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4 MORE YEARS WITH Bonnie!
RE-ELECT MAYOR

Bonnie Crombie to keep Mississauga working!
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النظر  ووجهات  والآراء  البيانات  جميع 
واملحللني  الُكتاب  خمتلف  يكتبها  التي 
ومعتقدات  اآراء  تعك�س  ل  وامل�شاركني 
جريدة اأيام كندية ول النا�شرين. اأيام 
املطالبات  عن  م�ش�ؤولة  لي�شت  كندية 
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

اإن معظم العالقات الطيبة بني النا�ص املتح�ضرين تتلخ�ص بكلمتني 
اأملا�ضيتني ال ثالث لهما ومفعولهما كال�ضحر يف النفو�ص هما كلمتي:

)�ضكرا & عفوا(

فلو اأن كل واحد منا هيئ نف�ضه وعود ل�ضانه على قول كلمة �ضكرا من 
القلب.. اأمام كل معروف ي�ضدا له مهما �ضغر اأو كرب لبنى ج�ضورا من 

املودة واالألفة حتلو معها احلياة وتطيب، مع القريب والبعيد. 

كلمة عفوا  قول  ل�ضانه على  وعود  نف�ضه  منا هذب  واحد  كل  اأن  ولو 
ب�ضدق.. اأمام كل خطاأ يبدر منه بق�ضد اأو بغري ق�ضد حلال ذلك 
دون ن�ضوب كثري من امل�ضادات وامل�ضاكل التي تعكر �ضفو حياة النا�ص 

ليل نهار..

الغرب كان ذكيا، فقد تنبه جيدا ملفعول هاتني الكلمتني ال�ضحريتني. 
االأفراد، ون�ضج منهما ح�ضارته  اأجمل العالقات بني  فعزف عليهما 
االإن�ضانية احلديثة.، فاأ�ضبح من النادر اأن ت�ضادف م�ضادة كالمية 
اأو  ت�ضهد ت�ضرف م�ضني  اأن  اأو  العامة  اثنني من  �ضوء تفاهم بني  اأو 

كالما نابيا يخد�ص �ضعور االأخرين.

ال اأدري ملاذا تخلفنا كثريا يف هذه امل�ضاألة ويف تراثنا وثقافتنا وديننا 
بها  نفخر  التي  االإن�ضانية  واملعاين  النبيلة  القيم  من  الكثري  الكثري 
يوؤدون  ال  االأوالد  وكم من  فكم  لالأ�ضف.  بها  يتحلى  ال  لكن معظمنا 
حق ال�ضكر والعرفان الأبائهم واأمهاتهم. وكم وكم من الطلبة ينهلون 
واالإعرتاف  �ضكرهم  عن  ويغفلون  طوال  �ضنني  معلميهم  من  العلم 
ح�ضاب  على  ومعنويا  ماديا  ت�ضلقوا  اأ�ضخا�ص  من  وكم  بف�ضلهم. 
يوؤدوا  مل  بل  الالزم  ال�ضكر  يوؤدوا  فلم  ظهورهم  اأداروا  ثم  اآخرين 
اأماناتهم اأ�ضال، بل وقبل كل هذا وذاك كم وكم من الب�ضر ال يوؤدون 

ال�ضكر خلالقهم ورازقهم واملُنعم عليهم.

علينا اأن ال نن�ضى اأبدا، كما اأن بال�ضكر تدوم النعم، كذلك يدوم الود 
واالألفة بني النا�ص. 

ومن ناحية ثانية علينا اأن ن�ضتح�ضر دوما يف تعامالتنا اليومية باأن 
العدة لهذه الف�ضيلة. نرى  اأعد  االإعرتاف باخلطاأ ف�ضيلة فمن منا 
بع�ص النا�ص يرتكب اخلطاأ تلو اخلطاأ دون اأي اإح�ضا�ص بامل�ضوؤولية، 
فنف�ضه االأمارة بال�ضوء ت�ضول له ذلك وحتول بينه وبني االإعتذار عن 
اخلطاأ مهما كلف الثمن. من قال باأن االإن�ضان ممنوع اأو مع�ضوم عن 

هو  اإعتذار  يتبعه  الذي  اخلطاأ  ولكن  وي�ضيب  يخطئ  كلنا  اخلطاأ!! 
خطاأ م�ضرف بينما اخلطاأ الذي ياأبى �ضاحبه االإعتذار والت�ضحيح 
فهذا الت�ضرف االأرعن قد يوؤدي اإىل كوار�ص كبرية فيما بعد. وقيمة 
االإعتذار تكون من قيمة �ضاحبه فمثال عندما يعتذر االأب اأو االأم عن 
خطاأ ما اأمام االأوالد فذلك يرتك اأثرا اإيجابيا بالغا يف تربية االأوالد 

ون�ضاأتهم والعك�ص �ضحيح.

يبادر  مل  اإن  خمتلفة  معايري  لها  اأخطاء  هناك  اأخر  �ضعيد  على 
مرتكبيها الإ�ضتدراك عواقبها جنم عن ذلك كوار�ص ال حتمد عقباها 
احلاكم  يبادر  فعندما  وامل�ضوؤول،  احلاكم  خطاأ  ذلك  على  مثال 
بت�ضحيح خطاأ ما وباالإعتذار للرعية يف الوقت املنا�ضب جتد اأثر ذلك 
دعما وتاأييدا من العامة ولكن عندما ال يكون الت�ضحيح واالإعتذار 
من �ضمن اأدوات احلكم فليرتقب اجلميع ماآ�ضي وطامات كربى حتل 
اأو  بكلمة  تفادي كل ذلك  املمكن  باأنه من  علمًا  والعباد  البالد  على 
بت�ضرف حكيم. لالأ�ضف �ضهد التاريخ حكاما هان عليهم اأن ميرغوا 

اأنوف �ضعوب باأكملها على اأن يعرتفوا بخطاأ ارتكبوه.

اأخريا عندما يتعلم �ضخ�ص ما باأن االإعتذار اإمنا هو ثقافة وح�ضارة 
ولي�ص عيبا ونق�ضا عندها فقط ي�ضبح هذا ال�ضخ�ص اإن�ضانا ي�ضتحق 

االإحرتام.

بقلم رئي�س التحرير معتز اأب�كالم

كلمتني من �أملا�س..

�كت�ساف تاأثري �سلبي جديد للتدخني
كت�ضف علماء االأحياء اأن تدخني ال�ضجائر ال يزيد من احتمال االإ�ضابة ب�ضرطان الرئة والربو ومر�ص االن�ضداد الرئوي املزمن فقط، بل واأي�ضا 

يخف�ص ب�ضورة ملحوظة ن�ضاط جهاز مناعة اجل�ضم.
 Journal of جملة  ن�ضرته  مقال  يف  املتحدة،  بالواليات  كليفالند  يف  ريزيرف  وي�ضرتن  كي�ص  جامعة  من  اأمينو�ضاري،  اأنيتا  وتقول 
Endodontics: "ميكن اأن يف�ضر التدخني �ضبب معاناة معظم املدخنني من ت�ضو�ص االأ�ضنان واأمرا�ص جتويف الفم االأخرى، وملاذا تلتئم 
جروح اللثة عندهم ببطء مقارنة بغري املدخنني. ويلعب بروتينا TNF-األفا وHBD-2 دور اخلط الدفاعي االأخري يف الفم، والتدخني 

)يقتلهما( قبل اأن يدخال املعركة".
اللثة  ال�ضجائر يف  تاأثري دخان  كيفية  درا�ضة  ال�ضلبي، من خالل  اأو  االإيجابي  للتدخني  �ضلبيا جديدا  تاأثريا  وفريقها  اأمينو�ضاري  واكت�ضفت 
واأن�ضجة االأ�ضنان االأخرى. ومن اأجل ذلك جمع العلماء 70 متطوعا )ن�ضفهم من املدخنني ون�ضفهم ممن مل يدخنوا يف حياتهم مطلقا( 

يعانون من ت�ضو�ص االأ�ضنان، وعر�ضوا عليهم اخل�ضوع للعالج يف م�ضت�ضفى اجلامعة.
وات�ضح من نتائج التحليل اأن اجلزيئات "الدفاعية" )TNF-األفا وHBD-2( غري موجودة نهائيا يف عينات لثة املدخنني. اأما يف اأ�ضنانهم، 

فقد اكت�ضف الباحثون وجود كمية قليلة جدا من جزيئات بيتا defensing 2 وبيتا defensing 3 امل�ضوؤولة عن مكافحة املكروبات.
وميكن لهذه النتائج بح�ضب العلماء اأن تو�ضح ملاذا يعاين املدخنون من التهابات اللثة واالأ�ضنان اأكرث من غري املدخنني، و�ضبب انخفا�ص 

ن�ضاط اجلهاز املناعي يف اأن�ضجة اجل�ضم االأخرى اأي�ضا.
امل�شدر: ن�ف��شتي
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بدم�ضق  اأهلنا  كان  الهجرية،  ال�ضنة  راأ�ص  من  اليوم  هذا  مثل  يف 
يح�ضرون "اأكلة بي�ضاء،" كال�ضاكرية مثاًل اأو الرز بحليب، اأملني اأن 

يكون عامهم املقبل اأبي�ص مثلها.
كم هو جميل هذا اللون وكم كان ي�ضبه دم�ضق.

ربط املدن باألوانها لي�ص ترفًا، وهو معروف ومتبع يف الكثري من دول 
ي�ضود  الذي  الرمادي  باللون  ُتعرف  لندن،  ال�ضباب  فمدينة  العامل، 
�ضمائها ونهرها ال�ضهري، اإ�ضافة للون الذهبي الذي يزين ق�ضورها 
وكاثدرائياتها. اأما نيويورك، فقد ُعرفت باللون البني، بعد حريقها 
من  جديد  من  بنائها  باعادة  اأهلها  قام  عندما   1835 عام  الكبري 
احلجر البني، ابتعادًا عن اخل�ضب. اللون يوؤثر نف�ضيًا ومعنويًا على 
وحياتهم  �ضلوكهم  على  اأي�ضًا  يوؤثر  الوقت،  ومع  مدينة،  اأي  قاطني 

اليومية.
منعًا  االأ�ضود  تداول  ملنعت  قّدر اهلل(،  بلدي )ال  م�ضوؤواًل يف  لو كنت 
باتًا، الأنه يذكرنا ب�ضنوات املوت واحلزن، عندما اأ�ضبح لبا�ضًا موحدًا 
جلميع ن�ضائنا. نعم هو لون املوت، ونوافذ ال�ضيارات املدعومة، ولبا�ص 
خفافي�ص الليل الب�ضرية. لو ترك يل القرار، لو�ضعت لونًا فرحًا بداًل 
عنه لكل املدن ال�ضورية، يرمز اإىل هوية وروح كل واحدة منها، ولكنت 
اخرتت االأبي�ص ملدينتي، مدينة دم�ضق، لون الطعام يف راأ�ص ال�ضنة 

الهجرية ولون لبا�ص "الدراوي�ص" اتباع الطريقة املولوية.
ذات يوم، كان رجالنا يف دم�ضق يرتدون االأبي�ص النا�ضع يف ماآمتهم 
تعبريًا عن حزنهم، رمزًا للطهارة يف وداع االأحبة وهم يغادرون هذه 
الدنيا بكفن اأبي�ص. تغريت هذه العادة منذ زمن بعيد، وكثريين ال 
يعرفونها اليوم، و�ضار االأ�ضود هو لون احلزن املتعارف عليه عامليًا، 
اأحد  الدقر،  علي  ال�ضيخ  اأن  اوروبا. حتى  قادمًا من  بالدنا  درج يف 
اختار  الع�ضرين،  القرن  من  االأول  الن�ضف  يف  دم�ضق  علماء  اأ�ضهر 
اللون االأبي�ص حلجاب املراأة الدم�ضقية، اأو املالية املتبعة يف حينها، 
الظهار تباعد مع اللون االأ�ضود املتبع اأيام العثمانيني، وكان مزعجًا 
وحتديدًا  دم�ضق،  علماء  اأن  كما  الالهب.  ال�ضيف  اأ�ضهر  يف  للغاية 

اأ�ضحاب املراتب العلمية العليا، كانوا ومازالوا يلب�ضون اللفة البي�ضاء 
اللفة  تعتمر  التي  املن�ضوبة  االأ�ضر  عن  ليتميزون  روؤو�ضهم،  على 
اخل�ضراء اأو الق�ضاة، اأ�ضحاب لفة "الماليف" املزرك�ضة، اأو التجار، 

بلفتهم االأغباين ذات اللون الع�ضلي.
�ضاد اللون االأبي�ص على اللبا�ص الر�ضمي لنواب �ضورية يف افتتاح كل 
اأنها  لدرجة  مع م�ضر،  الوحدة  قيام  �ضبقت  التي  النيابية  املجال�ص 
اأ�ضبحت عرف غري مكتوب، التزم به اأعيان البالد ورموزها الوطنية 
وروؤ�ضاء  االأتا�ضي،  ها�ضم  والرئي�ص  القوتلي،  �ضكري  الرئي�ص  مثل 
وفار�ص  اجلابري  اهلل  و�ضعد  بك  مردم  جميل  اأمثال  احلكومات 
اخلوري. كان االأبي�ص "مو�ضة" يف ف�ضاتني الن�ضاء، واأحذية الرجال، 
بتلميعها وتنظيفها بعد  وحتى يف لون عجالت �ضياراتاهم، يقومون 

كل "م�ضوار،" �ضبحًا وظهرًا وم�ضاء.
كان البيا�ص، ولو ب�ضكل غري مبا�ضر، هو لون مدينة دم�ضق يف زمن 
م�ضى، لي�ص االأ�ضود اطالقًا. فهو لون يا�ضمينها وفلها، حتدث عنه 
بيا�ضه،  دم�ضق  من  يبداأ  "والفل  قائاًل:  قباين  نزار  ال�ضام  �ضاعر 
عبدوا  فاهلنا،  دم�ضق  من  يبداأ  واحلب  االأطياُب،  تتطيب  وبعطرها 
اجلمال وذوبوه وذابوا." االأبي�ص هو لون الق�ضم االأو�ضط من العلم 
من  اتخذت  التي  االأموية  الدولة  اإىل  رمزًا  ع�ضوره،  بكل  ال�ضوري 

دم�ضق مركزًا لها وحكمت من خاللها العامل.
تغري هذا اللون مع انهيار االأمويني و�ضعود الدولة العبا�ضية، علمًا اأن 

االأبي�ص كان لون راية الر�ضول يف كافة معارك االإ�ضالم االأوىل.
الر�ضمي  العلم  لي�ضبح  موؤخرًا،  �ضودر  اللون  هذا  فان  ذلك،  مع 
التكفريية اجلهادية، ومنها طبعًا تنظيم داع�ص. خالل  للتنظيمات 
االإرهابي  التنظيم  اأع�ضاء هذا  الرقة، كان  فرتة حكمهم يف مدينة 
بكر  اأبو  اأمريهم  وكان  االأ�ضود،  باللون  وراياتهم  اأبنيتهم  يطلون 
اللون  االأ�ضود هو  اللون  اأن كان  االأ�ضود. بعد  اإال  البغدادي ال يرتدي 
املعتمد للحزب الفا�ضي يف ايطاليا اأيام مو�ضوليني، �ضار مكروهًا يف 

الغرب اليوم، يذكر بقطع الروؤو�ص وذبح االأطفال.
يف باري�ص مثاًل رفع منا�ضري عائلة بوربون احلاكمة اللون االأبي�ص، 
اأن اأطاحت الثورة الفرن�ضية مبلكتهم عام 1789 وكان االأبي�ص  بعد 
التي  البل�ضفية  الثورة  الثاين بعد  رمز ملنا�ضري قي�ضر رو�ضيا نقوال 
وراية حمراء،  �ضاحة حمراء،  االأحمر، ف�ضار هناك  اللون  اعتنقت 

وجي�ص اأحمر.
بح�ضب الفنانني واملعماريني واالأطباء النف�ضيني، فاإن اللون االأبي�ص 
النظافة  اإىل  وال�ضدق،  الطيبة  اإىل  والكمال،  البداية  اإىل  يرمز 
االأبي�ص  الثوب  لب�ص  الفاتيكان  بابا  والعذرية.  والطهارة  واحلياد 
"لون املواطنة" يف زمن  النا�ضع منذ عام 1566، وكان االأبي�ص هو 

الرومان، وهو حتى اليوم، لون لبا�ص حجاج بيت اهلل احلرام.
اللون  من  اليوم  نحن  اأين  املفرطة،  الرومان�ضية  عن  بعيدًا  ولكن، 
البيا�ص، يف نفو�ضنا ومدننا وما�ضينا وحا�ضرنا وم�ضتقبلنا؟ القمامة 
اأن  علمًا  بتاتًا،  اللون  بهذا  تليق  ال  اليوم  دم�ضق  �ضوارع  املنت�ضرة يف 
دم�ضق كانت بي�ضاء ذات يوم، عندما �ضنفت من قبل االأمم املتحدة 
"االأنظف بني مدن العامل" �ضنة 1956. ولكنها اليوم تكاد اأن تغرق 
كل  يف  و  زقاق  كل  يف  املنت�ضرة  واالأو�ضاخ  القمامة  من  جبال  حتت 
حي، والتي �ضارت متلئ نهر بردى، اجلميل �ضابقًا. الفو�ضى ال تليق 
بالبيا�ص اأبدًا، وال الف�ضاد، وال مكان للون االأبي�ص يف ظل هذا العمار 
اأبنيتها التاريخية.  الع�ضوائي عقيم االإبداع الذي عم مدينتنا و�ضوه 
اأين هو البيا�ص يف اأر�ضفة دم�ضق، وحدائق دم�ضق، ومدار�ص دم�ضق، 

واأبنية دم�ضق احلكومية؟
يليق  لكي  تعود دم�ضق دم�ضقًا،  اأن  لونًا، يجب  اأن نعطي دم�ضق  قبل 

البيا�ص فعاًل بها وباأهلها وقاطنيها.
كل عام هجري واأنتم باألف خري

الباحث د: �شامي مبي�س

�لأبي�س يليق بكم 

ولكن...

منه  ي�ضفون  امل�ضابني  فالعديد من  موؤذ،  الفريو�ص غري  يبدو هذا 
ولكّنه  ُي�ضّبب للحاالت االأخرى ثاآليل يف االع�ضاء التنا�ضلية و�ضرطان 
عنق الرحم وامرا�ص ميكنها  ان تتحّول اىل �ضرطان  وان تتطّلب 

عمليات جراحية والعديد من انواع ال�ضرطان االأخرى.
اللقاح �ضّد فريو�ص الورم احلليمي الب�ضري فّعال جدا للوقاية من 
االإلتهابات وثاآليل االأع�ضاء التنا�ضلية واالآفات التي ميكنها التحّول 
اىل �ضرطان عنق الرحم. هذا اللقاح الوقائي متوفر جمانيا  للبنات 
واالأوالد يف �ضف ال�ضنة الرابعة ابتدائي يف كل مدار�ص كيبيك )لقاح 

يف جرعتني(
 لتلقي اللقاح، يتم اإر�ضال ا�ضتمارة اإذن لالأولياء يف جدول اأعمال 

اأبنائهم.  ميكن جلميع الفتيات  يف �ضن 9 اإىل 18 عاما واالأ�ضخا�ص 
الذين يعانون من �ضعف املناعة الذين ترتاوح اأعمارهم بني 9 و26 
�ضنة تلّقي اللقاح جمانا. ُين�ضح بالتلقيح اأي�ضا للن�ضاء وكبار ال�ضّن 
من الرجال مبقابل مايل وذلك للحد ّمن تكرار االإلتهابات املرتبطة 
الفريو�ص قبل  للحماية من  اأو  الب�ضري   الورم احلليمي  بالفريو�ص 

البدء يف عالقة عاطفية جديدة.
 هذا اللقاح اآمن جّدا وال عالقة له بال�ضلوك اجلن�ضي اخلطري عند 
بكرثة  والالجئون  املهاجرون  يلجاأ  ال   ما  عامة  امللقحني.  ال�ضباب 
اىل و�ضائل ت�ضخي�ص فريو�ص الورم احلليمي الب�ضري  )مثل فح�ص 
خاليا عنق الرحم والذي يقوم به الطبيب الن�ضائي خالل الفح�ص 

 .)PAP احلو�ضي للمراأة والذي ُيعرف �ضابقا باختبار
والتي  االإلتهابات  هذه  لظهور  الرئي�ضي  ال�ضبب  هو  اللقاح   عدم    
جّدا  �ضهلة  منها عملية  الوقاية  لكّن  تكون خطرية جّدا.  اأن  ميكن 

وذلك عن طريق اللقاح. 
الثقافية  ملزيد من املعلومات، يرجى االت�ضال بتحالف املجتمعات 

من اأجل امل�ضاواة يف اخلدمات ال�ضحية واالجتماعية
 Alliance des communautés culturelles pour
 l’égalité dans la santé et les services sociaux

(ACCÉSSS
على   1106ـ287ـ514 ،  رقم داخلي 22.

ثالثة  �أ�سخا�س من �أ�سل �أربعة ي�سابون بفريو�س �لورم �حلليمي �لب�سري

خالل حياتهم فكيف �لوقاية منه؟
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االأمم املتحدة )رويرتز( - تبادل الرئي�ص االأمريكي دونالد ترامب 
والرئي�ص االإيراين ح�ضن روحاين االإهانات يف اجلمعية العامة لالأمم 
على  العقوبات  باملزيد من  ترامب  تعهد  الثالثاء حيث  يوم  املتحدة 
من  يعاين  باأنه  االأمريكي  نظريه  روحاين  و�ضف  حني  يف  طهران 

الفهم“. يف  ”�ضعف 
ملهاجمة  املتحدة  االأمم  يف  ال�ضنوي  خطابه  ترامب  وا�ضتغل 
”الدكتاتورية الفا�ضدة“ يف اإيران، والثناء على زعيم كوريا ال�ضمالية 
العوملة  �ضريف�ص  باأنه  حتد  ر�ضالة  وتوجيه  املا�ضي،  العام  خ�ضم 

و�ضيحمي امل�ضالح االأمريكية.

على  دقيقة   35 ا�ضتغرقت  التي  كلمته  ركز  االأمريكي  الرئي�ص  لكن 
اإيران التي تتهمها الواليات املتحدة بال�ضعي المتالك اأ�ضلحة نووية، 
وتاأجيج اال�ضطرابات يف ال�ضرق االأو�ضط من خالل دعمها جلماعات 

مت�ضددة يف �ضوريا ولبنان واليمن.

وقال ترامب ”زعماء اإيران ين�ضرون الفو�ضى واملوت والدمار. اإنهم 
ال يحرتمون جريانهم اأو حدودهم اأو احلقوق ال�ضيادية للدول“.

ويف كلمته اأمام اجلمعية العامة يف وقت الحق، وجه روحاين انتقادا 
حادا لقرار ترامب االن�ضحاب من االتفاق النووي االإيراين املعلن يف 

عام 2015.

واأو�ضح روحاين اأنه ال يرغب يف ”جل�ضة اللتقاط ال�ضور“ مع ترامب 
م�ضريا اإىل اأن ان�ضحاب الرئي�ص االأمريكي من موؤ�ض�ضات عاملية عيب 

يف �ضخ�ضيته.

واأ�ضاف ”اإن مواجهة التعددية لي�ضت عالمة قوة بل عالمة على �ضعف 
يف الفهم. اإنها تعك�ص عجزا عن فهم عامل معقد ومت�ضابك“.

وقابل زعماء العامل خطاب ترامب ب�ضمت وا�ضح يف ظل �ضعورهم 
بعدم ارتياح جتاه اآرائه املنفردة التي وترت العالقات االأمريكية مع 

حلفاء تقليديني يف اأنحاء العامل.

يتبناها.  التي  اأوال“  ”اأمريكا  ل�ضيا�ضة  مدويا  �ضردا  خطابه  وكان 
من  املتحدة  الواليات  �ضحب  بقراره  العاملي  النظام  ترامب  وعطل 
حلف  دول  مبعاقبة  وهدد  للمناخ،  باري�ص  واتفاقية  النووي  االتفاق 

�ضمال االأطل�ضي على عدم تقدمي مزيد من االأموال مليزانية احللف.

بريوقراطية  اإىل  االأمريكية  ال�ضيادة  اأبدا  ن�ضلم  ”لن  ترامب  وقال 
عاملية غري منتخبة وغري قابلة للمحا�ضبة“.

واأ�ضاف ”اأمريكا يحكمها اأمريكيون. نحن نرف�ص اأيدلوجية العوملة 
ونحت�ضن مبداأ الوطنية“.

ب�ضاأن  ال�ضني  ترامب  انتقد  على طهران،  ال�ضديد  وبجانب هجومه 
اأو  �ضوريا  يف  الرو�ضي  التدخل  يذكر  مل  لكنه  التجارية  ممار�ضاتها 

تدخلها يف االنتخابات االأمريكية.

* وجهة نظر ماكرون البديلة
الفرن�ضي  الرئي�ص  قال  بديلة،  نظر  لوجهة  تقدميه  معر�ص  يف 
اإميانويل ماكرون الأع�ضاء اجلمعية العامة اإن قانون البقاء لالأقوى، 

وال�ضيا�ضات احلمائية، والعزلة لن تقود اإال اإىل توترات متزايدة.
النزعة  اإن  وقال  اجلماعي،  والعمل  التعددية  عن  ماكرون  ودافع 
الدفاع  الدول عن  توقف  اأن  الف�ضل حمذرا من  اإىل  �ضتقود  القومية 

عن املبادئ االأ�ضا�ضية �ضيت�ضبب يف عودة احلروب العاملية.
بتفكيك  اأقبل  وال  التعددية  بتاآكل  اأقبل  ”ال  الفرن�ضي  الرئي�ص  وقال 

التاريخ. اإن اأطفالنا ي�ضاهدوننا“.
اإىل  مبا�ضرة  �ضتوؤدي  التعددية  اإن  باإيران  م�ضت�ضهدا  ماكرون  وقال 

�ضراعات.
ب�ضجله  بالتباهي  ال�ضيا�ضية  جتمعاته  يبداأ  الذي  ترامب،  وا�ضتخدم 
اأمام  االأ�ضلوب  ال�ضلطة، نف�ص  اأقل من عامني يف  االقت�ضادي خالل 
زعماء العامل، واأبلغهم اأنه كرئي�ص حقق اإجنازات اأكرب من اأي اإدارة 

اأخرى يف التاريخ تقريبا.
ودفعت كلماته اإىل همهمات و�ضحك بني احل�ضور مما فاجاأ الرئي�ص 

اإىل حد ما .
* ل عق�بات ول تهديدات

بعد  وذلك  و�ضعبها  االإيرانية  القيادة  بني  اإ�ضفني  دق  ترامب  وحاول 
اأودى  اإيران  غرب  جنوب  يف  ع�ضكري  عر�ص  على  هجوم  من  اأيام 

بحياة 25 �ضخ�ضا واأحدث ا�ضطرابا يف البالد.
ويف ت�ضريحات لل�ضحفيني وهو يف طريقه الإلقاء كلمته، قال ترامب 
م�ضتبعدا  نهجهم“  ”يغريوا  اأن  قبل  االإيرانيني  مع  يلتقي  لن  اإنه 

احتمال حت�ضن العالقات يف امل�ضتقبل.
وبدا روحاين متحديا.

عقوبات  وال  حرب  ال  وهو  وا�ضح،  اإيران  تقوله  ”ما  روحاين  وقال 
وتنفيذ  للقانون  طبقا  العمل  يجب  فقط  تنمر  وال  تهديدات  وال 

االلتزامات“.

اأعلن  حني  اأيار  مايو  منذ  وطهران  وا�ضنطن  بني  اخلالفات  وزادت 

طهران  اأبرمته  الذي  النووي  االتفاق  من  بالده  ان�ضحاب  ترامب 
على اجلمهورية  وفر�ص عقوبات  عام 2015،  العاملية يف  القوى  مع 

االإ�ضالمية.

باراك  بقيادة  ال�ضابقة  االأمريكية  االإدارة  اأبرمته  الذي  االتفاق  كان 
التزامها  مقابل  اإيران  الدولية عن  العقوبات  رفع معظم  قد  اأوباما 

باحلد من برناجمها النووي.

نوفمرب  من  اخلام�ص  يف  اإ�ضافية  عقوبات  ”�ضت�ضري  ترامب  وقال 
ت�ضرين الثاين و�ضيتبعها املزيد ونعمل مع دول ت�ضتورد اخلام االإيراين 

خلف�ص م�ضرتياتها ب�ضكل كبري“.

واأ�ضاف اأن الواليات املتحدة �ضت�ضاعد يف اإقامة حتالف ا�ضرتاتيجي 
اإقليمي بني دول اخلليج واالأردن وم�ضر يف مبادرة تراها وا�ضنطن 

جدارا واقيا �ضد اإيران.

وقارن ترامب العالقات االأمريكية مع اإيران مبا و�ضفها بالعالقات 
اأون الذي  ال�ضمالية كيم جوجن  التي �ضهدت حت�ضنا مع زعيم كوريا 
اأ�ضاد به ترامب لوقفه التجارب النووية وال�ضاروخية واإعادته رفات 

جنود اأمريكيني من احلرب الكورية يف اخلم�ضينيات.

ويف ر�ضالة �ضديدة اللهجة الأع�ضاء منظمة البلدان امل�ضدرة للبرتول 
النفط  اأ�ضعار  التوقف عن رفع  اإىل  الرئي�ص االأمريكي  )اأوبك( دعا 
ودفع اأموال مقابل ح�ضولهم على حماية ع�ضكرية. كما هدد الرئي�ص 

االأمريكي بق�ضر امل�ضاعدات على الدول ال�ضديقة فقط.

وقال دبلوما�ضي باخلليج يف رده على ت�ضريحات الرئي�ص االأمريكي 
اإن بالده تقدم ما عليها يف اإطار التحمل امل�ضرتك لالأعباء.

�ضنوات،  اأربع  يف  م�ضتوى  اأعلى  الثالثاء  يوم  النفط  اأ�ضعار  وبلغت 
اخلام  من  اإيران  �ضادرات  على  و�ضيكة  اأمريكية  عقوبات  بف�ضل 
ما  على  ورو�ضيا  )اأوبك(  للبرتول  امل�ضدرة  البلدان  منظمة  وتردد 

يبدو يف تعوي�ص النق�ص املحتمل يف االإمدادات العاملية.

امل�شدر : رويرتز اإعداد معاذ عبد العزيز للن�شرة العربية 
- حترير ليليان وجدي

تر�مب وروحاين يتبادلن �لتهديد�ت

و�لإهانات على منرب �لأمم �ملتحدة
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب خالل خطابه 

اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة يف ني�ي�رك ي�م 
الثالثاء. ت�ش�ير: كارل� اليجريي - رويرتز

يوم  الكندية  اخلارجية  وزيرة  فريالند  كري�ضتيا  قالت   - )رويرتز( 
على  اجلاري  االأ�ضبوع  ال�ضعودي  نظريها  لقاء  تاأمل  اإنها  الثالثاء 
خالف  لبحث  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات  هام�ص 

دبلوما�ضي بني البلدين.
وجمدت ال�ضعودية يف اأغ�ضط�ص اآب التجارة مع كندا واأوقفت واردات 
ال�ضعوديني  الطلبة  جميع  واأمرت  الكندي  ال�ضفري  وطردت  احلبوب 
يف كندا بالعودة للوطن بعد اأن دعت اأوتاوا اإىل االإفراج عن ن�ضطاء 

معتقلني ملطالبتهم بحقوق اأكرب للمراأة.
وقالت فريالند اإنها على ات�ضال دائم مع وزير اخلارجية ال�ضعودي 
حل�ضور  االأ�ضبوع  هذا  نيويورك  اإىل  ي�ضل  اأن  املقرر  اجلبري  عادل 

اجتماعات اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.
يف  اخلارجية  العالقات  جمل�ص  ا�ضت�ضافها  فعالية  يف  واأ�ضافت 

يف  ناأمل  يبذله...  الذي  الكبري  باجلهد  االعرتاف  ”اأود  نيويورك 
اللقاء يف نيويورك هذا االأ�ضبوع واأعتقد اأن هذا اأمر جيد“.

لكن فريالند اأو�ضحت اأن كندا لن تغري موقفها االأ�ضا�ضي. ومن بني 
يق�ضي  التي  بدوي  �ضمر  احلقوقية  النا�ضطة  ال�ضعودية  يف  املعتقلني 
واأبناوؤه  زوجته  وحتمل  �ضنوات.  ع�ضر  بال�ضجن  عقوبة  �ضقيقها 

اجلن�ضية الكندية.
بالتزام  ن�ضعر  االإن�ضان...  حقوق  عن  دائما  �ضتدافع  ”كندا  وقالت 
خمتلف  يف  حقوقهن  اأجل  من  ينا�ضلن  الالئي  الن�ضاء  جتاه  خا�ص 
اأرجاء العامل“. واأ�ضاف ”كما ن�ضعر بالتزام خا�ص جتاه االأ�ضخا�ص 

الذين تربطهم �ضلة �ضخ�ضية بكندا“.

 - العربية  للن�شرة  لبنى �شربي  اإعداد   ... روبرتز  امل�شدر 
حترير م�شطفى �شالح

وزيرة خارجية كند� تاأمل لقاء نظريها �ل�سعودي لبحث خالف دبلوما�سي

كري�شتيا فريالند وزيرة اخلارجية الكندية تتحدث 
خالل م�ؤمتر �شحفي يف وا�شنطن ي�م 31 اأغ�شط�س اآب 

2018. ت�ش�ير: كري�س واتي - رويرتز

�أخبار متنوعة
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تتويج مايا رعيدي ملكة جمال 
للبنان لعام 2018

بريوت )رويرتز( - يف ليلة تعلقت فيها العيون 
مايا  اختريت  لبنان  فتيات  باأجمل  والقلوب 
لعام  للبنان  جمال  ملكة  االأحد  يوم  رعيدي 
2018 وذلك خالل حفل �ضاهر اأقيم يف جممع 

الفورم دو بريوت.
 30 بني  من  اللقب  ال�ضيدلة  طالبة  وانتزعت 
فتاة تناف�ضن للفوز بتاج اجلمال فيما حلت مريا 
و�ضيفة  من�ضف  بو  ويارا  اأوىل  و�ضيفة  طفيلي 
وتاتيانا  ثالثة  و�ضيفة  يزبك  وفاني�ضا  ثانية 

�ضاروفيم و�ضيفة رابعة.
وبكلمات عفوية عربت فيها عن فرحتها بالفوز قالت مايا رعيدي اإنها ال تعرف كيف فازت وماذا حدث 

بالتحديد. واأ�ضافت ”فجاأة لقيت التاج على را�ضي“.
ت�ضكلت جلنة حتكيم امل�ضابقة من االإعالمي جورج قرداحى واملغنية نان�ضي عجرم واملمثلة نادين جنيم 
وم�ضمم االأزياء نيكوال جربان واملمثل عادل كرم وخبري التجميل ب�ضام فتوح وم�ضمم املجوهرات �ضومط 

زغيب واملو�ضيقي جي مانوكيان وملكة جمال العامل ال�ضابقة دميي يل نيل بيرتز.
وقبيل اإعالن النتيجة ا�ضتعر�ضت املت�ضابقات جمالهن مبالب�ص ال�ضهرة ولبا�ص البحر وجاوبن على اأ�ضئلة 

عامة واأخرى �ضخ�ضية تعك�ص طبيعة �ضخ�ضياتهن.
وتولت ملكة جمال الواليات املتحدة ال�ضابقة من اأ�ضل لبناين رميا فقيه تنظيم احلفل الذي �ضمل فقرات 
فنية وغنائية �ضارك فيها العديد من جنوم لبنان مثل راغب عالمة ومايا دياب اإ�ضافة اإىل املغني الكندي 

من اأ�ضل لبناين م�ضاري واملغني االأمريكي من اأ�ضل مغربي فرن�ص مونتانا.
الذي ح�ضره  تقدمي احلفل  اأنابيال هالل  ال�ضابقة  لبنان  وملكة جمال  االإعالمي مر�ضال غامن  وتقا�ضم 
ممثلون عن رئا�ضة اجلمهورية واحلكومة والعديد من ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية والعامة البارزة منها وزير 

ال�ضياحة اأفيدي�ص كيدانيان.

امل�شدر : رويرتز .. اإعداد �شامح اخلطيب للن�شرة العربية -  حترير حممد اليماين

منوعات

ماذا يريد اأدم من حواء بل ماذا تريد حواء من اأدم. هذا هو ال�ضوؤال 
الذي عذب االآالف من كال اجلن�ضني. لنجد جواب هذا ال�ضوؤال ينبغي 
اأن نولد �ضوؤاال اأخر من هي حواء عند اآدم ومن هو اآدم عند حواء.ملا 
خلق اهلل اخلالئق خلق من كل نوع زوجني الذكر واالأنثى وله يف ذلك 
حكم ال يعلم كنهها �ضواه �ضبحانه منها ما اأدركها لب االإن�ضان ومنها 
ما عجز عنها. فكان مما اأدركه الثكاثر ودميومة احلياة على وجه 
االأر�ص وكانت االأ�ضياء االأخرى اأ�ضمى من ذلك مل يدركها.حواء عند 
اأدم هي كائن ب�ضري ال ي�ضبهه هي كل ما يناق�ص اآدم متاما ولكن يف 
نف�ص الوقت هي كل ما يحتاجه ابن اآدم لتكتمل �ضورته. حواء هي ما 
اآدم لي�ضكن. هي املهداأ الذي يئن الأجله ادم. حواء هي  يبحث عنه 

ذلك ال�ضئ ال�ضائع الذي يفتقده  اآدم.

اآدم زهرة  اآخر. حواء حزينة من دون  له معنى  اآدم عند حواء  اأما 
ابت�ضامة  اآدم هو  اآدم �ضائعة �ضائعة �ضائعة.  ظماآنة حواء من دون 
حواء ع�ضا حواء هو كلمة تقولها يف اأوجه اأخرى. اآدم هو ذلك ال�ضئ 
اآدم هو غالف حواء هو م�ضدر  الذي تذرف يف �ضبيله ماآقي حواء 
من  ت�ضيل  عذوبة  عربة  اأو  مرهف  اإح�ضا�ص  قطعة  حنان  قطرة  كل 
اآدم بالن�ضبة اإىل حواء.هو ذلك النب�ص اخلفي  نف�ص حواء هذا هو 
ال�ضعف  الدافئ هو  اآدم هو احل�ضن  ين�ضده  الذي  �ضريرة حواء  يف 
حواء  من  اآدم  يريده  ما  وجل  اآدم  ت�ضتثري  التي  حواء  عربات  هي 
الهروب  االأمان منها هو  ال�ضغرية هو  امتداده فيها هي قطعها  هو 
منها اإليها هو البكاء كطفل �ضغري والنوم بني �ضحرها ونحرها الأنه 
وبب�ضاطة �ضئم من كونه اأدما وحن اإليها. ما يريده اآدم من حواء لي�ص 

فقط كوب �ضاي دافئ بالنعناع اأو مائدة متنوعة اأو فر�ص مريح كال 
يريد اآدم من حوائه اأن تتخطى حدود املادية التي تعتقد حواء اأنه كل 
ما يبغيه اآدم. اآدم يبحث يف كثري من االأحيان عن روح حواء والكثري 
من اآدم اليجدها يف الكثري من حواء. يبحث عن احلبيبة االأم الزوجة 
وعن اإمراأة اأخرى ال يعرفها. هذا هو اآدم �ضاءت حواء اأو اأبت.ماذا 
تريد حواء من اآدم �ضوؤال لن ت�ضتطيع االإجابة عنه حتى حواء ذاتها 
واإن فعلت فاإنها لن تكفيه ولن توفيه حقه وقدره من ال�ضواب. حواء 
عيبها اأنها تريد من اآدم كل �ضئ حتى اأنها ال تبقي �ضيئا واحدا له. 
حواء ت�ضبح اآدم يف عاطفتها حتى يغرق فتنقده لكنه ما يفتئ هاربا 
منها خمافة الغرق ثانية يف بحرها. ما تريده حواء من اآدم هو خلق 
اإن الرجل يبحث عن  اأبا اأخا زوجا وفقط.  مودة رحمة تريد حبيبا 
وليعطيها  لديه  الفارغة  احلنان  م�ضامات  لي�ضد  املراأة  يف  احلنان 
القوة التي حتتاجها كونها كائن �ضعيف واملراأة تبحث يف الرجل عن 
وتوؤمن  اآدم  يعتقده  ما  هذا  لديها  اخلالية  القوة  ثغراث  لتمالأ  قوته 
اأن هذه املعادلة قد تكون على غري ما  به حواء لكن كيالهما غافل 
يعتقده هو وتوؤمن هي فالرجل فيه من احلنان �ضعف ما حتمله حواء 
كونه م�ضدر عاطفتها فهي اإن وجدت يد اآدم حنونة �ضتكون معطاءة 
قوتها  ولكن  اآدم  �ضعف  ولرمبا  قوية  حواء  عظيما.  عطاوؤها  ويكون 
ال تكون اإالو اآدم بجانبها متاما مثلما ال يكون اآدم عطوفا اإال وحواء 
جنبه. اإن اآدم حني يجل�ص اإىل حواء فاإنه يتجرد من كل �ضئ ويقدم 
نف�ضه بخواجلها ولبها حلوائه فقط في�ضعف بني يديها ويحلو له ذلك 
فت�ضقيه حنانا وعطفا فيكن ويهداأ ليعود بعد ذلك اأقوى اآدم على وجه 

االأر�ص وحواء لرمبا تتحدى اآدم وت�ضع جانبا عاطفتها باأحا�ضي�ضها  
الأدم  حتديا  لي�ص  بالنذ  النذ  اأنها  على  وتظهر  وعذوبتها  واأ�ضجانها 
واإمنا فقط لتفوز بلحظة �ضعف منه لينك�ضر بني يديها فتحنو عليه 
املن�ضود. هكذا  االإح�ضا�ص  ادراك ذلك  بغية  وكل هذه احلرب فقط 

تكون حواء م�ضدر قوة اآدم ويكون اآدم منبع حنان حواء.

د. اآمال  بن �شارف

وحو�ء�آدم &
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ماهو تف�سري �لكتئاب 

وزيادة �لوزن؟

هل اأدوية االكتئاب ت�ضبب زيادة يف الوزن؟ هذا ال�ضوؤال الذي لطاملا 
كان حمل بحث كثري من الدرا�ضات و االأبحاث، و التي اأكدت معظمها 
على اإرتباط اأدوية االكتئاب بزيادة الوزن، باالإ�ضافة اإىل اأن االكتئاب 
بحد ذاته ي�ضبب ال�ضراهة يف االأكل و الك�ضل، وهذا ما اأكدته الدرا�ضة 

التالية.

ادوية الكتئاب ت�شبب زيادة يف ال�زن:
يف  امل�ضاعدة  االأ�ضتاذة  نيدام،  بليندا  ذكرت  حديثة  درا�ضة  ح�ضب 
علم االجتماع بجامعة اأالباما يف برمنغهام، ترى اأن »هناك تف�ضريا 

بديال، وهو اأن االكتئاب يت�ضبب فعليا يف زيادة الوزن«.

وقد خل�ضت درا�ضة نيدام اجلديدة اإىل اأن ال�ضباب الذين اأبلغوا عن 
اأعرا�ص االكتئاب مثل ال�ضعور باحلزن اأو الياأ�ص، زاد وزنهم ب�ضرعة 
اأكرب على مدى 15 عاما، وتراكمت دهون يف منطقة البطن لديهم 
التي  الدرا�ضة،  �ضعادة. ووجدت  اأكرث  يبدون  الذين  اأولئك  اأكرث من 
كانوا  الذين  اأن  هيلث«،  بابلك  اأوف  »اأمن جورنال  ن�ضرت يف جملة 
اأ�ضخا�ضا بدينني منذ البداية، رمبا يكونون قد عانوا من االكتئاب يف 

البداية، اإال اأن حالة االكتئاب مل تتطور لديهم مبرور الوقت.

تف�شري الكتئاب وزيادة ال�زن:
تف�ضر الدكتورة نيدام ذلك قائلة: "عندما ت�ضاب باالكتئاب، يغلب 
عليك الك�ضل ومتيل اإىل عدم ممار�ضة التمارين الريا�ضية بقدر اأكرب، 
ومتيل اإىل االأكل اأكرث". وت�ضتطرد قائلة: »اإذا كنت تواجه م�ضتويات 
العقاقري  هذه  فاإن  االكتئاب،  م�ضادات  وتاأخذ  االكتئاب  من  عالية 
اأنه قد يكون هناك عامل  اأي�ضا«،واأ�ضارت اإىل  ترتبط بزيادة الوزن 

ثالث خفي هو الذي ي�ضبب فعال كال من االكتئاب وال�ضمنة.

التوتر  اأن  الدرا�ضة  هذه  خالل  من  »نعتقد  نيدام:  الدكتورة  وتقول 
املزمن هو الو�ضيط، اأي اأن ا�ضتثارة التوتر املزمن يوؤدي اإىل االكتئاب، 
الذي يوؤدي بدوره اإىل زيادة الوزن«. فهرمون التوتر )الكورتيزول( 
يف  وخا�ضة  الدهون،  تخزين  على  اجل�ضم  يحفز  املثال،  �ضبيل  على 
منطقة البطن، حيث يقوم اجل�ضم بتخزين ال�ضعرات احلرارية اأثناء 

اأوقات التوتر.

الزوجية،  حياتهما  خالل  ال�ضريكان  يت�ضاجر  اأن  البديهي  من 
ال بل من املفيد اأن يختلفا على الكثري من االأمور، الأن حّل هذه 
امل�ضاكل بالطريقة ال�ضحيحة �ضيزيد من متا�ضك العالقة. ولكن 
ت�ضاعد  ال  الأنها  اخلالف،  اأثناء  حمّرمة  الت�ضرفات  بع�ص  تعّد 
االحرتام  هدم  على  تعمل  العك�ص  على  بل  التطور  على  العالقة 
بني الزوجني. فتابعينا يف هذا املو�ضوع وتعّريف على هذه االأمور 

املمنوعة اأثناء ال�ضجار لتحمي عالقتك الزوجية.
ما هي الأم�ر املمن�عة اأثناء �شجار الزوجني؟

بني  اخلالف  تفاقم  يف  رئي�ضي  �ضبب  هو  العايل  ال�ضوت   -
الزوجني، الأنه م�ضدر ال�ضتفزاز ال�ضريك.

ويوؤّجج  االآخر،  الطرف  احرتام  من  يقّلل  الكالمي  العنف   -
االإ�ضارة  وجتدر  حّدتها.  تخفيف  على  العمل  من  بداًل  امل�ضكلة 
اإىل اأن الكلمات اجلارحة ال ُتن�ضى الأنها موؤذية اأكرث من العنف 

اجل�ضدي.
العالقة  يف  النهاية  بداية  اإىل  ي�ضري  الذي  اجل�ضدي  العنف   -

الزوجية، فهو يحمل اإ�ضاءة تتخطى كل احلدود.
اإىل ال�ضريك من خالل تذكريه بنقاط  - الرتكيز على االإ�ضاءة 
منا�ضبة  لي�ضت  الطريقة  وهذه  وهفواته،  اإخفاقاته  �ضعفه، 
لزوجني يهدفان اإىل بناء عائلة قوية موّحدة. فبكل ب�ضاطة هذه 
العالقات اجلّدية حتتاج اإىل دعم ال�ضريك للطرف االآخر مهما 

ح�ضل بعيدًا عن حتقريه واإذالله.
الأن كل فرد يف  اأمر ممنوع،  اآخر هو  ب�ضخ�ص  الزوج  - مقارنة 
كل  تقبل  وعلينا  وال�ضيئة،  احل�ضنة  ب�ضفاته  يتمتع  احلياة  هذه 

�ضمات ال�ضريك الذي اخرتناه عن قناعة لنكمل معه حياتنا.

بل  حاليًا  يفيد  لن  فنب�ضها  للما�ضي،  املا�ضي  ذكريات  ترك   -
�ضيفاقم امل�ضكلة.

- الت�ضعيد وعدم ال�ضماح لطرف اخلالف االآخر باأن يعرب عن 
ني للعالقة  راأيه، هما اأمران يداّلن على قّلة الوعي والن�ضج املهمَّ

الزوجية.
اأحد  - عدم التفكري بحل ينا�ضب الطرفني وينهي ال�ضجار، هو 

االأمور املمنوعة اأثناء عراك الزوجني.
- مينع على الزوجني الذهاب اإىل النوم قبل اإيجاد احلل املنا�ضب 

للخالف، فكّلما طال وقت ال�ضجار تفاقمت حّدته.
امل�شدر : م�قع ان�ثة

متامًا ممنوعة  �لأم��ور  هذه 

�لزوجني! بني  �ل�سجار  خالل 

ق�سور �لتفاح قادرة على حماربة �أخطر �أمر��س �لع�سر
اكت�ضف علماء من جامعة وي�ضكن�ضون يف مادي�ضون بالواليات املتحدة، اأن لق�ضور التفاح خا�ضية »قتل« اخلاليا ال�ضرطانية.

ويقول العلماء اإن »م�ضادات االأك�ضدة يف ق�ضور التفاح ميكنها اإبطاء منو اخلاليا ال�ضرطانية يف الربو�ضتاتا، وهي مفيدة اأي�ضا يف مكافحة 
�ضرطان الثدي«.

واكت�ضف العلماء خالل التجارب ال�ضريرية مع اخلاليا ال�ضرطانية وق�ضور التفاح اأنه ات�ضال اخلاليا مب�ضتخل�ص ق�ضور التفاح، يوؤدي اإىل 
اإبطاء منو هذه اخلاليا ويقل�ص عمرها. كما اأظهرت الدرا�ضة اأن تعر�ص اخلاليا ال�ضرطانية مل�ضتخل�ص ق�ضور التفاح، يزيد فيها من 
بروتني »مربني« القادر على كبح ن�ضاط اخلاليا ال�ضرطانية. كما ي�ضري اخلرباء اإىل اأن هذه لي�ضت اخلا�ضية العالجية الوحيدة لق�ضور 

التفاح، الأنها كما ع�ضري التفاح حتتوي على مواد مقوية للقلب واالأوعية الدموية.
امل�شدر: ميديك ف�روم
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اأنواع الفنون بناًء على معيار التلقي، فكّلما   �ضّنف العامل الفارابي 
كان الفّن قريبًا من غايته كان اأقرب للمتلقي واأكرث نفعًا له. ويف �ضّلم 
تطّور اأنواع الفنون جند اليوم فّن "التمثيل" يت�ضّدر، غالبًا ، اأنواع 
الفنون االأخرى – على االأقل يف �ضوريا – في�ضهد هذا الفن حالًة من 

اجلذب امللفت لالنتباه من قبل املتلقي كبريًا كان اأم �ضغريًا. 

 ومن يدرك اأهمّية هذا اجلذب وتاأثريه �ضيجد جمموعة من االأ�ضماء، 
اتبعوها  التي  االنتقاء  وح�ضن  االجتهاد  مل�ضرية  القبعة،  لهم  ُترفع 

بجهد، فكانوا مهرًة يف قيادة املركب باجتاه الهدف املرحلي. 

 الفنان اأمين زيدان، واحٌد من اأكرث املجتهدين ح�ضورًا، من الذين 
م�ضريته  خالل  العربي،  والعامل  �ضوريا  يف  الفّن  مب�ضرية  نه�ضوا 
البطولة  دور  لعب  على  واملقدرة  الكوميدي  احل�ّص  فبني  الفنّية، 
ل�ضخ�ضّيات مرّكبة �ضعبة االأداء، تفّوق هذا النجم، وجمع بني اأدوات 
التمثيل التي قّلما جتتمع يف �ضخ�ضّية ممثٍل واحٍد، وال اأظّن اأن اأحدًا 
التي  ال�ضخ�ضّيات  التي تركته  االأثر  اأن ين�ضى  امل�ضاهدين ميكن  من 
الذكر  قبيل  من  الّدرامّية،  عد  ال�ضُ خمتلف  على  الفنان  هذا  اأداها 
عام" التي  مدير  "يومّيات  احلق" يف  عبد  "اأمين  احل�ضر،  ولي�ص 
"اأ�ضامة  املغريات،  كّل  رف�ضت  خمل�ضة،  نزيه،  �ضخ�ضّية  قّدمت 
ابن الوهاج" يف "اجلوارح"، و"هوالكو" يف م�ضل�ضله، وا�ضماعيل يف 
"اأخوة الرتاب" البطل الذي قارع اال�ضتعمار على الرغم من تعذيب 
التي  ال�ضخ�ضّيات  من  والعديد  يتنازل،  وال  له،  العثماين  االحتالل 
اأظهر من خاللها هذا الفنان جدارة غري م�ضبوقة يف التنّوع، لكن اأن 
يكون رّبان رواية الراحل حنا مينه يف اأداء �ضخ�ضّية "مفيد الوح�ص" 
وم�ضل�ضل "نهاية رجل �ضجاع" فهي العالمة الفارقة التي �ضعدت به 

اإىل م�ضافة يكاد ال يناف�ضه فيها اأحٌد من اأقرانه.

 تطول القائمة وال تت�ضع م�ضاحة املقال لذكر جميع ال�ضخ�ضّيات التي 
اأّداها، والتي اأّثرت يف ذهن امل�ضاهد ب�ضكٍل ملفت وا�ضٍح يف ال�ضارع 

ال�ضوري والعربي.

"االأقرب اإىل روحه"  اأنه   لكن امل�ضرح الذي يقول عنه اأمين زيدان 
ب�ضبب  �ضيقه  على  امل�ضرح  جمهور  لدى  اأثرًا  االأكرث  الب�ضمة  كان 
بقائًا  االأكرث  فال�ضورة  العربي،  العامل  يف  امل�ضرح  الأهمّية  اإهمالنا 
والعديد  للنا�ص،  ا�ضتقطابًا  االأكرث  هي  م�ضرحّياته  اأن  ذاكرتنا  يف 
عرفوا امل�ضرح للمّرة االأوىل يف حياتهم ب�ضببه، من "رحلة حنظلة"، 
"دائرة  "راجعني"،  ماركت"،  "�ضوبر  اإىل  اجلرنال"،  و"�ضّيدي 
الطبا�ضري"، "اختطاف"، وموؤخرًا يف "فابريكا"، وكانت م�ضرحّياٍت 

�ضديدة اال�ضتقطاب.

 وما ميّيز امل�ضرح لدى اأمين زيدان اأنه يحمل ا�ضت�ضرافًا للم�ضتقبل، 
يحمل  بل  فح�ضب  اجتماعّيًا  وهّمًا  املا�ضي  من  ة  ق�ضّ يحاكي  ال  فهو 
التي  ال�ضهداء  "راجعني" وعودة  م�ضرحية  يف  كما  للم�ضتقبل،  عينًا 
بلغة  عنها  لتتحدث  وجيزة،  مبّدة  �ضوريا  على  احلرب  قبل  جاءت 
خالل  النا�ص  تعي�ضها  واقعّية  بلغة  ال�ضهداء  ق�ضّية  وتتناول  امل�ضرح، 

االأزمة ال�ضورّية، وكاأننا جميعًا م�ضرتكني يف م�ضرحّية زيدان.

 نتعّمق اأكرث يف �ضخ�ضّيته فال نن�ضى ح�ضوره ال�ضينمائي يف "اأحالم 
اأدوار  "الطحالب" وغريها من  يوم غائم"،  "ال�ضم�ص يف  املدينة"، 
وهران  مهرجاين  يف  عربي  ممثل  اأف�ضل  جائزة  لينال  البطولة 
واال�ضكندرّية ال�ضينمائيني عن دوره يف فيلم "االأب"، وعن ال�ضينما 

ال�ضورّية يقول: "حتاول اأن تقارب الوجع ال�ضوري، وحتاول اأن حتمل 
وقائع و�ضواهد عما يحدث، لكن امل�ضكلة االأكرب هي هل متتلك هذه 
املحاوالت ف�ضحتها التي ت�ضتحق العر�ص خارج �ضوريا؟! هذا ما يجب 
لكن  �ضّيقة،  واخليارات  �ضديدة،  حتديات  فهناك  اإليه،  ن�ضعى  اأن 
اأن هذا ال�ضريط ال�ضينمائي يبقى �ضاهدًا على مرحلة  ما يعّزي هو 
�ضن�ضهد  واأي�ضًا  القادمة"،  لالأجيال  توثيقّية  حالة  ويبقى  زمنّيٍة، 
"اأمينة"  فيلمه  مّرة من خالل  الأّول  �ضينمائي  نتاجه كمخرج  قريبًا 

الذي يتحّدث عن املراأة يف زمن احلرب.

اأكرث يف �ضخ�ضّية الفنان التي ميتلكها اأمين زيدان هي   ما يثريين 
اجلراأة والرغبة يف االقتحام فهو اإن كان ممثاًل ناجحًا نراه ال يكتفي 
ويقتحم عامل  االإدارة الأكرث من مّرة يف حياته،  بذلك فريتاد عامل 
يزال  "تفا�ضيل" ما  اآخرها  ق�ض�ضية  جمموعاٍت  ثالثة  يف  الكتابة 

يوقعها يف املحافظات ال�ضورّية.

 اإ�ضافًة اإىل جتربته االإخراجّية للم�ضل�ضالت التلفزيونّية ، والتقدمي 
تاألفه  الذي  للتنّوع  ا�ضتذكارًا  اإال  لي�ص  التعداد  وهذا  التلفزيوين، 
تاأ�ضي�ضها  يوم  يف  ال�ضورّية  الثقافة  وزارة  فتكرمه  ال�ضخ�ضّية،  هذه 
هذه  وعن   2016 عام  وذلك  ال�ضارع  يف  موؤثرة  مثقفة  ك�ضخ�ضّية 
ثقافة  على  م�ضرين  نكون  اأن  بّد  "ال  يتحّدث:  واأهمّيتها  اللحظة 
احلياة، ومواجهة ثقافة املوت، التي يريد البع�ص تعميمها، وعلينا اأن 
نكون موؤمنني اأكرث بدور الثقافة يف حياتنا، واأمتنى اأن اأكون طرف 

حقيقي يف احلياة الثقافّية ل�ضياغة حياٍة اأف�ضل".

 �أمين زيد�ن رّبان �لدر�ما �ل�سورّية
علينا �أن نكون موؤمنني �أكرث بدور �لثقافة يف حياتنا

عامر ف�ؤاد عامر
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"احلرب  الدي�ضتوبية  التخيلية  الرواية   2018-17 خالل  انت�ضرت 
االأمريكية" وكانت من االأعمال امللحوظة التي تر�ضحت لعدة جوائز 
يف اأمريكا وكندا اإ�ضافة لكم من الت�ضويتات والتعليقات على موقع 
القراءة ال�ضهري Goodreads. يتخيل عمر العقاد - كاتب كندي- 
العامل  حول  البيئة  تغريات  �ضتزيد   2075 عام  يف  اأنه  روايته  يف 
و�ضين�ضاأ نزاع كبري حول ا�ضتخدام النفط واأنواع الوقود القدمية بني 
الواليات االأمريكية ال�ضمالية واجلنوبية. هذا النزاع �ضيتطور حلرب 

اأهلية يقتل خاللها اكرث من مئة مليون �ضخ�ص. 
بطلة الق�ضة هي �ضابة كانت تعي�ص مع عائلتها يف منطقة متو�ضطة 
يف  لل�ضماليني  تفجري  خالل  والدها  يقتل  املتنازعة.  الواليات  بني 
منطقة اجلنوب وت�ضطر لالنتقال مع والدتها واأخوها واأختها للعي�ص 
اإىل �ضبابها  يف خميم لالجئني وتنتقل يف هذا املخيم من طفولتها 

وتبداأ بالتعرف على العامل الذي حولها وبناء اأفكار معينة.
ت�ضبح  الوقت حيث  وبيئيا يف ذلك  �ضيا�ضيا وجغرافيا  العامل  يتغري 
القوى العظمى هي ال�ضني وامرباطورية البوعزيزي التي ن�ضاأت بعد 
الفا�ضدين  احلكام  جمموعة  على  الثورات  من  موجة  خام�ص  جناح 
واأ�ضبحت - ح�ضب  الدويالت  تلك  واأعوانهم ثم توحدت  امل�ضتبدين 

خيال الكاتب - قوى عظمى يف ذلك الوقت. 
تختفي اأي�ضا مدن حتت مياه البحار وت�ضبح مدن غريها غري �ضاحلة 

للعي�ص فوق �ضطح االأر�ص وتبنى مدن حتت االأر�ص.
اأمريكي من املقاومة  اإقامتها يف املخيم تتعرف على �ضخ�ص  خالل 
جميع  ت�ضاعد  خارجية  دول  من  �ضرقي  ب�ضخ�ص  عالقات  وله 
النزاع  يف  الطرفني  الدول  هذه  وتدعم  واملقاومة  الثورية  احلركات 
االأمريكي الإطالة فرتة احلرب واإ�ضعاف الطرفني الأكرب قدر ممكن 

وذلك للحفاظ على مكانتها كدول عظمى ال يوجد لها مناف�ضني. 

ت�ضتمر احلياة يف ذلك املخيم حتى تهاجم بع�ص الكتائب اجلنوبية 
قافلة ع�ضكرية �ضمالية فتتدخل بع�ص كتائب ال�ضمال وتدمر املخيم 

وتقتل جميع من فيه با�ضتثناء قلة قليلة. 

اأخاها  وي�ضاب  والدتها  وتقتل  اأختها  اإنقاذ  يف  الرواية  بطلة  تنجح 
اإ�ضابة فادحة. 

ينتقل من بقي من االأ�ضرة اإىل مكان اأمن يف اجلنوب وحت�ضل،من 
رغبة  تكرب  فيه.  للعي�ص  لنهر  جماور  بيت  على  التعوي�ضات،  بع�ص 
االنتقام لدى بطلة الق�ضة وينمي هذه الرغبة �ضديقها االأمريكي يف 
ال�ضرقي كذلك فت�ضبح قنا�ضة تذهب يف  املخيم ويدعمها �ضديقه 

حمالت قن�ص فردية وتتغيب عدة اأيام لتعود منت�ضرة يف كل مرة. 

يف اإحدى حمالت قن�ضها وبعد تخطيط ومعلومات ت�ضتطيع قتل اأكرب 
ال�ضمال  يف  زلزاال  احلادثة  هذه  وت�ضبب  ال�ضمال  يف  ع�ضكري  قائد 
ع�ضوائي  ب�ضكل  اجلنوبيني  اأالف  ويجمع  يتدخل  اجلي�ص  اأن  لدرجة 
ويرحلهم ملعتقالت جماعية بع�ضها توجد يف جزر ومناطق منعزلة 

حيث يتم تعذيبهم وا�ضتجوابهم. 

مت�ضي بطلة الق�ضة اأكرث من �ضبع �ضنوات يف اإحدى هذه املعتقالت 
وتخرج بقايا اإن�ضان حمطمة من جل�ضات التعذيب التي كان اأ�ضدها 
ما يقوم به اأمريكي �ضمايل حاقد على جميع االأمريكيني اجلنوبيني 

مثلها.

بعد فرتة من حماولة ا�ضرتجاع نف�ضها ت�ضتطيع اإحدى فرق املقاومة 
الذي  ال�ضخ�ص  ذلك  من  انتقامها  حتقيق  يف  م�ضاعدتها  اجلنوبية 
البحر  ماء  من  ي�ضرب  مبن  اأ�ضبه  كان  االنتقام  ذلك  ولكن  عذبها 

املالح ويزداد عط�ضا.

ال�ضديق  ذلك  تدخل  وهنا  ينهزم  اجلنوب  كاد  احلرب  نهايات  يف 
ال�ضرقي وعر�ص عليها �ضالحا بيولوجيا جديدا �ضيفتك باملاليني اإن 
قبلت ان ت�ضحي بنف�ضها لتناوله واإدخاله لل�ضمال وهذا ما ح�ضل بعد 

اأن تركت جميع مذكراتها البن اأخيها. 

يف الرواية تفا�ضيل كثرية ال يت�ضع املجال لذكرها ولكنها تنطبق على 
كثري من الدول واالأمم واأثبت التاريخ اأنه يتغري ب�ضكل م�ضتمر فالقوي 
البقاء  اأبو  قال  وكما  قويا  ي�ضبح  قد  وال�ضعيف  �ضعيفا  ي�ضبح  قد 
 . … الرندي من مئات ال�ضنني: "ِهـَي االأُُمـوُر َكما �ضاَهدُتها ُدَولٌ 

زماُن" َمـن �َضـّرُه َزَمـن �ضـاَءتُه اأَ

ما يبقى هو ما ي�ضجله التاريخ من اأفعال �ضواء على م�ضتوى االأفراد 
اأو الدول.

حمم�د اجل�شري

 American War خال�سة رو�ية�حلرب �لأمريكية

كنت اأنت التغيري الذي تريده يف العامل - مهامتا غاندي 

مرحبا بكم يف مقالة جديدة ومو�ضوع مثري من �ضل�ضلة التوا�ضل 
الفعال يف املجتمع. وكما يف كل مرة، م

االهتمام  من  الكثري  نعريها  ال  لكننا  بها  خا�ضة  لغة  الج�ضادنا 
�ضرب  اأو  بالبا�ص  كاللحاق  االمور  من  بالعديد  الدائم  الن�ضغالنا 
با�ضكالنا  املتعلقة  التفا�ضيل  بع�ص  الإهمال  يدفعنا  مما  القهوة 
وكيف نتفاعل مع كل ما يح�ضل معنا خالل اليوم لذلك ينبغي ان 
اأنف�ضنا وال ن�ضمح للقهوة التي مل ن�ضربها بعد ت�ضيطر  ننتبه على 

على مزاجنا لهذا اليوم. 

عملية  يف  ت�ضاعدكم  قد  التي  املفيدة  الن�ضائح  من  باقة  اإليكم 
التحكم مب�ضاعركم وانفعاالتكم:

حم�ضوبة  وانفعاالتنا  ت�ضرفاتنا  كل   ! واأناقة  بنبل  1-ت�ضرفوا 
اأي�ضا  تذكروا  االآخرين.  عند  �ضيئا  اأو  جيدا  انطباعا  ترتك  وقد 
وجوهم  وتعابري  انفعاالتكم  على  ال�ضيطرة  حبال  متلكون  اأنكم 
ابت�ضموا ب�ضكل طبيعي  اأي �ضيء يتحكم بكم! مثال،  لذا ال تدعوا 
معكم  احلديث  وجتعل  درجة   180 مالحمنا  تغري  االبت�ضامة  الن 
ممتعا و�ضهال. اإن �ضعرمت بالتعب عربوا عن هذا بالكالم بدال من 
التافف واالنزعاج. كل واحد منا ي�ضعر بالتعب ل�ضبب اأو الآخر لكن 
هناك من يبدو عليه االنزعاج وهناك من يبت�ضم وين�ضر الطاقة 

االيجابية من حوله. راقب ت�ضرفاتك وكنت اأول من ينتقدها. 

 2- اأظهروا اأف�ضل ما عندكم! ال داعي ليعرف اجلميع اأنك فوت 
القطار هذا ال�ضباح اأو ان قطتك اأكلت اوراقك املهمة الأن كل ما 
يهم هو ان تتقن عملك بغ�ص النظر عن الظروف. اإن كنت تعمل، 
على  التي  ال�ضاي  بقعة  على  اللوم  تلقي  وال  بجدية  �ضيء  كل  خذ 
قمي�ضك. تفا�ضيل يومك قد تكون �ضببا يف مزاجك ال�ضيء اليوم 
لكن اإن �ضلمت التقرير متاأخرا، لن يلوم املدير يومك ال�ضيء بل 
اأن �ضلبيتك �ضتجعلك تق�ضر يف  �ضتتحمل امل�ضوؤولية كاملة. تذكر 
فيك.  تتحكم  تركتها  اإذا  االآخرين  وحق  عملك  وحق  نف�ضك  حق 

كنت �ضيد نف�ضك! 

3- كلنا نحب الطعام اللذيذ لكن اأحيانا تكفينا كمية قليلة لتجنب 
ب�ضكل  ناأكل  لكننا  هذا  نالحظ  ال  قد  املحرجة.  املواقف  بع�ص 
طبيعي اأحيانا ونن�ضى بع�ص اال�ضا�ضيات املهمة كا�ضتعمال �ضحن 
كما  انف�ضنا.  على  الطعام  بايقاع  نقوم  لن  اننا  بحجة  منديل  اأو 
اأكله  �ضهولة  اأو  النظر عن �ضعوبة  بغ�ص  قد جنرب �ضنفا غريبا 
وكيف �ضيكون �ضكلنا عندما ناأكله. مثال، هناك اال�ضناف التي قد 
يكون اأكلها فو�ضويا وي�ضتحيل اأكلها من غري اأن نلطخ مالب�ضنا او 
اأيدينا. اإن كان هدفك التوا�ضل مع النا�ص فمن االأف�ضل اأن مت�ضك 

كاأ�ص ماء اأو ع�ضري بدال من طعام قد يعر�ضك لالإحراج. 

4- كنت اأنت لكن اأ�ضف بع�ص الربيق! �ضخ�ضيتك الرائعة هي ما 
مييزك اأينما كنت لذا حافظ عليها وطورها كي ت�ضبح اأف�ضل مما 
كانت عليه �ضابقا. تكلم كل كلمة يف موقعها املنا�ضب وابت�ضم ب�ضكل 

طبيعي بعيدا عن الت�ضنع وال�ضخرية. احرتم راأي من اأمامك وال 
تتكلم عن نف�ضك كثريا. تدرب اأمام املراآة او حتى مع ا�ضدقائك 
او عائلتك وال جتعل خوفك من املحاولة يثنيك عن تطوير نف�ضك 
واإقدام.  اأوال ثم واجه احلياة ب�ضجاعة  و�ضخ�ضيتك. ثق بنف�ضك 
اأوال ثم اعك�ص اف�ضل ما عندك لرياه  واأخريا: كنت مراآة نف�ضك 

االخرون.

جنى طيف�ر 

طور نف�سك ! �لتو��سل �لفعال يف �ملجتمع.. 
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لكن ما هي حقائق الـ Keto Diet وهل يعترب اأف�شل اأن�اع 
الأنظمة الغذائية لإنقا�س ال�زن الزائد 

يف احلقيقة، الـ Keto Diet لي�ص نظامًا غذائيًا جديدًا يف جمال 
 100 يقارب  ما  منذ  ي�ضتخدم  كان  فقد  العالجية،  والتغذية  الطب 
عام يف املجال الطبي ملعاجلة مقاومة الدواء لنوبات ال�ضرع وخا�ضًة 

Drug-Resistant Epilepsy عند االأطفال

على  حاجته  مبجمل  اال�ضتناد  على   Keto Diet الـ  نظام  يقوم 
من  قليلة  وكمية   Proteins والربوتينات   High Fat الدهون 

Low Carbohydrates الن�ضويات

يف احلالة الطبيعية، ي�ضتمد ج�ضم االأن�ضان طاقته من الن�ضويات الـ 
carbohydrates ولكن يف حالة الـ Keto Diet يقوم اجل�ضم 
اإىل   carbohydrates الـ  الن�ضويات  من  طاقته  اعتماد  بتحويل 
الدهون املخزنة stored fat لت�ضبح هي م�ضدر طاقته. تتم هذه 
العملية عند غياب حترير �ضكر الطعام يف الدم، ما ينتج عنه تك�ضري 
 Ketone الـ  الكيتون  اأج�ضام  اإىل جزيئات تدعى  املخزنة  الدهون 

Ketosis تدعى هذه العملية بالـ كيتو�ض�ص Bodies

على  االإن�ضان  ج�ضم  اعتماد  يتحول  العملية  هذه  حت�ضل  عندما 
carbohydrates اإىل الدهون املخزنة  الـ  الطاقة من الن�ضويات 
الـ stored fat ويبقى على هذه احلالة اإىل اأن يتم تناول الن�ضويات 

الـ carbohydrates من جديد.

من  فيها  يتناول  اأيام   2-4 من  اجل�ضم  يحتاج  العملية،  اإىل  لن�ضل 
اليوم  يف   carbohydrates الـ  الن�ضويات  من   gram  20-50
الواحد، وطبعًا تختلف املدة من �ضخ�ص اإال اأخر بح�ضب طبيعة ج�ضم 
اأقل من  اأ�ضد ق�ضاوة وكمية  كل �ضخ�ص، فبع�ضهم يحتاج اإىل نظام 

الن�ضويات وتوزيع غذائي خمتلف.

 Keto Diet ماذا يت�شمن الـ
اللحوم  اللحوم احلمراء،  البي�ص،  Keto Diet على  الـ  يت�ضمن   
املك�ضرات،  الزبدة،  باأنواعها،  الزيوت  ال�ضمك،  اجلبنة،  امل�ضنعة، 

النقانق، وعلى اخل�ضار الغنية باالألياف.

الكثري  عن  ت�ضتغني  والتي  القا�ضية  الغذائية  االأنظمة  من  اأنها  ومبا 
من العنا�ضر االأ�ضا�ضية واملهمة يف النظام الغذائي اليومي، ال ميكن 

اتباعها ملدة طويلة.

 Keto الـ  بع�س الأعرا�س التي ميكن حدوثها عند اتباع 
Diet

فم  ورائحة  ا�ضتفراغ،  بالنوم،  م�ضاكل  االإكتام،  الوهن،  التعب، 
كرهة.

هل يعترب الـ Keto Diet نظامًا �شحيًا ميكننا اتباعه 
بتقليل  الغذائي  النظام  هذا  فعالية  علمية  درا�ضات  عدة  اثبتت 
مدى  لتاأكيد  جارية  الدرا�ضة  وتبقى  االأطفال،  لدى  ال�ضرع  نوبات 
Alzheimer،الباركن�ضون  االألزهيمر  اأمرا�ص  على  فعاليتها 
Parkinson،الت�ضلب اللويحي Multiple Sclerosis،التوحد 
النوم  Brain Cancer،وم�ضاكل  الدماغ  autism،�ضرطان 

Sleeping Disorders

بالطبع ال ميكن اإخفاء قدرة هذا النظام على اإنقا�ص الوزن ب�ضرعة، 
ولكن هذه اخل�ضارة تكون لفرتة معينة واإذا مل يتابع ال�ضخ�ص مبوازنة 

نظامه الغذائي اليومي يعود الكت�ضاب الوزن الذي خ�ضره.

اثبتت فعالية الـ Keto Diet على حت�ضني م�ضتويات ال�ضكر بالدم 
على   Type 2 Diabetes الثاين  النوع  ال�ضكري  مر�ضى  عند 

املدى الق�ضري. 

بع�ص الدرا�ضات اختربت تاأثري هذا النظام على م�ضتويات الكولي�ضرتول 
ترتفع   Cholesterol الـ  م�ضتويات  اأن  وجدت   Cholesterol

بتاأثري الـ Keto Diet على املدى الق�ضري اأي�ضًا.

الدرا�ضات  من  العديد  حتت   Keto Diet الـ  تزال  ما  بالطبع 
العلمية ملعرفة مدى تاأثريها وفعاليتها على ال�ضحة للمدى البعيد، 
وبالطبع �ضعوبة اال�ضتمرار بهذا النوع من االأنظمة الغذائية ملا فيه 

من حرمان يوؤدي اإىل �ضعوبة حت�ضيل هذه الدرا�ضات.

وتبقى الو�ضاية الطبية والتغذوية باتباع نظام غذائي �ضحي ومتوازن 
 Carbohydrates الن�ضويات  الغذائية:  الفئات  جميع  من 
التنويع  مع   Fats اجليدة  والدهون   Proteins الربوتينات 
الن�ضب ح�ضب  وبتوزيع  الفئات  والفاكهة; باعتدال تنظيم  باخل�ضار 

احتياج ال�ضخ�ص وح�ضب اهدافه وحالته ال�ضحية.

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 

من اأكرث الأنظمة الغذائية   Keto Diet يعترب الـ 
اأغلب  اأ�شبح حديث  انت�شارًا يف وقتنا احلايل، فقد 
الأنظمة  يتابع  من  اأو  وزنه  اإنقا�س  يحاول  من 

الغذائية الرائجة واجلديدة. 

باإنقا�س  ل�شرعته  �شهرته   Keto الـ  نظام  اكت�شب 
التناق�شات  ب�شبب  �شهرته  له  كما  الزائد،  ال�زن 
واجلدالت العلمية ح�ل مدى فعالية وتاأثري هذا 

النظام على ال�شحة والأمرا�س.

حرق �لدهون بالدهون!
Keto Diet �حقيقة �ل

املهام  وترتيبها من  بتنظيف غرفة طفلك  دائمًا  اإهتمامك  اإّن 
التي يجب ان تتخّلي عنها تدريجيًا، ليقوم طفلك بها معتمدًا 
اىل  يحتاج  ذلك  لكن  غرفته.  م�ضوؤولية  ومتحّماًل  نف�ضه  على 

بع�ص التدريب حتمًا، فاليِك اخلطوات التي يجب ان تتبعيها.

االإهتمام  البدء منذ ال�ضغر: عّودي طفلك منذ �ضغره على   -
بغرفته، لكي تتفادي م�ضاكل يف امل�ضتقبل. ف�ّضري له اأن غرفته 
مراآة عن �ضخ�ضيته، وهي مكانه اخلا�ص. لذا، عليه احلفاظ 

على ترتيبها واالإهتمام بنظافتها.

اأن تخ�ض�ضي  ال�ضروري  لكل غر�ص: من  املكان املخ�ض�ص   -
مكان للت�ضلية ولالألعاب، مكان للدرا�ضة ومكان للنوم يف غرفة 
طفلك. بعدها، ف�ضري لطفلك اأن كل غر�ص ي�ضتعمله له مكان 
اإنتهاء  بعد  مكانه  اإىل  باإعادته  يقوم  اأن  ويجب  به،  خا�ص 

االإ�ضتعمال. هكذا، �ضتنمني عنده احل�ّص بامل�ضوؤولية والنظام.

ثمة  اأن  طفلك  عّلمي  ال�ضخ�ضية:  االأغرا�ص  على  احلفاظ   -
ك�ضرها  اأو  باإ�ضاعتها  يقوم  اأن  له  ميكن  ال  األعاب  اأو  اأغرا�ص 
الأنها حتتوي على قيمة معنوية اأو مادية كبرية. ف�ضري له اأن يف 
امل�ضتقبل �ضوف يحتاج اإىل حفظ اأغرا�ص ذو اأهمية اأكرب، لذا 

يجب علي منذ �ضغره اأن يهتم باأغرا�ضه يف غرفته.

- تقدمي امل�ضاعدة: ال تدعي طفلك يعمل بنف�ضه على االإهتمام 
على  فخطوة  خطوة  �ضاعديه  ولكن  االأول،  يف  غرفته  وتنظيف 
اأ�ضبح متمكنًا من  اأنه  اأن تف�ضري له  ذلك. من بعداه، ميكنك 
االإهتمام بغرفته بنف�ضه واأنك �ضوف تتاأكدين فقط من ترتيب 
على  ت�ضاعديه  الطريقة  بهذه  االأ�ضبوع.  من  يوم  يف  غرفته 

الن�ضوج وتنّمي م�ضوؤوليته اأكرث.

م�قع: اأن�ثة

باخلطو�ت... 
هكذ� تدربني طفلك 

على �لإهتمام بغرفته
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I am glad to support and patronize 
both Councillor Sue McFadden - 
Ward 10, and Councillor Ron Starr 

- Ward 6, Sam Jisri

POLLS SCHEDULE:
Advance Polls, October 5, 6, 13 and 14, from 10:00 
AM-4:00 PM 
Advance Poll days will take place on October 5th and 
6th at Mississauga Civic Centre, 300 City Centre Drive 
and on October 13 and 14 at locations throughout the 
City of Mississauga.

م���ر����ض���ح ع�����ض��وي��ة م��دي��ن��ة 
م��ي�����ض��ي�����ض��اغ��ا  امل��ن��ط��ق��ة 7  

�ضامر اجل�ضري
ــــح مـــديـــنـــة  ــــش ــــر� ــــة الإنــــتــــخــــابــــيــــة مل ـــــــــــام احلــــمــــل ــــذ اأي ــــن انــــطــــلــــقــــت م
ـــري. ـــامـــر اجلـــ�ـــش ـــابـــعـــة( الـــ�ـــشـــيـــد �ـــش ــــن )املـــنـــطـــقـــة الـــ�ـــش ــا ع ــاغ ــش ــ� ــي ــش ــ� ــي م
�ــشــ�ري  كـــنـــدي-  مــر�ــشــح  اأول  هـــ�  ــري  ــش ــ� اجل الــ�ــشــيــد  اأن  اإىل  الإ�ــــشــــارة  جتـــدر 
مي�شي�شاغا.  ــنــة  مــدي عـــن  ــديــة  ــل ــب ال جمــلــ�ــس  عــ�ــشــ�يــة  اإنـــتـــخـــابـــات  يــخــ��ــس 
�شكانها.«  مثل  متــامــًا  الثقافات  متن�عة  مي�شي�شاجا  حك�مة  �شنجعل  »بدعمكم 
.٧ ــــــة  ــــــطــــــق ــــــن امل ـــــاغـــــا  ـــــيـــــ�ـــــش مـــــيـــــ�ـــــش ملـــــــديـــــــنـــــــة  مــــــر�ــــــشــــــحــــــكــــــم 

�ضامر اجل�ضري
وبهذه املنا�شبة ي�شعدين الإعالن عن الدعم والتاأييد املتبادل بيني وبني كال من الزميلني 

املر�شحني ال�شيدة �ش� ماكفادن عن املنطقة 10 وال�شيد رون �شتار عن املنطقة 6.
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يعترب ابناوؤنا وبناتنا اننا نعرف كل �ضيء واننا قادرون دوما على 
غري  على  ذلك،  يف  نخفق  ما  كثريا  ولكننا  وتوجييههم  حمايتهم 

ق�ضد منا بالطبع.

احد جماالت هذا االخفاق الغري متعمد هو تعليمهم ان التفوق يف 
الريا�ضيات هو من اهم اأمور حياتهم العلمية، واملق�ضود بها هنا 

هو علم احل�ضاب يف مراحل املدر�ضة االوىل.

او  الثانوية  الدرا�ضة  مراحل  من  انتهينا  ان  ما  التي  املادة  هذه 
وراءنا  وخلفناها  منها  ء  االنتها  على  اهلل  حمدنا  حتى  اجلامعية 
لكي ال نعود اليها ابدا، امل نخرت درا�ضة التاريخ او االآداب حتى ال 

يعاودنا قلقها؟ نعم وال.

وحني نحاول تذكر �ضيء من علومنا نتعجب كيف ن�ضينا ا�ضتخراج 
اجلذر الرتبيعي لعدد ما ون�ضينا املتو�ضط احل�ضابي خلم�ضة اعداد 
بها  االعرتاف  علينا  ي�ضعب  التي  االمور  من  هذا  مثال،  فرديه 

ولكنها تبقى حقيقة قائمة بارزة للعيان ال ميكن انكارها.

من يدفع ثمن جهلنا العلمي ؟ انه لال�ضف اطفالنا 

للح�ضول على  للتفرغ  املدر�ضة  على  العبء  القاء  اىل  االباء  مييل 
يزورون  وال  حم�ضا  مدر�ضيا  �ضاأنا  الدرا�ضة  واعتبار  العي�ص  لقمة 
املدر�ضة اال عندما تت�ضل بهم االداره لبحث �ضيء من امور الطالب 

او الطالبه.

مفتاح  فهي  الريا�ضيات  اال  العلوم  بع�ص  عن  التغا�ضي  ميكن  قد 
ذكاء الطفل، وحمرك توقد الذهن لديه والربهان الدامغ دوما لدى 
االمهات ان الطالب املتفوق يف الريا�ضيات ال ميكن و�ضفه بالغباء. 

ايام  من  االغريق  علماء  عند  ي�ضمى  كان  الريا�ضيات  علم  ان 
ماهية  بال�ضبط  " وتلك هي  املنطق  " علم  وفيثاغور�ص  اقليد�ص 
ذلك العلم، فباال�ضافة اىل انه علم املنطق ويعلم الطالب املنطق 
�ضخ�ضا  نرى  ان  النادر  من  انه  كما  والرتكيز.  ال�ضرب  علم  فانه 

متفوقا فيه، اليجيد عددا من العلوم االخرى.

ان العلوم ب�ضفة عامه وخا�ضة علم احل�ضاب هي علوم تراكمية، 
احدى  كانت  اذا  بها  االرتقاء  ميكن  وال  طبقه  فوق  طبقة  تبنى 

مراحلها �ضعيفة او غري موجوده 

من هنا تاتي اهمية العناية بالطفل يف مراحله االوىل الأنه لو تاأخر 
يف علم منها ا�ضابه االحباط ووقعت يف نف�ضه كراهية ذلك العلم 
او كراهية ولي�ص ان االن�ضان  وكثريا ما نقتنع ان االمر هو حمبه 

عدو ما جهل.

ومما زاد الطني بلة يف العقود االأخرية هو دخول االالت احلا�ضبة 
جمال التعليم وتواكلية االهل والطالب يف االمعان باالعتماد عليها 
بالطبع  نحن  و�ضاركناه  الطالب،  ذهن  مرونة  من  قللت  لدرجة 
عن  يردعه  لن  احلا�ضبه  االلة  ي�ضتخدم  اباه  يرى  فمن  ذلك  يف 
منه  اكرث  اعاقه  عن�ضر  التكنولوجيا  و�ضارت  �ضيء  ا�ضتعمالها 

ومن  اباوؤنا  كان  كيف  يذكر  منا  القليل  وا�ضبح  تعليم  عن�ضر 
نعد  مل  واقتدار  ب�ضرعة  الذهنية  احل�ضابات  يجرون  �ضبقوهم 

نعرفها. 

على كل حال فان م�ضتقبل ابناءنا بايدينا ون�ضتطيع ب�ضيئ من 
جناحهم  مفتاح  يكون  مناخا  لهم  نوفر  ان  والت�ضجيع  اجلهد 
يف امل�ضتقبل وذلك باالهتمام بعلومهم ولو ا�ضطررنا ملراجعة 
بع�ص ما در�ضناه يف املدر�ضة فابناوؤنا هم رهاننا للم�ضتقبل فهل 

لدينا رهان اكرث اأهمية من هذا الرهان ؟ 

ولنتذكر ان م�ضاعدة ابناءنا لي�ضت اختيارا بل هي واجب اأوال 
وقبل كل �ضيء.

�لريا�سيات حمرك �لذهن �لوقاد وليد عدا�س ا�شتاذ العل�م الفيزيائيه والكيميائية 
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�أ�سو�ق دم�سق يف �لع�سر �لعثماين

بقلم الباحثة املهند�شة: هال ق�شق�س
قبل  موجودة  كانت  دم�ضق  اأ�ضواق  معظم  اأن  بالذكر  اجلدير  من 
احلاجات  لتلبية  جمددًا  اأقيم  قد  بع�ضها  اأن  اإال  العثماين،  الع�ضر 
فكانت  املحدثة  االأ�ضواق  اأما  لل�ضكان،  واالجتماعية  االقت�ضادية 
الذي  ال�ضنانية  �ضوق  االأ�ضواق:  هذه  واأهم  املدينة،  اأ�ضوار  خارج 
ين�ضب للوايل العثماين �ضنان با�ضا، ثم �ضوق الدروي�ضية ن�ضبة للوايل 
العثماين دروي�ص با�ضا، وهذان ال�ضوقان يقعان خارج اأ�ضوار املدينة 
وقد  اجلديد،  بال�ضوق  امل�ضمى  العظم  با�ضا  حممد  �ضوق  ثم  غربًا، 
اإىل ال�ضرق من  اأ�ضواق ومبان قدمية  اأنقا�ص  اأقيم هذا ال�ضوق على 
دار ال�ضعادة داخل ال�ضور؛ وكانت كل �ضوق من االأ�ضواق متخ�ض�ضة 
ن�ضب  كما  فيه  القائمة  اإىل احلرفة  ال�ضوق  فن�ضب  اأو حرفة،  ب�ضلعة 
مائة وخم�ضني  اأكرث من  دم�ضق  وبلغ عددها يف  بانيها،  اإىل  بع�ضها 
�ضوقًا، كانت معظمها داخل ال�ضور وحول اجلامع االأموي، كما كانت 
ال�ضناعات املتقاربة اأ�ضواقها متقاربة اأي�ضًا، ف�ضوق الوراقني و�ضوق 
املكتبيني و�ضوق جملدي الكتب كلها تقع يف منطقة باب الربيد ل�ضيق 

اجلامع االأموي من الغرب.

ك�ضوق اجلمال يف  العامة  ال�ضاحات  تعقد يف  االأ�ضواق  بع�ص  وكانت 
حي امليدان و�ضوق الغنم بالقرب من قلعة دم�ضق؛ وقد اأح�ضى يو�ضف 

ابن عبد الهادي يف كتابه �ضنة 813ه/1478م اأ�ضواق دم�ضق كلها يف 
�ضوقًا،   150 االأ�ضواق" وعددها  �ضرح حال  الرفاق يف  "نزهة  كتابه 
اإليها االأ�ضواق املحدثة يف الع�ضر العثماين؛ وقد احتفظت  ون�ضيف 
مبهامها ال�ضابقة مما يدل على اأن عالقات االإنتاج وطبيعته مل تتغري 
يف هذه املرحلة، ومن جهة اأخرى فاإن تزايدها يدل على تزايد عدد 
ومن  حاجاتهم؛  �ضد  عن  القدمية  االأ�ضواق  عجزت  الذين  ال�ضكان 
كان  حيث  با�ضا،  �ضنان  جامع  فيه  يقع  الذي  ال�ضنانية  �ضوق  اأهمها 
�ضوق  ثم  احلجاج،  ل�ضفر  االأ�ضا�ضية  احلاجيات  يوفر  ال�ضوق  هذا 
با�ضا  حممد  �ضوق  ثم  وتربته،  با�ضا  دروي�ص  جامع  وفيه  الدروي�ضية 
العظم الذي اأقامه يف اأواخر القرن الثامن ع�ضر، ثم �ضوق علي با�ضا 
بالقرب من ال�ضنجقدار، ثم �ضوق مدحت با�ضا وايل ال�ضام يف اأواخر 
اأما هند�ضة الدكاكني فكانت مبنية على �ضكل  القرن التا�ضع ع�ضر؛ 
عقد من احلجارة، وكانت متطاولة وموجهة لبع�ضها البع�ص، وكانت 
�ضيقة خا�ضة يف االأ�ضواق القدمية، وال�ضمو العامة جلميع الدكاكني 

هي الظلمة الأن نور ال�ضم�ص ي�ضعب دخوله اإليها.

اأما مراقبة االأ�ضواق واالأ�ضعار وجودة ال�ضلع فكانت من مهام املحت�ضب، 
واأحيانًا القا�ضي والوالة اأنف�ضهم؛ اأما رواد هذه االأ�ضواق فكانوا من 

بع�ص  بورتر  الفرن�ضي  الرحالة  وينقل  خمتلفة،  وقوميات  جن�ضيات 
ال�ضور عن اأحوال االأ�ضواق الدم�ضقية يف الع�ضر العثماين، فيقول: 
"دخلنا اإىل �ضوق احلدادين من بوابة �ضغرية جدًا وبعد عبورنا لهذه 
اإال  االآخر  اأحدنا  يرى  ال  يكاد  معتمًا  م�ضقوفًا  �ضوقًا  �ضاهدنا  البوابة 
ب�ضعوبة وزاد يف ظلمة هذا ال�ضوق �ضحابات الدخان املت�ضاعدة، وال 
ت�ضمع هنا وهناك �ضوى �ضوت مطارق العمال، وبالقرب منهم ترى 
اأكوام نفايات الفحم املحرتق خمتلطة مع �ضقط املعادن"؛ ثم ي�ضف 
بالقطعة اخل�ضبية  ياأتي  ال�ضانع  "كان  القباقبية قائاًل:  بورتر �ضوق 
النهائي  ال�ضكل  تاأخذ  حتى  وتقويرها  بنجفها  فيقوم  لذلك  املعدة 
و�ضقله  بت�ضذيبه  الثاين  فيقوم  اآخر  ل�ضانع  يدفعها  ثم  للقبقاب 
بالف�ضة  بتطعيمه  ذلك  بعد  يقوم  ثم  واالإزميل  املطرقة  م�ضتخدمًا 
في�ضبح جاهزًا  املطلوب  اجللد  عليها  يركب  ثم  الكرمية  واالأحجار 
"ترى  قائاًل:  في�ضفه  البزورية  �ضوق  اإىل  ينتقل  ثم  لال�ضتعمال"؛ 
و�ضط  واملنظمة، ويف  املو�ضبة  الب�ضائع  بها  احلوانيت من اجلانبني 
ال  والذي  املغربي  الطراز  على  مبنيًا  �ضخمًا  بناًء  ترى  البازار  هذا 

مثيل له وهو خان اأ�ضعد با�ضا العظم".

�ضقوط  بعد  وبالذات  الت�ضعينات  "العوملة" يف  لفظ  ا�ضتخدام  �ضاع 
طالبت  عندما  �ضيما  ال  بالعامل  اأمريكا  و�ضيطرة  ال�ضوفيتي  االحتاد 
�ضيطرة  بق�ضد  العاملية  التجارة  اتفاقية  بتوقيع  العامل  دول  اأمريكا 
اأن  يوؤكد  مما  العاملية،  االأ�ضواق  على  للقارات  العابرة  ال�ضركات 
العوملة بثوبها اجلديد اأمريكية املولد و الن�ضاأة ان العن�ضر االأ�ضا�ضي 
وال�ضعوب  االأمم  بني  املتبادلة  العالقات  ازدياد  هو  العوملة  فكرة  يف 
و جعل العامل مت�ضاًل ب�ضكل اأو�ضع نتيجة التبادل التجاري والثقايف 
زيادة  اإىل  االأخرية  ال�ضنوات  يف  العوملة  ،واأدت  الهائل  واالقت�ضادي 
اأ�ضبحت  حيث  االأ�ضعدة،  كافة  على  وحت�ضينها  واخلدمات  االإنتاج 
يف  فرعية  �ضركات  وربطت  اجلن�ضيات  متعددة  ال�ضخمة  ال�ضركات 

عديد من الدول .

اإن عملية العوملة ت�ضري منذ مئات ال�ضنني لكنها بداأت تت�ضارعت يف 
اأواخر القرن املا�ضي ب�ضكل كبري وخميف فللعوملة عدة اأوجه، الثقايف 
والديني وال�ضيا�ضي واالقت�ضادي ، وهنا األقي ال�ضوء يف هذا املقال 

على الوجه االقت�ضادي للعوملة فلكل ظاهرة �ضلبيات واإيجابيات. 

من ايجابيات الع�ملة القت�شادية : 
- احلرية االقت�ضادية وانفتاح اال�ضواق وترك ال�ضعر ح�ضب العر�ص 

والطلب. 

خالل  من  والبعيدة  املجاورة  الدول  بني  االإقليمي  التعاون  تنمية   -
تدفق روؤو�ص االأموال وتدفق العمالة.

- تخت�ضر امل�ضافات بني الدول وال�ضعوب كاالإتفاقيات الدولية التي 
ت�ضمح بحّرّية تبادل ال�ضلع بني الدول والقوانني التي تتبناها منظمات 

كمنظمة التجارة العاملية 

- متكن الدول وال�ضركات من املناف�ضة يف اال�ضواق بحّرّية مما ي�ضجع 
مناخ االإبداع والتطوير باإ�ضتمرار. 

اأما من �شلبيات الع�ملة الأقت�شادية :
- فقد الهوية ال�ضناعية واحلرفية للدول 

- ي�ضبح اقت�ضاد الدول امل�ضنعة واملنتجة ه�ضًا و�ضعيفًا يف حال عدم 
امتالك القدرة على مواكبة التطور اأو تاأقلم مع تيار العوملة ال�ضريع. 

االأقوى  للدولة  االأجنبية  وال�ضيطرة  الو�ضاية  العوملة  تفر�ص   -
اقت�ضاديًا. 

- �ضنعت العوملة من الدول املتقدمة دواًل �ضانعة ومتحكمة بالقرارات 
العامل  دول  من   %20 مايقارب  اإن  حيث  واالقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 
ت�ضيطر على 85% من الناجت االجمايل العاملي وعلى 84% من التجارة 

العاملية.

االقت�ضاد  على  بالهيمنة  املتمّثلة  االمريكية  ال�ضيطرة  اأن  وال�ضك 
�ضندوق  لرحمة  تخ�ضع  الدول  من  العديد  اأ�ضبحت  حيث  العاملي 
املجحفة  القرو�ص  ل�ضروط  وتخ�ضع  املعونات  فتطلب  الدويل  النقد 

بحق الدول وال�ضعوب .

وتبقى العوملة االقت�ضادية ومظاهرها مثرية للجدل بالن�ضبة للمحللني 
االقت�ضاديني والباحثني اإذ جنم عنها فوائد كبرية من خالل زيادة 
بزيادة  وملحوظ  كبري  ب�ضكل  �ضاهمت  حيث  االقت�ضادي  االندماج 
دخل الفرد يف العامل باال�ضافة اىل اال�ضتثمارات االأجنبية باملقابل 
الفقر  معدالت  وزيادة  النامية  للبلدان  التهمي�ص  درجة  من  زادت 
واذا  النامية  والدول  املتقدمة  الدول  بني  الفجوة  وات�ضاع  والبطالة 
اأردنا ان نعطي تعريف خمت�ضر ومب�ضط للعوملة ميكننا ان نقول : اإن 

العوملة هي الهيمنة االمريكية فقط ....

 Globalaization   لعوملة�
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انت�ضرت ثقافة الهجرة بني ال�ضباب ب�ضكل مفزع، فاأ�ضبحت الهجرة 
يف نظرهم هي ال�ضبيل الوحيد لتحقيق اأحالمهم، فيبدعون يف و�ضع 
االأفكار واحليل للرحيل، ومن اأغربها ما يحدث اليوم هجرة االأجنة 
قبل الوالدة، فكم من بناتنا حتلم باأن ت�ضع مولودها يف دولة غربية 
اإىل  مدة  بعد  والهجرة  للرحيل  كطريقة  جن�ضيتها،  املولود  ليكت�ضب 
العامل املتقدم، وتاأمني مل�ضتقبل طفلها، هروبًا من االأو�ضاع املرتدية 
يف بع�ص بالدنا، وال تتعجب اإذا علمت اأن اأحفاد روؤ�ضاء م�ضر بعد 
دول  يف  ولدوا  ومبارك،  وال�ضادات  عبدالنا�ضر  جمال  يوليو  ثورة 

غربية ليتمتعوا باجلن�ضية املزدوجة.

على  العربية  دولنا  بع�ص  عجز  للهجرة  ال�ضباب  دوافع  من  ولعل 
عن  عاطلني  اأنف�ضهم  يجدون  الذين  الكفاءات،  اأ�ضحاب  ا�ضتيعاب 
والطاقات  الكوادر  تلك  لتخرج  هزلية،  رواتب  يتقا�ضون  اأو  العمل 
على  تعمل  التي  املتقدمة  الغربية  الدول  اإىل  مهاجرة  العربية 
ا�ضتقطابها ّعن طريق االإغراءات العلمية واملادية، حيث حتت�ضنهم 

وترعاهم وتي�ضر لهم �ضبل احلياة الهادئة واالآمنة.

للبحث  ال�ضيء  واملناخ  املادية  واملعاناة  االقت�ضادية  االأو�ضاع  �ضوء 
العلمي جعل بالدنا بيئات طاردة للكفاءات والعقول الِعلمية، باال�ضافة 
االأمرا�ص  تلك  والبريوقراطية  واملح�ضوبية  والف�ضاد  الر�ضوة  اإىل 
اإىل  العربية  الطاقات  هجرة  يف  وت�ضببت  جمتمعاتنا،  ا�ضابت  التي 
الغرب حيث عوامل اجلذب التي تقدمها املجتمعات الغربية، فيخرج 

ال�ضباب العربي تاركني خلفهم معاناتهم التي قا�ضوها يف بالدهم.

املتقدمة  الغربية  الدول  يف  التقدم  تعمق  والكوادر  العقول  هجرة 
يف  والتخلف  التاأخر  و�ضعية  من  تزيد  بينما  فيها  االإنتاجية  وتزيد 
مما  املبدعة  القدرات  تلك  اإمت�ضا�ص  ي�ضتمر  حيث  النامية  الدول 

ياثر �ضلبًا على االأحوال االقت�ضادية واالجتماعية يف تلك الدول. 

 ، الكثري  هجرتهم  بعد  عامليًا  �ضيتهم  ذاع  الذين  العرب  والعلماء 
اأحمد  الدكتور  امل�ضري  الكيميائي  العامل  الذكر  �ضبيل  على  ومنهم 
كاليفورنيا  معهد  يف  والفيزياء  الكيمياء  اأ�ضتاذ  اهلل،  رحمه  زويل 
على   ،1999 للعام  الكيمياء  يف  نوبل  جائزة  على  واحلائز  للتقنية، 
يقوم  ميكرو�ضكوب  باخرتاع  قام  حيث  الكيمياء  جمال  يف  اأبحاثه 
بت�ضوير اأ�ضعة الليزر يف زمن مقداره فمتوثانية، ما ميكن من روؤية 
اجلزيئات اأثناء التفاعالت الكيميائية، تخرج زويل من اإحدى كليات 
العلوم فى م�ضر لكنه مل يجد من يقدر اأحالمه فى العلم وطموحاته 
، فرحل اإىل امريكا ودر�ص الدكتوراه وا�ضتقر هناك لي�ضبح بعد ذلك 
اأ�ضهر علماء العامل واأول عامل عربي يح�ضل على جائزة نوبل،  من 
ولالأ�ضف مل ت�ضتفد م�ضر من علم زويل بعد جناحه يف اأبحاثه كما 

يجب اأن يكون.

من  اليونانيني  الفال�ضفة  و  العلماء  امليالد هاجر  قبل   600 عام  يف 
اإىل  ترجمت  �ضخمة  ثقافية  حركة  �ضهدت  التي  اآثينا  اإىل  بلدانهم 
باأكملها، وعندما �ضيطر االإغريق على دولنا  اليونان  تقدم وازدهار 
العربية اأخذت الكفاءات العلمية تهاجر اإىل عرو�ص البحر االأبي�ص 
مدينة االأ�ضكندرية حيث هدف حكام م�ضر يف تلك الفرتة على ان 

تكون اال�ضكندرية مركز ح�ضاري للعامل باأكمله.

يِف الع�ضر احلديث كان كبار التجار يف االإ�ضكندرية من املهاجرين 
لكن  اأوروبا،  من  اإليها  قادمني  الذين جاءوا  واالإيطاليني  اليونانيني 
عبور  اآملني  االأ�ضكندرية  �ضواطىء  على  العربي  ال�ضباب  يقف  اليوم 
البحر االأبي�ص املتو�ضط للبحث ّعن فر�ضة للعمل اأو الدرا�ضة، فر�ضة 

الإثبات ذاتهم وقدراتهم التي قوبلت بالتجاهل يف بالدهم.

التي  الدامية  وال�ضراعات  االن�ضان  وحقوق  االإ�ضتقرار  فغياب 
يهاجرون بطرق غري �ضرعية  ال�ضباب  بع�ص بالدنا جعلت  ت�ضهدها 

ال�ضباب  من  كثري  فيقع  االأحالم،  اأر�ص  واأمريكا  الأوروبا  متجهني 
الغري  الهجرة  �ضما�ضرة  �ضحية  واالإحباط،  الياأ�ص  ا�ضابهم  الذين 
وغري  متهالكة  �ضفن  باإ�ضتخدام  بت�ضفريهم  يقومون  الذين  �ضرعية 
مابني 100اإىل150  ترتاوح  مالية  مبالغ  مقابل  الركاب،  لنقل  معده 
يدفع حياته  ال�ضباب  االآالف من  ولالأ�ضف  منهم  كل  األف جنيه من 

ثمًنا لتلك التجربة.

على احلكومات يف بالدنا الق�ضاء على املح�ضوبية والظلم االإجتماعي، 
وتوفري  له  املخ�ض�ضة  امليزانية  وزيادة  العلمي  بالبحث  واالإهتمام 
بيئة  وتوفر  الباحثني  ورعاية  والعلماء،  العلم  واحرتام  االإمكانيات، 
منا�ضبة لالإبداع، ووقف نزيف االأدمغة وال�ضواعد الذي �ضلب بالدنا 
جزًء كبريًا من ر�ضيدها الفكري وقدراتها الب�ضرية، واالإ�ضتفادة من 
هذا الر�ضيد املهاجر من العقول العربية لبناء نه�ضة علمية حقيقية 

ت�ضعنا يف م�ضاف الدول.

جناح وحتديات

هجرة �لأجنة ...

د. عمر ال�شريف

قناة  موؤ�ض�ص  ترينر  تيد  امللياردير  قال   - »رويرتز«  اجنلي�ص  لو�ص 
»�ضي.اإن.اإن« االإخبارية التلفزيونية اإنه يعاين نوعا من اأنواع اخلرف 

مما ي�ضيبه باالإرهاق والن�ضيان.
وقال ترينر »79 عاما« يف مقابلة مع قناة »�ضي.بي.اإ�ص« التلفزيونية 
اإن االأطباء �ضخ�ضوا اإ�ضابته با�ضطراب يف الدماغ يعرف با�ضم داء 

ج�ضيمات ليوي وهو نوع من اأنواع اخلرف.
واأ�ضاف ترينر لل�ضحفي تيد كوبل يف املقابلة التي �ضتذاع �ضباح يوم 
االأحد ”اإنه نوع ب�ضيط من مر�ص الزهامير. اإنه �ضبيه به ولكنه لي�ص 

بنف�ص درجة ال�ضوء. مر�ص الزهامير قاتل“.
�ضيعة  يف  اأُجريت  التي  املقابلة  من  مقتطفات  »�ضي.بي.اإ�ص«  وبثت 
ت�ضخي�ص  لرويرتز  ترينر  مكتب  واأكد  العام.  هذا  مونتانا  يف  ترينر 

احلالة.
وقالت ترينر يف املقابلة »ال اأعاين من ذلك )الزهامير( ولكني اأعاين 

من... ال ميكنني تذكر ا�ضمه«.
واأ�ضاف »اخلرف. ال اأتذكر ا�ضم املر�ص االآن«.

االإرهاق. هذه هي  »التعب...  االأعرا�ص  �ضوؤال عن  ردا على  واأجاب 
االأعرا�ص الرئي�ضية والن�ضيان«.

واأ�ض�ص ترينر )�ضي.اإن.اإن( عام 1980 كاأول �ضبكة اإخبارية باال�ضرتاك 
وارنر  تامي  جمموعة  رئي�ص  نائب  واأ�ضبح  ال�ضاعة.  مدار  على  تعمل 
باإدارة  االآن  �ضلة  اأي  له  ولي�ضت   2003 عام  ا�ضتقال  لكنه  االإعالمية 

ال�ضركة.

ووفقا جلمعية خرف ج�ضيمات ليوي، هناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون 
اأعرا�ضه م�ضاكل يف  اأن ت�ضمل  اأمريكي م�ضاب باملر�ص الذي ميكن 

الذاكرة وتغيريات يف ال�ضلوك.
وك�ضف ت�ضريح جثة املمثل الكوميدي روبن وليامز الذي انتحر عام 

2014 عن اإ�ضابته بهذا املر�ص.
امل�شدر : رويرتز 
 اإعداد عال �ش�قي للن�شرة العربية 
حترير يا�شمني ح�شني

م���وؤ����س�������س »��������س�������ي.�إن.�إن«
يك�سف عن �إ�سابته بنوع من �خلرف

تيد ترينر م�ؤ�ش�س قناة �شي اإن.اإن الإخبارية الأمريكية 
ب�ش�رة من اأر�شيف رويرتز

اخلارجية  وزير  حذر   - )رويرتز(  )اإجنلرتا(  برمنجهام 
الربيطاين جريميي هانت رو�ضيا يوم االأحد من اأنها �ضتدفع ثمنا 
باهظا الأفعالها اإذا �ضعت اإىل ترويع بريطانيا وخالفت القواعد 

الدولية.

وتتهم بريطانيا رجلني تقول اإنهما �ضابطان من جهاز املخابرات 
�ضابق  رو�ضي  جا�ضو�ص  على  هجوم  بتنفيذ  الرو�ضي  الع�ضكرية 
ي�ضلح  اأع�ضاب  غاز  بوا�ضطة  العام  هذا  اأرا�ضيها  على  وابنته 

لالأغرا�ص الع�ضكرية.

وقال هانت للموؤمتر ال�ضنوي حلزب املحافظني احلاكم »يف ظل 
حكم املحافظني.. بريطانيا لديها ر�ضالة ب�ضيطة اإىل الكرملني: 
اإذا حاولت ترويع هذا البلد واإذا ا�ضتخدمت االأ�ضلحة الكيماوية 

واإذا مل تلعب وفقا للقواعد الدولية ف�ضيكون الثمن باهظا«.

واأ�ضاف اأن بريطانيا »�ضت�ضيق اخلناق على املخابرات الع�ضكرية 
الرو�ضية«.

اإعداد علي خفاجي للن�شرة العربية

حترير اأحمد �شبحي خليفة

رو�سيا  بريطاين:  وزي��ر 

�إذ�  باهظا  ثمنا  �ستدفع 

خالفت �لقو�عد �لدولية
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�ملانيا تنال حق ��ست�سافة بطولة �وروبا لكرة 

�لقدم 2024  من بر�يان هوموود
نيون )�ضوي�ضرا( )رويرتز( - �ضت�ضت�ضيف املانيا بطولة اوروبا لكرة 

القدم 2024 بعد التفوق على تركيا يف �ضباق ثنائي يوم اخلمي�ص.
وفازت املانيا، التي ا�ضت�ضافت البطولة من قبل عام 1988 حتت ا�ضم 
املانيا الغربية كما ا�ضت�ضافت كاأ�ص العامل 2006 بنجاح، بالت�ضويت 
�ضنوات  اأربع  ا�ضتمرت  حملة  بعد  التنفيذية  اللجنة  يف  جرى  الذي 

وو�ضعت الأول مرة حقوق االن�ضان كمعيار اأ�ضا�ضي.
ونالت املانيا 12 من بني 17 �ضوتا مقابل اربعة ا�ضوات لرتكيا وامتناع 

دولة واحدة عن الت�ضويت.
وكان القرار، الذي اأعلنه الك�ضندر ت�ضيفرين رئي�ص االحتاد االأوروبي 
يف  اأي�ضا  ف�ضلت  التي  لرتكيا  مريرة  اأمل  خيبة  مبثابة  القدم،  لكرة 

م�ضاعيها ال�ضت�ضافة بطوالت 2008 و2012 و2016.
كان  والت�ضويت  �ضفافة،  كانت  ”االجراءات  ت�ضيفرين  وقال 

دميقراطيا. كل قرار دميقراطي هو قرار �ضحيح.
”اأعرف ان املانيا �ضتكون دولة رائعة لال�ضت�ضافة و�ضن�ضاهد بطولة 

رائعة �ضواء داخل امللعب او خارجه“.
التقليدية  �ضورتها  اىل  فريقا،   24 ت�ضم  التي  البطولة،  و�ضتتحول 
باقامتها يف دولة واحدة م�ضت�ضيفة يف 2024. و�ضتقام بطولة 2020 

يف عدة مدن يف كافة انحاء القارة لالحتفال بالذكرى 60 القامتها.
بعد  للعبة  االملاين  الت�ضويت دفعة معنوية كبرية لالحتاد  و�ضيعطي 
م�ضاركة حمبطة يف كاأ�ص العامل وتراجع يف مبيعات تذاكر املباريات 
دوليا  باالعتزال  اأوزيل  م�ضعود  الو�ضط  العب  قرار  بجانب  الدولية 
جذوره  ب�ضبب  احرتام“  وعدم  ”عن�ضرية  من  معاناته  بداعي 

الرتكية.
وقال فيليب الم قائد منتخب املانيا ال�ضابق و�ضفري العر�ص االأملاين 
�ضيء  كل  وقبل  القدم  كرة  رائعة وجماهري حتب  ا�ضتادات  ”منتلك 

اأنا�ص يحبون االحتفال مع االأوروبيني االآخرين.
املانيا“. يف  القدم  كرة  يف  كبريا  حفال  ”�ضننظم 

وهي  مدن  ع�ضر  يف  املناف�ضات  اإقامة  على  املانيا  خطط  وت�ضتند 
وهامبورج  و�ضتوجتارت  وجيل�ضنكري�ضن  ودورمتوند  وميونيخ  برلني 

ودو�ضلدورف وكولونيا واليبزيج وفرانكفورت.
وقال يواكيم لوف مدرب املانيا لل�ضحفيني الذي ظل يف من�ضبه على 
رو�ضيا  العامل يف  كاأ�ص  للفريق يف  ال�ضعيدة  امل�ضرية غري  الرغم من 
”�ضاهدنا يف 2006 يف املانيا كيف توحد النا�ص وكيف حتول االأمر 

اىل حفل كبري.

”�ضنقوم بكل ما يف و�ضعنا لل�ضعور باالأمر ذاته خالل ال�ضت �ضنوات 
املقبلة.

ويف  بو�ضعهم  الن  ال�ضباب  لالعبني  كبريا  حافزا  هذا  ”�ضي�ضكل 
غ�ضون �ضت �ضنوات من االن روؤية بطولة كبرية على ار�ضهم“.

وقال راينهارد راوبال رئي�ص رابطة الدوري االملاين ”ال زلنا نحتفظ 
مب�ضاهد وم�ضاعر عالقة بالذاكرة من بطولة 2006.

اأوروبا 2024  ”نتطلع ال�ضت�ضافة حدث جديد كبري و�ضت�ضعد بطولة 
اجلمهور يف املانيا وبقية العامل“.

امل�شدر : رويرتز ...
اعداد وحترير احمد عبد اللطيف للن�شرة العربية

الك�شندر ت�شيفرين رئي�س الحتاد الأوروبي لكرة القدم 
يف ني�ن ب�ش�ي�شرا ي�م اخلمي�س. ت�ش�ير: دني�س باليب��س 

- رويرتز

العموم  جمل�ص  اأع�ضاء  �ضوت  رمزية  خطوة  يف   - )رويرتز(  اوتاوا 
زعيمة  من  ال�ضرفية  اجلن�ضية  �ضحب  على  باالإجماع  الكندي 
ميامنار اأوجن �ضان �ضو كي ردا على اجلرائم التي ترتكب �ضد اأقلية 

الروهينجا.

اجلن�ضية  منح  قرار  الأن  نظر  الفور  على  اخلطوة  هذه  تطبق  ولن 
ال�ضرفية كان م�ضرتكا بني جمل�ضي العموم وال�ضيوخ ويقول م�ضوؤولون 

اإن �ضحبها يتعني اأن يتم بنف�ص الطريقة.

ومنحت كندا �ضو كي اجلن�ضية ال�ضرفية يف عام 2007.

وقال رئي�ص الوزراء الكندي جا�ضنت ترودو لل�ضحفيني يوم االأربعاء 
اإنه ال ميانع النظر يف جتريد �ضو كي من اجلن�ضية ال�ضرفية لكن ذلك 
من  األف   700 من  اأكرث  منها  فر  التي  ميامنار  يف  االأزمة  ينهي  لن 

الروهينجا ب�ضبب حملة ع�ضكرية ينفذها اجلي�ص.

و�ضوت جمل�ص العموم باالإجماع اأي�ضا يف االأ�ضبوع املا�ضي على و�ضف 
عمليات قتل الروهينجا باأنها اإبادة جماعية وهي خطوة قالت وزيرة 

اخلارجية الكندية كري�ضتيا فريالند اإنها مهمة.

هذه  حكومتنا  ”تدعم  فريالند  با�ضم  املتحدث  اأو�ضنت  اآدم  وقال 
اخلطوة ردا على تقاع�ضها )�ضو كي( امل�ضتمر يف التعبري عن رف�ص 
الذي  اجلي�ص  يرتكبها  جرمية  وهي  للروهينجا  اجلماعية  االإبادة 

ت�ضاركه ال�ضلطة“.

امل�شدر : رويرتز ...

 اإعداد مروة �شالم للن�شرة العربية - حترير �شها جادو

جمل�س �لعموم �لكندي يجرد زعيمة ميامنار �أوجن �سان �سو كي من �جلن�سية �ل�سرفية
ومل يت�سن �حل�سول على تعليق من حكومة ميامنار حتى �لآن

زعيمة ميامنار اأوجن �شان �ش� كي 
 �ش�رة من اأر�شيف رويرتز

خراف ت�شري على ج�شر لندن �شمن مبادرة �شن�ية لإحياء 
تقليد قدمي. �ش�رة التقطت ي�م الأحد. ت�ش�ير: بيرت 

نيك�لز - رويرتز

اأالن  الربيطاين  التلفزيونية  الربامج  مقدم  قاد   - )رويرتز(  لندن 
الو�ضطى قطيعا  الع�ضور  اأزياء من  تيت�ضمار�ص ومعه رجال يرتدون 

من اخلراف على ج�ضر لندن يوم االأحد اإحياء لتقليد قدمي.
واأطلق تيت�ضمار�ص هذه املبادرة ال�ضنوية التي ميار�ص فيها من يطلق 
يف  التاريخية  حقوقهم  لندن  مدينة  يف  االأحرار(  )الرجال  عليهم 
اأعمال  ل�ضالح  اأموال  جمع  بهدف  اجل�ضر  على  احليوانات  قيادة 

خريية.
وتت�ضمن طقو�ص اإحياء هذا التقليد الذي يعود للع�ضور الو�ضطى اأن 
يقود الرجل قطيعا من اخلراف على اجل�ضر دون دفع ر�ضوم واملرور 

يف �ضوارع مدينة لندن وبيده �ضيف م�ضهر.
اإعداد حممد فرج للن�شرة العربية
 حترير علي خفاجي

�إحياء لتقليد قدمي
مقدم بر�مج تلفزيونية يقود خر�فا على ج�سر لندن
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اأ�ضتفتح نهاري يف العمل بتحية ال�ضكرترية اللطيفة. اليوم بالذات، 
منذ اأن راأيتها يف ال�ضباح، مازالت تطرق يف ذاكرتي عبارة قالتها 
االأم  وطنها  عن  وقتها  �ضاألتها  �ضويًا.  فيه  حتادثنا  يوم  اأول  يف  يل 
وكم م�ضى على اإقامتها يف كندا. علمت باأنها اأرمنية االأ�ضل، هجر 
والداها اأرمينيا هربا ًمن احلرب بني اأرمينيا واأذربيجان. ثم توجهت 
االأهلية.  احلرب  اندالع  حني  اإىل  قطنوا  حيث  لبنان  اإىل  اأهلها  مع 
عندئذ ا�ضطرت للهجرة مرة اأخرى مع زوجها. لها يف كندا اأكرث من 
ثالثني عامًا واجنبت فيها اأطفالها الثالثة. ومع ذلك عندما �ضاألتها 

عن انتمائها جاهرت بفخر: 

 " اأنا اأرمنية ولن اأكون يف يوم من االأيام اإال اأرمنية". 

ت�ضريحها هذا الذي �ضغل فكري لفرتة فاأردت اأن اأخطه على الورق 
ملهمًا اأفكاري يف كتابة هذا الق�ضم من الكتاب. 

اأحد  مع  جتربتها  املحليات  الفرن�ضية  مدر�ضات  اإحدى  يل  حكت 
تالميذها وهو رجل يف االأربعينيات مقيم يف كيبيك منذ اأربعة اأعوام، 
التح�ضري المتحان اجلن�ضية. يف  بغر�ص  الفرن�ضية  بع�ص  تعلم  قرر 
اأحد الدرو�ص كانت حتاول ت�ضجيعه على املحادثة ف�ضاألته عن اأ�ضرته 

من بني اأ�ضئلة عديدة وعلمت باأنه قد رزق بطفلني يف كيبك.

- عظيم! اأوالدك اإذا كيبيكون بالوالدة! هتفت بفرح. 

عندئذ طرق الرجل الطاولة بقب�ضته غا�ضبًا وكاأنه قد �ضمع �ضتيمة 
وقال: " لن يكون اأوالدي يف يوم من االأيام اإال اأتراك". 

 "اأنا �ضوري. هناك دمي هناك جذوري هناك لغتي وهل يف الع�ضق 
اإي�ضاح" اقتبا�ص من �ضعر نزار قباين* اأن�ضده يل اأحدهم وقد مكث 
وعمل يف كيبك اأكرث من خم�ضة وثالثني عامًا وتزوج امراأة لطيفة من 

اأهلها ورزق بولدين. 

علق يل اأحد االأ�ضدقاء اللبنانيني وهو رجل متقاعد: "هل حت�ضبني 
ينعتنا  بع�ضهم  كان  منهم؟  يومًا  �ضيعتربونك  البلد  هذه  اأهل  باأن 

يعتربنا  بع�ضهم  ومازال  هنا،  اإىل  اأتينا  حني  القذرين  باملهاجرين 
اإرهابيني ملجرد كوننا م�ضلمني، اإىل اأن �ضدرت قوانني �ضارمة جترم 
العن�ضري  التمييز  اأ�ضكال  وكل  املهاجرين  �ضد  اللفظي  التطاول 
هو  اأجدادي،  واأجماد  تاريخي  هو  وطني  املواطنني.  بني  والديني 
نخلق  اأن  ميكن  اأننا  ظننا  ومهما  وجودي،  اإىل  ت�ضتاق  التي  اأ�ضرتي 

اأوطانًا بديلة فاإننا نقف اأمام �ضخرة �ضماء ا�ضمها امل�ضتحيل." 

ال   " بعيد  اأمد  منذ  املغرتبني  االأقارب  اأحد  يل  قالها  مقولة  اأذكر 
مكان كالوطن. كما اأنك لن تعريف احلب ما مل تقعي يف �ضراكه، لن 

ت�ضتوعبي احلنني والوطان ما مل تفارقي بلدك".

خربتي  من  اأحدثكم  الهجرة،  جتربة  بنف�ص  مررت  وقد  واالآن 
ال�ضخ�ضية باأنني اأختلف عن هوؤالء يف الراأي واملوقف. واإىل اأبعد من 

ذلك، اأعتقد باأن يف انتماءاتهم بع�ص اجلحود ونكران اجلميل.

بني  والتجاوب  التفاعل  ت�ضتوجب  عالقة  اأي  جناح  اأن  باعتبار 
اأبدًا  يجب  ال  اإجناحها،  على  والعمل  ال�ضادقة  والرغبة  الطرفني، 
على  جديد  قادم  كل  م�ضاعدة  يف  الكندية  احلكومة  ف�ضل  ننكر  اأن 
واأجنا�ضها. على  ال�ضلمي مع كل طوائفها  والتعاي�ص  فيها  االنخراط 
�ضبيل املثال ال احل�ضر، مينح املقيم كل حقوق املواطن با�ضتثناء اأنه ال 
ي�ضارك يف االنتخابات وال ميلك جواز �ضفر كندي. لكن لالأ�ضف بع�ص 
املجتمع  جتاه  التزامات  من  عليهم  ما  عمل  يحاولون  ال  املهاجرين 
اجلديد فهم ال يتعلمون اللغة وال يحاولون ا�ضتيعاب ثقافة البلد وال 
ي�ضهمون يف بنائها. بدل مواجه حتديات احلا�ضر هم يتقوقعون يف 
ثم  ويتطرفون،  واأحزانهم  اأنف�ضهم  على  وينغلقون  املا�ضي،  �ضدفة 
الطيور على اأ�ضكالها تقع. هوؤالء عندهم م�ضكلة عوي�ضة ا�ضمها عدم 
االنتماء. هم هجروا بلدانهم واختاروا اأن ال يعي�ضوا واقعها، وهنا يف 

كندا يفعلون االأمر ذاته.

باحلديث عن الوطن، تختلف املعاجم وتتباين االآراء يف تعريف هذا 
امل�ضطلح. بع�ضها ين�ص على اأن الوطن هو املكان الذي يولد وين�ضاأ 
فيه االإن�ضان. وبع�ضهم االآخر يعرفه باأنه م�ضقط راأ�ص االآباء واالأجداد 
الوطن هو  باأن  يناق�ص  املفكرين من  واالأحبة. من  االأهل  وهو مكان 
املكان الذي ي�ضعر فيه املرء بانتمائه وارتباطه. غري اأن ثمة تعريف 

اأجده االأقرب اإىل نف�ضي، اأال وهو اأن الوطن هو اأي بلد يقيم فيه املرء 
ويكون فيه معا�ضه وحفظ فيه كرامته، وهو اأي�ضًا املكان الذي ترتاح 
اأنني اأعي�ص يف ع�ضر تغريت فيه كثري من  فيه النف�ص. واأحمد اهلل 
كما   – يل  بالن�ضبة  املا�ضي.  يف  عليه  كانت  عما  والتعاريف  القيم 
لكثريين – الوطن هو حيث اأحب اأن اأكون. االإرادة ت�ضنع الوطنية. 

االأم  وطني  ب�ضورية  ارتباطي  عن  احلديث  يف  اخلو�ص  هنا  اأريد  ال 
التي ولدت وع�ضت فيها اأكرث من ثالثني �ضنة، الأنها قطعة مني واأنا 
منها. مع ذلك هجرتها باإرادتي. ولن اأخو�ص هنا يف االأ�ضباب. لكني 
�ضاأعرتف لكم- اأيها القراء االأعزاء - باأنني يف بلدي االأم كنت من 
من  االأخرى  ال�ضفة  باأن  ويظنون  العجب،  يعجبهم  ال  الذين  هوؤالء 
النهر اأكرث خ�ضرة مما عندهم. وبعدما قدمت اإىل كندا مل اأجدها 
اأتخيل وملّا يرزقني اهلل فيها ما �ضئت من املال، لكنه مّن  كما كنت 
روحي  وكاأن  عظيمة.  قيمًا  فيها  وجدت  فقد  بالر�ضى.  فيها  علّي 
فيه  �ضتجد  الذي  املكان  اإىل  للذهاب  تواقة  للهجرة  تدفعني  كانت 
اأي�ضًا  لكم  �ضاأعرتف  اإليه.  تنتمي  الذي  املجتمع  واإىل  ومغزًى  معنًى 
باأنني يف عامي االأول هنا كنت اأ�ضعر بالغربة واأ�ضاأل نف�ضي يوميًا " 
ما الذي اأفعله هنا بعيدًا عن اأر�ضي وجذوري؟" ثم علمت الحقًا باأن 

كل مهاجر مير بنف�ص التجربة. 

يتبع يف العدد القادم

وطن�ي 
»�لوطن هو حيث يكون �لقلب«    بليني ذا اإيلدر 

هدى البني

�لعالج �لنف�سي وم�ساد�ت �لكتئاب قد ت�ساعد 
يف تخفيف �أعر��س �لقولون �لع�سبي

)رويرتز( - ت�ضري درا�ضة حديثة اإىل اأن االأ�ضخا�ص الذين يعانون من 
متالزمة القولون الع�ضبي رمبا تتح�ضن حاالتهم مب�ضادات االكتئاب 

والعالج النف�ضي.
ويعاين امل�ضابون مبتالزمة القولون الع�ضبي من اأمل مزمن يف البطن 
مع غازات واإ�ضهال واإم�ضاك. ويف حني يتح�ضن البع�ص باتباع نظام 
غذائي خا�ص يتجنب اأنواعا معينة من الطعام التي ت�ضبب االأعرا�ص 
اأن  اإىل  الدرا�ضات  بع�ص  وت�ضري  اجلميع  مع  االأ�ضلوب  هذا  ينجح  ال 

احلالة ميكن اأن تتاأثر كذلك مبا يدور يف املخ.
بني  قارنت  جتربة   53 بيانات  الباحثون  فح�ص  الدرا�ضة  هذه  ويف 
مع  اأو  منفردة  �ضواء  النف�ضي  والعالج  االكتئاب  م�ضادات  اآثار 
عالجات وهمية بدون مادة فعالة اأو العالج املعتاد ملتالزمة القولون 

الع�ضبي.
واأظهرت الدرا�ضة اأن املعدالت االأعلى ”لعدم ال�ضعور بتح�ضن“ جاءت 
 34 بن�ضبة  بارتياح  ال�ضعور  عدم  معدالت  وقلت  الوهمي  العالج  مع 

باملئة مع م�ضادات االكتئاب وبن�ضبة 31 باملئة مع العالج النف�ضي.

مايو  وعلوم  طب  كلية  يف  الباحث  كاميلريي  مايكل  الطبيب  وقال 
كلينيك يف روت�ضي�ضرت بوالية ميني�ضوتا والذي مل ي�ضارك يف الدرا�ضة 
املفرطة  احل�ضا�ضية  الع�ضبي  القولون  متالزمة  خ�ضائ�ص  ”من 
لوظائف االأمعاء... مبا يعني اأن االأع�ضاب التي تنقل االإ�ضارات من 
االأمعاء للمخ ح�ضا�ضة ب�ضكل زائد اأو اأن املخ اأكرث انتباها اأو ياأتي رد 
فعله ب�ضكل انفعايل بدرجة كبرية على الر�ضائل الطبيعية الواردة من 

االأمعاء، اأو االثنان معا“.

اأدوية  هناك  لي�ص  اأنه  ”مبا  االإلكرتوين  بالربيد  ر�ضالة  يف  واأ�ضاف 
تعدل  اأدوية  االأطباء  بع�ص  ي�ضف  االأع�ضاب  ح�ضا�ضية  تخف�ص 
الوظائف الدماغية على اأمل اأن ي�ضاعد ذلك يف خف�ص القدرة على 
االح�ضا�ص اأو اال�ضتجابة االنفعالية لالإ�ضارات اأو الر�ضائل الواردة من 

االأمعاء“.

واأ�ضار الباحثون يف الن�ضرة االأمريكية الأمرا�ص اجلهاز اله�ضمي اإىل 
اأن احلاالت النف�ضية مبا يف ذلك االكتئاب والقلق واالأعرا�ص البدنية 

مبتالزمة  امل�ضابني  بني  �ضائعة  نف�ضية  ا�ضطرابات  عن  الناجتة 
القولون الع�ضبي.

اأن من ال�ضائع عالج امل�ضابني مبتالزمة  واأ�ضار معدو الدرا�ضة اإىل 
لي�ص  النف�ضي  العالج  لكن  االكتئاب  مب�ضادات  الع�ضبي  القولون 

�ضائعا يف مثل هذه احلاالت.

اإعداد لبنى �شربي للن�شرة العربية - حترير �شها جادو

در��سة



23 Newspaper مقالت

يف غ�ضون العقدين االأخريين من الزمن طراأت تغيريات كبرية 
على اأمناط حياتنا واأخذت جمرًى جديدًا يف منط واآلية التفكري 
امل�ضلمات  من  كانت  التي  وامل�ضائل  الق�ضايا  من  العديد  حول 
خا�ص  وب�ضكل  واالجتماعية  الطبيعية  العلوم  يف  والبديهيات 
االلكرتونية  املواقع  للمعلومات عرب  الهائل  الكم  تدفق ذلك  بعد 
املتخ�ض�ضة اأو عرب مقاطع الفيديو املنت�ضرة يف و�ضائل التوا�ضل 
من  والعفوية  الدقيقة  التفا�ضيل  ت�ضور  باتت  التي  االجتماعي 
حياة االإن�ضان واحليوان على حدٍ �ضواء والتي تر�ضد ردود االفعال 

على خمتلف مواقف احلياة.

ومبا اأنني جزء من هذه املنظومة العامة واأع�ضق عامل احليوانات 
فقد اأ�ضبحت من املتابعني ال�ضغوفني بال�ضفحات املخت�ضة بحياة 
احليوانات وب�ضكل خا�ص القطط والكالب فكلما �ضاهدت مقطعًا 
م�ضورًا ير�ضد جوانب خمتلفة من عامل احليوانات اأزداد انبهارًا 
واعجابًا بهذا العامل املثري، بتلك املخلوقات الرائعة التي تاأ�ضرين 
تلك  وبامتالكها  املختلفة  املواقف  مع  وتفاعلها  اأفعالها  بردود 
ن�ضميها جمازًا  التي كنا  الرقيقة واالحا�ضي�ص اجليا�ضة  امل�ضاعر 

اإن�ضانية. 

النظر  اإعادة  علينا  اأن  اعتقد  امل�ضاهدات  هذه  كل  وبعد  اليوم 
بالت�ضمية )م�ضاعر اإن�ضانية(.

اأفعال  ردود  و�ضف  احليوان  �ضلوك  علماء  جتنب  لطاملا  ولكن   
بو�ضفها  واكتفوا  اإن�ضانية  مب�ضاعر  وا�ضتجاباتها  احليوانات 
امل�ضاعر  اإ�ضقاط  اأن  على  العادة  جرت  فقد  ظرفية  ا�ضتجابة 
على  اللوؤم  اأو  الكراهية  وحتى  والفرح  احلزن  مثل  االإن�ضانية 
العديد  فاإن  ذلك  ومع  علمي.  وغري  عاطفي  �ضلوك  احليوانات 
م�ضتقلة  كائنات  احليوانات  اأن  اثبتت  احلديثة  الدرا�ضات  من 
لديها وعي بذاتها واإدراك وقدرة على التذكر والتعلم، كما اأنها 

وحتزن  وتتاأمل  وحتب  تتعاطف  فهي  بها،  خا�ضة  م�ضاعر  متتلك 
اأو حدادًا  الطعام احتجاجًا  باالكتئاب وت�ضرب عن  وقد ت�ضاب 
على فقدان اأحبابها، كما ان لديها منظومة قيمية خا�ضة بالعدل 
بالظلم  ت�ضعر  اأنها  كما  بينها،  فيما  االأدوار  وتوزيع  وامل�ضاواة 
وت�ضعى لالنتقام، اإنها جمتمعات قائمة بذاتها تعي�ص فيها حياة 
العلماء  بع�ص  هناك  لذلك  الب�ضرية،  املجتمعات  مثل  اجتماعية 
الب�ضرية  غري  بالكائنات  احليوانات  هذه  ت�ضمية  يف�ضلون  من 
Non-Human الأن ت�ضمية احليوانات غري دقيقة علميًا. 
لفظ  الكرمي مل يطلق  القراآن  باأن  نتذكر  اأن  ال�ضدد البد  وبهذا 
حيوان على هذه املخلوقات، فقد اعتربها اأممًا وهو ما يعرتف به 
العلماء اليوم بعد درا�ضات علمية م�ضنية وطويلة، وذلك يف قوله 
ٍة يِف ااْلأَْر�ِص َواَل َطاِئٍر َيِطرُي ِبَجَناَحْيِه اإِالَّ اأُمَمٌ  تعاىل: )َوَما ِمْن َدابَّ
ِهْم ُيْح�َضُروَن(  ْطَنا يِف اْلِكَتاِب ِمْن �َضْيٍء ُثمَّ اإِىَل َربِّ اأَْمَثاُلُكْم َما َفرَّ
العلمية  النظريات  يف  اخلو�ص  هنا  اأريد  ال   .»38 »االأنعام: 
وال�ضلوكية اأو حتى نظرية التطور التي تقدم تف�ضرياتها اخلا�ضة 
حول هذه ال�ضلوكيات، فال يعنيني اجلدل حول التف�ضريات بقدر 
بع�ص  �ضلوكيات  مع  مقارنته  ذاته عند  بحد  ال�ضلوك  يبهرين  ما 

الب�ضر يف اأيامنا هذه.

والظلم  بالغدر  ُتعرَف  التي  احليوانات  بع�ص  من  اأتخذوا  الذين 
كالذئاب واالأ�ضود مثاًل �ضيئًا لهم.

 فعندما ناأخذ يف االعتبار امل�ضاعر واالآالم واالأحا�ضي�ص واملعاناة 
والطباع �ضنجد اأن االإن�ضان واحليوانات جميعا �ضوا�ضية يف ال�ضعور 
متفاوتة  درجات  على  ولكنها  وال�ضرور  والفرح  واالأمل  بالتعذيب 
من الذكاء والوعي كما هو احلال بالن�ضبة لالإن�ضان الذي يختلف 
والوعي، وللحزن ن�ضيب يف حياة احليوانات  بالذكاء  بينه  فيما 
وقد يتجلى احلزن يف مالمح وجهها كما الب�ضر، فاهلل عز وّجل 

واالأحا�ضي�ص  امل�ضاعر  ذاتها  يف  لتحمل  الروح  ومنحها  خلقها 
لذلك ُذكر اأنه من �ضروط الذبح احلالل اأن الحتد ال�ضكني اأمام 
الذبيحة، ويكره اأن تذبح الذبيحة اأمام اأخرى. كما ان اإخال�ص 
للب�ضر  املثل  به  ُي�ضرب  واأ�ضحابهم  ل�ضركائهم  احليوانات  بع�ص 
كما ُي�ضرب املثل ببع�ضهم بالغدر والظلم. فاحليوانات ال تكذب 
الأنها ال تتكلم بل تعرب عن نف�ضها وحاجاتها وم�ضاعرها بالفطرة 
التي خلقها اهلل بها. وحده االإن�ضان ينافق، يكذب، يخنث بوعوده 
وعهوده التي قطعها يف حلظة من الزمن، ورمبا يقتل ملتعة القتل 
بتعذيب  ويتلذذ  وي�ضرق ج�ضعًا وطمعًا مبال غريه،  الدم،  و�ضفك 
االأخرين الإر�ضاء غروره واأنانيته، فرمبا لو اأطلقنا على االإن�ضان 
وجوده  وكينونة  للحيوان  اإهانة  ذلك  لكان يف  ناطق  حيوان  لقب 
الٍعرب ونتعلم  ناأخذ  اأن  حتى الظامل والغادر منها. وتوجب علينا 
اإعمار  ويف  ر�ضالتنا يف احلياة  نوؤدي  يحق  ب�ضر  نكون  كيف  منها 

هذا الكون.

�مل�ساعر جمازً� ت�سمى �ن�سانية

ليفي �شرتاو�س واجلينز...

ولد عام 1829 م يف اأملانيا يف بافاريا لعائلة يهودية، وهاجر 
عام  اأمريكا  اإىل  و�ضقيقتيه  والدته  مع  مراهقته  فرتة  يف 
1847م، حيث �ضكنوا نيويورك. يف عام 1853 م ح�ضل ليفي 
على اجلن�ضية االأمريكية، و�ضافر اإىل �ضان فران�ضي�ضكو لعله 
يح�ضل على فر�ضة جتارية و�ضط حمى البحث عن الذهب. 
ومع مرور ال�ضنوات، انتع�ضت جتارته حيث عمل يف ت�ضميم 
�ضراويل من اخلي�ص البني القا�ضي لعمال املناجم والباحثني 
باللون  امل�ضبوغ  الدنيم  قما�ص  اإىل  انتقل  ثم  الذهب،  عن 
ال�ضراويل، بداًل من اخلي�ص  لي�ضتخدمه يف ت�ضميم  االأزرق 

الذي نفدت ح�ضيلته.

يف عام 1872 م، تلقى ليفي ر�ضالة من جاكوب دافيز، وهو 
فيها  يخربه  بانتظام،  معه  يتعامل  كان  نيفادا  من  خياط 
له  وحكى  اخلياطة،  يف  ال�ضتخدامه  لقما�ص  �ضرائه  عن 
عن الطريقة اجلديدة التي ي�ضتخدمها لت�ضميم البناطيل 
اأماكن  يف  �ضغرية  معدنية  م�ضامري  ي�ضع  حيث  لزبائنه، 
كانت  التي  امل�ضكلة  اجليوب.  كزوايا  البنطال  من  حمددة 
تواجه دافيز هي كونه ال ميتلك املال الكايف لي�ضتخرج براءة 
اخرتاع، ولهذا اقرتح على ليفي اأن يقوم بدفع املال الالزم 
الوثيقة.  هذه  يف  اأي�ضًا  ا�ضمه  اإدراج  مقابل  ال�ضتخراجها، 

براءة  ا�ضتخرجت  م،   1873 لعام  مايو  من  الع�ضرين  ويف 
االخرتاع، وولد ر�ضميًا قما�ص اجلينز االأزرق. لقي اجلينز 
�ضرتاو�ص  ليفي  ت�ضميمه  يف  ا�ضرتك  الذي  بال�ضكل  االأزرق 
املناجم  عمال  �ضفوف  بني  كبرية  �ضعبية  دافيز  وجاكوب 
العديدة  ال�ضعوبات  حتتمل  التي  القا�ضية  لطبيعته  وذلك 
م   1879 عام  يف  يباع  وكان  العمال،  هوؤالء  يواجهها  التي 
بدوالر و�ضتة واأربعني �ضنتًا فقط. كانت بناطيل اجلينز تباع 
فقط للرجال، وكان من ال�ضعوبة اأن جتد بني مرتديه ن�ضاء 
العائالت املتو�ضطة اأو الغنية. ولكن امل�ضممني راحوا تباعًا 
الن�ضاء.  اجلينز  فيها  ي�ضتخدم  خا�ضة  ت�ضميمات  ي�ضعون 
�ضفحات  على  للن�ضاء   Levi's© ليفايز  جينز  وعر�ص 
�ضعبية  واكت�ضب  م،   1935 عام  مرة  الأول  "فوغ"  جملة 
يف  للجنز  كالين  كالفني  ت�ضميمات  اأن  لدرجة  كا�ضحة، 
مليون  بقيمة 12.5  اأرباحًا  وحدها  تدر  كانت  ال�ضبعينيات 
�ضتينيات  حتى  اجلينز  قما�ص  ظل  وبعدما  اأ�ضبوعيًا.  دوالر 
القرن املا�ضي لبا�ص العمال واأبناء الطبقة املتو�ضطة ومادون 
ذلك، راح يتف�ضى يف معظم الطبقات و�ضواًل اإىل امل�ضاهري 
اآالف  ووجود  �ضناعته  اأنت�ضار  ورغم  الدول.  روؤ�ضاء  وبع�ص 
املاركات املنتجة له، فال يزال ا�ضم مبتكره طاغيًا على كل 
االأ�ضماء االأخرى، حتى اأ�ضبح مرادفًا للنوع اأكرث منه ا�ضم 

علم...

تاريخ �خرت�ع �جلينز
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�لعامل يثور على �لدولر

رو�ضيا  عزم  عن  الرو�ضية  "نوفو�ضتي"  لوكالة  تقرير  حتدث 
يف  الدوالر  تقلي�ص  على  وغريهم  وال�ضني  االأوروبي  واالحتاد 
التجارة البينية، للحد من هيمنة العملة االأمريكية على التجارة 

العاملية.

جتعل  العدوانية  التجارية  ترامب  �ضيا�ضة  اأن  املراقبون  ويعترب 
كرث  لذلك  الدولية،  للتجارة  مالءمة  اأقل  االأمريكية  العملة  من 
كعملة  الدوالر  على  االعتماد  تقليل  كيفية  يف  والتفكري  احلديث 

رئي�ضية.

يخ�ضر  االأمريكي  الرئي�ص  اأطلقها  التي  التجارية  احلروب  فمن 
رئي�ص  واأ�ضار  الدوالرات،  من  املاليني  مئات  االأوروبي  االحتاد 
املفو�ضية االأوروبية جان كلود يونكر يف كلمته للربملان االأوروبي، 
العاملية  العملة  �ضفة  من  االأمريكية  العملة  جتريد  �ضرورة  اإىل 

الرئي�ضية.

كما ا�ضتكى امل�ضوؤول االأوروبي من اأن اأوروبا ت�ضدد 80% من واردات 
الطاقة بالعملة االأمريكية، موؤكدا اأن العملة االأوروبية اليورو يجب 

اأن ت�ضبح "الوجه واالأداة الأوروبا اجلديدة ذات ال�ضيادة".

من جهتها حذرت رو�ضيا من خماطر ح�ضر احل�ضابات التجارية 
فالدميري  الرو�ضي  الرئي�ص  ودعا  الدوالر،  هي  واحدة  بعملة 
بوتني االأ�ضبوع املا�ضي اإىل تنويع ا�ضتخدام العمالت االأجنبية يف 
التجارة العاملية، واحلد من خماطر التجارة بالعملة االأمريكية.

وطرح امل�ضريف الرو�ضي املخ�ضرم اأندريه كو�ضتني، والذي يرتاأ�ص 
جمموعة "يف تي بي" ثاين اأكرب امل�ضارف يف رو�ضيا، جملة من 

اخلطوات للتخلي التام عن الدوالر يف التعامالت التجارية.

خارطة  عن  عبارة  الرو�ضي  امل�ضريف  اقرتحها  التي  واخلطوات 
الت�ضدير  عمليات  يف  ال�ضريع  رو�ضيا  لتحول  تدعو  طريق، 

واال�ضترياد ال�ضتخدام العمالت االأجنبية االأخرى غري الدوالر.

العمالت  ا�ضتخدام  يف  �ضرعت  اأنها  رو�ضيا  اأعلنت  ذلك  وقبل 
اآ�ضيا  �ضرق  وجنوب  االأو�ضط  ال�ضرق  مع  جتارتها  يف  الوطنية 
جمل�ص  دول  دعت  فقد  تركيا  اأما  واإفريقيا،  الالتينية  واأمريكا 
تعاون البلدان الناطقة بالرتكية اإىل ا�ضتخدام عمالتها الوطنية 

يف التجارة بينها.

كما اأعلن العراق واإيران انتقالهما اإىل عمالت اأخرى مثل اليورو 
يف التجارة البينية، بعد اإعادة وا�ضنطن عقوباتها على طهران، 
�ضركائها  من  عدد  مع  تعامالتها  يف  املقاي�ضة  نحو  تتجه  التي 

التجاريني.

كما اأطلقت ال�ضني بور�ضة عاملية يف �ضنغهاي للطاقة، يتم تداول 
ب�ضربة  و�ضفت  خطوة  يف  ال�ضينية،  بالعملة  فيها  النفط  عقود 

قوية للـ"برتودوالر".

امل�شدر: "ن�ف��شتي"

هل نتناول قريبًا »كوكا كول«
بطعم �لقنب؟

دبي، الإمارات العربية املتحدة )CNN(-- اأعلنت �شركة "ك�كا ك�ل" اأنها تدر�س النتقال اإىل ال�ش�ق املتنامي 
للم�شروبات التي حتت�ي على القنب، اإذ قالت يف بيان لها، الإثنني، اإنها "تراقب عن كثب" من� مادة "�شي بي دي" 

امل�ج�دة يف املاريج�انا، كمكّ�ن فيما ي�شمى بامل�شروبات ال�شحية ال�ظيفية.
وُيذكر، اأن مادة "�ضي بي دي"، ُت�ضتخدم الأغرا�ص طبية، مثل تخفيف االلتهاب واالأمل والغثيان. وكانت "بلومربغ" يف وقت �ضابق قد 
اأ�ضارت اإىل حمادثات بني "كوكا كوال" و�ضركة "اأورورا كانابي�ص" الكندية، املتخ�ض�ضة بنبات القنب. ولكن مل تعلق ال�ضركتان على 

وجود اأي �ضفقة حمتملة.

بدورها، قالت املتحدث با�ضم اأورورا، هيذر ماكجريجور، اإن "العديد من االأمور حت�ضل يف هذا املجال االآن"، م�ضيفة اأن "مثل هذه 
الق�ض�ص تعد تاأكيدًا على االإمكانيات العاملية الهائلة ل�ضناعة القنب".

وُتعد مادة "�ضي بي دي" غري قانونية يف الواليات املتحدة مبوجب القانون الفيدرايل، وذلك بالرغم من اأن بع�ص  الواليات قد �ضّرعت 
املاريجوانا، فيما احلظر على املادة ال يتم تنفيذه ب�ضرامة.

اأما فيما يتعلق باإمكانية تقدمي "كوكا كوال" ملنتجات م�ضبعة مبادة "�ضي بي دي" يف اأمريكا، فقال، كري�ص كرين، رئي�ص �ضركة "فور 
فرونت،" لال�ضت�ضارات القانونية حول املاريجوانا والقنب، اإنه "من غري املحتمل اأن تقدم �ضركة كربى مثل كوكا كوال منتجًا م�ضبعًا 

بـ"�ضي بي دي" يف اأمريكا حتى يتغري القانون الفدرايل".

وقالت املحللة يف �ضركة "ويلز فارغو" االأمريكية للخدمات املالية بوين هريزوج، اإن "�ضركة كوكا كوال قد تكون يف و�ضع جيد لال�ضتحواذ 
على ح�ضتها يف ال�ضوق اإذا اأ�ضبحت اتفاقية التنوع البيولوجي ومنتجات املاريجوانا االأخرى قانونية".

وُيذكر، اأن امل�ضروبات التي حتتوي على القنب ميكن اأن ت�ضبح �ضوقًا �ضنوية بقيمة 50 مليار دوالر يف الواليات املتحدة ، اأي ما يقرب 
من ن�ضف حجم ال�ضوق البالغ 117 مليار دوالر ملبيعات م�ضروبات اجلعة االأمريكية.

امل�شدر : �شي ان ان العربية

تاجر جموهر�ت يف دبي يعر�س حذ�ء مر�سعا 
بالأملا�س مقابل 17 مليون دولر

دبي )رويرتز( - عر�ص متجر يف دبي حذاء مر�ضعا باالأملا�ص للبيع 
ب�ضعر 17 مليون دوالر.

احلذاء، الذي يعر�ص يف �ضندوق زجاجي على �ضكل اأملا�ضة يف الطابق 
االأعلى من فندق برج العرب، م�ضنوع من جلد ذهبي اللون مر�ضع 

باأكرث من مئة قرياط من االأملا�ص املثبت على ذهب اأبي�ص.

وقال هيماين كارات�ضانداين الرئي�ص التنفيذي ملتجر با�ضون جولرز 
”ميكننا روؤية بع�ص امل�ضرتين املحتملني هنا. دبي مدينة املليونريات 

واملليارديرات“.

 ... الطلب  ح�ضب  خا�ضة  ت�ضميمات  �ضنعد  امل�ضتقبل  ”يف  واأ�ضاف 
لي�ص فقط باالأملا�ص لكن بالياقوت والزفري اأي�ضا“.

ماريا  كارات�ضانداين،  �ضريكة  من  احلذاء  ت�ضميم  فكرة  جاءت 
ماجاري )26 عاما( وهي بريطانية رومانية در�ضت ت�ضميم االأزياء 
وحقائب  اأزياء  وجود  مع  ال�ضوق  فجوة يف  والحظت  ولندن.  دبي  يف 

فاخرة وعدم وجود اأحذية ت�ضاهيها.

ال�ضعر  فاإن  يبلى  قد  الذي  اجللد  بعك�ص  لالأبد  يبقى  االأملا�ص  والأن 
ي�ضمل �ضمانا مدى احلياة مما يعني ا�ضتبدال اجللد عند احلاجة.

اإعداد لبنى �شربي للن�شرة العربية - حترير اأحمد ح�شن

احلذاء املر�شع بالأملا�س اأثناء عر�شه يف دبي ي�م 26 
�شبتمرب ايل�ل 2018. ت�ش�ير: �شاتي�س ك�مار - رويرتز
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قبل اأن يظهر الدكتور اأوز على الربامج التلفزيونية يف اأمريكا ويقدم 
براجمه ال�ضحية ال�ضيما يف جمال طب القلب، كان قد اخرتع قبل 
ع�ضرين �ضنة اآلة �ضغرية تعمل كر�ضاحة يف القلب للذين يعانون من 

م�ضاكل يف عملية �ضخ الدم.

وكان اأوز ياأمل وقتها يف اأن ي�ضبح جهازه هذا �ضبًبا يف اإنقاذ املاليني 
من الب�ضر، وقد تاأخر ذلك كثرًيا.

قبل يومني ن�ضر عن هذه االأداة يف جملة نيو اإجنالند للطب وكيف 
اأنها جنحت اأخرًيا يف اأن ت�ضبح واقًعا.

وهذه االآلة قد �ضممت الإغالق وتنظيم عمل �ضمام_القلب االأورطي 
الذي ي�ضرب الدم دون انتظام، وهو مر�ص يهدد مليوين اأمريكي.

ويف احللول التقليدية لهذه العلة يجب اأن جترى جراحة قلب مفتوحة 
حيث يتم ا�ضتبدال ال�ضمام.

لكنه يظل اإجراء حمفوًفا باملخاطر، كما اأن 40 باملئة ممن يتطلبون 
هذه العمليات ال يح�ضلون عليها.

اأظهرت جتربة جلامعة  اأن  بعد  �ضريع،  ب�ضكل  ذلك  يتغري  قد  واالآن 
الإ�ضالح  الفخذ  عرب  اإدخاله  ميكن  اأوز  الدكتور  جهاز  اأن  كولومبيا 
اأماًنا من  اجلراحة_املفتوحة_ اأكرث  القلوب الرا�ضحة، ب�ضكل 

للقلب.

اأمرا�س القلب
من ناحية االإح�ضائيات فاإن واحدة من كل اأربع وفيات يف الواليات 
املتحدة �ضببها يعود اإىل اأمرا�ص القلب، وفًقا ملراكز ال�ضيطرة على 

.)CDC( االأمرا�ص والوقاية منها املعروف بـ

واالأوعية  القلب  م�ضاكل  من  كبرية  جمموعة  االأمرا�ص  تلك  وت�ضمل 
الدموية، مبا يف ذلك تلف وف�ضل ال�ضمامات االأربعة للقلب.

وظيفة ال�شمامات
�ضمامات القلب هي جمرد لوحات من االأن�ضجة، لكن وظيفتها اأكرث 
اأهمية بكثري من ب�ضاطتها التي تبدو عليها، اإذ يجب اأن يتدفق الدم 

يف اجتاه واحد فقط من خالل غرف القلب.

وتفتح ال�ضمامات وتغلق للتاأكد من اأن هذا االأمر يتم على ما يرام.

ويو�ضح الدكتور اأوز ل�ضحيفة "ديلي ميل اأونالين" الربيطانية باأن 
هذه ال�ضمامات ت�ضبه االأ�ضرعة يف البحر، التي اإذا اأزيلت فاإن الرياح 

�ضوف تتالعب بال�ضفن.

فالرياح هي الدم الذي �ضوف يت�ضرب جمدًدا اإىل القلب ويعمل على 
خلل الدورة الدموية.

وي�ضرح باأن القلب املعتل يعمل بالفعل دون الكفاءة املثلى، وهو لي�ص 
وغري  وظيفته  يوؤدي  يعد  مل  ال�ضمام  الأن  ال�ضليم،  القلب  مثل  قوًيا 

فّعال.

اإ�شكاليات احلل�ل التقليدية
اأخ�ضائي القلب واالأوعية الدموية الذي ال يزال  اأوز،  يقول الدكتور 
لتقدمي  باالإ�ضافة  هذه  جماله  يف  االأ�ضبوع  يف  واحًدا  يوًما  يعمل 
الربامج التلفزيونية، اإنه عادة ما ي�ضطر �ضواء هو اأو جراحو القلب 
االآخرون عموًما اإىل فتح �ضدر ال�ضخ�ص املري�ص، والعمل على اإزالة 
به  تربع  قد  يكون  ميكانيكي  ب�ضمام  وا�ضتبداله  املعيب،  ال�ضمام 

اإن�ضان اأو ماأخوذ من اأن�ضجة احليوانات.

االأقل  التقنيات  من  املزيد  االأطباء  طّور  االأخرية،  ال�ضنوات  ويف 
م�ضاعفات، ولكن ال يزال معدل اخلطر مرتفًعا.

االأبهري  ال�ضمام  يف  اإما  اال�ضتبدال  جراحات  معظم  تكون  وعادة 
من  املئة  يف   35 حوايل  يف  م�ضاعفات  وتظهر  التاجي،  ال�ضمام  اأو 

عمليات اال�ضتعا�ضة عن االأخري.

االأربعة  من  الوحيد  هو  ال�ضرف  ثنائي  اأو  التاجي  ال�ضمام  ويعترب 
�ضمامات، الذي يحتوي على اثنني فقط بداًل من ثالث دعامات.

ق�شة الخرتاع
قبل ع�ضرين �ضنة �ضمع الدكتور اأوز عاملًا اآخر يدعى اأوتافيو األفريي، 

كان يتحدث يف موؤمتر باإيطاليا عن ت�ضرب ال�ضمام التاجي.

هاتني  فاإن  راجعها  التي  احلاالت  اأغلب  يف  باأنه  العامل  ذلك  وذكر 
الدعامتني مل تعد تعمل بل اأكرث من ذلك ال تتالم�ص اأبًدا، وهذا يعني 

بعدم مالم�ضتها اأنها لن تقدر على منع تدفق الدم الع�ضوائي.

هذه  جعلنا  لو  ماذا  ما،  اأمر  يف  فّكر  الق�ضة،  اأوز  �ضمع  اأن  بعد 
جهة  من  �ضغطت  اإذا  �ضّحاب،  اأو  �ضواغط  مثل  تعمل  ال�ضمامات 

واحدة فاإنها تقوم بالوظيفة.

وهذا يعني اأنها تعمل ب�ضغط من اجتاه واحد مثل ال�ضحاب.

ومن ثم عاد اأوز اإىل اأمريكا وادعى وقتها اأنه اخرتع حاًل اأطلق عليه 
الـ MitraClip مت و�ضفه يف براءة االخرتاع على اأنه اأ�ضبه بغرزة 

لها م�ضبك بلوحني.

التي  الدعامة  تلك  مثل  متاًما  القلب  اإىل  االأداة  هذه  اإر�ضال  ويتم 
تو�ضع يف نهاية الق�ضطرة، وحيث تر�ضل من منطقة الفخذ.

جتويف  عرب  الغرزة،  مع  كامريا  باإرفاق  بب�ضاطة  اجلراح  ويقوم 
اجل�ضم، حتى ت�ضل اإىل ال�ضمام امليرتايل، ومن ثم مي�ضك املقطع 

اللوحني ويخيطهما مًعا يف مكان واحد.

جتارب ناجحة
جامعة  يف  �ضتون  غريغوري  الدكتور  بقيادة  اجلهاز  جتريب  مت  وقد 
من  يعانون  ا  مري�ضً  614 اأ�ضل  من   302 عالج  مت  حيث  كولومبيا، 
اجلديدة،   MitraClip اأداة  بتقنية  وذلك  ال�ضمام،  ت�ضرب 

وذلك على مدى ال�ضنوات العديدة املا�ضية.

ويف العامني التاليني للعمليات، فاإن اأولئك الذين ح�ضلوا على اأداة 
اأوز الـ MitraClip كانوا اأقل عر�ضة لهبوط القلب مرة اأخرى 

بن�ضبة 47 باملئة عما كان عليه الو�ضع قبل العملية.

كما اأنهم كانوا اأقل عر�ضة للوفاة بن�ضبة 40 يف املئة على مدار فرتة 
املتابعة.

يقول الدكتور اأوز: "لقد اأ�ضبحت هذه الفكرة بالفعل �ضيًئا �ضيكون له 
اإ�ضالح ال�ضمامات دون  تاأثري كبري على ق�ضور القلب، لذا ميكننا 

قتل املر�ضى".

وقال ل�ضحيفة ديلي ميل اأونالين على االإنرتنت: "اإن هذا االخرتاع 
�ضوف ينقذ اأرواح الكثريين ومتعته تفوق اأي �ضيء، مبا يف ذلك الفوز 

بجائزة نوبل"

امل�شدر : العربية نت

�خرت�ع قد ينقذ ماليني 
مر�سى �لقلب دون 
جر�حة ويفوز بنوبل

ال �ضك باأن كثريون يف عاملنا العربي ال يعرفون الكثري عن املنتجات 
مثل  بلد  الغرب ويف  ولكن يف  ِبُيو«،   Bio« الـ  منتوجات  اأو  الع�ضوية 
اإ�ضتعمااًل  االأكرث  اليومية  الكلمات  تت�ضدر   Bio كلمة  جتد  االأملانيا 
فُكل من يود اأن ُيعرب عن ُحّبه و�ضداقته للبيئة، يلجاأ اإىل Bio فياأكل 
Bio، ي�ضرب Bio ميالأ �ضيارته بوقود Bio وحتى الكهرباء يف بيته 
تكون من م�ضادر Bio.. ويدفع يف ذلك ُكله مبالغ اأكرث.. حتى يكون 

�ضديقًا للبيئة !!
ملحة

ُكل املنتوجات التي حتمل اإ�ضم املنتجات الع�ضوية اأو الـ »Bio« تعتمد 
ب�ضكل اأ�ضا�ضي يف اإنتاجها على مواد طبيعية وخالية من الكيميائيات 
وامللّوثات، وبالتايل يتم اإعتبارها يف كثري من االأحيان باأنها �ضديقة 
الع�ضوية  باالأطعمة  منها  الغذائية  املواد  وُتعرف  ولل�ضحة،  للبيئة 
organic foods، ولكن هل هي �ضديقة للبيئة حقًا ؟ دعونا نرى 
 Welt der هذه احلقائق التي جاءت يف موقع عامل العجائب االأملاين
Wunder والتي جاءت حتت عنوان : اأوكو لوجي )كذبة منتوجات 

االأوكولوجية – البيئية(
حي�ي – ديزل   ! ديزيل   Bio

بعك�ص ما يزعم »جماعة الـ Bio« فاإن ن�ضبة ثاين اأوك�ضيد الكربون 
عن  ت�ضدر  اأن  املمكن  من  التي  تلك  من   %  80 اإىل   30 بني  ترتاوح 
اأن  يف  تكمن  احلقيقية  املُ�ضكلة  ولكن  االإعتيادي  الديزل  اإ�ضتخدام 
�ضت�ضخدم  التي  النباتات  هذه  زراعة  يف  �ضي�ضتخدم  الذي  ال�ضماد 
عدا  البيئة،  االأ�ضرار  من  الكثري  جتلب  �ضوف  الوقود  هذا  اإنتاج  يف 
من  كان  التي  الزراعية  املناطق  من  الكثري  �ضتحتل  فاإنها  ذلك  عن 
يحتاجها  التي  الغذائية  للمواد  الزراعة  يف  ت�ضتخدم  اأن  املفرو�ص 

ج�ضم االإن�ضان !!
خ�شار وف�اكه Bio ح�شار وف�اكه ع�ش�ية

مع اأن وب�ضكل عام ميكن التخلي يف معظم منتجات من هذا النوع عن 
مبيدات االآفات Pesticide، اإاّل اأنه يف زراعة الفواكه وباالأخ�ص يف 
جمال »اخلمور« – اأي العنب – يتم اإ�ضتخدام مادة النحا�ص من اأجل 
وُكّلما كانت  النبتة  التي من املمكن ان ت�ضيب  اإبعاد بع�ص االأ�ضرار 
ن�ضبة النحا�ص التي تتعّر�ص املزروعات لها اأكرث، كّلما زاد االحتمال 

يف اأن توؤدي اإىل االإكتئاب والـ »ماجرينا« )اآالم مزمنة يف الراأ�ص(.
امل�اد الإ�شافّية

ي�ضمح   »additive« اإ�ضافية  مادة   320 حوايل  هناك  عام  ب�ضكل 
يف  عام  ب�ضكل  نعرفها  )التي  التقليدية  الغذائية  املواد  يف  اإ�ضافتها 
بالدنا( بينما يف منتوجات الـ Bio فاإن عدد املواد امل�ضموح باإ�ضافتها 
ال تتجاوز الـ 47 مادة. من بني هذه املواد الـ Carrageenan وهي 
يف  احليوانات  على  جترى  التي  التجارب  يف  اأحيانًا  ت�ضتخدم  مادة 

عالج االإلتهابات واإجراء تعديالت على جهاز املناعة.
حل�م Bio احل�م الع�ش�ية

اإ�ضتهالك  Bio يتم  ” كيلوغرام واحد من حلمة  ” اإنتاج  اأجل  من 
حوايل 20000 ليرت ماء، بينما يتم اإ�ضتهالك فقط 50 ليرت ماء من 
من  كيلوغرامات   5 فاإن  وكذلك  القمح،  من  كيلوغرام  اإنتاج  اأجل 
املاء  من  �ضخ�ضني  ي�ضتخدمه  ما  ُمتو�ضط  حوايل  ت�ضتهلك  اللحوم 
خالل ال�ضنة، وبالتايل فاإن كميات املاء التي ت�ضيع يف هذا اخل�ضو�ص 

لي�ضت بالكثرية !!

امل�شدر : جملة نقطة العلمية

هذه �ستة �أمور متاأكدون 
�أنك ل تعرفها عن �ملنتجات 

�لع�سوية ماذ� تعرف عن 
 Bio �ملنتجات �لع�سوية �أو �ل�
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Mathematics, The Beautiful 
Mind Activator 
Our children depend on us, 
yet we often fail them, un-

intentionally. 
Mathematics, the elusive science which we 
tend to put behind us, once we finish secondary 
school or university. It is a nuisance that we 
didn’t need. This is why we chose to study 
History. Right? 
Wrong.
Parents tend to think that teaching math to 
students is solely a school responsibility. They 
don’t want to know about it, especially in the 
first few years.  
Very often when we search our learned in the 
pat , we hate to admit that we forgot most 
of our math. “Ah, I went into Law School 
because I hated math”. How often do we say 
this to ourselves or hear it from others. The 
truth is shocking, how do I find the square root 
of a number? I forgot. 
What is the average of 5 consecutive odd 
numbers? I don’t know. 
Hard to admit, but true.
Who is paying the price of my negligence? Or 

worst my ignorance? Sadly its my child.
 Math is to the brain, like oil to an engine.  It is 
The Activator of your child’s beautiful mind, 
and yours.
It is the science that teaches your growing 
child the art of Logic. That’s why it used to be 
called at the time of Euclid and Pythagoras…. 
“ Logic “…. just like that.
A student who knows his math well can never 
be accused of being dumb. Mostly, students 
good with math will find other sciences easy 
to grasp. They will not hate  to study, they will 
learn the art of  concentration, and will develop 
a benign affinity with scientific stubbornness.
Unlike those neglected, by us, when they were 
just kids.  We thought, or made ourselves 
think, that their math is easy.  No need to 
worry about it at this stage. They are still in the 
2nd grade. How wrong? This is the time when 
our youngsters need our help most. There is 
no excuse for us to let them down. We should 
do our utmost to help them get over this easy 
barrier, and then they can take it from there.
The calculator, the invention educators love to 
hate.
When technologists developed the calculator, 
it was a gift to mathematicians, but educators 

were not necessarily thrilled about it. Many of 
them will tell you about the havoc it wrought on 
our students’ minds. Many will remember with 
nostalgia the days when the mind was pushed 
like a calculator, and people challenged each 
other on somewhat complicated calculations.  
Compare that with todays’ weakness in math 
of people who cannot calculate the price of 
a few kilos of groceries unless they use a 
calculator.’
Lets not allow the calculator weaken the 
Arithmetical minds of our children, and most 
of all, let’s  remember that helping our child 
in his early years of education is not a choice 
but an obligation. 

A very hard decision
By: walid Addas – Science Teacher 

“Good decisions come from experience. 
Experience comes from making bad 
decisions.” ―Mark Twain
Hello readers and welcome again to 

networking series! This episode is about hack 
to be classy and how it plays an integral part 
in your communication with others.  
Our bodies speak a language that we mostly 
fail to pay attention to since we are too 
busy being busy! Therefore, we don’t put 
a lot of effort into our body language. Your 
body language can say a lot about you and 
especially when you are with people, alone, 
at a social setting, etc. Then, why not nail 
your basic body language control tips to raise 
your self-esteem first and to print a good first 
impression in people’s minds.
1- Be Poised! Be classy! You are the boss! 
Your body language cannot control itself if you 
don’t hold the ropes. For example, smile and 
don’t look rigid. A smile can turn anybody from 
grouchy mood into relaxed mood super quickly. 
If you are tired, say it and don’t let you bodily 
expression take over. If you feel like going to 
the washroom, don’t fidget and just go! See? 

Be a BAWSE!

2- Keep your emotions to yourself! None 
knows that you didn’t have your coffee, but 
they can see you falling asleep. Only you know 
that you spilled tea on your shirt, but people 
only see you freaking out. The key is to be 
calm and act normally. For example, if your 
day was bad, you don’t need to tell everybody 
since they have their own days to worry about. 
If you are excited, express it subtly and don’t 
exaggerate.   Remember: control, poise and 
classiness! 

3- Food is great, but less is more! Your body 
language transforms when you eat or drink. For 
example, you can be too comfortable eating 
and not realizing that your hands are dirty. If 
you greet someone, it’s better to have empty 
hands except if you are holding a glass of 
water or juice.  Also, even if you are confident 
you won’t spill, don’t underestimate the use 
of a plate and tissue!  Just imagine someone 
coming up to greet you and you don’t have 
a plate to put your mini-shrimp!  One word: 
AWKWARD. 

4- Be yourself and leave room for change! 
You are going to leave a good first impression 
if you preserve your character and try to be 
the best version you can ever be. When you 
talk, you are on point! When you smile, it’s 
genuine and not fake! You speak properly 
without sarcasm or disrespect. The more you 
practice, the better you will become. Advice:  
Be you, but a glam version! Rock them all. 
These are only small tips and we will encounter 
more as we embark on our networking journey! 
Remember: 

Be Classy! 

Jana Tayfour
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Youth Bazaar at Sheridan Mall / Mississauga 
Sponsored by  and 
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30th Voluntary Anniversary of Dixiebloor Neighborhood
Centre in Mississauga / Sept 2018



4 Newspaper
Elections

"Mississauga is one of the best places to live in the 

world. It’s a place where people choose to be. 

l am committed to working with you to ensure 

Mississauga continues to grow, prosper, and 

remain a great place to live, work and raise your 

family." Bonnie Crombie



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

OTTAWA (Reuters) - Canada, buoyed 
by a last-minute continental trade 
deal it sealed with the United States 
and Mexico, is pressing Washington 

to remove steel and aluminum tariffs, senior 
Canadian officials said on Monday.
The agreement, reached on Sunday night, 
protects Canada’s automotive industry from 
potentially devastating U.S. tariffs, but 
includes no assurance that Washington will 
lift punitive measures it imposed on Canadian 
and Mexican steel and aluminum in June.
Prime Minister Justin Trudeau had made 
clear he felt the tariffs should be removed 
before the new United States-Mexico-Canada 
Agreement could be signed, but President 
Donald Trump’s administration has refused to 
act for now.
“Moving forward on eliminating the tariffs on 
steel and aluminum remains a priority for us, 
for Mexico, and is something the Americans 
have indicated they are more than willing to 
work on,” Trudeau told a news conference
U.S. Trade Representative Robert Lighthizer 
told reporters in Washington that the United 
States would be willing to discuss the matter 
“after we take a few days to catch our 
breath.”

Foreign Minister Chrystia Freeland said talks 
on the new pact and the question of tariffs were 
on separate tracks but added “we have a little 
bit of wind in our sails and we are very much 
going to continue to work on this issue”.
The United Steelworkers of Canada union 
called the agreement a “sellout” for steel and 
aluminum workers.
Business groups largely praised the new 
agreement, which maintains Canada’s duty-
free access to the huge and profitable North 
American market.
The Canadian dollar hit a four-month high 
against the U.S. greenback, and investors 
raised bets for as many as four additional 
interest rate increases from the Bank of Canada 
by the end of 2019.
But Canada also had to agree to offer more 
access to its highly protected dairy market, 
which infuriated the influential farming lobby. 
The province of Quebec, a powerful dairy 
center, said it was examining its options amid 
speculation it might sue to block the deal.
“We had to make compromises, and some 
were more difficult than others,” Trudeau said, 
promising full compensation to dairy farmers 
who might suffer. “We never believed that it 
would be easy, and it wasn’t, but today is a 
good day for Canada.”

Trudeau repeatedly made the point that he had 
managed to preserve the protected domestic 
market, which some U.S. interest groups said 
should be scrapped.
The concessions are in theory a problem for 
Trudeau, whose ruling Liberals say they need 
to pick up seats in Quebec in an election set 
for October 2019 if he is to retain power.
That said, farmers who initially protested 
when the previous Conservative government 
agreed to open up the market slightly in deals 
with the European Union and Pacific nations 
backed off when Ottawa made clear they 
would be compensated.
Polls show that Trudeau is still personally 
popular in Quebec and that the Liberals easily 
would win a federal election if one were held 
now.

Canada, buoyed by trade deal, to 
push U.S. on metal tariffs

FILE PHOTO: Canadian Prime Minister, Justin 
Trudeau, speaks during a news conference at U.N. 
headquarters during the General Assembly of the 

United Nations in Manhattan, New York, U.S., 
September 26, 2018. REUTERS/Amr Alfiky/File 

Photo

News

Fergal Smith
TORONTO (Reuters) - Canada’s most 
populous province, Ontario, on Friday accepted 
a recommendation made by a commission of 
inquiry that it should more than double its 
budget deficit projection for 201819-, sending 
bond yields higher.
The Independent Financial Commission of 
Inquiry, launched by the province’s new 
conservative government, recommended 
in a report that the province revise its 
projected deficit for the current fiscal year 
to C$15 billion ($11.6 billion) to reflect 
the commission’s proposed accounting 
adjustments and adjustments for revenue and 
expense projections.
Ontario, which is home to many of Canada’s 
manufacturers and automakers, has one of the 
largest sub-sovereign debts in the world, at 
nearly C$350 billion in March.
The previous Liberal Party government had 
projected a C$6.7 billion deficit in a pre-election 
budget in March that included increased 
spending on health care and child care.

Ontario’s 10-year yield rose 1.5 basis points to 
3.101 percent. The gap between the province’s 
10-year yield and the yield on the Government 
of Canada’s 10-year benchmark widened by 1 
basis point to a spread of 67.4 basis points.
The spread had widened by as much as 2 basis 
points after the report was released before 
buyers stepped in, according to IFR.
“Only when the Government of Ontario 
truly accounts for its real deficit position can 
we begin to put the province back on a path 
to balanced fiscal sustainability,” Ontario 
Minister of Finance Vic Fedeli said in a news 
release.
Among the commission’s other 
recommendations was for the province to set 
a long-term goal of restoring its triple-A credit 
rating. Its bonds are rated A+ by Standard & 
Poor’s.
“It seems that in the short term there will be 
more financing and issuance required,” said 
Hosen Marjaee, senior managing director, 
Canadian fixed income at Manulife Asset 
Management.

“Over the next few years, if they manage to 
balance the budget it would be positive for 
the spreads. And if they get us the AAA rating 
over the much longer term it would be just 
fantastic.”

The Progressive Conservative Party, led by 
populist Doug Ford, won a majority in the 
June provincial election, ending 15 years of 
Liberal rule.

($1 = 1.2909 Canadian dollars)

Reporting by Fergal Smith; Editing by Phil 
Berlowitz

SOURCE : REUTERS 

Canada,s Ontario province
boosts deficit forecast to $15 billion

FILE PHOTO: A Canadian dollar coin, 
commonly called a «Loonie» and an 
American dollar bill are seen in this 

staged photo in Toronto, March 17, 2010. 
REUTERS/Mark Blinch/File Photo
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Think Big

Most of the good relations 
between the civilized people 
are based on two diamond 
words and their effect is like 

magic in the ears and souls. They are:

(Thanks & sorry)

If each one of us prepared himself and taim 
his tongue to say the word (thank you) from 
the heart ..to everyone who did him or her 
a favor, no matter how small or big, then 
s/he would have built bridges of cordiality 
and familiarity with others and enjoyed life 
with them.

Also, if every one of us has trained his/
her tongue to say the word (pardon me or 
sorry) sincerely .. for any single error that 
occurred  deliberately or unintentionally 
then he or she would have avoided so much 
trouble that disturbs people's life day and 
night..

The Westerns were smarter; they were 
well aware of the effect of these magic 
words. They made the most beautiful 
relationships among individuals and woven 
their modern human civilization. It became 
rare to encounter a verbal altercation or 
misunderstanding between two individuals, 
or to witness disgraceful behavior or words 
that betray the feelings of others.

I do not know why we have lost so much in 
this matter and in our cultural heritage there 
are so many noble values that we are proud 
of, but most of us unfortunately most of us 
don't maintain. So many children do not 
show gratitude to their parents. At schools, 
the majority of students aren't thankful to 
their teachers. How many people climbed 
materially and morally at the expense of 
others and then turned their backs without 
even saying thank you. Besides, we see 
millions of people do not give thanks even 
to their Lord, the Creator.

We must never forget, grace lasts by 
gratitude, and so does friendliness and 
familiarity of people.

On the other hand, we must always invoke 
that the recognition of error is virtue and 
we should be prepared for this virtue. We 
see some people commit an error after an 
error without any sense of responsibility 

and without giving apology. Who said that 
man is infallible? We all make mistakes, 
but a mistake followed by an apology is an 
honorable mistake, whereas some errors 
may lead to catastrophic results if they 
aren't followed by apology. The value of 
the apology is the value of its sayer, for 
example when one of the parents gives 
apology in front of the children, it has a 
positive impact in raising children properly 
and vice versa.

On the other hand, there are errors that have 
different standards and if the perpetrators 
do not initiate to realize the consequences, 
this may lead to catastrophe. For instance, 
when a ruler tends to correct an error and 
apologizes to the people in time, the people 
will meet the ruler with respect, admiration 
and support. If correction and apology 
weren't within the tools of governance, then 
tragedies and horrible stalemate will hit the 
country and the people, knowing that all 
that can be avoided by a word or a wise 
behavior. Sadly history has witnessed rulers 
who had preferred to trample the noses of 
entire peoples rather than admitting that 
they have committed an error.

Finally, when someone learns that giving 
an apology is an act of civilization, not a 
fault or a deficiency, then only that person 
becomes a worthy human being.

Editor-in-Chief 

Moutaz Abu Kalam

Two words
worth diamond

Thanks
 &

sorry


