية

ملياردير بريطاين يقدم ن�شيحة جمانية: 

هذه كلمة �شر جناحي
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ل�سر�ء  طلب�ت  ��ستلم  عن  تركي�  يف  �لتجزئة  مت�جر  كربى  توقفت 
�أجهزة "�أي فون"، وذلك بعد �أي�م من �إعلن �لرئي�س �لرتكي، رجب 

طيب �أردوغ�ن، �أن بلده �ستقط�ع �ملنتج�ت �الإلكرتونية �الأمريكية.

جت�ر  �أن  �خلمي�س،  �ليوم  �لرتكية،  "حري�ت"  �سحيفة  وذكرت 
�إلكرتوني�ت يف �إ�سطنبول �ألغو� �أو�مر �سر�ء �أجهزة "�أي فون" بقيمة 
�أكتوبر  يف  تركي�  �إىل  ت�سل  �أن  �ملفرت�س  من  ك�ن  دوالر،  مليون   50

ونوفمرب �ملقبلني.

جت�ر  �أن  �لرتكية  �ل�سحيفة  عن  �لرو�سية  "ت��س"  وك�لة  ونقلت 
و�سرك�ت تن�سط يف جم�ل بيع �الإلكرتوني�ت يف �إ�سطنبول قررت وقف 
��ستري�د جميع �لهو�تف من �لوالي�ت �ملتحدة، ولي�س فقط منتج�ت 

عملق �الإلكرتوني�ت �الأمريكي "�أبل".

بدوره� ق�لت �سحيفة �سب�ح �لرتكية �إن جت�ر �إلكرتوني�ت ين�سطون 
يف �جلزء �الآ�سيوي من تركي� بد�أو� بف�سخ �أو تعديل عقودهم �ملربمة 

مع �سرك�ت �الإلكرتوني�ت �الأمريكية،.....

امل�شدر : رو�شيا الي�م

تركيا..
باي باي »اأي فون«

اأ�شرتالية جتمع ثروتها 
من عناق الغرباء

مهنة  �سنة  ن�سف  قبل  كوينزالند  والية  �أ�سرت�لية من  مو�طنة  بد�أت 
�الأ�سبوع. يف  �أ�سرت�لي�  دوالر�   1516 على  منه�  حت�سل   غريبة، 
�سنة(،   35( �أونيل  جي�سيك�  �أن  �سن«  »ذ�  �سحيفة  وذكرت 
�خل��سة. عي�دته�  يف  نف�سية  وطبيبة  مدلكة  تعمل   ك�نت 

دوالر�   81 �لغريب مق�بل  �حت�س�ن  �إن  جي�سيك�  وتقول 
�أ�سرت�يل(،  دوالر   1.37  = �الأمريكي  )�لدوالر  �أ�سرت�لي� 
من  يع�نون  و�لذين  ب�لوحدة  ي�سعرون  �لذين  ي�س�عد 
لهم. بح�جة  و�لن��س  حمبوبون  ب�أنهم  �ل�سعور  على   �الكتئ�ب، 

دوالر�   111 مق�بل  نف�سي  علج  كم� جتري �أونيل جل�س�ت 
�سد�قة«  »لق�ء  تنظم  وكذلك  جل�سة،  كل  عن  �أ�سرت�لي� 
�أ�سرت�لي�. دوالر�   152 مق�بل  و�لعن�ق  �لقهوة  تن�ول   يت�سمن 

و�أعربت جي�سيك� عن حبه� للن��س.....

امل�شدر رو�شيا الي�م 

�أتلنت�، �لوالي�ت �ملتحدة �الأمريكية )CNN( ي�ستمتع �لعديد من 
�لن��س بطعم �ل�سوكوالتة وهي تذوب د�خل �لفم، ت�ركة مذ�ق� حلو�، 
�ل�سود�ء  ف�ل�سوكوالتة  كثريون،  ين�س�ه  ال  �الأحي�ن،  بع�س  يف  مر�  �أو 
ميكنن�  لذ�  لل�سحة  مفيدة  مركب�ت  على  حتتوي  �ملث�ل،  �سبيل  على 

�ال�ستمت�ع مبذ�قه� بدون �ل�سعور ب�لذنب.

�إال �أن �الإكث�ر من تن�ول �ل�سوكوالتة �ل�سود�ء قد يوؤدي �ىل زي�دة ن�سبة 
مع  يتع�ر�س  مم�  �جل�سم  يف  �حلر�رية  و�ل�سعر�ت  و�ل�سكر  �لدهون 

فو�ئده�، فهي غنية مب�دة �لك�ك�و �ل�سلبة،.....

امل�شدر �شي ان ان بالعربية

هل ال�شوكولتة ال�شوداء مفيدة ل�شحتك؟

  ما الأ�شرار التي ي�شببها ال�شاي الأخ�شر لل�شحة؟ 
�لوزن  تخفي�س  يف  ي�س�عد  �لذي  ت�أثريه  �الأخ�سر  �ل�س�ي  عن  يعرف 
وحت�سني �لذ�كرة وتخفي�س �سغط �لدم، ولكنه ي�سبب �أحي�ن� �أ�سر�ر� 

ج�نبية.

وميكن لل�س�ي �الأخ�سر �أن ي�سبب نق�س عن�سر �حلديد يف �جل�سم �أو 
فقر �لدم. فوفق� لب�حثني من ت�يو�ن، يحتوي م�سروب �ل�س�ي �الأخ�سر 
 Epigallocatechin ب��سم  �ملعروف  �لبوليفينول  مركب  على 

gallate �لذي ي�سبب �لته�ب�ت ويكبح �إنزمي �مليلوبريوك�سيديز.

�مت�س��س  متنع  �لتي  �لت�نين�ت  على  �الأخ�سر  �ل�س�ي  يحتوي  كم� 
�إىل علم�ء من ج�معة بن�سلف�ني�، قد ت�سبب م�س�د�ت �الأك�سدة  �لغذ�ئية. و��ستن�د�  �حلديد �ملوجود يف �ملو�د 

�لبوليفينولية �ملوجودة يف �ل�س�ي �الأخ�سر خلل يف عملية �مت�س��س �حلديد.

وي�سيف �خلرب�ء �أن تن�ول م�سروب �ل�س�ي �الأخ�سر يف وقت مت�أخر قد ي�سبب �الأرق، الأنه يحتوي على ك�فيني. 
�ل�س�ي  تن�ول  يف  �الإفر�ط  ب�أن  تفيد  معطي�ت  وهن�ك  �خلفق�ن.  �أو  �لقلب  �سرب�ت  ��سطر�ب  ي�سبب  �أنه  كم� 

�الأخ�سر ي�سبب �لتقيوؤ.

وت�شري معطيات اأخرى اإىل اأن ال�شاي.....
امل�شدر : رو�شيا الي�م

بعد هزمية ال�شعودية »36/ 1« اأمام م�شر

تركي اآل ال�شيخ يتوعد ب�»املحا�شبة«:

نتيجة موؤ�شفة ريا�شة
دبي، الإمارات العربية املتحدة )CNN( "نتيجة موؤ�سفة".. به�تني �لكلمتني و�سف رئي�س �لهيئة �لع�مة للري��سة �ل�سعودية، 
تركي �آل �ل�سيخ، هزمية بلده �أم�م م�سر بـ36 هدف� مق�بل هدف وحيد �سمن من�ف�س�ت ك�أ�س �لع�مل للن��سئني يف كرة �مل�ء، �لتي 

ت�ست�سيفه� �ملجر.

ويف ح�س�به على موقع "تويرت"، كتب �آل �ل�سيخ، �خلمي�س: "نتيجة مب�ر�ة منتخب كرة �مل�ء �ليوم موؤ�سفة، وال متثل �ململكة ال 
م�ستوى وال نتيجة".

وتوعد �ملت�سبب يف �خل�س�رة بـ"�ملح��سبة"، مو�سح�: "م� حدث لن مير، و�ستتم حم��سبة...

امل�شدر �شي ان ان بالعربية
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ك�سفت نت�ئج در��سة ق�م به� خرب�ء ر�بطة علم �الجتم�ع �الأمريكية 
�أ�سب�ب تز�يد �لطلق يف �سهرين فقط من  عن مف�ج�أة بعد حتليل 

�أ�سهر �ل�سنة.

وق�م �لع�مل�ن بر�ين �سري�فيني وجولي� بر�ين�س، بجمع نت�ئج ��ستبي�ن 
مئ�ت  و�سمل   ،)2015-2001( ع�م�   14 ملدة  عليه  عمل  �إح�س�ئي 
�أي �سهر ومل�ذ� حدث  �ملطلقني و�ملطلق�ت. و��ستو�سح �ال�ستبي�ن يف 

�لطلق.

و�ت�سح �أن ذروة �أعد�د ح�الت �لطلق يف �ملجتمع ح�سلت يف �سهري 
م�ر�س و�أغ�سط�س، �للذين يعد�ن م�سريين للزوج�ت و�الأزو�ج �لذين 

قررو� �لت�س�وؤل عن جدوى حي�تهم� �مل�سرتكة، و�تخ�ذ قر�ر �النف�س�ل 
خللهم�.

للب�حثني ف�إن ذروة ح�الت �لطلق يف �سهر م�ر�س، يف�سره�  ووفق� 
�سعي �لزوجني يف هذ� �ل�سهر لتجديد علقتهم� �لع�طفية وتن�سيطه� 
�لزوجية من خلل �ال�ستجم�م �سوية  �لعلقة  �ل�سدع" يف  ولـ"ر�أب 
يف عطلة منت�سف �ل�سنة )�لعطلة �ل�ستوية(، وق�س�ء وقت يف �أم�كن 

�أخرى غري �ملدن �لتي ي�سكنونه�.

لكن �ال�ستبي�ن بني �أن بق�ء �لزوجني يف هذه.....

امل�شدر رو�شيا الي�م

للمتزوجني فقط..
احذروا هذين ال�شهرين من ال�شنة!

عبقرية  لتحديد  جديدة  طريقة  �الأمريكيون  �لنف�س  علم�ء  �كت�سف 
�ل�سخ�س وقدرته على حل �مل�س�كل �ملعقدة. 

ويعتقد �لعلم�ء �أن �أ�سعب �الأ�سي�ء على �الأ�سخ��س �لعب�قرة، تنظيم 
�أن �ختب�ر�ت �لذك�ء �ملنت�سرة يف  حي�تهم �ليومية �خل��سة. و�ت�سح 
�لع�مل "IQ"، لي�ست مطلوبة للك�سف عن �مل�ستوي�ت �لذهنية �لع�لية 
للأ�سخ��س. وبح�سب �خلرب�ء يكفي �لنظر فقط �إىل طبيعة وطريقة 

حي�ة �الأ�سخ��س �ليومية.
�سف�ت  �أهم  من  للب�سر  �لتقليدية  �ليومية  �الإيق�ع�ت  �نته�ك  ويعد 
�الأ�سخ��س �لعبقريني. لذلك جتد هوؤالء �لن��س يذهبون �إىل �لنوم يف 
وقت مت�أخر جد� ولي�س كم� يفعل ع�مة �لن��س �لذين ين�مون مبكر� 

لل�ستيق�ظ �أي�س� مبكر� و�لذه�ب �إىل �لدر��سة �أو �لعمل.
و�ملبدعون،  �ملوهوبون  به�  يتميز  �أخرى  �سفة  على  �لب�حثون  وركز 
�لفو�سى  ت�سوده�  �لتي  ومك�تبهم  من�زلهم  يف  �لرتتيب  غي�ب  وهي 
وال  لهم  ب�لن�سبة  طبيعي  �أمر  �لفو�سى  وهذه  �الأحي�ن،  �أغلب  يف 
ت�سكل �أي مظهر �سلبي ينغ�س حي�تهم. فهم يجدون م� يبحثون عنه 
و�الأ�سي�ء �ملرت�كمة يف غرفهم ومك�تبهم،  �الأور�ق  �أكو�م  ب�سهولة يف 
فتدفق "�الأفك�ر" ال يرتك لهم وقت� ك�في� للقي�م ب�الأعم�ل �لروتينية 

ك�لرتتيب و�لتنظيف.
كما اأن النا�س املبدعني كالعلماء.....

امل�شدر : رو�شيا الي�م

ما هي ال�شمات الغريبة 
التي متيز العباقرة؟

�أُطلق  �لذي  موخيك�،  خو�سيه  �ل�س�بق،  �أوروغو�ي  رئي�س  ق�ل 
�سديد  �أ�سلوب حي�ته  ب�سبب  �لع�مل"،  رئي�س يف  "�أفقر  لقب  عليه 
تق�عدي عن  ر�تب  �أي  على  �حل�سول  يرغب يف  ال  �إنه  �لتق�سف، 

فرتة خدمته كع�سو يف جمل�س �ل�سيوخ.

وك�ن موخيك� قد تقدم ب��ستق�لته يوم �لثلث�ء من ع�سوية جمل�س 
واليته  فرتة  �نته�ء  بعد   ،2015 ع�م  منذ  �سغله�  �لتي  �ل�سيوخ، 

لرئ��سة �لبلد �لتي ��ستمرت خم�س �سنو�ت.

رحلة  بعد  "تعب  الأنه   2020 حتى  فرتته  يكمل  لن  �إنه  وق�ل 
طويلة".

ويبلغ موخيك�، �لذي يعد مع�ر�س� ي�س�ري� �س�بق�، 83 ع�م�.

وقدم �لرئي�س �ل�س�بق ��ستق�لته �لر�سمية يف خط�ب �أر�سله لرئي�سة 
ن�ئب  من�سب  �سغلت  �لتي  توبولون�سكي،  لو�سي�  �ل�سيوخ،  جمل�س 

�س�بق لرئي�س �لدولة وزوجة موخيك�.

ب�أنه�  و�أ�سفه�  �سخ�سية،  )�ال�ستق�لة(  :"دو�فع  خط�به  يف  وق�ل 
)تعب بعد رحلة طويلة(".

و�أ�س�ف �خلط�ب :"وعلى �لرغم من ذلك، ونظر� الأن عقلي م�ز�ل 
يعمل، ال ميكنني �ال�ستق�لة من �لت�س�من ومعركة �الأفك�ر".

مع�ر�س �س�بق �سريح

ق�ئل  و�لر�سيقة،  �ملب��سرة  بلغته  �ملعروف  موخيك�،  �عتذر  كم� 

�أعتذر "الأي زميل رمب� جرحته �سخ�سي� يف ذروة �جلدل".

ك�ن موخيك� قد تقدم يف ع�م 2013 ب�عتذ�ر �إىل رئي�سة �الأرجنتني 
و�سفه�  �أن  بعد  فرن�نديز دي كر�سرن،  �لوقت، كر�ستين�  يف ذلك 
�ل�س�بق،  و�لرئي�س  لزوجه�  �عتذر  كم�  �سمط�ء".  "عجوز  ب�أنه� 
ني�ستور كر�سرن، �لذي ك�ن يع�ين �سعف� يف �إحدى عينيه، وو�سفه 

ب�أنه "�أحول �لعني".

ب�أن �مليكرفون  و�ُسجلت تعليق�ته خلل موؤمتر �سحفي دون علمه 
ك�ن مفتوح�.

وق�ل يف ع�م 2016 �إن رئي�س فنزويل، نيكوال�س م�دورو، "جمنون 
ك�لعنزة".

ورف�سه  �حلي�ة  يف  تق�سفه  �حلقيقية  موخيك�  �سهرة  �سبب  وك�ن 
�لعي�س يف ق�سر رئ��سي خلل توليه فرتة حكمه.

حرب  يف  وزميلته  �سريكته  ك�نت  �لتي  وزوجته،  موخيك�  ويعي�س 
�لع�س�ب�ت فرتة طويلة قبل زو�جهم� ع�م 2005، يف مزرعة ورود 

�سديدة �لتو��سع على م�س�رف مدينة مونتفيديو.

ومل  �خلريية  للجمعي�ت  كرئي�س  ر�تبه  مبعظم  موخيك�  وتربع 
ميتلك منذ توليه �ل�سلطة يف ع�م 2010 �سوى �سي�رة فولك�سف�غن 

.1987 ع�م  "�خلنف�س�ء" طر�ز 
�أنه �سري�سله� يف  ومل تكن ��ستق�لة موخيك� مف�ج�أة بعد �أن �أعلن 

�آخر ظهور له يف جمل�س �ل�سيوخ يف �لث�لث من �أغ�سط�س/�آب.

وخلل �جلل�سة ق�ل بع�س �ملن�ف�سني �ل�سي��سيني �إنهم غري مت�أكدين 
�إذ� ك�ن �سيتق�عد من �لن�س�ط �ل�سي��سي �إىل �الأبد.

�إنه  تقول  �س�ئع�ت  �إىل  هربري  �ألبريتو  لوي�س  �ل�سين�تور  و�أ�س�ر 
��ستق�ل ليخو�س �سب�ق �لرئ��سة للمرة �لث�نية يف ع�م 2019.

يف  ترت�ح  �أن  �لر�ئع  من  �أنه  نعتقد  �أن  �لطبيعي  :"من  و�أ�س�ف 
وقت فر�غك ولي�س مع�ر�سة حزبن�، ونحن نتمنى لك ق�س�ء وقت 

ه�ديء".

ب�لر�حة،  �ل�سيوخ  جمل�س  يف  له  زملء  �أمني�ت  من  �لرغم  وعلى 
ك�ن  �إنه  �الجتم�عي  �لتو��سل  مو�قع  على  منتقديه  بع�س  ق�ل 
ينبغي عليه �أن يعتذر عن �أعم�له خلل فرتة ع�سويته يف منظمة 
"توب�م�رو�س" �ملع�ر�سة �لي�س�رية يف �ستيني�ت و�سبعيني�ت �لقرن 

�مل��سي.

امل�شدر : بي بي �شي العربية

»اأفقر رئي�ش �شابق يف العامل«  يرف�ش احل�شول على راتب تقاعدي
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Stevie Wonder, Faith Hill, Jennifer 
Hudson among all-stars to honour 
Aretha Franklin at funeral
Performers to include Queen of 

Soul's son Edward Franklin, Ron Isley, Chaka 
Khan
An all-star lineup that includes Stevie Wonder, 
Faith Hill, Jennifer Hudson, Fantasia, Shirley 
Caesar and many more will perform at Aretha 
Franklin's funeral next week.
The Queen of Soul's service will be held in 
Detroit on Aug. 31.
Also slated to perform are Ron Isley, Chaka 
Khan, Yolanda Adams, Jennifer Holliday and 
Aretha Franklin's son, Edward Franklin.
The list was provided to The Associated Press 
by Franklin's longtime publicist, Gwendolyn 
Quinn.
The service will reflect Franklin's strong gospel 

roots. Among the gospel stars performing will 
be Marvin Sapp and Vanessa Bell Armstrong.
The Aretha Franklin Orchestra and the Aretha 
Franklin Celebration Choir are also on the 
program, as are singers Audrey DuBois Harris 
and Alice McAllister Tillman.
The service will be held at Greater Grace 
Temple. Franklin died of pancreatic cancer 
last Thursday at age 76 in Detroit.
The funeral will cap a week of remembrances 
for Franklin. A public viewing will be held 
at the Charles H. Wright Museum of African 
American History on Tuesday and Wednesday. 
A public concert at Chene Park amphitheater 
is scheduled for Thursday.
The Four Tops will be among those performing 
at Thursday's concert. Abdul (Duke) Fakir 
said he was honoured that his famed Motown 
group was invited to perform. The lone, 

surviving original member of the quartet said 
he and his bandmates shared a special bond 
with Franklin on stages and in studios over the 
decades.
"I'm happy — we always love to do anything 
we can for `little sis,"' he said, adding that the 
performances "should be awe-inspiring."

Source : CBC NEWS

Stevie Wonder, Faith 
Hill, Jennifer Hudson 
among all-stars to 
honour Aretha Franklin 

at funeral

OTTAWA (Reuters) - The Canadian economy 
expanded in the second quarter at the fastest 
pace in one year as exports climbed, data from 
Statistics Canada showed on Thursday, but the 
improved growth was not expected to trigger 
an interest hike next week from the Bank of 
Canada.
Gross domestic product grew at an annualized 
rate of 2.9 percent in the second quarter of the 
year, short of economists’ expectations for 3.0 
percent but ahead of the Bank of Canada’s 
estimate of 2.8 percent.
“It’s slightly below expectations but still 
indicating a doubling of the growth rate 
relative to this point in the first quarter,” said 
Paul Ferley, assistant chief economist at Royal 
Bank of Canada.
“The bank is prepared to tighten further but, 
as they’ve emphasized, the pace is gradual. I 
think they’re likely to remain on the sidelines 
in September but we lean toward a move come 
October assuming the data continues to show 
solid underlying strength.”

The central bank, which has raised interest 
rates four times since July 2017, is due to make 
a decision on interest rates on Wednesday.

Chances of a rate hike at that meeting slipped 
to less than 20 percent from 23 percent before 
the data, the overnight index swaps market 
indicated.

The Canadian dollar, which has been boosted 
this week by optimism that a trilateral deal 
to revamp the North American Free Trade 
Agreement could be reached, weakened about 
0.6 percent against its U.S. counterpart.

Growth in the second quarter was the fastest 
since the same period last year, while first-
quarter growth was revised higher to 1.4 
percent from 1.3 percent.

On a non-annualized basis, exports climbed 
2.9 percent, helped by increases for energy 
products and consumer goods. It was the 
biggest advance for exports since the second 
quarter of 2014.

Household spending rose 0.6 percent after 
a more tepid 0.3 percent advance in the first 
quarter. It was led by a 0.8 percent rise in 
outlays on services.
Business investment rose 0.4 percent, which 
was the slowest pace since the fourth quarter 
of 2016.
June’s GDP growth was flat as a result of 
reduced output in the oil and gas extraction 
sector, and lower activity in wholesale and 
retail trade.
Oil and gas extraction was weighed by a drop in 
non-conventional oil extraction after a power 
outage at a production facility. Production 
at Syncrude Canada’s oil sands facility went 
offline in June.

Source : Reuters 

Canadian economy picks up, still seen 
unlikely to trigger rate hike  Fergal Smith

FILE PHOTO - Bulk carriers are filled 
with coal for export at Roberts Bank 

Superport in Delta, British Columbia, 
Canada January 15, 2018. Picture taken 
January 15, 2018. REUTERS/Ben Nelms
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Hello readers! I’m Jana Tayfour 
with yet another episode of 
networking hacks 101. This 
episode is about self-introduction 

(part 1). We will learn about hacks for self 
-introduction since it’s very important. We all 
know that awkwardness associated with self-
introduction especially when we don’t know 
what to say. For example, how many of us felt 
nervous when a random person approaches us 
to talk? How many times have you forgot to 
mention your name? It happens to the best of 
us, but you are not alone. 
Here are some hacks on how to nail the 
basics of self-introduction! Let’s go! 
First, prepare a blurb about yourself! When 
you write it down, practice it and memorize it, 
it becomes a natural thing to you. For example: 
Hello, my name is Jana Tayfour, a graduate 
from university of Toronto. I’m interested in 
youth mentorship; therefore, I’m looking for 
a job in college as an academic tutor. This is a 
basic blurb, but you can change it and mention 
your hobbies, year of study, your degree, your 

short term and long-term goals, etc. 

Second, listen more than you speak. 
Sometimes, we speak and then regret it. 
Therefore, listening is your key! Listen to 
ideas, experiences, keynote speakers and then 
decide who are you talking to. In addition, 
keep a note pad to write down each speaker’s 
name and the topic you would like to discuss 
because it will make your networking easier. 

Third, Bring a friend, Be ready! Yes! Bringing 
a friend can loosen the pressure; thus, 
allowing you to introduce yourself with ease. 
Sometimes, friends can introduce one another 
as well. As for being ready, you can ask for the 
agenda and a pen. Sit alone just a bit to read 
the agenda and figure out eligible networking 
areas at the event. For example, if you want to 
speak to person X, check the agenda and then 
approach them when they are grabbing coffee 
or sitting alone scribbling notes. Be SMART! 

Fourth, mingle smartly! During some events 
or group work, you are required to mingle with 
people. However, don’t freak out at all! This is 

your chance to practice your self-introduction 
over and over again. If there is a meet and 
greet, a networking time or even at a table, 
Go for it and trust your guts. Furthermore, 
remember that everyone will be mingling and 
hoping to talk to you. This will encourage you 
even more. 

Last, these tips are simple and basic. Try 
them at school, at work, with your group, at 
an event, etc. In addition, don’t worry about 
what to say because you aren’t networking to 
overthink what you are going to say! You want 
to take action and overcome your fear of self-
introduction. Also, mistakes lead to learning 
and the solution is to just jump straight to 
what scares you.

Keep daring! Jana Tayfour 

Article 2 Canadian days 
Networking hacks 101: 

Self-introduction 
‘’No crime is so great as daring to excel’’. Winston Churchill

Very often, willpower, good 
intentions to change, and your 
healthy desire against emotional 
desire are not sufficient 

ingredients to cook yourself healthy self-
control from your wildest thoughts, emotional 
reactions and impulsive behaviours. We, as 
human beings, are usually fascinated by 
great and successful conclusions; yet dismiss 
any plan that may seem hard to follow or 
accomplish. To gain a full self-control, you 
need much force, great energy and a huge 
doze of self-confidence. 
Self-control has been largely referred to as 
the capacity to control your own thoughts, 
emotions and reactions. It is the ability to 
change your attitudes, emotional responses 
towards provocative urge. It is, in point of 
fact, an enduring practice that drives you 
to self-consciousness and awareness. It is 
only when you are able to govern yourself 
without an external support that you realize 
self-control. Self-control or self-regulation is 

an intricate, perplexing and arduous process 
that requires huge mental energy. To manage 
your self-regulation, you must acknowledge 
the power of habits and its impacts on 
your thoughts, beliefs and behaviours. 
It is absolutely crucial to perceive how 
habits function . This may help you to treat 
your unacceptable and wretched habits to 
concentrate your 
time and energy on your good habits. 
Hamlet says:” There is nothing good or 
bad but thinking makes it so”, Shakespeare. 
This quotation elucidates clearly that people 
are responsible of what happens to their 
thoughts, moods and emotions. A good 
interpretation of particular facts can help 
you gain emotional mastery. On the other 
hand, misinterpretation blocks any attempt 
towards an effective change and imprisoned 
you in emotional positions. 
Building your self-control is a re-
construction from who you used to be to 
who you want to be, who you really are; 

and then motivating boost your feeling 
of self-management and self-esteem. 
Temper, anger, and impulsivity are one of 
the primary challenges one may encounter 
in the journey of self-control. Eventually, 
there is no best saying to conclude with than 
the one of Dale Carnegie: “Everybody in 
the world is seeking happiness and there is 
one sure way to find it that is by controlling 
your thoughts. Happiness doesn’t depend 
on outward conditions, it depends on inner 
condition”.

Dr. Amel Bencharef

Control Yourself
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It is a hard decision when our children 
reach the age of higher studies. Some of 
us feel helpless and at loss as to how to 
help our children chose for their careers.

It is no secret that this is perhaps the most 
difficult decision in life, for both the child and 
to the parents.
As to most families who lived their lives in 
developing countries, the emphasis would 
be on choosing profitable careers, whereas 
students, most often want to take a career they 
like regardless of the future income.
What decision to make is a moment that will 
face every family one day. 
Experience presents us with many examples 
of persons who took the wrong decision 
yet succeeded very well , conversely, many 
seemed to take the right decision at a certain 
time yet failed miserably. 
The solution as opined by a number of 
educational experts is for parents to keep 
a distance from this decision, allowing the 
student to make his own without interference. 

But does this mean to abdicate help and leave 
our children alone at a time when they need us 
most ? Certainly not. 
Our part should come much earlier, that is, 
years in advance. Our planning should in fact 
be when the student is starting his first grade. 
It is planning very early true, but worth the 
result.
 The parents must design a safe and most 
guaranteed way in sketching the path ahead 
of the student. They must move hand in hand 
with their child, ascertaining that what he 
takes in the first few years of his education is 
well understood and digested in attempting to 
form a solid base of knowledge.
Affinity between the student and knowledge 
is the first step in preparation for the right 
decision when the time comes. 
 Lets never assume its too early to worry about 
a students’ career when he is starting the first 
year. The choice of his career comes sooner 
than we think, and helping the student in the 
early stages of his career to learn to make his 

or her own decision is not difficult if we give 
them sufficient time and attention.
Such time and attention in the first few years 
is worth every effort we put as it saves a lot 
of aggravation in the future when we are 
faced with the hard decision of our and our 
children’s life. 
When our youngsters are armed with a solid 
base of education, they will astonish us with 
the good decisions they make, in all life 
matters, most of which what career line they 
choose.

A very hard decision
By: walid Addas – Science Teacher 

By: Dr. Huda Allahyani
Elementary School Teacher
Saudi Arabia

The personality of Canadian students, 
of which I have seen various kinds, 
as well as the character traits that 
every parent, teacher and official 

wants to see in their child correlate to a 
student's success and positive impact on both 
themselves and their families. The time that the 
school day ends, when the student graduated 
from school, their contribution to a productive 
society or capability to improve the standard 
of living and achieve satisfaction in every area 
of their lives, both internally and externally, 
requires a certain personality and educational 
accolades in order to lead themselves and their 
society. What does this character look like, 
though, and how do we find it?
The answer, dear reader, is we discover it 
through the experience of the student in his 
small school community. It is here that there is 
a human beehive working hard to build good 
character. It begins by working and focusing on 
specific details, starting from the relationship 
of the teacher with their students. Ideally, this 
teacher puts their students into an integrated 
curriculum according to what suits them. 
The teachers are guided by objectives and 
expectations developed by Canadian education 

experts. In this section on the development of 
learning skills and work habits, we find that 
Canadian education has become a cornerstone 
of the educational process, adheres to its goals 
and expectations, and plays a vital role in the 
evaluation of the student.
What are these habits and skills, and how are 
they identified and monitored by educators? 
How can they be evaluated?
There are six habits and skills that deal with 
the personality of the student, as observed by 
the teacher, and their teaching method should 
be supportive to achieve these goals.
Learning skills and work habits of Canadian 
students:
1. Responsibility.
2. Organization.
3. Independence of work.
4. Collaboration.
5. Initiative.
6. Self-Regulation.
These six habits and skills are an important 
part of the student assessment card, which is 
conducted three times during the academic 
year. It indicates that the school cares about 
more than just students' information retention 
and the extent of cognitive achievement. In 
addition, the school aids students in preparation 

to be successful. In life, success depends on 
the development of these skills and habits.
• Why are learning skills and work habits 
important?
There are several requirements to acquire 
these skills and habits of great importance, 
including:
1. They are the basis of learning.
2. They evolve over time as the student learns 
and moves from one grade to another.
3. They give teaching direction that the 
curriculum and teaching methods aim to build 
and develop.
4. They require continuous training and 
feedback.
5. They give students an opportunity to reflect 
on themselves and their lifestyles.
• Who builds learning skills and work habits?
The process of education and life preparation 
is a complex and potentially dangerous process 
that draws from its current and future impact, 
its objectives, its target, and its sponsors. How 
so, you may ask?
Teachers are the ones who define the conduct 
surrounding these six skills and habits.
With these items set as standards, students can 
understand them and are able to apply them as 
an important part of their lives.

For effective productive personality
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WASHINGTON (Reuters) - The United States 
and Mexico agreed on Monday to overhaul 
the North American Free Trade Agreement 
(NAFTA), putting pressure on Canada to 
agree to new terms on auto trade and dispute 
settlement rules to remain part of the three-
nation pact.
Auto stocks soared and the S&P 500 and 
the Nasdaq rallied to record highs on the 
expectation that Canada would sign onto the 
deal and ease the economic uncertainty caused 
by U.S. President Donald Trump’s repeated 
threats to ditch the 1994 accord.
Details of gains and concessions in the deal 
were only starting to emerge on Monday. 
Trump threatened he still could put tariffs on 
Canadian-made cars if Canada did not join its 
neighbors and warned he expected concessions 
on Canada’s dairy protections.
“I think with Canada, frankly, the easiest we 
can do is to tariff their cars coming in. It’s a 
tremendous amount of money and it’s a very 
simple negotiation. It could end in one day 
and we take in a lot of money the following 
day,” Trump said.
Trump and Canadian Prime Minister Justin 
Trudeau discussed trade in a telephone call on 
Monday and “agreed to continue productive 
conversations,” White House spokeswoman 
Sarah Sanders said in a statement.
Negotiations among the three partners, whose 
mutual trade totals more than $1 trillion 
annually, have dragged on for more than a 
year, putting pressure on the Mexican peso 
MXN= and the Canadian dollar CAD=. Both 
currencies gained against the U.S. dollar after 
Monday’s announcement.
The political stakes are high for all three 
countries. Trump and Republicans in the U.S. 
Congress up for re-election in November want 
to ensure farmers and other voters whose jobs 
depend on trade with Canada and Mexico that 
the deal is sealed.
Mexican President Enrique Pena Nieto wants 
to sign the agreement before leaving office 
at the end of November, and Trudeau faces a 
national election expected by October 2019.
Canadian Foreign Minister Chrystia Freeland 
is expected to travel to Washington for talks 
on Tuesday. Her spokesman said Canada 
would sign only a new agreement that is good 
for the country.
Trump’s economic adviser, Larry Kudlow, 
told reporters the deal with Mexico should 
serve as a “reset” for talks with Canada.
90-DAY WINDOW
If talks with Canada are not wrapped up by 
the end of this week, Trump plans to notify 
Congress that he has reached a deal with 

Mexico, but would be open to Canada joining, 
U.S. Trade Representative Robert Lighthizer 
told reporters.
The White House said Trump will sign the 
deal in 90 days. Congress has to approve it.
“There are still issues with Canada but I think 
they could be resolved very quickly,” a senior 
trade official told Reuters in an interview.
Some Republicans in Congress called the deal 
a positive step but said Canada must be part of 
the new pact.
Trudeau spoke to Pena Nieto on Sunday 
and shared their commitment to reaching a 
successful conclusion of NAFTA “for all three 
parties,” the prime minister’s office said.
Mexican Foreign Minister Luis Videgaray 
told a news conference in Washington that if 
Canada and the United States do not reach an 
agreement on NAFTA, “we already know that 
there will still be a deal between Mexico and 
the United States.”
NEW AUTO RULES
The Mexico-U.S. discussions focused on 
crafting new rules for the automotive industry, 
which Trump has put at the heart of his drive 
to rework a pact he has repeatedly described 
as a “disaster” for American workers.
Matt Blunt, president of the American 
Automotive Policy Council, which represents 
General Motors Co (GM.N), Ford Motor Co 
(F.N) and Fiat Chrysler Automobiles NV 
(FCHA.MI), said the group was optimistic 
about the new deal, though it was still 
reviewing the details.
The deal would require 75 percent of auto 
content to be made in the NAFTA region, up 
from the current level of 62.5 percent, a U.S. 
trade official said. A fact sheet describing the 
bilateral agreement specified the content would 
be made in the United States and Mexico.
That requirement could shift some auto parts 
manufacturing to Mexico from China, a 
White House official told Reuters, speaking 
on condition of anonymity.
The Trump administration said the deal 
improves labor provisions, in part by requiring 
40 percent to 45 percent of auto content to 
be made by workers earning at least $16 per 
hour.
That measure could move some production 
back to the United States from Mexico and 
should lift Mexican wages, the White House 
official said.
A source in South Korea’s auto industry said 
many automakers would find it difficult to 
meet the rule on workers’ wages, which are 
much cheaper in Mexico. The trade minister 
said South Korea was analysing the deal’s 
impact on its auto industry.

Some Japanese automakers could face a 
similar challenge, but their responses on 
Tuesday were mostly positive.
“Toyota is pleased to hear that progress is 
being made by U.S. and Mexico negotiators to 
reach a consensus on modernizing NAFTA,” 
the car maker said.
“We are hopeful that any changes are fair and 
balanced.”
Nissan said it was “encouraged that an 
agreement was reached, and hope that it 
appropriately considers the impact on our 
employees, suppliers and customers.”
The United States relented on its demand for 
an automatic expiration for the deal, known as 
a “sunset clause.”
Instead, the United States and Mexico agreed 
to a 16-year lifespan for the deal, with a review 
every six years that can extend the pact for 16 
years, Lighthizer said.
Mexico agreed to eliminate dispute settlement 
panels for certain anti-dumping cases, a move 
that could complicate talks with Canada, 
which had insisted on the panels.
Monday’s announcement lifted equity 
markets in all three countries, with shares in 
automotive companies standing out on relief 
that the deal appeared to end the uncertainty 
that has dogged the sector for months.
General Motors Co (GM.N), Ford Motor Co 
(F.N), and Fiat Chrysler Automobiles NV 
(FCAU.N) gained between 3.3 percent and 
4.8 percent, while Canadian auto parts makers 
such as Magna International Inc (MG.TO) 
gained 4.6 percent.
Reporting by Roberta Rampton and Jeff 
Mason; Additional reporting by Sharay 
Angulo, David Lawder, Dave Graham, Andrea 
Hopkins, David Shepardson, Hyunjoo Jin in 
SEOUL and Maki Shiraki in TOKYO; Editing 
by Sandra Maler and Clarence Fernandez

U.S., Mexico reach NAFTA deal, turn up 
pressure on Canada Roberta Rampton, Jeff Mason

U.S. President Donald Trump gets some 
assistance with a speakerphone call to Mexican 
President Enrique Pena Nieto to announce 
a deal to replace the North American Free 
Trade Agreement (NAFTA) at the White 
House in Washington, U.S., August 27, 2018. 

REUTERS/Kevin Lamarque
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Reuters Staff

NANAIMO, British Columbia (Reuters) - Canada’s 
Prime Minister Justin Trudeau said on Thursday that 
his government is engaging diplomatically with Saudi 
Arabia, but did not back down on his concerns about 

human rights, two weeks into a spat over Ottawa’s calls for the release 
of Saudi activists from detention.

 “We continue to engage diplomatically with Saudi Arabia, I think 
it’s important to have positive relationships with countries around 
the world,” Trudeau told reporters after Cabinet meetings in British 
Columbia.

Trudeau was responding to a question on reports that Saudi Arabia’s 
prosecutor is seeking the death penalty against rights activists.

“At the same time - we have expressed our concern with the sentence 
handed down by Saudi Arabia, our concern for defending human 
rights and our shared values all around the world,” he added.

Saudi Arabia, furious over a tweet sent by Canada’s foreign minister 
and translated into Arabic by the Canadian Embassy in Riyadh, earlier 
this month froze new trade with Canada, blocked grain imports, 
expelled Canada’s ambassador and ordered all Saudi students home.

In a slight reprieve, five Canadian universities said on Wednesday 
that Saudi trainee doctors enrolled in their programs had been granted 

an extra three weeks in the country, as nearly 1,000 people scramble 
to wrap up their affairs.

Reporting by Julie Gordon in Nanaimo, British Columbia, editing by 
G Crosse

Source : Reuters 

News

Canada's Prime Minister Justin Trudeau answers questions from the 
media in Montreal, Quebec, Canada, REUTERS/Christinne Muschi/

File Photo

Canada PM says in
diplomatic talks with Saudi Arabia

McCain died on Saturday after 
battling brain cancer for more 
than a year

Canadian politicians are expressing their 
sympathies to the family of Arizona Sen. John 
McCain, who has died of brain cancer at the 
age of 81.
Prime Minister Justin Trudeau wrote on 
Twitter that McCain was an American patriot 
and hero whose sacrifices for his country, and 
lifetime of public service, were an inspiration 
to millions.
Senator John McCain was an American patriot 
and hero whose sacrifices for his country, and 
lifetime of public service, were an inspiration 
to millions. Canadians join Americans tonight 
in celebrating his life and mourning his 
passing.
Conservative party Leader Andrew Scheer 
praised McCain on Twitter, writing that his 
decades of service in defence of freedom 
touched people across borders.

Former prime ministers also expressed their 
sympathies. Stephen Harper called McCain an 
American hero, while Brian Mulroney called 
the former Arizona senator a «committed 
friend of Canada» who «was a rare model of 
true bipartisanship, reaching across the aisle to 
work with friends on the other side, whenever 
he could.»
Former Conservative party leader Peter 
MacKay tweeted that freedom-loving people 
everywhere are mourning the heartbreaking 
loss of a true voice for integrity and civility.
McCain was a war veteran who was captured 
in North Vietnam in 1967 and endured years 
of torture and abuse.
The North Vietnamese had figured out that 
McCain, then 31, was the son and grandson 
of famous American military men a «crown 
prince,» they called him.
He was offered an early release, but refused. 
McCain,s captors beat him until he confessed, 
an episode that first led to shame and then 
discovery.

McCain has written that that,s when he 
learned to trust not just his legacy but his own 
judgment — and his resilience.
He died on Saturday after battling brain cancer 
for more than a year.
Brain cancer didn,t seem to scare McCain so 
much as it sobered and saddened him.
«The world is a fine place and worth fighting 
for and I hate very much to leave it,» McCain 
wrote in his memoir, referencing a line from 
his favourite book, the Ernest Hemingway 
war novel For Whom the Bell Tolls.

«I hate to leave.»

Trudeau, Harper among Canadians paying tribute to 
U.S. Sen. John McCain
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Reuters Staff

NANAIMO, British Columbia (Reuters) - Canada’s 
Prime Minister Justin Trudeau said on Thursday that 
his government is engaging diplomatically with Saudi 
Arabia, but did not back down on his concerns about 

human rights, two weeks into a spat over Ottawa’s calls for the release 
of Saudi activists from detention.

 “We continue to engage diplomatically with Saudi Arabia, I think 
it’s important to have positive relationships with countries around 
the world,” Trudeau told reporters after Cabinet meetings in British 
Columbia.

Trudeau was responding to a question on reports that Saudi Arabia’s 
prosecutor is seeking the death penalty against rights activists.

“At the same time - we have expressed our concern with the sentence 
handed down by Saudi Arabia, our concern for defending human 
rights and our shared values all around the world,” he added.

Saudi Arabia, furious over a tweet sent by Canada’s foreign minister 
and translated into Arabic by the Canadian Embassy in Riyadh, earlier 
this month froze new trade with Canada, blocked grain imports, 
expelled Canada’s ambassador and ordered all Saudi students home.

In a slight reprieve, five Canadian universities said on Wednesday 
that Saudi trainee doctors enrolled in their programs had been granted 

an extra three weeks in the country, as nearly 1,000 people scramble 
to wrap up their affairs.

Reporting by Julie Gordon in Nanaimo, British Columbia, editing by 
G Crosse

Source : Reuters 
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Andrea Hopkins

OTTAWA (Reuters) - Canada’s 
opposition Conservatives face 
a potential split a year ahead of 
national elections after a prominent 

former cabinet minister quit the party on 
Thursday to form his own right-leaning 
faction, focused on limited immigration and 
promoting free trade.
Maxime Bernier, who failed in his bid to lead 
the Conservative Party more than a year ago, 
said he hoped to have an alternative party up 
and running within weeks to challenge Liberal 
Prime Minister Justin Trudeau in the 2019 
election.
“He has decided today to help Justin Trudeau,” 
Conservative Party leader Andrew Scheer told 
a news conference, condemning the defection 
as one driven by personal ambition. “Other 
conservatives and Canadians who want a 
responsible government in power will continue 
to work with us.”
Trudeau, speaking with reporters after Cabinet 
meetings in British Columbia, dodged direct 
questions on Bernier. “I’m going to let 
Conservative focus on themselves, as they are 
right now, and we’re going to stay focused on 
Canadians,” he said.
The Conservatives - recently neck and neck 
in polls with Trudeau’s Liberals - split into 
two factions in 1987, but reunified the party in 
2003 and later held power for nearly a decade 
under former prime minister Stephen Harper.
Speaking out against “fake news” and 
saying the Conservatives under Scheer were 
“too intellectually and morally corrupt to 
be reformed,” Bernier announced his split 

in Ottawa just as the party was gathering in 
Halifax for its annual convention.
“The Conservative party has abandoned 
conservatives. It does not represent them 
anymore. And it has nothing of substance 
to offer Canadians looking for a political 
alternative,” Bernier said.
Bernier sparked a fierce debate earlier this 
month when he posted a series of tweets 
denouncing the prime minister’s push 
for diversity, saying Trudeau’s “extreme 
multiculturalism” will destroy Canada.
Scheer, who defeated Bernier in a leadership 
race to replace Harper, sought to distance the 
party from the tweets.
Canada’s ethnic vote is crucial to all three major 
parties, particularly in densely populated and 
immigrant-rich communities in the provinces 
of Ontario and Quebec.
Bernier also opposes the system of supply 
management that supports Canada’s politically 
powerful dairy farmers and which has been 
attacked by U.S. President Donald Trump. He 
said he could make a trade deal with Trump 
by abandoning the system.
Bernier is a second-generation politician and 
former foreign minister, a libertarian free-
market champion who is also remembered 
for being dumped from Harper’s cabinet after 
leaving confidential documents at the house 
of a girlfriend with links to organized crime.
“Whether Bernier becomes a real or phantom 
political force in Canada - the narrative that the 
Conservatives may be divided will be a major 
distraction for Conservative leader Scheer,” 
said pollster Nik Nanos in an email.

Source : Reuters 

Canada's Conservatives face split 
ahead of 2019 election

FILE PHOTO: Maxime Bernier speaks with Andrew Scheer (R) after the first results are 
announced during the Conservative Party of Canada leadership convention in Toronto, 

Ontario, Canada, May 27, 2017. REUTERS/Mark Blinch/File Photo



11
th

 Is
su

e 
  S

ep
te

m
be

r 2
01

8

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


