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It may be time to 
consolidate your loans or 
look for a second income 7

Trump threatens to cut Central 
America aid over migrant caravan

6

Halloween in Canada

4
Trump says he remains unsatisfied 
with Saudi accounts on Khashoggi

3

'There's still work to do': Landslide victory for 
Mississauga Mayor Bonnie Crombie

Mississauga Mayor Bonnie Crombie gives a speech at Le Treport after polls closed on the 
evening of Oct. 22. - Staff photo by Riziero Vertolli
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يراودين يف كثري من الأحيان باأن هذا الكائن العجيب، الذي خلقه اهلل 
يف اأح�شن تقومي هو م�شتهدف اأو رمبا خمتطف من �شركات وجهات 
مثال،  التجارية  الناحية  فمن  عدة،  نواحي  ومن  خمتلفة  وتيارات 
الإن�شان هدف كل �شلعة ترويجية، مئات املاليني من الدولرات ت�شخ 
على الإعالنات كل عام لإ�شتقطاب ال�شعوب وجرها جرًا لإقتناء �شلع 
ل ح�شر لها. واأدوات الإ�شتقطاب تتفاوت من �شركة لأخرى فهناك 
والعطور  التجميل  كم�شتح�شرات  والرتغيب،  باجلذب  نقتنيها  �شلع 
وهناك  الفاخرة  واملاأكولت  الأنيقة  واملالب�س  احلديثة  وال�شيارات 
�شلع تدق معها ناقو�س اخلطر فتجعل امل�شتهلك يهرع للح�شول عليها 
الثمن.  الباهظة  واللقاحات  امل�شتع�شية  الأمرا�س  كاأدوية  ثمن  باأي 
ثم اإذا ما رفعنا ال�شقف اأكرث جند هناك نواقي�س خطر بحجم دول 
جرًا  جترهم  احلكام،  قبلهم  ومن  ال�شعوب  لإفزاع  نهار  ليل  تدق 
ل�شراء بقائهم واأمنهم مبئات املليارات من الدولرات وهاج�س �شباق 

الت�شلح قد يكفي لتدمري الكوكب ع�شرات املرات.

اخلطر يداهم اجلميع بال هوادة. وهناك �شيادون مهرة، منهم من 
يفتك بجيبونا ومنهم من يفتك باأفكارنا وعقولنا ومنهم اأكرث �شفكا 
للدماء، يفتك باأرواحنا. وهناك مهرة من نوع اأخر يجيدون تخدير 
العقول ثم اإختطاف اأ�شحابها لعوامل اأخرى اأبعد ما ميكن اأن تكون 
عن الواقع والأبطال هنا هم الطغاة امل�شتبدون والأ�شياد املت�شددون 
ال�شركاء  من كل دين وطائفة، هم املروجون لكل حرب ونزاع، هم 
اأولئك  نهج  ولول  والتدمري  ال�شالح  م�شانع  لعمالقة  جناعة  الأكرث 
الذي يفتك بالعقول لك�شدة تلك الب�شاعة الفتاكة عند �شانعيها. لو 
تاأمل البع�س للحظة �شيجد اأن جل بوؤر ال�شراعات يف العامل  تتمركز 
يف بالد العامل الثالث وعلى راأ�شها العامل الإ�شالمي، الرتبة اخل�شبة 
لكل �شراع ونزاع طائفي طويل الأمد، �شعوب هذه املنطقة حمكوم 
خمتطفة  ورمبا  مغيبة  تبقى  اأن  نف�شها  على  حكمت  رمبا  اأو  عليها 
من �شراذمة ال�شا�شة ورجال الدين. اأمة قدر جلل اأبنائها اأن يكونوا 
اإما قاتلني اأو مقتولني واملنت�شر الأكرب هو ال�شالح ومعامل ال�شالح 
فيهيجون  اأزا  النار  ياأزون  الكري  ينفخون  املت�شددين  �شجيج  وخلفه 
ال�شعوب الغافلة ويقدمون اأبنائها قرابني جاهزة تهلل وتكرب، تبتهج 
مقابل  رخي�شة  الغالية  واملُهج  الأرواح  بتقدمي  الوهم  وتبتاع  باملوت 
بالبالد  يفتك  الذي  والدمار  اخلراب  عن  ناهيك  ب�شراب.  �شراب 
عن بكرة اأبيها، فكروا مليئ، امل�شتفيد الوحيد من كل هذا ال�شوؤوم 
التي ت�شخ يف  العامل  ال�شر يف  الفتاكة عمالقة  ال�شالح  هم غرابيب 

اأر�شدتها مليارات جديدة كل يوم وهي ل تهدئ ول تكل.

الكارثة اأننا نعي�س يف زمن حكمنا فيه على اأنف�شنا اأن جُنهل ونغيب 
ونختطف ونهيئ لنكون نحن ال�شحية. وهناك عوامل داخلية هيئت 
لذلك، فعندما تكون ثقافة املوت هي احلا�شرة يف اأدمغة اأي اأمة من 
بال  منها  للنيل  �شائغة  ولقمة  خ�شبة  تربة  منها  يجعل  فهذا  الأمم 
هوادة. اإن ثقافة املوت هي ثقافة كاأي ثقافة اأخرى وجتد من يروج 

لها ومن ي�شتثمرها ويرتبح عليها.

)الباري�شيون( مثال، ا�شتهروا بالأزياء والعطور لذلك هناك من ا�شتثمر 
ذلك وجعل من باري�س عا�شمة للمودا والأناقة يف الع�شر احلديث.

والأمر ذاته ولكنها جتارة برائحة واألوان خمتلفة، اإنها جتارة الدم، 
نعم هناك غرابيب �شود انتبهت لثقافة املوت التي تع�شع�س يف نخاع 
اأمة العرب وامل�شلمني )ففات فوتته( وهو ما يزال يرتع ويلعب مبتهجا 
يف اأوج مو�شمه الدموي فرتاه يف زيادة ل تعرف الفتور، ف�شلعته هي 
املطلب الأول يف بالد العرب اأوطاين، للقاتل واملقتول معا، وللقوي قبل 
ال�شعيف ول اأحد يريد اأن يهدئ ويخرج من حمام الدم هذا اأبدًا. 
اأ�شياد الفئات املتناحرة من الطغاة امل�شتبدين  اأن  والطامة الكربى 
هم  البع�س  بع�شهم  على  والباغني  املت�شددين  الدعاة  ركابهم  ويف 
املغيبة املختطفة، هائمون غارقون  بينما جماعاتهم  نعيم مقيم  يف 
والطامة  رحمة،  وبال  عقل  بال  يتقاتلون  البع�س  بع�شهم  دماء  يف 
لهم  وممنون  عنهم  را�س  اهلل  باأن  يعتقدون  جميعا  اأنهم  الكربى، 
لهم  يجهزها  والأر�س  ال�شماوات  عر�شها  بجنة  �شيكافوؤهم  وحتما 

حيث ل عني راأت ول اأذن �شمعت ول خطر على قلب ب�شر!!!
اإن اأرادت هذه الأمة اأن يبقى ذكرها بني الأمم لآجال قادمة واأن ل 
تندثر وتطوى �شفحتها، فعليها اأن تفيق من �شباتها الطويل وتخرج 
غبار  كاهلها  عن  تنف�س  اأن  عليها  والتخلف،  اجلهل  �شراديب  من 
قرون من الظالم احلالك وتفتح عينيها وعقلها للنور وتنهل املعرفة 

والعلم وتلفظ بال رجعة ثقافة املوت. 
الأر�س  هذه  خلالفة  دعانا  البديع  الكون  لهذا  امل�شور  اخلالق  اإن 
ثقافة  هي  واحدة،  بثقافة  اإل  يتحقق  اأن  ميكن  ل  وهذا  واإعمارها 
ويحببون  املوت  لثقافة  يروجون  الذين  اأما  احلياة.  وحب  احلياة 
النا�س بها فاإن كانوا �شادقني فعال، فعليهم اأن ي�شارعوا اإىل تذوق 
الطاغوة  عبدة  اإل  هم  فما  واإل  غريهم  قبل  باأنف�شهم  املوت  طعم 
اأن يكون  و�شركاء جتار املوت والدمار وكل من يرى غري ذلك فاإما 

اأحمق كبري اأو متاآمر دموي يتاجر بدماء ال�شعوب..
وال�شوؤال الذي يق�س امل�شاجع، هل هذه الأمة، اأمة تعبد اهلل حقا اأم 
واأختلطت  البو�شلة منذ قرون،  اأ�شاعت  اأمة خمتطفة، مغيبة،  اأنها 
خالق  اأنزل  ما  زائفة  ب�شعارات  اهلل  اإىل  تتقرب  وهي  الأمور  عليها 

الأكوان بها من �شلطان!!! 
بقلم معتز �أبوكالم 
  Canadiandays1@gmail.com
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�لنظر  ووجهات  و�لآر�ء  �لبيانات  جميع 
و�ملحللني  �لُكتاب  خمتلف  يكتبها  �لتي 
ومعتقد�ت  �آر�ء  تعك�س  ل  و�مل�شاركني 
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تن�شر على �شفحاتها
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هل نحن خمتطفون!!

يتدرج  م�شيته...  يف  يتهادى   ! �أيلول...  �ل   ... م�شرعة  ترت�ك�س  �ل�شهور...  تتدعرث 
 ، واأزقتها  �شاحاتها  على  بانتظاره... مير  اجلميع  ان  مغرور...يعرف  كعا�شق  دم�شق  �شوارع  يف 
مي�شح عنها غبار �شيف حار...يغازلها هام�شًا �شتبقني الأحلى والأبهى... يجل�س مع اأهلها عند 
ب�شطات ال�شبارة... ي�شحك مع طفل ينه�س عرنو�س ذرة... يرمى �شالمه على اجلميع بن�شمات 
الهم�شات  وقع  على  واملقاهي  ال�شرفات  على  اأ�شفر...يت�شامر  برداًء  اأر�شفتها  ُم�شكره...يك�شو 
ب�شحر  بهم  وينده  الرجاء  وخيبات  الأمل  الرحيل...يعاتب  وغ�شات  الذكرى  والآهات...يدغدغ 

فريوز...  رجع ايلول وانت بعيد... بغيمه حزينه قمرها وحيد... 

هم�شات عليا..

رجع �أيلول..
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�دفنو� �ل�سالح و�لرن�جيل معًا...
واأتطرق  مقالتي  يف  املاألوفة  املوا�شيع  عن  اليوم  اأخرج  �شوف 
يف  الدا�شر  ال�شالح  من  اأخطر  تكون  تكاد  الأهمية،  بالغة  لق�شية 
والف�شاد، وهي النفالت  الغالء  واأخطر من  البالد وعر�شها،  طول 
الكامل يف مو�شوع التدخني وحتديدًا، ما قد حتول اإىل وباء حقيقي 
يف جمتمعنا وهو »لعنة الرناجيل«، التي و�شلت اإىل حد الوقاحة يف 

مدينة دم�شق.

بداية ولكي ل يتهمني اأحد باملزاودة، اأنا كنت وما زلت من ُمدخني 
املقاهي، حيث يروق يل اأن اأكتب منذ اأن كنت طالبًا جامعيًا. هو اأمر 
خُمجل وعادة كريهة يجب التخلي عنها. ومع ذلك، اأقول: اإين اأمنع 
التدخني منعًا باتًا يف منزيل، واأرف�س اأن جتل�س طفلتي ال�شغرية بني 
املدخنني، كما اأرف�س اأن اأدخن اأمامها، خوفًا عليها من اأن تاألف هذا 

املنظر الكريه.

جميع مطاعم دم�شق ومقاهيها مل تعد تطاق ب�شبب النت�شار الرهيب 
لهذه الظاهرة، التي باتت مقبولة م�شرعة اجتماعيًا مع اأنها مل تكن 
كبريًا  دم�شق،  يف  مقهى  اأو  مطعم  يوجد  يكاد  ل  عاداتنا.  من  يومًا 
اإل وفيه خدمة »الرنجيلة«،  اأم مغلقًا،  اأم �شغريًا، مفتوحًا كان  كان 
ُتقدم لكل النا�س، حتى لالأطفال واليافعني. اأذكر جيدًا اأنه يف زمن 
اأركيلة  اأو طلب  اإ�شعال »�شيكارة«  اأحد يجروؤ على  لي�س بعيدًا كان ل 
اأمام من هو اأكرب منه �شنًا اأو مقامًا. كانت الرناجيل ل تقدم اإل يف 
املقاهي ال�شعبية ول مطعم حمرتمًا يف دم�شق فيه هذا »ال�ُشم«. ولكن 
فوق  حتدق  ومنخف�شة  ثقيلة  دخان  �شحابة  يرى  اليوم  يدخلها  من 
روؤو�س النا�س، التي مل نعرفها يف املا�شي اإل يف اخلمارات واملرابع 

الليلية.

باتت حمجوزة لرناجيل  دم�شق  الطرقات يف  اأر�شفة  ومقاٍه  اأر�شفة 
املقاهي ل للب�شر، وكذلك اأفخم مطاعم دم�شق، التي تقدم الأطباق 
الفرن�شية واليطالية واليابانية مع »نف�س اأركيلة«. يف معظم حدائق 
دم�شق هناك »متعهد نراجيل،« يقدم نرجيلة ملوثة للنا�س، ل تتطابق 

مع اأي معايري �شحية، ول اأحد يف امل�شوؤولني يحا�شبه على ذلك.

ل  للف�شاد  بوؤرًا  اليوم  وباتت  �شورية،  لأطفال  ملك  احلدائق  هذه 
اأو  بدائل  اأي  وجود  وعدم  والفقر  القلة  ب�شبب  اإل  العائالت  تدخلها 
متنف�س اآخر. يف اأحد اأفخم م�شايف دم�شق، راأيت باأم عيني زوار اأحد 
املر�شى يدخنون بحرية مطلقة اأمام الأطباء املناوبني واملمر�شات. 

لو كنت م�شوؤوًل لأعدمتهم جميعًا يف �شاحة املرجة.

يف بع�س الدرا�شات الغربية عن هذا املو�شوع، تاأتي عبارة: »الإقالع 
من  مهمًا  جزءًا  اأ�شبحت  الرناجيل  لأن  جدًا،  �شعب  التدخني  عن 

احلياة الثقافية والجتماعية يف ال�شورية«.

باتت جزءًا من  قد  الرنجيلة  تكون  اأن  للعار،  يا  �شورية،  يا  للعار  يا 
وطرب  قباين،  نزار  �شعر  مع  املرتبة  بنف�س  ت�شع  وتراثك،  ثقافتك 
املاأكولت  من  وغريها  والفتة  املكدو�س  مع  حتى  اأو  فخري،  �شباح 
الذين  اليوم، ونحن  الأ�شفل  الدرك  اإىل هذا  ال�شورية. كيف و�شلنا 
العربية  الإمارات  قبل   ،1996 عام  منذ  التبغ  عن  الإعالن  منعنا 
املتحدة بثالث ع�شرة �شنة، وقبل دول مثل جنوب اإفريقية وال�شني 

والهند.

�لتدخني خطر على �لبلد�ن �لعربية 
ففي  �شورية،  فقط  ولي�س  طبعًا  كافة  العربية  البلدان  يهدد  اخلطر 
م�شر مثاًل، يتم ت�شنيع 84 مليار �شيكارة �شنويًا، و�شناعة التبع تدر 
2.4 مليار دولر على اخلزينة امل�شرية، اأي اإنها ثاين م�شدر دخل 
�شورية  التبغ يف  فاإن �شناعة  وبالتاأكيد  ال�شوي�س،  قناة  بعد عائدات 
وجتارته اأربح بكثري من عائدات قلعة حلب وعواميد تدمر واجلامع 

الأموي وق�شر العظم جمتمعني.
ل اإح�شاء دقيقًا لعدد املدخنني يف �شورية اليوم، ولكن قبل احلرب 
يوميًا،  �شيكارة  مليون   30 ي�شتهلكون  �شخ�س،  ماليني  بثالثة  قدر 
اأكاد  التبغ.  الواحد على  العام  �شورية يف  مليار لرية  وي�شرفون 26 
اأ�شعافًا يف ال�شنوات القليلة  اأن الرقم، لو �شح، قد ت�شاعف  اأجزم 
�شخ�س  �شبعة ماليني  هناك  اليوم.  باملئة   90 من  ليقرتب  املا�شية 
مما  األف  و900  التدخني،  اأ�شرار  من  العامل  حول  �شنويًا  ميوتون 
يعرف بالتدخني ال�شلبي، ول نعرف كم من هوؤلء من حملة اجلن�شية 

ال�شورية.
وزارة ال�شحة غائبة كليًا عن هذا الأمر، بكل اأ�شف، وكذلك حمافظة 
دم�شق، �شاربني بعر�س احلائط مر�شومًا رئا�شيًا �شدر قبل احلرب، 
التدخني يف الأماكن املغلقة  ُطبق لأيام معدودة فقط، منع مبوجبه 
ويف الدوائر احلكومية. مت غ�س الطرف عن هذا املر�شوم يومها لأنه 
اأ�شر كثريًا مب�شلحة اأ�شحاب املقاهي واملطاعم، فمن اأجل هوؤلء مت 

اإعدام جمتمع باأكمله، الذي بات �شغريه اليوم يدخن قبل كبريه.

نحو �إيجاد حلول �حللول �ملنطقية موجودة ومنها: 
1- رفع قيمة التبغ كما جرى يف اأوروبا. 

التدخني،  م�شار  من  املحذرة  الرتويجية  الإعالنات  زيادة   -2
احلملة. مل�شلحة  التدخل  واجلوامع  الكنائ�س  من   والطلب 

3- منع التدخني يف املطاعم املغلقة. 
عدم  املقاهي  تلك  اأ�شحاب  على  يفر�س  �شارم  قانون  تطبيق   -4
تقدمي التبغ ملن دون ال�شن القانوين، وحب�س كل من يخالف القانون، 

مهما عال �شاأنه. 

هذا  �شكان  من  للمدخنني  حمددة  اأماكن  تخ�شي�س   -٥
اأمكنة  بالأ�شح،  اأو  واحلدائق،  واملطاعم  املقاهي  يف  البلد، 
الأقلية. هم  اليوم  باتوا  اأنهم  بحكم  املدخنني،  لغري   خم�ش�شة 
املدخنني. ق�شم  اإىل  واحلوامل  الأطفال  اإدخال  منع   -6 

تكون  قبله  الرناجيل،  لتقدمي  امل�شاء  من  معني  وقت  حتديد   -٧
املطاعم خم�ش�شة للعائالت والأطفال.

يجب اأن تكون احللول واقعية وتدريجية وعادلة يف اآن واحد، تاأخذ 
التبغ م�شدر مهم من دخل اخلزينة، ل ميكن  اأن  يف عني العتبار 
اأن  علينا  الوقت  بنف�س  حتديدا.  الظروف  هذه  يف  عنه  ال�شتغناء 
نتعامل مع اأنف�شنا واأولدنا بقليل من الحرتام والوعي، ونفكر يف اأي 

م�شتقبل نوؤ�ش�س لهم يف هذا البلد.
مع  ترتافق  الرناجيل،  لدفن  تدريجية  خطة  هناك  تكون  اأن  يجب 
خمطط مدرو�س لدفن ال�شالح، فلقد فتك كالهما باأولدنا و�شبابنا 
فرتة طويلة جدًا، وحان الوقت لهذا املوت املجاين اأن يتوقف، اأو على 

الأقل، اأن يرتاجع تدريجيًا.

�لباحث د: �شامي مبي�س

مملكة �خلوف..
رحم اهلل جمال خا�شقجي فقد �شطر بدمه واأو�شاله، التي اأبى الطغاة اإل اأن ٌيقطعوها، اأ�شدق ملحمة هزت ف�شولها عرو�س ملوك و�شدح 

�شداها م�شارق الأر�س ومغاربها.

كم يدمي القلب اأن ُتغتال عقول الأمة وُكتابها ومفكريها على يدي طغاة ٌجهال ٌي�شمون خطاأ ولة اأمورها. كم ٌيدمي القلب اأن يق�شي 
املتنورين من اأبناء هذه الأمة على يدي جزاريها!! 

كم ٌيدمي القلب اأن ٌتك�شر الأقالم باملطارق، واأن ُت�شتاأ�شل الكلمة بال�شكني واملخرز. ل عا�س قاتليهم ول كانت لهم عرو�س ول راية ٌترفع.

 احلاكم الذي ترتعد فرائ�شه وتهتز اأركانه ملجرد �شماع كلمة حق وٌيجهز على قائلها هو اأ�شعف من اأن يحكم �شعبه. واملمالك التي تكمم 
اأفواه مفكريها وتخاف من اأقالمهم يف حني تطلق العنان لزبانيتها ومداهنيها هي ممالك ه�شة خربة اآيلة لل�شقوط ل حمالة، مهما طغى 

وجترب حكامها.

رحمنا اهلل من �شرور الطغاة يف الدنيا قبل الآخرة ولريحم اهلل كلمة حق قيلت عند �شلطان جائر.

بقلم معتز �أبوكالم





�أخبار متنوعة
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�لع�شل  وجهات �شهر  �أف�شل  من  تيومان  تعترب جزيرة  ملاذ� 
يف ماليزيا؟

تعترب جزيرة تيومان واحدة من اأف�شل اجلزر يف ماليزيا، فهي هادئة 
للخ�شو�شية،  مثالية  يجعلها  ال�شياحية، مما  احل�شود  ومنعزلة عن 

ومكانا رائعا جدا لرحلة �شهر الع�شل.

بالرغم من �شغر حجمها وم�شاحتها ال�شغرية التي تبلغ 136  كيلومرت 
مربع، اإل اأنها تتوفر على مزيج رائع من غابات الأدغال ال�شتوائية 
وال�شهول  مرتا،   1038 اإىل  قمتها  ت�شل  التي  اجلبلية  واملرتفعات 
اخل�شبة التي ل ح�شر لها، ناهيك عن ال�شواطئ العذراء وانت�شار 

احلياة البحرية يف كل حميطها.

كيفية �لو�شول �إىل جزيرة تيومان:

ميكنكما الو�شول ب�شهولة اإىل جزيرة تيومان عن طريق العبارة من 
مدينة مر�شينغ التابعة لولية جوهور، والواقعة على ال�شاحل ال�شرقي 

ل�شبه جزيرة املاليو.

اإليه  وتتوجه  اأي�شا،  �شغريا  مطارا  اجلزيرة  يف  اأن  كما 
التي  الوحيدة  الناقلة  اإير”  “برجايا  من كوالملبور بوا�شطة طريان 
وربع  �شاعة  تدوم  رحلة  يف  �شغرية  بطائرات  تيومان  جزيرة  تخدم 

من الزمن.

�أف�شل �ملنتجعات لق�شاء �شهر �لع�شل:
Resort Japamala اإقامة فاخرة: منتجع جابامال

Resort Minang Cove الفئة املتو�شطة: منتجع ميناجن كوف
Paya Beach Spa حمدودي امليزانية: منتجع �شاطئ بايا

املدة املثالية لق�شاء اأيام من �شهر الع�شل:
الوجهات  من  اآخر  مكان  اإىل  التوجه  بعدها  وميكنك   ، اأيام   3-2

ال�شياحية املثالية لق�شاء �شهر الع�شل يف ماليزيا.

�أف�شل وقت لزيارة �جلزيرة:
الفرتة  خالل  يكون  الع�شل  �شهر  ق�شاء  مع  يتالءم  مبا  وبالتحديد 
املمتدة من �شهر مار�س اإىل غاية �شهر اأكتوبر، اأما يف بقية الأ�شهر 

فهي غري منا�شبة متاما ب�شبب الأعا�شري.

�أمور ميكنكما �لقيام بها يف جزيرة تيومان:
– ال�شتمتاع بال�شواطئ وال�شرتخاء على رمالها البي�شاء الناعمة 
الأمواج  وركوب  التجديف  مثل  املائية  الريا�شات  بع�س  جتربة  اأو 

والتزلج.
– احل�شول على اأف�شل جتربة حتت املاء، وذلك بالغط�س والغو�س 

واكت�شاف احلياة البحرية وال�شعاب املرجانية امللونة.
– التنقل بني اجلزر القريبة يف القوارب ال�شريعة.

 Asah اأ�شاه  �شالل  وهو  يقل جمال،  ل  اآخر  مكان  نحو  التوجه   –
اأقل  اأخرى  �شاللت  توجد  كما  الأنفا�س،  للتقاط  فر�شة  يعد  الذي 

حجمًا يف جميع اأنحاء الغابة.
ا�شجارها  على  والتعرف  املورقة  املطرية  الغابات  بني  التجول   –

الغريبة وم�شاهدة الطيور واحلياة الربية بها.
– اجلزيرة هي منطقة دون ر�شوم جمركية.. لذلك فهي فر�شتكما 

للقيام بالت�شوق ب�شكل اف�شل.
�مل�شدر موقع مو�شوعة �مل�شافر

ثمنه 39 مليون دوالر..
تعرف على �ل�سائل �الأغلى بالعامل

يعد �شم عقرب "مطارد املوت" هو اأغلى اأنواع ال�شوائل يف العامل، يف حني اأنه يعترب اأخطر اأنواع العقارب 
على الإطالق.

خطورة �شم �لعقارب
وعلى الرغم من اأن �شم العقارب �شديد اخلطورة؛ حيث اإنه قد يت�شبب يف موت من ُيلدغ به، اإل اأنه يتم 
ا�شتخدامه اأي�شا كرتياق للعالج من لدغاتها، لذلك ي�شل ثمن �شم عقرب "مطارد املوت" اإىل 39 مليون 

دولر للغالون الواحد.

��شتخر�ج �شم �لعقارب
�شمها  والتجارة يف  العقارب  تربية  اأن  اإل  العقارب جمهودًا كبريًا،  ال�شم من  ا�شتخراج  وتتطلب عملية 
تعترب من اأكرث اأنواع التجارة ربًحا، ولكنها حتتاج اإىل وقت كبري حتى ميكن ا�شتخراج كمية منا�شبة من 

�شم العقارب. 

وميكنهم  العقارب،  من  ال�شم  ا�شتخراج  يف  اليدوية  الطريقة  على  العقرب،  برتبية  املهتمون  ويعتمد 
ا�شتخال�س ميليغرامني يف املرة الواحدة، ويحتاج ال�شخ�س ل�شتخراج ال�شم من العقارب مليويْن مرة 

للح�شول على غالون من ال�شم لذلك يحتاج اإىل جهد ووقت كبريين.

�مل�شدر : موقع �شيدي 
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قبل  احللفاء  من  مكروهة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  ا�شبحت 
اأن  دون  منها،  النتقام  فر�شة  لهم  تتاح  من  قلة هم  لكن  الأعداء، 
الفر�شة  تلك  على  ح�شل  فقد  اأردوغان  اأما  ذلك،  جراء  يت�شرروا 

بف�شل خا�شقجي.

اأوروبا  فوعدتها  طويل،  لزمن  تركيا  اإهانة  الغرب  ا�شتعذب  لقد 
اإىل  ا�شتنادا  بوعدها  حنثت  ثم  الأوروبي،  الحتاد  اإىل  بالن�شمام 
الوليات  تابعت  ثم  بالإ�شالموفوبيا،  �شلة  ذات  جمحفة،  حجج 
املتحدة الأمريكية التحر�س برتكيا التي ت�شاورها �شكوك ب�شاأن �شلوع 
الرتكي، رجب طيب  الرئي�س  النقالب �شد  الأمريكيني يف حماولة 
يف  نن�شى  ول  تركيا،  �شد  الأمريكية  العقوبات  جاءت  ثم  اأردوغان، 
البنوك  اأموال  هروب  ب�شبب  الرتكية،  اللرية  انهيار  نف�شه  ال�شياق 
الغربية، ما دفع اأردوغان اإىل اتهام الوليات املتحدة الأمريكية ب�شن 

حرب اقت�شادية على بالده.

اأردوغان رجل ذو �شخ�شية قوية، ومهما دفعته الظروف اإىل  ولكن 
مهادنة اأمريكا، اإل اأن الغ�شب املرتاكم ل�شك كبري، اأ�شف اإىل ذلك 
الوطنية  امل�شالح  تلبي  قرارات  اتخاذ  على  وجراأة  مغريات  ظهور 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأمام  اللتزامات  ح�شاب  على  اخلا�شة 
اأزمة  يف  الغرب  انزلق  بدء  مع  تركيا،  ذلك  يف  مبا  احللفاء،  لدى 

نظامه.

يد  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  ت�شع  بالذات،  اللحظة  تلك  ويف 
اأردوغان كارت اللعب الرابح اأمام ترامب.

اإن ق�شية ت�شميم �شكريبال لتت�شاءل اأمام الق�شة البولي�شية املريعة 
ملقتل خا�شقجي، وهي الق�شة التي اأ�شعلت الراأي العام الغربي لوقت 

 9 على  �شيح�شل  للغرب  بالن�شبة  �شحفي  مقتل  كان  واإذا  طويل. 
درجات من اأ�شل 10 باملقايي�س الغربية من حيث فظاعة اجلرمية، 
لذاته كمجتمع دميقراطي حتديدا على  الغرب  ت�شور  ي�شتند  حيث 
الأ�شنام واملقد�شات، وين�شحب ذلك ب�شكل اأ�شا�شي على اأوروبا، التي 
الطغيان من حولها،  الذي ي�شيء ظلمات  النور  تعترب نف�شها �شعاع 
فاإن مقتل �شحفي باأيدي دبلوما�شيني، على اأرا�س اأجنبية، وتقطيعه، 
اأ�شل 10  ورمبا تورط زعيم دولة اأخرى يح�شل على 1٥ درجة من 
مكتوف  ذلك  اأمام  الغرب  يقف  اأن  ميكن  ول  الغربية،  باملقايي�س 
قام  الذي  العاملي،  العام  للراأي  الهائل  احل�شد  بعد  خا�شة  الأيدي، 
مل  خطورة،  اأقل  بذرائع  رو�شيا  �شد  �شارمة  اإجراءات  لتخاذ  به، 
يثبت اأي منها بالدليل القاطع حتى الآن.  من هنا تن�شاأ �شرورة رد 
الفعل الغربي على مقتل خا�شقجي، حيث ل يطال الأمر �شمعة الغرب 
الغربيني  ال�شيا�شيني  و�شالبة  �شعبية  اأي�شا  ي�شمل  واإمنا  فح�شب، 
الغرب  مقد�شات  الغربية،  الهوية  ق�شية  اإنها  الغربية.  واحلكومات 
اإذا �شحت الت�شمية. اإن الأوروبيني والأمريكيني يعجزون عن جتاهل 
الراأي العام من دون هذه الأزمة املت�شاعدة، فما بالك وهي ت�شتد 
يوما بعد يوم، وعدم اتخاذ رد فعل جتاه ق�شية خا�شقجي، من املوؤكد 

اأنه �شي�شعف احلملة الغربية املناه�شة ملو�شكو.

على اجلانب الآخر يحاول الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، ال�شري 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  مع  العالقات  قطع  بني  رفيع  خيط  على 
الب�شر"  حلوم  "اآكلي  لنظام  بدعمه  الدميقراطيني  اتهامات  وبني 
احتمالت  من  يزيد  قد  دعم  وهو  تعبريهم،  حد  على  الريا�س،  يف 
بومبيو،  مايك  وزير خارجيته،  ترامب من خالل  اقرتح  لذا  عزله، 
للجاين  التو�شل  دون  قتل  :"جرمية  و�شطا  معادلة  ال�شعودية   على 

الدميقراطيني  مع  الت�شعيد  تخف�س من  اأن  والتي ميكن  املبا�شر"، 
داخل الوليات املتحدة الأمريكية، لكنها يف الوقت نف�شه لن توقف 
تطور  ومع  الدميقراطيني.  مع  الأزمة  حتل  اأو  الت�شعيد  احتمالت 
اتباع تلك املعادلة  املوقف، فاإن ت�شرر ترامب يزداد، والقدرة على 
املتحدة  الوليات  بني  العالقات  قطع  فاإن  نف�شه  الوقت  يف  تقل، 
كبري  ب�شرر  يت�شبب  �شوف  ال�شعودية  العربية  واململكة  الأمريكية 
لوا�شنطن، وينزع من ترامب الكارت الوحيد الرابح يف الداخل، وهو 
النجاح القت�شادي. مبعنى اآخر فاإن البقاء ال�شيا�شي لرتامب يعتمد 

على قدرته على اخلروج من اأزمة خا�شقجي.

باهظا،  يكون  ف�شوف  للريا�س  بالن�شبة  الأزمة  ثمن اخلروج من  ما 
التحقيقات  اإليها  �شتتو�شل  التي  النتائج  عن  النظر  وب�شرف 
اأو  ب�شكل  والغرب  لأمريكا  الدفع  ال�شعودية  على  �شيتعني  ال�شعودية، 
باآخر، لفرتة طويلة، م�شاريف الإزعاج والتاأخري النا�شئني عن تلك 
الأزمة. بالن�شبة لويل العهد ال�شعودي، حممد بن �شلمان، فاإن هذه 
الأزمة هي ق�شية حياة اأو موت، حيث اأن امل�شكالت التي ت�شبب فيها 
�شابقا، جعلت منه بالفعل �شريكا غري مرغوب فيه بالن�شبة للغرب، 
مع  منه  التخل�س  اجلميع  يحاول  الذي  ال�شتقرار،  لعدم  وم�شدرا 
�شلمان  بن  حممد  �شخ�س  بقاء  ت�شمن  ل  ترامب  ومعادلة  الوقت. 
يف ال�شلطة، حيث اأن كل دوائر التهام تلتف يف النهاية حول عنقه، 
وحتى لو متكنت وا�شنطن من اإخراج اململكة العربية ال�شعودية كدولة 
من دائرة اخلطر، ف�شتظل عملية "خروج بن �شلمان من امل�شتنقع بال 
خ�شائر" �شبه م�شتحيلة. خا�شة واأن ترامب ل ميثل الغرب كله. ومن 
ناحية اأخرى فاإن تغيري الوجهة ال�شيا�شية ال�شعودية من الغرب ناحية 
بالن�شبة  خطورة  من  ذلك  ميثله  ملا  مرجحا،  يبدو  ل  حاليا  ال�شني 

للريا�س، بينما ل تبدو ال�شني هي الأخرى م�شتعدة لذلك.

يف تلك الأثناء يدير الرئي�س الرتكي الأزمة من موقع امل�شيطر على 
املوقف برمته، حمددا مقدار ال�شرر الذي �شيلحق بكل من ترامب، 
والريا�س، وي�شّرب املعلومات من خالل �شحفه بالقّطارة قطرة تلو 
اأخرى، ومن خالل اأوراق اللعب التي ميلكها يحلب وا�شنطن والريا�س، 
مطالبا بنقود وتنازلت، لكنه قرر، فيما يبدو، اأن ي�شتمتع اأول بلذة 
النتقام، حتى ولو كانت تداعيات الأزمة غري متوقعة وخطرية. فهو 
التي  ال�شحية،  دور  ر�شميا  يلعب  بينما  اأعدائه،  موت  يرى  اأن  يريد 

تروم احلقيقة ول �شيء غريها.

الأمريكي،  العاملي  النظام  انهيار  على  جديد  من  يوؤكد  ذلك  اإن 
و�شوف ن�شاهد باأم اأعيننا اأحداثا ج�شاما مده�شة، و�شتتغري املواقف 
اأن  علينا   ال�شعب  من  �شي�شبح  حتى  املرات،  ع�شرات  وامل�شاهد 

نتعرف على هذا العامل خالل ع�شر �شنوات من الآن.

�ملحلل �ل�شيا�شي/ �ألك�شندر ناز�روف
�مل�شدر رو�شيا �ليوم

�أردوغان
ولذة �النتقام...





در�ما ونقد
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�سحة

الإنت�شار  الوا�شعة  ال�شابقة  املعتقدات  زيف  جديدة  درا�شة  اأظهرت 
والتي تقول باأن مكمالت الكال�شيوم ميكن اأن تكون جيدة بالن�شبة لنا، 
حيث وجدت درا�شة جديدة باأن الأ�شخا�س الذين تزيد اأعمارهم عن 
اأقوى من خالل تناول  اأن يح�شلوا على عظام  الـ٥0 �شنة، ل ميكن 
املكمالت الغذائية اأو عن طريق تناول ح�ش�س اإ�شافية من الأطعمة 

الغنية بالكال�شيوم مثل منتجات الألبان.
املجلة  الإلكرتونية من  الن�شخة  ن�شرها على  التي مت  النتائج  جاءت 
الأمريكية  ال�شحة  اإليه م�شوؤولو  اأ�شار  ملا  الربيطانية داعمة  الطبية 
قبل ب�شع �شنوات، الذين اأو�شحوا باأن تناول مكمالت الكال�شيوم لي�س 
�شوى م�شيعة للوقت، وميكن اأن يكون �شارًا اأي�شًا، حيث اأن جرعات 
الكال�شيوم الإ�شافية ل تذهب اإىل العظام لتقويتها بل اإنها ميكن اأن 
ترتاكم يف ال�شرايني، مما يت�شبب يف الإ�شابة باأمرا�س القلب، اأو يف 

الكلى، اأو قد يت�شبب بت�شكل احل�شى يف الكلى.
قام الدكتور )ايان ريد( من جامعة اأوكالند يف نيوزيلندا وزمالوؤه، 
كافة  بتجمع  قاموا  اأنهم  حيث  التلوي،  بالتحليل  ي�شمى  ما  باإجراء 
احل�شول  على  قادرين  كانوا  التي  العالية  اجلودة  ذات  الدرا�شات 

عليها من جميع اأنحاء العامل لروؤية ما تظهره.
اأعمارهم  تتجاوز  الذين  الأ�شخا�س  باأن  الدرا�شات  معظم  اأظهرت 
الـ٥0 �شنة ل يح�شلون على اأي فائدة على الإطالق من تناول مكمالت 
الكال�شيوم اأو من تناول الأغذية الغنية بالكال�شيوم، حيث اأن هوؤلء 
لحتمالية  متماثلة  بالك�شور  اإ�شابتهم  احتمالية  كانت  الأ�شخا�س 
بالك�شور،  الكال�شيوم  يتناولون مكمالت  ل  الذين  الأ�شخا�س  اإ�شابة 
املن�شبطة  التجربة  وهي  التجارب،  اأنواع  اأقوى  اإحدى  اأظهرت  كما 
الع�شوائية، باأن تناول الكال�شيوم بالن�شبة لالأ�شخا�س الذين تتجاوز 

اأعمارهم الـ٥0 عامًا ل ي�شكل اأي اختالف.
تبعًا للباحثني، فاإن تناول الكال�شيوم من م�شادر غذائية ل يرتبط 
دليل �شادر عن  ولي�س هناك  بالك�شور،  الإ�شابة  تخفي�س خطر  مع 
اأي جتربة من التجارب ال�شريرية ي�شري باأن زيادة تناول الكال�شيوم 
من امل�شادر الغذائية مينع الإ�شابة بالك�شور، حيث اأن جميع الأدلة 
بالك�شور �شعيفة  الإ�شابة  الكال�شيوم متنع  باأن مكمالت  ت�شري  التي 

وغري متنا�شقة.
املتحدة  الوليات  يف  الوقائي  العمل  فرقة  اأ�شدرت   ،2012 عام  يف 
تو�شيات جديدة ت�شري باأنه ل يوجد اأدلة كافية لإ�شدار تو�شيات باأخذ 
تو�شيات  اأحيانًا  الفرقة  اأ�شدرت  بل   ،D فيتامينات  اأو  الكال�شيوم 

تعو�شي بعدم تناول الكال�شيوم وفيتامني D يف بع�س احلالت.
له�شا�شة  الوطنية  املوؤ�ش�شة  واأن  خا�شة  �شارة،  لي�شت  الأنباء  هذه 
العظام تقدر باأن هناك حوايل ٥4 مليون �شخ�س يف اأمريكا وحدها 
معر�شون خلطر الإ�شابة مبر�س ترقق العظام، وحوايل ن�شف عدد 
الن�شاء اللواتي تزيد اأعمارهن عن الـ٥0 معر�شات لالإ�شابة بالك�شور 

الناجمة عن ه�شا�شة العظام.
اأعمارهن عن ٥0 �شنة باحل�شول على  ُتن�شح الن�شاء اللواتي تزيد 
1200 ملغ من الكال�شيوم يوميًا، كما وُتن�شح الن�شاء حتت �شن الـ٥0 
ُين�شح  حني  يف  يوميًا،  الكال�شيوم  من  ملغ   1000 على  باحل�شول 
اأن  املفرت�س  من  ولكن  يوميًا،  ملغ   1000 على  باحل�شول  الرجال 
يح�شل الرجال فوق �شن الـ٧0 على 1200 ملغ من الكال�شيوم، ويف 
اإّل  بالكال�شيوم،  الغنية  الأغذية  تعترب من  الألبان  اأن منتجات  حني 
اأي�شًا  الكال�شيوم  من  به  املو�شى  املقدار  على  احل�شول  ميكن  اأنه 
حليب  مثل  املدعم  واحلليب  اخل�شراء  الورقية  اخل�شار  طريق  عن 

ال�شويا وبع�س الع�شائر وحبوب الإفطار.
كما  الكال�شيوم،  امت�شا�س  على  اجل�شم   )D( فيتامني  ي�شاعد 
وهذا   ،)D( الفيتامني  اإنتاج  على  اجل�شم  ال�شم�س  اأ�شعة  ت�شاعد 

ع�شري  مثل  الأطعمة  بع�س  اإىل  اإ�شافته  تتم  ما  عادة  الفيتامني 
الربتقال ومنتجات الألبان، كما اأنه يوجد يف بع�س اأنواع الأ�شماك، 
ولكن على الرغم من هذا، فاإن معظم الأ�شخا�س ل يح�شلون على 
ما يكفي من الكال�شيوم من الغذاء اأو املكمالت الغذائية، لذلك كان 
املكمالت  من  املزيد  الأ�شخا�س  ا�شتهلك  ما  اإذا  باأنه  الطباء  ياأمل 
الغذائية، فاإنهم �شي�شبحون اأف�شل حاًل، ولكن الدرا�شات مل تدعم 

هذا الفرتا�س.
ال�شويد،  اأوب�شال يف  مي�شائلت�شون( من جامعة  )كارل  للدكتور  تبعًا 
ملكمالت  اأو  للكال�شيوم  ال�شن  كبار  تناول  حتبذ  ل  التي  الأدلة  فاإن 
حان  قد  الوقت  فاإن  ولهذا  اإقناعًا،  اأكرث  ت�شبح  بداأت  الكال�شيوم 

بالتاأكيد لإعادة النظر يف تو�شيات تناول الكال�شيوم املثرية للجدل.
الذين  الأ�شخا�س  باأن  بينت  اأبحاث  باإجراء  )مي�شائلت�شون(  قام 
الإ�شابة  يف  اأكرب  معدلت  لديهم  كان  بكرثة،  احلليب  ي�شربون 
بالك�شور من الأ�شخا�س الذين ل يتناولون الكثري من احلليب، كما 

اأنهم كانوا اأكرث عر�شة للموت خالل فرتة معينة اأي�شًا.
اأن  الغذائية ميكن  املكمالت  تناول  باأن  اأي�شًا  الأبحاث  اأظهرت  كما 
ي�شبب الأذى، حيث اأظهرت التجارب ال�شريرية التي ت�شمنت تناول 
مكمالت الكال�شيوم بجرعات ت�شل اإىل 1000 ملغ يوميًا، باأن ذلك 
ي�شبب اآثارًا �شلبية ت�شمل الإ�شابة باأمرا�س القلب والأوعية الدموية، 
وح�شى الكلى، ودخول امل�شت�شفيات نتيجة حلدوث اأعرا�س حادة يف 

اجلهاز اله�شمي.
�شحة  حت�شني  على  ال�شن  كبار  ت�شجيع  مت  الدرا�شة،  لتلك  نتيجة 
الغنية  الأطعمة  من  الكال�شيوم  تناول  زيادة  طريق  عن  عظامهم 
بتلك املادة بدًل من تناول املكمالت الغذائية، حيث افرت�شت هذه 
الن�شيحة باأن زيادة تناول الكال�شيوم عن طريق املنتجات الغذائية 
للح�شول على امل�شتوى املو�شى به من 1200 ملغ يوميًا اأو اأكرث، مينع 
حدوث الك�شور دون الت�شبب يف الآثار ال�شارة التي ت�شببها مكمالت 

الكال�شيوم.
تظهر  مل  ن�شرها  مت  التي  الدرا�شات  باأن  )ريد(  فريق  وجد  ولكن 
وجد  باإجرائها،  )ريد(  قام  التي  الثانية  التجربة  ففي  فائدة،  اأي 
يف  بكرثة  الكال�شيوم  يتناولون  الذين  الأ�شخا�س  باأن  الباحثون 
اأقوى قلياًل تبعًا  وجباتهم الغذائية، كان لديهم على الأرجح عظام 
ملقيا�س كثافة العظام، ولكن هذا مل يوؤد اإىل التقليل من عدد الك�شور 

التي اأ�شيبوا بها.
اأنواع  جميع  تناول  فوائد  يف  الأخرى  الدرا�شات  بع�س  �شككت 
منو  يف  ت�شاهم  قد  باأنها  اأي�شًا  بع�شها  واأ�شار  الغذائية،  املكمالت 
الأورام ال�شرطانية، ولكن على الرغم من هذه النتائج، فاإن معظم 
الأ�شخا�س ل يزالون يف�شلون تناول املكمالت الغذائية، حيث وجدت 
الذين  الأمريكيني  من   %  ٧٥ باأن   ،2012 عام  يف  اأجريت  درا�شة 
ثبت  واإن  حتى  تناولها  يف  �شي�شتمرون  الغذائية  املكمالت  يتنالون 

باأنها ل تفيد ال�شحة.
�إذن ماذ� يجب �أن نفعل؟

اإحدى  تعترب  الريا�شة  فاإن ممار�شة  الوطنية،  ال�شحة  ملعاهد  وفقًا 
التن�س ورفع  الحتمالت املطروحة، فممار�شة امل�شي واجلري ولعب 
العظام، يف حني تبني  تقوية  ت�شاهم يف  اأن  والرق�س ميكن  الأثقال 
باأن ال�شباحة وركوب الدراجة ل يفيدان كثريًا يف بناء عظام قوية، 
ومن جهة ثانية فاإن التقليل من �شرب امل�شروبات الكحولية والتوقف 

عن التدخني ميكن اأن ي�شاعد اأي�شًا يف احلفاظ على قوة العظام.
امل�شدر : موقع نقطة

طورت باحثة جمموعة من الهرمونات الثورية التي ت�شمح للرجال باإر�شاع 
الأطفال طبيعيا، والتي ميكن اأن تكون متاحة يف اأقل من ٥�شنوات.

حمل  فرتة  طوال  العقاقري  من  ملزيج  الرجل  تناول  العملية  وت�شمل 
زوجته، حتى تنمو قنوات احلليب يف الوقت املنا�شب للولدة.

اأن عملية التطوير ما زالت يف املراحل الأولية ومل  وعلى الرغم من 
تخترب بعد، تقول الباحثة ماري-كلري �شربينغهام، اإن اآثار الهرمونات 

اجلانبية �شت�شمل )على الأرجح( منو اأثداء الرجال قليال.
من  البالغة  �شربينغهام  قالت   ،MailOnline مع  حديثها  ويف 
 Central Saint العمر 24 عاما، والتي در�شت ت�شميم املنتج يف
عادي،  غري  الأمر  "يبدو  لندن:  الربيطانية،  بالعا�شمة   Martins
ولكن الن�شاء ي�شتخدمن الهرمونات لتغيري اأج�شادهن منذ اأن ُطورت 
الر�شاعة  اأجل  من  يكافحن  منهن  والعديد  احلمل.  منع  حبوب 
الطبيعية، وهذه اأداة جديدة للتعاطف، حتى يتمكن ال�شريك الذكر 
من م�شاعدة زوجته بطريقة مفيدة وداعمة حقا". وعلى الرغم من 
كون جمموعة "هرمونات الإر�شاع"، التي مثلت م�شروع �شربينغهام 
�شت�شمل  فاإنها  اأويل،  مفهوم  جمرد  النهائية،  اجلامعية  ال�شنة  يف 
مبجرد  اليوم،  يف  واحدة  مرة  الربوج�شتني  لهرمون  الرجل  تناول 
اأ�شكال  من  �شكال  الربوج�شتني  ويعد  حامل.  زوجته  اأن  اكت�شاف 
للحليب  الغدد  اإنتاج  ي�شبب  والذي  املعروف،  الربوج�شرتون  هرمون 
الالزم للر�شاعة الطبيعية. وخالل الأ�شابيع ال�شتة الأخرية من حمل 
ما  غالبا  الذي   ،domperidone عقار  الرجل  �شيتناول  املراأة، 
يو�شف للن�شاء الالتي يكافحن من اأجل الر�شاعة الطبيعية، ويحفز 
الربولكتني  هرمون  ويقوم  اليوم.  يف  مرات   4 الربولكتني،  اإنتاج 
بتحفيز ج�شم املراأة على اإنتاج حليب الثدي، ثم يوا�شل الرجل تناول 
الر�شاعة  تطبيق  الهرمونية، طاملا رغب يف  الأدوية  املزيج من  هذا 
اإذا  اإطالق احلليب  قادرا على  �شيكون  املرحلة،  الطبيعية. ويف هذه 
ملا  وفقا  الأوك�شيتو�شني،  هرمون  اإطالق  ب�شبب  طفال،  يحمل  كان 
م�شخة  ا�شتخدام  الرجال  على  يجب  ولكن،  �شربينغهام.  ذكرته 
ت�شاعد على اإطالق احلليب، والتي غالبا ما ُت�شتخدم من قبل الن�شاء 
الالتي يكافحن من اأجل حتفيز احلليب على اخلروج اأثناء الر�شاعة 
الطبيعية. ومن غري الوا�شح ما اإذا كان اإنتاج حليب الثدي �شيحدث، 
اإذا قام الرجل بتناول كوكتيل الهرمونات ملدة اأقل من 9 اأ�شهر، كما 
ل ميكن توقع ما اإذا كان �شيكون مغذيا مثل احلليب الذي تنتجه اأثداء 
املراأة. وقالت ا�شت�شارية الر�شاعة، كاثرين في�شر، اإن "قدرة الرجال 
على اإر�شاع الأطفال ممكنة طبيا، وتثري اأ�شئلة مثرية حول ما تعنيه 
الأبوة يف القرن الواحد والع�شرين. وميكن اأن يحدث ذلك يف ظروف 
معينة من خالل دورة العالج بالهرمونات، لذا ينبغي الرتحيب بجميع 
املحاولت". وجتدر الإ�شارة اإىل اأنه نظرا لكون املجموعة املطورة ما 
غري  الدقيقة  اجلانبية  اآثارها  فاإن  الأويل،  املفهوم  مرحلة  يف  زالت 
وا�شحة. ومن املتوقع اأن تكون بع�س الآثار اجلانبية مماثلة لتلك التي 
ت�شهدها املراأة عند تناول حبوب منع احلمل، مثل النتفاخ وال�شداع 
وتقلبات املزاج. ومن غري الوا�شح ما اإذا كان �شيتم اختبار جمموعة 
الهرمونات قريبا على الرجال. ومع ذلك قالت ال�شيدة �شربينغهام: 
"ميكن اأن تكون متاحة خالل ال�شنوات اخلم�س اإىل الـ 10 القادمة".

ت�شم  خمت�شرة  قائمة  من  الأوىل  املرتبة  يف  املجموعة  وجاءت 
املعنوية  الفتتاحية  الت�شميم  جوائز  توزيع  حفل  يف  منتجا   18
هذه  وتهدف   .)Meaning-Centred Design Awards(

اجلوائز اإىل الحتفاء بالت�شاميم التي تلهم التغيري الثقايف.
�مل�شدر: ديلي ميل

هرمونات ثورية متنح 
�أثد�ء �لرجال �لقدرة 
على �إر�ساع �الأطفال!
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غدا  ال�شطناعي،  الذكاء  تقنيات  ت�شهده  الذي  املذهل  التطور  مع 
وا�شًحا اأن القليل فقط من وظائف الب�شر تبدو يف ماأمٍن من تهديد 

الروبوتات.
فقد قّدر باحثو جامعة اأك�شفورد اأن 4٧% من الوظائف يف الوليات 
وبح�شب  املقبلني،  العقدين  غ�شون  يف  لالأمتتة  �شتخ�شع  املتحدة، 
تقريٍر اأمريكٍي اآخر، فاإن فر�شة اأن يفقد العمال -الذين يك�شبون 20 
دولًرا يف ال�شاعة اأو اأقل- وظائفهم ل�شالح الروبوتات يف ال�شنوات 
اأما الذين يتقا�شون 40 دولًرا يف ال�شاعة،  ال٥ املقبلة، تبلغ %83، 

ففر�شة اأن يفقدوا وظائفهم تبلغ %31.

�أبرز �لوظائف �ملهددة من قبل �لروبوتات:
من الوا�شح اأن الروبوتات قادمٌة بقوة، ولكن اأّي الوظائف �شتاأخذها 

اأوًل؟
 1 �ملحا�شبون وموظفو �لبنوك:

ل  وتدقيقها،  العمليات احل�شابية  اأداء  الب�شر يف  براعة  بلغت  مهما 
عليها  ي�شهل  التي  الآلية،  املحا�شبة  برامج  براعة  م�شاهاة  ميكنهم 
التعامل مع احل�شابات الدائنة وامل�شتحقة القب�س، ومراقبة املخزون، 

ومراجعة احل�شابات والعديد من الوظائف املحا�شبية الأخرى.
موظفي  من  كبرٍي  عدٍد  مكان  بالفعل  الآلية  ال�شرافات  اأخذت  وقد 

البنوك.
 2 عّمال �مل�شتودعات:

منذ عام 2016، رفعت �شركة اأمازون الكربى للتجارة اللكرتونية، 
�شمن  روبوت  األف   4٥ حوايل  اإىل  لي�شل  الروبوتات  من  اأ�شطولها 
اأكرث كفاءة،  ال�شركة  الآيل يجعل عمليات  20 خمزًنا، هذا اجلي�س 
فما كان ي�شتغرق �شاعًة اأو اأكرث مع العمال الب�شريني، ي�شتغرق الآن 

حوايل 1٥ دقيقة فقط مع العمال اللكرتونيني.
 3 �ل�شحفيون و�ملذيعون:

ال�شهل  من  ولكن  والإبداع،  املوهبة  اإىل  تفتقر  الروبوتات  اأن  رغم 
اإجراء  اأو  املكررة،  الروتينية  التقارير  بكتابة  لتقوم  برجمتها 
الإح�شائيات واملقارنات الرقمية، ب�شكٍل اأف�شل بكثري من ال�شحفيني 

الريا�شيني مثاًل.
حتويل  تقنية  ذات  الآلت  من  احلذر  فعليهم  الأخبار،  مذيعو  اأّما 

الن�شو�س املكتوبة اإىل كالم، فهي قادمٌة بقوة.
4  �لأطباء:

مذهل،  ب�شكٍل  الطبّية  امل�شاعدة  تقدمي  الروبوتات  باإمكان  اأ�شبح 
�شواًء يف جمال ت�شخي�س الأمرا�س، اأو تقدمي العالج، اأو حتى اإجراء 
العمليات اجلراحية، لذا فعلى الأطباء والعاملني يف املجال الطبي، 

احلر�س على وظائفهم ب�شّدة.
 5 �ل�شيادلة:

الو�شفات  يف �شيدلية جامعة كاليفورنيا، ل يوجد �شخ�ٌس ي�شرف 
الطبية، بل روبوت، وتوؤكد اجلامعة باأنه مل يكن هناك اأي اأخطاٍء يف 

الأدوية اأو اجلرعات التي �شرفها الروبوت.
6  نادلو �ملطاعم:

تقوم بع�س املطاعم بالفعل، بتجربة ا�شتخدام الروبوتات يف تقدمي 
ب�شرعٍة وكفاءٍة عاليٍة، ف�شاًل عن  الأطعمة وامل�شروبات، وهي تعمل 

اأنها ل تتذمر، بعك�س الب�شر.
 7 �ملز�رعون:

الروبوتات  حتققها  اأن  ميكن  روتينيٍة  مهاٍم  على  الزراعة  تنطوي 
اجلرارات  وقيادة  الأر�س  حرث  ذلك  يف  مبا  كفاءة،  اأكرث  ب�شكٍل 
وجني املحا�شيل وتقليم الأ�شجار، وهذا ما تقوم به الروبوتات فعاًل 

يف بع�س املزارع احلديثة.

8  �ملقاتلون ورجال �لأمن:
املقاتلني  الأمريكيني  اجلنود  ربع  مكان  الروبوتات  تاأخذ  اأن  ميكن 
الأمريكي  اجلرنال  بها  اأدىل  لت�شريحات  وفًقا   ،2030 عام  بحلول 
القيام  على  قادرًة  الروبوتات  تكون  وقد   ،2014 عام  كون  روبرت 
واملطاردات،  القتال  امل�شاركة يف  اإىل  الألغام  تفكيك  من  �شيٍء  بكل 
وت�شتخدم فرق تفكيك القنابل العاملة يف الوليات املتحدة الروبوتات 

بالفعل يف الوقت احلايل، بغية التخفيف من اخل�شائر الب�شرية.

 9 �لعاملون يف �ملجال �لقانوين:
ال�شلك  يف  والعاملني  املحامني  بع�س  اإىل  املاليني  العمالء  يدفع 
تقدمها  اأن  ميكن  روتينيٍة  وخدماٍت  ا�شت�شاراٍت  اأجل  من  القانوين، 
من  عدٍد  اأكرب  جمع  على  لقدرتها  نظًرا  اأف�شل،  ب�شكل  الروبوتات 
اأي  وتخزين  ت�شوير  على  لقدرتها  اإ�شافًة  فيها،  والبحث  القوانني 

عدٍد من امل�شتندات، وا�شتخراجها يف الوقت املنا�شب.

 10 مدبر�ت �ملنازل:
لقد ح�شل برنامج Roomba 980 على تقييٍم يفوق اأّي مدبرٍة 
منزل، وهو اأحدث ن�شخٍة من روبوت تنظيف الأر�شيات الذي تنتجه 
ا روبوتات لغ�شل �شعر احليوانات  �شركة  iRobot، التي تنتج اأي�شً
مبيعات  باأن  علًما  الف�شالت،  وتنظيف  ال�شالمل،  و�شطف  الأليفة، 

ال�شركة بلغت اأكرث من 1٥ مليون قطعًة يف العام الواحد.
 11 مندوبو �ملبيعات:

اإذا كنت ممن يبيعون الكالم والأحالم لرتويج ب�شائع غري جيدة، 
ال�شهل  الذي من  الروبوت،  ال�شتغناء عنك ل�شالح  يتم  اأن  فانتظر 

برجمته ليكرر كالمك نف�شه، وبدون اأن يتقا�شى عمولًة اأو ر�شوة.
12 وظائف �لإد�رة �لو�شطى:

 Excel برنامج  مربٍع يف  رقٍم من  ن�شخ  مثاًل،  كانت وظيفتك  اإذا 
فاأي  وعموًما،  بابك،  تدّق  الروبوتات  فاإن  اآخر،  مربٍع  يف  ول�شقه 
وظيفٍة اإدارّيٍة ل ت�شتخدم معرفتك اخلا�شة والفريدة فيها، هي حتت 

تهديد الروبوتات.
�لذكاء �ل�شطناعي �شيخلق وظائف جديدة:

 Gartner �شركة  يف  الأبحاث  مدير  بهات،  ماجنونات  قول 
للتكنولوجيا:

“اإن الروبوتات ُوجدت من اأجل خلق وظائف جديدٍة للب�شر، ولي�س 
ل�شرقة وظائفهم”

ففي تقريٍر مثرٍي لل�شركة ذاتها، توّقعت اأن يخلق الذكاء ال�شطناعي 
2،3 مليون فر�شة عمٍل جديدٍة بحلول عام 2020، بينما �شيلغي 1،8 
 ،202٥ عام  حتى  التالية  ال٥  ال�شنوات  ويف  حالية،  وظيفًة  مليون 
الذكاء  بوا�شطة  خلقها  مت  التي  اجلديدة  الوظائف  �شايف  �شي�شل 

ال�شطناعي اإىل 2 مليون وفًقا للتقرير.
وبح�شب التقرير ذاته، من املتوقع اأن حت�شل قطاعات اإدارة الدولة 
فيما  الوظائف،  من  عدٍد  اأكرب  على  والتعليم  ال�شحية  والرعاية 
تقنيات  دخول  من  ت�شرًرا  الأكرث  والنقل  الت�شنيع  قطاعا  �شيكون 

الذكاء ال�شناعي والروبوتات.
وتتناق�س توقعات Gartner املتفائلة حيال الذكاء ال�شطناعي، 
مع التحذيرات التي تطلقها بع�س �شركات �شناعة التكنولوجيا مثل 
ال�شباق  اأن  مو�شك،  اإيلون  رئي�شها  ل�شان  على  توؤكد  التي   ،Tesla
العاملي لتطوير الذكاء ال�شطناعي ميكن اأن يوؤدي اإىل حرٍب عامليٍة 

ثالثة.
 Sinovation �شركة  موؤ�ش�س  يل،  فو  كاي  يتوقع  كما 
Ventures، اأن الروبوتات �شت�شرق على الأرجح حوايل ٥0% من 

الوظائف يف العقد املقبل.
الذكاء  باأن  تقريرها  يف  اأقّرت  ذاتها،   Gartner �شركة  وحتى 
ال�شطناعي �شيمحو ماليني املنا�شب املتو�شطة واملنخف�شة امل�شتوى، 
اجلديدة،  الوظائف  من  الكثري  �شيخلق  اأنه  باملقابل  اأكدت  ولكنها 
حتى  اأو  عالية،  مهاراٍت  تتطلب  التي  الإدارة  منا�شب  يف  �شواًء 
ال�شركة يف تقريرها  للمبتدئني وذوي املهارات املنخف�شة، و�شددت 
الوظائف  يركزوا فقط على عدد  األ  املعلومات  تقنية  قادة  اأّن على 
التي �شيقدمها الذكاء ال�شطناعي، بل على نوعيتها، حيث �شيح�ّشن 

كثرًيا من م�شتوى تلك الوظائف.
ماذا يجب اأن نفعل حيال ذلك؟

به  القيام  علينا  ما  وكل  قادم،  هو  ما  نعرف  اأننا  هو  ال�شار  اخلرب 
ا�شتخدام قدرتنا  اأمور، منها  التغيري عرب عدة  التكيف مع هذا  هو 
املعرفية لتحديد الأعمال التي تقوم بها الآلة والأخرى التي ي�شعب 
عليها القيام بها، وتطوير مهاراتنا كي ن�شبح قادرين على برجمة 
الآلت،  تلك  مع  مثمرٍة  �شراكٍة  اإىل  ن�شل  وبذلك  الآلة،  وا�شتخدام 

بدًل من اأن ندعها ت�شرق وظائفنا.
�مل�شدر : موقع نقطة

هل علينا �لقلق على وظائفنا؟
تعرف على �أبرز �لوظائف �ملهددة من قبل �لروبوتات
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اأفادت درا�شة فنلندية حديثة باأن الأطفال الذين يح�شلون على ر�شاعة طبيعية ملدة 6 اأ�شهر لديهم عدد 
اأقل من البكترييا املقاومة للم�شادات احليوية يف اأح�شائهم.

ويعتقد الباحثون اأن ال�شكريات املوجودة يف حليب الثدي تغذي »البكترييا اجليدة«، التي متنع البكترييا 
املقاومة للم�شادات احليوية من النمو يف القناة اله�شمية.

وحذر اخلرباء �شابقا من اأن مقاومة امل�شادات احليوية ت�شكل خطرا كبريا على الب�شرية مثل الإرهاب 
وارتفاع درجة حرارة الأر�س.

اأّما واأطفالهن، على مدى  اأكرب درا�شة من نوعها، جينات 16  وحلل الباحثون من جامعة هل�شنكي، يف 
ثمانية اأ�شهر، وهذا ي�شمل ت�شل�شل احلم�س النووي ملا جمموعه 96 عينة، �شملت حليب الثدي وبراز كل 

من الأمهات والأطفال الر�شع.

واأظهرت النتائج اأن الأطفال الذين ير�شعون من الثدي ملدة ل تقل عن 6 اأ�شهر لديهم بكترييا مقاومة 
اأولئك  اأو  اأقل،  ر�شاعة طبيعية  على  يح�شلون  الذين  اأولئك  من  اأقل  اأح�شائهم  للم�شادات احليوية يف 

الذين ل يح�شلون عليها على الإطالق.

وكتب الباحثون: »ت�شري النتائج اإىل اأن الإيقاف املبكر للر�شاعة الطبيعية قد تكون له اآثار �شحية �شلبية 
على الر�شع«.

وقال فريق البحث، بقيادة كاترينا بارناين، اإن هذا كان ب�شبب »زيادة اإمكانات املقاومة يف امليكروبات 
املعوية �شد بع�س امل�شادات احليوية«، واأ�شافت: »لقد عرفنا بالفعل اأن الر�شاعة الطبيعية جيدة و�شحية 
ب�شكل جيد بالن�شبة للطفل، لكننا اكت�شفنا الآن اأنها تقلل اأي�شا من عدد البكترييا املقاومة للم�شادات 

احليوية«.

وتو�شي منظمة ال�شحة العاملية الن�شاء بالر�شاعة الطبيعية خالل الأ�شهر ال�شتة الأوىل من حياة الطفل، 
ويتعر�س الأطفال ب�شكل خا�س خلطر مقاومة امل�شادات احليوية نظرا لأن نظم املناعة لديهم اأقل تطورا 

من البالغني.

م�شببات  عن  الناجم  الدم  تعفن  ب�شبب  العامل  حول  عام  كل  ميوتون  ر�شيع  األف   214 حوايل  وهناك 
الأمرا�س املقاومة للم�شادات احليوية.

�مل�شدر: ديلي ميل

�سحة

�لر�ساعة �لطبيعية..
قد حتمي �لب�سرية من خطر كبري ي�ساهي �الإرهاب!
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 ،Calories باإعطاء الطعم احللو ومن دون زيادة �شعرات حرارية
اأن املحليات ال�شناعية -Artificial Sweeteners هي  يتبني 

احلل الذي ي�شاعد بعملية اإنقا�س الوزن.

ما  تناولها  �شيرتافق  غالبًا  ال�شناعية،  املحليات  ن�شتخدم  عندما 
لذ وطاب من املاأكولت بحجة عدم تناولنا لل�شكر. فيمكن اأن يقوم 
)وبالطبع  ال�شكر  من  اخلالية  الغازية  امل�شروبات  ب�شرب  ال�شخ�س 
بعدها  ويتناول   Diet Soda ال�شناعية(  املحليات  على  حتتوي 
قطعة Cake، ويقنع نف�شه باأنه ميكنه تناول ال�شكريات من احللوى 
ال- نوع  من  م�شروب  فهو  الغازية  امل�شروبات  من  ياأخذها  مل  لأنه 

Diet والذي باعتقاد اأغلب النا�س ل يحتوي على ال�شكريات.

وكما نعلم جميعنا اأن الطعم احللو الذي تعطيه املحليات ال�شناعية 
يفوق 100-1000 مرة طعم ال�شكر العادي. وب�شبب هذه اخلا�شية، 
باإمكان املحليات ال�شناعية تغيري طريقة تذوقنا للطعام. فالأ�شخا�س 
الذين يتناولون املحليات ال�شناعية ب�شكل روتيني يقل لديهم ال�شعور 
رغبتهم  وتقل  الفاكهة  اأنواع  بع�س  يف  احللو  وطعم  ال�شكر  بطعم 

بتناولها وبتناول اخل�شار. 

وبالتايل تقوم الـ Artificial Sweeteners بدور يجعلنا ن�شتبدل 
اأغذية قليلة القيمة الغذائية واأعلى قيمة  الأغذية ال�شحية ونتناول 

بال�شعرات احلرارية. 

   Yale وبح�شب درا�شة اأجريت بجامعة

دور  اأثبتت   "  Yale Neuroscience Conference"   
بتناول  ال�شخ�س  رغبة  وزيادة  ال�شهية  بفتح  ال�شناعية  املحليات 

املزيد من الطعام وخا�شًة الطعام حلو املذاق.

�ل�شناعية  للمحليات  �لإن�شان  ج�شم  ي�شتجيب  كيف  ولكن 
-Artificial Sweeteners ؟

للمحليات  جدًا  معقدة  بطريقة  ي�شتجيب  وعقله  الإن�شان  ج�شم 
ال�شناعية. فاإمعاء الإن�شان ل تقوم بامت�شا�س املحليات ال�شناعية، 
ما يجعل العقل يرغب باملزيد منها لعدم اكتفائه بها. وبهذه الطريقة 
تزيد ال-Artificial Sweeteners من اإدمان ال�شخ�س عليها 
الغذائية،  القيمة  بتناول كل ما هو حلو املذاق وقليل  وجتعله يرغب 

وبالتايل توؤدي اإىل زيادة الوزن ولي�س اإىل اإنقا�شه.

خطر  من   %6٧ بزيادة  ال�شناعية  املحليات  ارتباط  اإىل  اإ�شافًة 
 .Type 2 Diabetes الإ�شابة مبر�س ال�شكري من النوع الثاين

كما بدرا�شة اأجرية يف "San Antonio Heart Study " كان 
 Diet ال-  م�شروبات  من   21 من  اأكرث  ي�شربون  الذين  امل�شاركون 
بالأ�شبوع الواحد عر�شًة لأن ي�شابوا بزيادة الوزن وبال�شمنة املفرطة 

.Diet Soda-مبرتني اأكرث من الذين ل ي�شربون ال

 Food and Drug"وبالرغم من موافقة اإدارة الأغذية والدواء
املحليات  من  اأنواع   ٥ على    Administration ""FDA

ال�شناعية: 

 Aspartame ، Saccharin، Neotame، Sucralose،
Accesulfame. كما اأنها وافقت على املحلي ال�شناعي الطبيعي 

.Stevia الـ

 The American Heart" الأمريكية  القلب  جمعية  اأن  اإل   
 The Diabetes" وجمعية ال�شكري الأمريكية" Association
املحليات  ا�شتخدام  من  حتذيرًا  اأعطت    "Association
وامل�شاكل  الوزن  زيادة  على  يوؤثر  باأن  لدورها  ميكن  ملا  ال�شناعية 

املرتبطة به من اأمرا�س القلب وال�شكري. 

وتفادي  ال�شحة  على  واحلفاظ  الوزن  لإنقا�س  كخال�شة، 
متوازن  نظام غذائي �شحي  اتباع  فعله هو  علينا  ما  الأمرا�س، كل 

وغني مب�شادات الأك�شدة )املوجودة بالفاكهة واخل�شار(، تناول ما 
يقارب 4 ح�ش�س من الفاكهة، ٥ ح�ش�س من اخل�شار، ٧ ح�ش�س 
م�شتقات  من  ح�ش�س   3-2 )كربوهيدرات(،  الكاملة  احلبوب  من 
احلليب، 2 ح�ش�س من الدجاج وال�شمك، 2-3 ح�ش�س من الزيوت 
ال�شكر  من  ميكن  ما  تقليل  علينا  كما  الواحد.  اليوم  يف  النباتية، 

.Diet وامل�شروبات الغازية حتى التي هي من نوع الـ

ول نن�شى �شرب املاء مبا يقارب liter 2  باليوم الواحد.

Facebook:  r.s_nutritionista

Instagram:  r.s_nutritionista

Rita.n.samuel@hotmail.com

ريتا �شموئيل 
ماج�شتري يف �لتغذية و�ملعاجلة �لغذ�ئية 

  artificial Sweeteners  هل ت�ساعد �لـ

�ملحليات �ل�سناعية على �إنقا�ص �لوزن؟ وما تاأثريها على �ل�سحة؟

اإذا كنت تبحث عن �شحٍة عقلّيٍة اأف�شل.. عليك باخل�شار والفواكه 
الطازجة

على  الطازجة  واخل�شار  الفواكه  تناول  فوائد  حول  خالف  ل 
ال�شحة البدنية، ولكّن اجلديد هو اكت�شاف فوائدها اجلّمة على 

م�شتوى ال�شحة العقلّية.

الفواكه  من  منتظمٍة  كمياٍت  تناول  بني  الأبحاث  ربطت  فقد 
واخل�شار، وارتفاع م�شتوى اللياقة الذهنّية وال�شتقرار النف�شي، 
علينا  اأم  معاجلة؟  اأو  معلبًة  اأو  مطبوخًة  تناولها  ينفع  هل  ولكن 

تناولها نيئًة طازجًة فقط؟

قررن  بنيوزيلندا،  اأوتاجو  جامعة  يف  الباحثات  من  جمموعٌة 
خالل  من  بو�شوح،  الفروقات  وك�شف  الت�شاوؤل  هذا  عن  الإجابة 

درا�شٍة ُن�شرت بتاريخ 10 اأبريل اجلاري، وحملت عنوان:

من  اأف�شل  عقليٍة  ب�شحٍة  يرتبط  نيئًة  واخل�شار  الفواكه  تناول 
تناولها م�شّنعة .

وتقول موؤلفة الدرا�شة د. تاملني كونر، الأ�شتاذة املحا�شرة يف علم 

بال�شرتاك  البحث  اأجرت  والتي  النيوزلندية،  باجلامعة  النف�س 
بروكاي وجورجيا  العليا يف اجلامعة كيت  الدرا�شات  مع طالبتي 

بي�شت:

الفواكه واخل�شار يف  ا�شتهالك  اأن  ال�شوء على  بحثنا  �شلط  لقد 
اأف�شل،  عقليٍة  ب�شحٍة  وثيًقا  ارتباًطا  يرتبط  الطبيعية،  حالتها 

مقارنًة بتناولها مطبوخًة اأو معّلبًة اأو معاجلة .

ومن اأجل تقييٍم اأف�شل للدرا�شة، مت اإجراء م�شٍح �شمل 422 �شاًبا 
و�شابًة يعي�شون يف نيوزيلندا والوليات املتحدة، تراوحت اأعمارهم 
العمرية،  الفئة  هذه  على  الختيار  وقع  وقد  عاًما،   2٥ و   18 بني 
مقارنًة  والفواكه  للخ�شار  ا�شتهالٍك  كمية  باأقّل  لرتباطها  نظًرا 
ببقية الفئات العمرية، ف�شاًل عن اأنها معر�شٌة ب�شكٍل كبرٍي مل�شاكل 

ال�شحة العقلية.

66% من امل�شاركني يف امل�شح كانوا من الإناث، و6٧% منهم كانوا 
ا�شتطالٍع  اإكمال  البي�شاء، وقد طلب منهم  الب�شرة  اأ�شحاب  من 
ح عاداتهم الغذائية ومنط حياتهم و�شحتهم  على الإنرتنت، يو�شّ
حياتهم،  يف  املتغرّيات  بع�س  حول  بياناٍت  قدموا  كما  العقلية، 

والقت�شادية  الجتماعية  واحلالة  الريا�شية  والتمارين  كالنوم 
واجلن�س والعرق..

ومع ال�شيطرة على املتغريات ال�شخ�شية وال�شحية لدى امل�شاركني، 
ظهر جلًيا وجود ارتباٍط مهمٍّ بني تناول الفواكه واخل�شار الطازجة 
اأو  العقلية، باملقارنة مع تناولها مطبوخًة  وارتفاع معّدل ال�شحة 

معلبًة اأو معاجلة.

�مل�شدر: جملة نقطة �لعلمية

دلل عقلك �أكرث ... لتتمتع ب�سحة �أكرب �إذ� كنت تبحث عن �سحٍة عقلّيٍة �أف�سل.. 
عليك باخل�سار و�لفو�كه �لطازجة
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كتبت لنا جان بيك 
اأعزاءنا القراء، اأهال بكم معي من جديد يف حوار وريبورتاج �شحفي 
م�شرحي  عمل  يف  ال�شوري  الفن  و�شناع  جنوم  من  نخبة  مع  �شيق 
عر�شها  مت  الأو�شط"،  "ال�شريك  م�شرحية  اإجتماعي،  كوميدي 
لعام 2018، يف مدينة دم�شق على  ال�شابع  ال�شهر  �شهرين من  منذ 
م�شرح راميتا وتعود ب�شوريا اإىل امل�شرح اخلا�س بعد انقطاعه لأعوام 
امل�شرحية  حلب.  حمافظة  يف  تعر�س  وحاليًا  العر�س  قيد  ومازالت 
اإخراج  "حممد املاغوط ومن  ماأخوذة عن ن�شو�س الكاتب الراحل 
ال�شوريني،  النجوم  من  نخبة  وبطولة  قهوجي"  "غزوان  الأ�شتاذ 
ال�شامي" و"اأريج  املفتي" و" داود  اجلراح" و" ليث  خري  "حممد 
تناق�س  ال�شاعدة.  ال�شابة  اجلديدة  الوجوه  من  خ�شور"،ونخبة 
الأزمة  بغ�شون  ا  خ�شو�شً والفنان  عموًما  الإن�شان  ق�شية  امل�شرحية 
"اأيام كندية" باأبطال و�شناع  األتقت جريدة  التي مرت بها �شوريا. 

العمل واأجرت هذا احلوار ال�شيق .

• خمرج �مل�سرحية غزو�ن قهوجي
ملاذ� �أخرتت ن�س من ن�شو�س �لكاتب "حممد �ملاغوط" ؟ 

لقد توقف امل�شرح اخلا�س يف �شورية منذ ع�شر �شنوات، وهو م�شرح 
ذو اإرث كبري عظيم ومن اأهم ممثليه م�شرح ال�شوك وفرقة ت�شرين 
ل الراحل "حممد املاغوط" اأحد اأهم اأعمدتها، لذا اأخرتنا  التي �شكَّ
الن�س للكاتب "حممد املاغوط" فهو يكتب اأدب ال�شارع ويحمل همَّ 
ال�شارع، لذا فاإن ع�شرنة وحتديث ن�شه ُتبقي على الن�س ذاته، لأن 
اأطراف ومفردات ال�شراع ما تزال هي ذاتها رغم انقالب امل�شاألة. 
للماغوط  مقالت  وجمموعة  "املهرج"  بعنوان  ن�س  اإعداد  اأعدنا 
وجمعنا بينها واأ�شفُت عليها من القليل واأطلقت على امل�شرحية ا�شم 

الأو�شط".  "ال�شريك 
كيف قامت فكرة مبادرة امل�شرحية بعد انقطاع طويل للعمل امل�شرحي 

يف �شوريا؟

من  الوطن  تعايف  على  كدليل  جمددًا  امل�شرح  اإىل  نرجع  اأن  اأحببنا 
احلرب، والعا�شمة " دم�شق" لبد اأن يكون فيها م�شرح ولأنه موؤ�ش�شة 
ر�شمية واحدة م�شوؤولة فقط وحدها عن مو�شوع امل�شرح يف �شوريا، 
ول اأريُد اأن اأقول اأنها حمتكرة للم�شرح، ولكنها تعمل باأ�شلوبها ومع 
اأ�شماء معينة، لذلك اأحببنا اأن نقوم بهذه املبادرة لنقول باأن امل�شرح 

اخلا�س عاد اإىل دم�شق، اأي اأن احلياة عادت اإىل دم�شق.

هل يتم عر�س �مل�شرحية يف دم�شق فقط؟
نحن اأنطلقنا من دم�شق يف بداية ال�شهر ال�شابع لهذا العام 2018، 

ولدينا خطة بعد الأول من �شبتمرب/اأيلول لعر�شها يف املحافظات، 
يف  �شوريا  لتمثيل  الأمد  طويلة  خطة  هناك  اأنَّه  وكما  "حلب"  مثل 
كندا  اأقول جلاليتنا يف  اأن  اأريد  امل�شرحية.  اخلارج من خالل هذه 

اطمئنوا الوطن بخري و�شعبه بخري وفنانيه بخري.

• �لنجم حممد خري �جلر�ح
كيف مت �إختيارك وتر�شيحك للم�شرحية ؟ 

يف احلقيقة عندما دعاين الأ�شتاذ "غزوان قهوجي" لأن�شم لفريق 
العر�س، كنت اأحاول منذ مدة اإعادة اإحياء امل�شرح ال�شعبي املت�شل 
اأوقفتنا  التي  الأزمة  مع  ذلك  تزامن  وقد  التذاكر،  و�شباك  بالنا�س 
الن�س  قراءة  وبعد  "غزوان" كثريًا،  لدعوة  حتم�شت  لذلك  كثريًا، 
ال�شخ�شية  اأكون  اأن  وعلى  العر�س،  على  ووافقت  اأكرث  اأحببته 

الرئي�شية يف امل�شرحية .

ماهو �نطباعك عن هذ� �لعر�س �مل�شرحي؟
واأعترب هذا  اأولدي و�شاأدافع عنه بكل قوة،  العر�س هو كواحٍد من 
العر�س من اأهم الأعمال امل�شرحية التي تعتمد على هذه النوعية من 
العرو�س املرتبطة باجلمهور العام ولي�س اجلمهور اخلا�س للم�شرح 

القومي اأو جمهور العرو�س اخلا�شة ال�شغرية. 

ماهودورك يف �مل�شرحية؟
الذي  املمثل  �شخ�شية  خالل  من  اأ�شا�شي  ب�شكل  العر�س  اأقود  اأنا 
ميكن اأن نطلق عليه ا�شم امل�شخ�شاتي الأ�شا�شي يف العر�س، والذي 
ال�شخ�شية  بحق  م�شتهجنة  باأفعال  يقوم  لأنه  باملهرج  و�شفه  ميكن 
التاريخية العربية التي تاأتي من التاريخ اإىل ع�شرنا احلايل، وتبداأ 
ال�شخ�شية  لهذه  يحدث  الذي  ما  نرى  ثم  واملحاكمة،  املحا�شبة  يف 

التاريخية. 

هل لك �أعمال �شابقة يف �مل�شرح؟
ال�شوريني،  "مونرتيال" عرو�شًا مع احتاد الطلبة  قدمت يف جامعة 
حيث قمنا بثالثة عرو�س هي "�شطيف" 911 )وهو رقم الإ�شعاف( 
مع النجمة "وفاء مو�شلي"، ويف ال�شنة التالية �شاركُت بعر�س ا�شمه 
من  قندلفت" وجمموعة  "دمية  النجمة  مع  لين"،  اوف  "فاميلي 
ال�شباب،ويف ال�شنة الأخرية، قدمُت وحدي مع ال�شباب عر�شًا، كتب 
ال�شباب فيه مادة العر�س بحيث تنا�شب الطلبة واملجتمع العربي يف 
بعد  توقفنا  ا  ولكنَّ  ،2010-2009-2008 اأعوام  يف  ذلك  كان  كندا. 
الأحداث يف �شوريا، و�شتكون لنا قريبًا م�شاريع يف كندا باإذن اهلل.

حتياتي للجميع. 

• �لنجم ليث �ملفتي
كيف مت �إختيارك للم�شرحية ؟ 

والتي  قهوجي"  "غزوان  امل�شرحي  املخرج  قبل  من  اإختياري  مت 
احلافز  هو  ال�شغف  وكان  ال�شداقة  من  طويلة  �شنوات  جمعتنا 
طريق  اجلمهورعن  �شرائح  لكل  يقدم  م�شرحي  بعمل  للقيام  الهام 
الكوميديا والرتجيديا، فبداية امل�شرحية هي كوميدية ب�شكل كبري، 

ولكن النهاية تراجيدية. 

�لعمل  عن  و�إنطباعك  �مل�شرحية  يف  دورك  عن  لنا  حتدث 
ب�شكل عام؟

�شخ�شيتي يف امل�شرحية، هي ال�شخ�شية الوحيدة الغريهزلية، فجميع 
ال�شخ�شيات امل�شاركة يف العمل تتخللها حلظات من الكوميديا، وامنا 
الع�شر احلايل،  التاريخ اىل  القادمة من  الوحيدة  ال�شخ�شية  هذه 
من  والتي  للم�شرحية  الفرعية  �شماء  الأ  اأحد  قري�س" وهي  "�شقر 
املفرو�س اأن تقوم هذه ال�شخ�شية بتقييم وحماكمة الذي يحدث يف 
فيها جرعة  ال�شخ�شية  اإ�شالح.  بعملية  تقوم  باأن  وترغب  احلا�شر 
الداخلي  بالر�شى  اأ�شعر  فاأنا  يل  وبالن�شبة  عالية،  وح�شية  اإن�شانية 
من  عدد  لأكرب  ت�شل  اأن  واأمتنى  امل�شرحية  هذه  جتاه  وال�شالم 
اجلمهور العربي، وحماولت �شاعية لعمل �شيء حقيقي بعد الإنقطاع 

الطويل للبلد حلالة الفن.اأمتنى اأن تنال امل�شرحية الر�شى. 

• �لفنان د�ود �ل�سامي
كيف مت تر�شيحك للم�شرحية؟

يف البداية فر�شة �شعيدة واأنا �شعيد لهذا اللقاء معكم جلريدة ة اأيام 
العمل، كان  تنال اعجابكم.اأما تر�شيحي لطاقم  كندية، وان �شاهلل 
من قبل بع�س الزمالء مند �شهرين من قبل بداية العر�س، وفعاًل 

ًبعد الإن�شمام قمنا باإجراء الربوفات والتح�شري للم�شرحية.

ماهو دورك بامل�شرحية و�نطباعك عن �مل�شرحية ؟
يف احلقيقة اأقدم ثالث اأدوار يف امل�شرحية تتوزع مابني الف�شل الأول 
القهوة يف  �شاحب  دور  ولون خمتلف،  �شخ�شية  دور  ولكل  والثاين، 
البداية، ودور الدحام يف الف�شل الثاين، ودور ال�شفري الآ�شباين يف 
وللتعامل  العمل  هذا  يف  مل�شاركتي  جدًا  �شعيد  انا  امل�شرحية.  نهاية 
" والأ�شتاذ  "حممد خري  الأ�شتاذ  " وزمالئي  "غزوان  الأ�شتاذ  مع 
بالن�شبة  امل�شرحية جتربة جديدة  العمل. هذه  "ليث" وبقية زمالء 
امل�شرحية  تنال  اأن  امتنى   . الفنية.  حياتي  يف  وهامة  وظريفة  يل 

الإ�شتح�شان وحتياتي للجميع. 

م�سرحية كوميدية �إجتماعية حتي �لروح �لفنية 
�مل�سرحية �خلا�سة يف دم�سق

 �ل�سريك �الأو�سط
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قد تبدو امل�شروبات الغازية لذيذة ومنع�شة، خا�شة يف الأيام ال�شيفية، 
ولكن حمتواها ي�شري اإىل وجود خماطر �شحية ت�شمل الأ�شنان والعظام 

والبدانة، مما يدفعك للتفكري مرات عدة قبل تناولها.
اأك�شيد  ثاين  وغاز  املاء  مكونات،  اأربعة  من  الغازي  امل�شروب  يتكون 
امل�شروب  يجعل  ما  وهذا  ال�شغط،  حتت  فيه  يذاب  الذي  الكربون 
الأ�شبارتام،  اأو  الفركتوز  �شراب  اأو  كال�شكر  حتلية  ومادة  فوارًا 
خالية  الغازية  امل�شروبات  اأن  يعني  ونكهات، مما  مللونات  بالإ�شافة 
اأية قيمة غذائية، فهي خالية من الفيتامينات وغنية بالأ�شباغ  من 
والنكهات ال�شناعية، وهي ل تعطينا �شوى ال�شكر الذي يزيد خمزون 

ال�شخ�س من الطاقة من دون اأن ي�شبعه.
تبداأ الرحلة مع ال�شجل التاريخي لهذه امل�شروبات يف وقت مبكر من 
بري�شتلي  جوزيف  الربيطاين  اكت�شف  حينما  ع�شر،  الثامن  القرن 
الكربون  اأك�شيد  ثاين  مع  املاء  غر�س  و�شيلة  الأك�شجني(  )مكت�شف 
الغازية  املياه  �شناعة  ظهور  يف  �شاعد  ثم  ومن   ،1٧6٧ عام  وذلك 
ة ملجموعة خمتلفة من العلل، على �شبيل  ج لها باعتبارها معاجلجِ ورَوّ

املثال كانت مياه ال�شودا تو�شف باأنها عالج لل�شمنة.
عام  تاأ�ش�شت  حيث  الغازية؛  امل�شروبات  اأقدم  هي  �شويب�س  وتعترب 
اإىل  الفكرة  وت�شربت  �شويب،  جوهان  ل�شاحبها  جينيف  يف   1٧83
ال�شيدلين  ابتكر  فقد  للمناف�شة،  حماًل  لت�شبح  ال�شيدليات 
وال�شابط ال�شابق يف اجلي�س الكونفدرايل الأمريكي، جون بيمربتون 
الكوكا  نبيذ  من  للكحول  بدياًل   1886 عام  املورفني  على  املدمن 
حمتويا علي الكوكايني والكافيني و�شمي كوكاكول، معلنًا اأنه امل�شروب 
املعالج لل�شداع وينع�س اجلهاز التنا�شلي، ومعاجلًا لإدمان املورفني، 
وكان يقف اأمام �شيدليته “جاكوب�س”، وهو يحمل اإبريقًا يعبئ منه 

زجاجات �شعر الواحدة ٥ �شنتات.
ثم ظهر مناف�شًا للكوكاكول م�شروب غازي ابتكره ال�شيدلين كاليب 
برادهام عام 1898 للم�شاعدة على اله�شم وتعزيز الطاقة، ويبدو اأن 
مكوَنيه الرئي�شيني – مادة البيب�شني )اإنزمي ه�شمي( والكول – هما 

ال�شبب وراء ت�شميته بيب�شي كول، ويف عام 1929 اأطلق رجل الأعمال 
ت�شارلز اإل جريج م�شروبًا غازيًا جديدًا �شماه “�شودا حام�س الليمون 
بالليثيوم”، وذلك لحتوائه على �شرتات الليثيوم )ي�شتخدم اإىل الآن 
الأمل  من  )تخل�س  �شعار  ت�شويقه  يف  وا�شتخدم  اجلنون(،  عالج  يف 
اأما  اأب”،  اإىل” �شفن  بعد  فيما  امل�شروب  ا�شم  تغري  ثم  وال�شيق(، 
م�شروب الفانتا فكان اخرتاعه من ن�شيب اأملانيا النازية عام 194٧ 

للتغلب على احلظر املفرو�س عليها من جانب قوات احللفاء.
القرن  الأربعينات من  اإىل م�شر يف  الغازية  امل�شروبات  كان دخول 
املا�شي ودارت معركة كان اأطرافها رجال الأعمال واأقطابًا �شيا�شيني 
ورجال الدين، فكانت فتوي ال�شيخ �شيد قطب، ع�شو جماعة الإخوان 
ُت�شتخرج  التي  البيب�شني  مادة  علي  لحتوائها  كول  بيب�شي  بتحرمي 
من اأمعاء اخلنازير، وقد اكت�شبت الفتوى ُبعدًا �شيا�شيًا بتبني اأحمد 
ح�شني زعيم حزب م�شر الفتاة لها، فيما خرجت فتوى مفتي الديار 
طيب  �شراب  البيب�شي  باأن  خملوف  ح�شنني  ال�شيخ  اآنذاك  امل�شرية 
حالل!!! وهو ما اأكده ع�شو هيئة كبار العلماء بالأزهر ال�شيخ حممود 
�شلتوت ب�شفته ع�شوًا يف جلنة الفتوى بالأزهر ال�شريف عام 19٥1.
هذه الفتاوي العبثية تنقلنا ايل م�شاهد مماثلة  من العقد الول من 
احمد  ال�شافعي  الفقيه  افتي  حينما  مب�شر  ع�شر  ال�شاد�س  القرن 
بن عبد احلق ال�شنباطي  بحرمة �شرب القهوة فاأجتمع املت�شددون 
واغلقوا احلانات وهدموا كوانني القهوة وك�شروا اأنيتها ومع ت�شاعد 
احلنفي  اليا�س  بن  حممد  ال�شيخ  م�شر  قا�شي  تدخل  امل�شهد  حدة 
و�شنع القهوة يف منزله لختبار تاأثريها واثبات انها غري م�شكره!!.
تتوقف  القهوة وحملليها مل  املعركة بني حمرمي  ان  الوا�شح  ان  ال 
مما  وجرحي!!  قتلي  عن  القهوة   معارك  وا�شفرت  احلد  هذا  عند 
املفتي  والذي عزل  الثاين  مراد  العثماين  ال�شلطان  تدخل  ا�شتدعي 
الذي حرم القهوة وعني مكانه من حللها!!! .ولننا اأمم ل تتعلم من 
تاريخها فقد بقي دور رجل الدين الذي يحلل ويحرم ويجرب دون 

�شند علمي حتي يومنا هذا !!!...وللحديث بقية

مقاالت

دعوة �إىل �ل�سالم
والقتال  الدمار  لوقف  ندعوكم  لل�شالم،  ندعوكم  العامل  قادة  يا 
الأطفال،  ماليني  واإنقاذ  احلروب  ويالت  لوقف  والدماء،  والنزيف 
والفقر  اخلوف  لقتل  والأمان،  املحبة  لن�شر  ال�شيا�شي،  العنف  لنبذ 
واجلوع، لوقف اإنتاج اأ�شلحة الدمار ال�شامل، لوقف املاآ�شي الب�شرية 

واإنقاذ الأجيال املقبلة، ور�شم الب�شمة على ال�شفاه.

جميع  اإليه  ت�شعى  التي  الأهداف  اأ�شمى  هو  الذي  لل�شالم  ندعوكم 
لتقدم  اأ�شا�شي  مطلب  فهو  اإن�شان،  كل  وغاية  ال�شماوية،  ال�شرائع 
الإن�شان  اإحرتام  فناآمل  كرمية،  طبيعية  حياة  وملمار�شة  ال�شعوب، 
التي  النتهاكات  ووقف  معاناته،  من  والتخفيف  حياته،  وحماية 
والتهجري  والديني  العن�شري  ال�شطهاد  ووقف  حقه،  يف  متار�س 

الق�شري، ومد يد العون لعودة الالجئني وامل�شردين.

دعوة اإىل حوار احل�شارات والثقافات وتعزيز التنوع الثقايف، واإحياء 
وقبول  الآخر  مع  العي�س  فرف�س  الآخر،  وقبول  الديني  الت�شامح 
والتفرقة  الكراهية  من  م�شتنقعات  يف  جمتمعاتنا  اأغرق  املختلف 
�شعوبنا  بها  تغت�شل  التي  الدم  �شاللت  اإىل  اأو�شلنا  ما  والعن�شرية، 
لدى  مبا  ح�شارة  ُت�شلم  ان  معناه  لي�س  احل�شارات  وحوار  يوميًا، 
احل�شارات،  بني  اخلالفية  الق�شايا  بحث  بل  الآخرى  احل�شارة 
للتعاي�س  الو�شيلة الف�شلى  الب�شر، فاحلوار هو  لتقليل امل�شافات بني 

بني الأمم ون�شر ال�شالم وتعزيز الإ�شتقرار. 

اآمنة ل يتحكم فيها �شيا�شيات كربى جائرة اعتادت  ناأمل يف حياة 
ال�شالح  م�شانع  اأ�شحاب  فيها  يتحكم  ول  والهيمنة،  الت�شلط 
تتوقف  العامل حتى ل  ا�شتقرار دول  يريدون  الذين ل  الب�شر  وجتار 
م�شانعهم عن الدوران، تلك التجارة الهائلة التي ت�شري التقديرات 
باأن املبالغ التي تنفق ل�شراء الأ�شلحة حول العامل ترتواح بني تريليون 
ون�شف واثنني تريليون دولر �شنويًا، فهي تدر باملليارات للمتعاملني 
فيها، لي�س هذا فح�شب بل اأن اقت�شاد بع�س الدول قائم على هذه 

ال�شناعة ب�شكل رئي�شي. 

والعجيب اأن الدول النامية والفقرية هي امل�شتورد الأكرب لل�شالح يف 
العامل، وجتارة ال�شالح ل تزال هي ال�شبب الرئي�شي للفقر يف العامل 
الق�شاء  ت�شتطيع  عامليًا  ال�شالح  �شراء  على  تدفع  التي  املبالغ  لأن 
على الفقر، وت�شري التقديرات باأن ما يقرب من 90 % من ال�شحايا 
الن�شاء  من  ومعظمهم  املدنيني،  من  املعا�شرة  ال�شراعات  يف 

والأطفال.

مل يبق من ال�شالم غري يوم ال�شالم العاملي الذي يحتفل به العامل 
العامة  اجلمعية  اأعلنته  قرار  مبوجب  عام  كل  من  �شبتمرب   21 يوم 
ال�شالم  ثقافة  تعزيز مفهوم  اأجل  املتحدة عام 1981م، من  لالأمم 
بني الدول، فال�شالم هو الأ�شل يف العالقة بني النا�س بينما احلرب 
هي حالة ا�شتثنائية، لكن اليوم يف جمتمعاتنا التي مزقتها احلروب 
اأ�شبح ال�شالم هو ال�شتثنائي، فبلوغ ال�شالم يحتاج اإىل تزكية النف�س 
اأبدًا، لعن اهلل العن�شرية  وطهارة الروح، ال�شالم �شحكة لن تزول 

والطائفية.

د.حممد فتحي عبد �لعال د. عمر �ل�شريف

رحلة مع

�مل�سروبات �لغازية

�جلزء �الول

Your Success
 is Our Business 

Your Next Ad Could Be Here !

اأعزائي القراء! كيف احلال؟ يف مقالة هذا العدد �شاعطيكم بع�س الن�شائح لتعزيز الثقة 
معظم  يف  تفيد  واجلراأة  امل�شتمر  التدريب  املختلفة.  الجتماعية  اللقاءات  اثناء  بالنف�س 
املواقف ول تياأ�شوا اإن �شعرمت بالرتباك لنه باإمكانكم اأن تتعلموا ال�شباحة من جديد اإن 

جتراأمت على قبول التحدي. 
1- البت�شامـــة هي اأجمل ما على الوجـــوه. تعطينا البت�شامة القـــوة وال�شعادة لدرجة اأنها 

تلفـــت الأنظـــار. حافظـــوا على ابت�شاماتكم ول تبالـــوا مبزاجكم املتعكر هذا ال�شبـــاح اأو حقيقة اأنكم مل ت�شربوا القهـــوة قبل لقاء النا�س. 
البت�شامـــة ثـــم البت�شامة هي مفتاح النجاح والثقة! 2- ركزوا نظراتكم عندما تكلمـــون اأي اأحد ول ت�شردوا بنظراتكم اىل الف�شاء. العني 
مغرفـــة الـــكالم وهي التي تطمئن النا�ـــس وت�شعرهم باهتمامكم. لكن انتبهـــوا! تركيز النظر ل يعني التحديـــق امل�شتمر بل يعني احل�شور 
الفعـــال والتجـــاوب واإظهار م�شاعركم ب�شدق.  3- اختـــاروا املالب�س التي متنحكم الثقة وال�شعادة. اختـــاروا املالب�س التي تليق باملنا�شبة 
املق�شـــودة وجملوهـــا بالبت�شامـــة واخلطوات الواثقـــة. اإن كان اختيار اللبا�س ي�شعركم بالثقـــة فلم ل! لكن انتبهـــوا! ل تختاروا مالب�شكم 

بع�شوائية لأن لكل مقام مقال.
4- كن اأنت ترى الوجود جميال! ابت�شموا بطبيعية وام�شوا خطوات واثقة وكونوا حا�شرين يف حلظاتكم لكي تذكروها دائما ول �شيء ياأتي 

من دون تعب. اظهروا الهتمام لكن ل تبالغوا يف ردود افعالكم. تكلموا الالزم ولي�س ملجرد الكالم. كن اأنت ترى العامل باألوان جميلة.

�لثقة بالنف�ص..كيف تك�شب ثقتك بنف�شك؟ 

جنى طيفور 
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جتاهل  ميكن  ل  تاريخها،  عن  باحلديث  املغرتبني.  وطن  كندا 
ح�شب  الأر�س.  بقاع  �شتى  من  قدموا  قد  كلهم  قاطنيها  اأن  حقيقة 
لهجر  ا�شطروا  )من  الالجئني  ن�شبة  الهجرة،  وزارة  اإح�شائيات 
بالدهم ق�شرًا( ل يتجاوز اإل 1٥% من عدد املهاجرين يف كل عام، 
)اأ�شحاب  املخت�شني  من  هم  املهاجرين  من  العظمى  الن�شبة  واأن 
ال�شهادات( من فئة العمالة املاهرة، وهوؤلء ي�شكلون 4٥%، يليها فئة 
مل �شمل الأ�شرة )الآباء والأبناء والأزواج ممن تنطبق عليهم معايري 
القبول( ثم رجال الأعمال وامل�شتثمرين.  اإذًا فالأغلبية العظمى من 

املهاجرين يطلبون القدوم اإىل هذه البالد طوعًا.

يف كندا املعا�شرة العالقات بني الإفراد مبنية على امل�شاواة واحرتام 
تتوجه  العدل،  عن  باحلديث  والعدل.  الفر�س  وتكافوؤ  الختالف 
امل�شاعدات الجتماعية )من مال وعلم وم�شاعدة يف جمال  برامج 
الدعم-  اإىل  بحاجة  هم  الذين  لهوؤلء  خا�شة  العمل(  عن  البحث 
احرتام  عن  باحلديث  املجتمع.  يف  حظًا  والأقل  الأفقر  الفئة  يعني 
الختالف، اأ�شرب لكم مثاًل من املدار�س حيث ل يتعامل املدر�شون 
واملوجهون مع الأطفال على مبداأ املقارنة والتناف�س فيما بينهم ولكن 
على مبداأ اأن كل طفل فريد عن غريه بح�شب �شخ�شيته وميوله التي 
فطر عليها. واأكرث من ذلك، واجب على اجلهاز التعليمي بالتعاون 
العمل  اأهمية  على  وتوعيتها  وتطويرها  امليول  هذه  تنمية  الأهل  مع 
اجلماعي يف كل امليادين. ل يوجد عالمات لالمتحانات باعتبارها 
– متو�شط-  م�شتويات )جيد  ولكن  التالميذ  بني  للمقارنة  م�شدر 
�شعيف( يناق�شها املدر�س اأو املدر�شة مع اأهل التلميذ كل على حده 

تفاديًا لالإحراج. تطبق هذه املبادئ على الأفراد منذ ال�شغر لإن�شاء 
اأجيال واعية تخدم الوطن باأمانة.

الدميقراطية اأي�شًا من القيم التي اأع�شقها يف بلدي اجلديد. ي�شتطيع 
عدم  ب�شرط  بحرية  ال�شخ�شية  قناعاتهم  عن  التحدث  الأفراد  كل 
التعدي على حدود الآخرين. كذلك فاإن كندا بلد متعدد الثقافات، 
و�شيا�شته احلكيمة تقر باحتفاظ املهاجرين بثقافاتهم الأم وت�شجعهم 
اأو  بالعلم  اإما  الوا�شع  جمتمعها  يف  النخراط  على  الوقت  نف�س  يف 
الذي  الوقت  باحرتام. يف  الأخرى  الثقافات  بكل  والمتزاج  بالعمل 
باأين وجدت  اأقر  بكل احلب عن ميزات وطني اجلديد،  لكم  اأ�شرد 
فيه �شروخًا ل اأ�شتطيع تقبلها والتعاي�س معها. فال يوجد يف قامو�شها 
احلايل ما يتطابق عن تعريفنا يف جمتمعاتنا للعيب واحلرام، على 
 - العامل  بلدان  كل  من  كغريها  كندا-  يف  يوجد  وقد  املثال.  �شبيل 
بع�س العن�شرية جتاه بع�س الأعراق والأديان ومنها الإ�شالم لكنه 
بحياد  بلد.  �شيا�شة  اأو  عام  �شعيد  على  ولي�س  اأفراد  �شعيد  على 
اأ�شاألكم: األي�س يف بالدنا العربية والإ�شالمية عن�شرية؟ األ ي�شتعلي 
اأهل املدن على اأهل القرى وعلى النازحني؟ األي�س الفل�شطيني املهجر 
"وطنه العربي"؟ هل نوؤمن نحن العرب  ق�شرًا عن اأر�شه غريبًا يف 
امل�شلمون وامل�شيحيون واليهود منا باأننا مت�شاوون؟ األ ي�شتعلي بع�شنا 
على بع�س ب�شبب مقارنات ومفا�شالت �شخيفة كالغنى والفقر؟  األ 

يوجد يف كندا نف�شها كثري من امل�شلمني املتطرفني اجلاحدين؟ 

كل  باأن  معلوف  اأمني  الكاتب  ي�شرح  القاتلة،  الهويات  كتابه  يف 
اإن�شان يف اأي مكان كان يتعر�س لال�شطهاد والإ�شاءة اأو الإهانة اأو 

ال�شتهزاء ب�شبب دينه اأو لون ب�شرته اأو لكنته اأو فقره فهو ل ين�شى 
انتماء واحد من هذه النتماءات  اأن ينتهك  هذه الإ�شاءات. ويكفي 
اأن  قبل  املرء  اأن  اأي�شًا  الكاتب  يو�شح  كيانه.  بكل  الإن�شان  لينفعل 
اأن يحط به الرحال يف بلد ما  ي�شبح مهاجرًا، يكون مغرتبًا، وقبل 
بها جتاه  التي يحتفظ  وامل�شاعر  اآخر،  بلد  ملغادرة  ا�شطر  قد  يكون 
الأر�س التي فارقها لي�شت ب�شيطة. فاإذا كان قد رحل، فذلك لأ�شياء 
رف�شها، كالقمع والت�شيب الأمني والفقر وانعدام الفر�س. وكثريًا ما 
يرافق هذا الرف�س ال�شعور بالذنب ب�شبب الأهل الذين ي�شعر املرء 
الذكريات  من  والكثري  فيه  ترعرع  الذي  والبيت  عنهم،  تخلى  اأنه 
اأو  اللغة  جذور  قوية،  تبقى  التي  اجلذور  ب�شبب  وكذلك  اجلميلة. 
الدين. وكذلك القول بالن�شبة اإىل املو�شيقى ورفاق الطفولة والأعياد 

والطعام.

يتبع يف �لعدد �لقادم ...

هدى �لبني

بو�بة �إىل عو�مل، وطني
�جلزء �لثالث ع�سر

متيزت �شوارع مدينة دم�شق باأنها م�شتقيمة وقد ا�شتمدت هذه ال�شمة 
من الع�شور الرومانية املكونة من �شوارع رئي�شية تتفرع عنها �شوارع 
فرعية واأزقة ودخالت، تقع على جوانبها البيوت واملحالت واملن�شاآت 
ال�شبكة فروع  العامة، كامل�شاجد واملدار�س واخلانات؛ ويخرتق هذه 
بردى من مياه القنوات وبانيا�س وتورا ويزيد وذلك ل�شد حاجة املدينة 
اأر�شية هذه ال�شوارع فكانت ترابية، وقليل منها كان  اأما  من املياه؛ 
الأر�شفة كما كانت خالية  مر�شوفًا باحلجارة ومعظمها خالية من 
الأمطار وف�شالت احلمامات  املياه، حيث كانت مياه  من م�شارف 
واملاء املالح جتري يف كهاريز خا�شة اإىل خندق قلعة دم�شق ومنه اإىل 
نهر بردى؛ اأما جدران املباين التي كانت تطل على ال�شوارع والأزقة 
فكانت غالبًا من اللنب املجفف باأ�شعة ال�شم�س ومطلية بالطني، ويف 
ال�شتاء كانت ال�شوارع ت�شبح كامل�شتنقعات ب�شبب ان�شالخ هذا الطني 
يتحول  املرتاكم  الطني  كان  ال�شيف  اأما يف  والثلوج،  الأمطار  بفعل 
اإىل غبار تثريه اأقدام الدواب، لهذا وجد يف دم�شق الر�شا�شون الذين 
اإثارة الغبار، حيث كان  يقومون بر�س ال�شوارع والأ�شواق باملياه ملنع 
الر�شا�س يحمل قربة مملوءة باملاء من اأحد ال�شبالن القريبة ليقوم 

بر�س ال�شارع مرة اأو مرتني يف اليوم.

الذي  الطويل  ال�شارع  اأ�شوارها  �شمن  دم�شق  �شوارع  اأ�شهر  وكان 
اإىل  باب اجلابية  اإىل غربها ممتدًا من  �شرقها  املدينة من  يخرتق 
اإل  الرومان،  اأيام  اإىل  اأ�شوله  يف  ال�شارع  هذا  ويعود  �شرقي،  باب 
اأنه قد طراأ عليه بع�س التغيري وت�شوهت ا�شتقامته مع الزمن بفعل 
اندفاع بع�س البيوت امل�شتجدة على جانبيه؛ وهناك �شارع اآخر اأقامه 
الوايل العثماين حممد با�شا العظم وهو من ال�شوارع الرئي�شية، وقد 
م�شجد  عند  اجلنوب  من  القلعة  باجتاه  داره  من  بالقرب  يقع  كان 

الأحمدية؛ كما يوجد �شارع ثالث ي�شل بني باب ال�شغري والبزورية 
ال�شارع  اإىل  اإ�شافة  املناخلية،  اإىل  الربيد  باب  من  اآخر  �شارع  ثم 
لطريق  م�شايرة  لي�شتمر  وال�شنانية  الدروي�شية  بني  ما  ي�شل  الذي 
احلج بدءًا من باب اجلابية اإىل بوابة اهلل، ويطلق عليه ا�شم ال�شارع 
ال�شلطاين؛ ومعظم هذه ال�شوارع كانت غري م�شاءة لياًل واإمنا تتم 
اإ�شاءتها فقط  يف املنا�شبات الر�شمية والدينية، واإذا ما ا�شطر اأحد 
اإىل التجول يف ال�شوارع لياًل فعليه اأن يحمل يف اإحدى يديه فانو�شًا؛ 
ل  اأي �شخ�س  القب�س على  يلقون  كان احلرا�س  الأحيان  بع�س  ويف 
يحمل فانو�شًا بيده، وكان احلرا�س يركزون اهتمامهم على احلوانيت 

واخلانات واملخازن خمافة اقتحامها من قبل الل�شو�س. 

�سو�رع مدينة دم�سق و�أزقتها

بقلم �لباحثة �ملهند�شة: هال ق�شق�س
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الإ�شالمية هو درا�شة تف�شل  الد�شتورية يف احل�شارة  الأزمة  كتاب 
ما حدث من  تناق�شات بني القيم الإ�شالمية وبني الواقع التاريخي 
الإمرباطوري الذي عا�شه امل�شلمون �شيا�شيا واأدى لكثري من التبعات 
املفارقة  اليوم. هذه  نتائجها  حتى  يعانون  زالوا  التي ل  وال�شلبيات 
واأعباء  الن�شو�س  بني  دائم  وتوتر  ال�شرعية  على  �شراع  عنها  نتج 
الواقع املختلف عن تلك الن�شو�س واأنتجت اأي�شا ت�شاوؤم م�شمر عرب 
القرون وتاأثري �شلبي على الوعي بالذات والعالقة بالغري. باخت�شار 

هي درا�شة عن اأزمة ح�شارة كاملة. 

"التاأمر  بني  ويفرق  والأفكار  التعريفات  بع�س  ب�شرد  الكتاب  يبداأ 
ال�شعب يف حكامهم واختيارهم وم�شاركتهم  يف الأمري" وهو حتكم 
وحما�شبتهم وعزلهم وهذا ما يفرت�س اأن يكون الو�شع الطبيعي وبني 
يكون  اأن  وينبغي  الغري طبيعي  الو�شع  اإمرة" وهو  "التاأمر عن غري 
ا�شتثنائيا يف حالت  طارئة فقط. لكن الذي ح�شل منذ 1400 عام 
وا�شتمر يف احل�شول هو اأن بع�س الفقهاء ولأ�شباب كانت مربرة ثم 
فقدت تربيرها �شحوا ب�شرعية  "التاأمر يف الأمري" يف �شبيل احلفاظ 
على وحدة الأمة ثم تبعهم علماء  تورطوا يف ت�شريع ال�شتبداد والقهر 
ون�شح  طاعة  من  �شرعية  حقوق  ال�شرعية  غري  ال�شلطة  ومنحوا 
ون�شرة ب�شبب ارتفاع اخلوف من فقد الوحدة وحتوله لهاج�س. بعد 
ا�شتمرار هذه الهواج�س والت�شحيات بال�شرعية ال�شيا�شية يف �شبيل 
كانت  ال�شنني  ملئات  نية(  بح�شن  البداية  يف  متت  )التي  امل�شلحة 
النتيجة اأن �شاع املبداأ وامل�شلحة وخ�شر اجلميع ال�شرعية والوحدة 
وتطورت لدى ال�شعوب القابلية لال�شتعمار كما يقول بن نبي اأوح�شل 
املوت الطبيعي كما ذكر هيغل  " ال�شعب ل ميكن اأن ميوت ميتة عنيفة 

اإل عندما ميوت يف ذاته ميتة طبيعية ". ينتقل الكاتب لقيم البناء 
ال�شيا�شي كالعدل الذي يتفرع منه احلرية وامل�شاواة وذكر ال�شورى 
بالأمانة  امل�شروطة  والطاعة  ال�شيا�شية  القيم  كاأم  )الدميقراطية( 
هوبز  توما�س  بني  وقارن  ال�شيا�شي.  الأداء  مبادئ  �شرح  ثم  والعدل 
الفرعونية  للهرمية  تطرق  ثم  الب�شرية  النف�س  حتليالت  يف  ورو�شو 
الديكتاتور  – جنود  والتجار  املال   - �شيا�شية  ديكتاتور– بطانة   (
اأن مبادئ الإ�شالم ترف�س هذه الهرمية  اإعالم( وكيف  – مرتزقة 
وتعترب اأ�شال اأن الأمري اأو الرئي�س هو اأجري ال�شعب لكن عرب القرون 

فر�س امللوك اأنف�شهم فوق القانون.

الدين  عن  النظر  بغ�س  ال�شيا�شية  امل�شاواة  على  ويدلل  يوؤكد  كما 
واجلن�س والعرق يف الدولة العقارية ويذكر اأن الفرتة الإمرباطورية 
خا�شة  املجاورة  وامللكيات  الفار�شية  بالثقافة  الكبري   والتاأثر 
كما  لل�شيا�شة  عملي  كدليل  اتخاذه  مت  اأرد�شري  )عهد  ال�شا�شانية 
ذكرت درا�شة لليون�شكو ودلئل من كتابات تلك الفرتة( كل هذا خلق 
تفرقة وعدم م�شاواة ودخلت قيم قهرية ك�شروية ووثنية �شيا�شية مما 

لي�س له اأ�شل يف املبادئ والقيم الإ�شالمية الأ�شا�شية.

البناء  على  ي�شغط  ال�شيا�شي  الطغيان  اأن  ذكر  املميزة  النقاط  من 
الدافعة.  روحه  ويفقد  الزمن  وينهار عرب  يت�شدع  الجتماعي حتى 
الجتماعية  الفو�شى  عباءة  من  يخرج  ال�شيا�شي  ال�شتبداد  واأن 

وتخرج الفو�شى الجتماعية من عباءة ال�شتبداد ال�شيا�شي. 

اخلامتة  ت�شرح عن الثورات التي ح�شلت خالل الثالث قرون ال�شابقة 
)اإجنليزية – فرن�شية – اأمريكية( واأوجه ال�شبه بينها وبني الربيع 
العربي وراأي مفكرين مثل فوكوياما، مايكل ريت�شارد وكرين برينتون 

الأزمة  هذه  من  اخلروج  اأن  وكيف  نبي  وبن  والكواكبي  وال�شنهوري 
يكون بالثورة على ال�شتبداد ورف�س كل ما ثبتته تلك المرباطوريات 
من قيم فا�شدة  وقد بداأ هذا بالربيع العربي الذي جوهره هو طموح 
من  املزيد  اأراء  حتليل  ذلك  يلي  واحلرية.  للعدل  الإن�شانية  الإرادة 
املفكرين والكالم عن الد�شاتري احلديثة ومرجعياتها التي هي نتيجة 
مطالب �شعبية والتاأكيد على اأن حكم ال�شعب الدميقراطي ال�شالح 
نتيجته العدل واأي طريق ا�شتخرج بها العدل فهي من الدين ولي�شت 
خمالفة له. اأما بالن�شبة للخروج من الأزمة فيتلخ�س باخلروج من 
فقه ال�شرورات وهواج�س اخلوف من الفتنة اإىل املبداأ والثورة وحتويل 
عودة  ول  معا�شرة  د�شتورية  واإجراءات  ملوؤ�ش�شات  الأ�شلية  القيم 
لال�شتبداد فعربة التاريخ تدل اأن ال�شتبداد لي�س اأخف ال�شررين بل 
هو اأ�شل الفتنة وجذرها و�شببها وهو حرب اأهلية موؤجلة فالواجب هو 

نفي الياأ�س وتعزيز الأمل والإيجابية والعمل امل�شتمر. 

حممود �جل�شري

خال�سة كتاب �الأزمة �لد�ستورية

عدد الطالب الذين يت�شربون من التعليم يف كندا 40 األفا كل عام

ي�شل  تعليمهم  من  التا�شعه  ال�شنه  اإمتام  قبل  املت�شربني  الطالب 
اىل الثلث 

الدخل املادي لالإن�شان الغري متعلم ) واملق�شود بالغري متعلم هو 
قادًرا على  لو كان  الثانوية واجلامعية حتى  للمرحلة  الغري مكمل 

القراءه والكتابه ( 

مقابل كل ٧٥ دولرا يح�شل عليها الغري متعلم يكون دخل متعلم 
اأمت املرحلة الثانوية هو 110 دولرات 

املتو�شط  على  فدخله  اجلامعي  تعليمه  اأمت  الذي  الن�شان  اما 
ومقارنة مبا ورد �شابقا هو 1٧1دولرا .  

ومدير  �شاحب  احمد  افتخار  ال�شتاذ  بها  اأفادنا  املعلومات  هذه 
معلومات  وهي  والريا�شيات  الجنليزية  اللغة  علوم  اأكادميية 

من�شوره بح�شب درا�شات موثقه .  

وبالعودة اىل �شلب مو�شوع تعليم اولدنا لنتذكر مايلي 

بالآمال  يحفل  وذهنه  اجلديد  البلد  اىل  اجلديد  املهاجر  ي�شل  
العري�شه مل�شتقبله وم�شتقبل اأولده ولكنه �شرعان ما ين�شغل باأمور 
حياته وتدبري لقمة العي�س لفراد اأ�شرته، وي�شعد الكثريون مبناخ 
يف  عليه  يتعودوا  مل  �شيء  وهو  ن  القانو  امام  وامل�شاواه  احلريه 

بالدهم التي اأتو منها ولكن . 

للم�شتقبل  للتخطيط  وقتا  الكثري  يجد  ل  الن�شغال  هذا  يف غمرة 
�شيفكرون  واإناثا  ذكورا  الأولد  ان  ويعتربون  لأولدهم  التعليمي 

واإعداد  التعليم  وان عملية  امل�شتقبل  امل�شتقبل حني يحني هذا  يف 
مع  ولكن  التعليمية   وال�شلطات  املدر�شه  م�شوءولية  هي  الطالب 
مرور ال�شنوات جند الوقت قد فات وان ابناءنا انغم�شو يف اجلوانب 
ال�شلبيه التي ل يخلو بلد منها ويفوت وقت الإ�شالح  وقد يوءدي 
الف�شل الدرا�شي اىل ت�شرب الطالب من الدرا�شة ب�شبب يا�شه من 

التفوق الالزم للحفاظ على روح الندفاع لديه .  

يف  الرتدي  من  ابناءنا  يقي  ما  اهم  من  هو  الدرا�شي  النجاح  ان 
جلة ال�شلبيات املذكوره وقد يتطلب المر ال�شتعانه بامل�شت�شارين 
الأهل  لفائدة  جمانا  املقاطعة  حكومة  توفرهم  الذين  التعليميني 
وحت�شني  الطالب  م�شلحة  فيه  مبا  التوجيه  وميكنهم  وابناءهم 
فر�س ا�شتمراريته يف العلم والتعلم والتفوق يف درا�شته للح�شول 
املناف�شه  عليها  ت�شتد  التي  اجلامعيه  الدرا�شة  يف  فر�شته  على 
الأكرب  بالفر�شة  يحظى   الذي  لالإن�شان  املميزة  ال�شمة  وتعترب 

للتوظيف وحتقيق الدخل وامل�شتقبل الالئقني.

  2020 كندا  ا�شم  حتت  التعليم  ا�شدرتها،وزارة  درا�شة  وتبني 
كمهارة  الجنليزيه  باللغه  والفهم  ال�شتيعاب  مع  القراءه  اهمية 
عاما   ع�شر  خم�شة  عمر  البالغني  الطالب  يحتاجها  ا�شا�شيه 
الدرا�شة  ومتابعة  اجلامعه  يف  مقعد  على  احل�شول  من  للتمكن 
العلوم  مثل  الخرى  املهارات  اغفال  بدون  التخرج  حتى  بنجاح 
والريا�شيات حيث اظهرت الدرا�شه ان الطالب الذين ح�شلو على 
معدلت متوا�شعه يف المتحان املرموز له ب )بيزا ( وهو خا�س 
بالطالب من بلدان غري كندا غالبا ما يت�شربون من اجلامعه يف 
ال�شنه الوىل م�شيعني فر�شتهم يف الدرا�شات العليا بينما يتمكن 

الطالب الكنديون واحلا�شلني على معدلت عالية يف القراءه من 
على  احلا�شلني  اقرانهم  على  �شعفا  ع�شرين  تزيد  ن�شبة  احراز 

املعدلت الدنيا.

يف  مولودين  الغري  الطالب  بني  انه  حقيقة  اغفال  ن�شتطيع  ول 
كمهاجرين  اهليهم  مع  او  للدرا�شه  وحدهم  وفدو   الذين  كندا 
من  با�شعاف  اعلى  ال�شيويني  الطالب  بني  التفوق  ن�شبة  كانت  
نعزو  ان  ن�شتطيع  ول  الو�شط  ال�شرق  من  القادمني  بني  ن�شبتها 
ذلك لتفوق ال�شريحه يف اللغه فمعظمهم يعانون من �شعوبات يف 
خمارج  اختالف  ب�شبب  ولكن  لديهم  لتخلف  ل  الجنليزيه  نطق 
التقدير  واغلب  الجنليزيه   مثيلتها  عن  ال�شليه  لغتهم  حروف 
والت�شميم وح�شن  املثابرة  بروح   يتمتعون  الطالب  هوان هوءلء 
النكباب على العمل والدليل على تفوقهم هو ما نراه من بروزهم 

يف العديد من املجالت العامه.

ال ي�شتحق ابناوؤنا وقفه مع الذات ؟

�ين نحن يف جمال تعليم �بناءنا 
�ح�سائيات يذهل لها �لبع�ص ومتر على �لبع�ص �الآخر مرور �لكر�م

وليد عد��س ��شتاذ �لعلوم �لفيزيائيه و�لكيميائية
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لندن- �لقد�س �لعربي :
ن�شر موقع بلومبريغ تقريرا اأعده بنجامني هاريف و�شليكان  هاكغولو 
باأكرب حترك على  اأردوغان يقوم  الرئي�س رجب طيب  اأن  جاء فيه  
لل�شعودية.   املقبل  امللك  على  الطريق  قطع  ويحاول  الدويل  امل�شتوى 
ويقول الكاتبان اإن اأردوغان وب�شكل علني و�شع نف�شه �شد ويل العهد 
ال�شعودي البالغ من العمر 33 عاما الذي ل يجد حرجا من ا�شتخدام 
�شلطته. ولو ا�شتطاع ال�شمود اأمام موجة الغ�شب العاملية ب�شبب مقتل 

ال�شحايف جمال خا�شقجي ف�شيحافظ على العر�س ولعقود مقبلة.

واأظهر الأتراك غ�شبهم ب�شاأن ما جرى يف 2 ت�شرين الأول )اأكتوبر( 
عرب عدة طرق منها: الت�شريب النتقائي اإىل الإعالم ومنظور اإحراج 
ح�شب  والأمل  لل�شعودية.  الرئي�شي  احلليف  املتحدة،  الوليات  من 
ترامب  دونالد  الرئي�س  يقوم  اأن  هو  بالأمر  عارف  تركي  م�شوؤول 
امللك  على  بال�شغط  ا�شطنبول  يف  الب�شعة  اجلرمية  يواجه  الذي 
م�شكلة  هناك  اأن  اإل  باآخر.   وا�شتبداله  العهد  ويل  بتغيري  العجوز 
يف هذا ال�شيناريو هو اأن حممد بن �شلمان راكم �شلطات ل ي�شتطيع 
احلكومة  داخل  امل�شوؤولني  تقييم  هو  وهذا  به.  الإطاحة  والده  حتى 

الأمريكية، ح�شب م�شوؤول اأمريكي طلب عدم الك�شف عن ا�شمه.

احلياة.  له طوال  بخلق عدو  تنتهي  قد  اأردوغان  مقامرة  اإن  ويقول 
وت�شاءل جيم�س دور�شي، املحلل يف �شوؤون ال�شرق الأو�شط يف جامعة 
نانيانغ التكنولوجية يف �شنغافورة كم �شيظل اردوغان يلوح؟ و يبدو 
يل اأن اأردوغان يخاطر بخ�شارة الأخالقية العليا يف ظل �شجله ب�شاأن 
اإن جمودا طويل الأمد  الكاتبان  . وي�شيف  القانون  الق�شاء وفر�س 
يف العالقات بني تركيا وال�شعودية القائم على العداء ال�شخ�شي بني 
العالقة  ولي�س  البلدين  على  العميقة  اآثاره  �شيرتك  البلدين  زعيمي 
وتاأتي  املتحدة.  للوليات  مهما  حليفا  يعترب  البلدين  وكال  بينهما. 

اأهمية تركيا كونها �شوقا حرة قيمته 800 مليار دولر ودميقراطيتها 
العلمانية وجي�شها الذي يعد ثاين اأكرب جيو�س حلف الناتو بعد جي�س 
الوليات املتحدة. اأما تاأثري ال�شعودية فنابع من كونها مركز الإنتاج 
العاملي للنفط وملكانتها الدينية. وكانت مديرة املخابرات الأمريكية-
اإيه- جينا ها�شبل قد زارت تركيا وا�شتمعت ح�شب تقارير  اآي  �شي 

�شحافية لل�شريط امل�شجل ملقتل خا�شقجي.

وتقول اأماندا �شولت، الزميل الباحثة يف معهد بروكينغز يف وا�شنطن 
فكرة �شغط ترامب على امللك لتغيري ويل عهده فيها خماطرة وذلك 
م�شرية   . العالقات  يف  الإدارة  ا�شتثمرته  الذي  ال�شتثمار  �شوء  يف 
اإىل اأن تعامل ترامب مع الأزمة مت�شاوق مع طريقته يف التعامل مع 
اأزمات اأخرى: حتويل الأزمة للكونغر�س. واأ�شار التقرير اإىل يطالب 
بع�س ال�شيناتورات بعقوبات على ال�شعودية. لكنه ظل وطوال الأزمة 
اأن ال�شعوديني �شيلجاأون لل�شني  متم�شكا بعقود ال�شالح حمذرا من 
ترامب  فيه  جعل  الذي  الوقت  ويف  باأمريكا.  ت�شر  بطريقة  ورو�شيا 
يف  اأردوغان  ياأمل  الأو�شط  ال�شرق  يف  ل�شيا�شته  مركزا  ال�شعودية 
هذا  الإفراج  بعد  خا�شة  وحت�شينها  اأمريكا  مع  العالقة  ا�شتثمار 
و�شهدت  الرتكي.  ال�شجن  من  برن�شون  اأندرو  الق�س  عن  ال�شهر 
العائلة  يف  عنا�شر  بني  خا�شة  توترا  الرتكية-ال�شعودية  العالقة 
حاولت  فيما  لها  اأنقرة  ودعم  العربي  الربيع  ثورات  بعد  املالكة 
ال�شعودية وحلفاوؤها الوقوف اأمام هذه املوجات. ولكن �شعود حممد 
بن �شلمان كانت عالمة جديدة عن تدهور �شيئ خا�شة بعدما زاد 

من قمعه لالإ�شالميني وح�شاره لقطر حليفة تركيا.

عهده  وويل  �شلمان  وال�شعودية يف ظل  تركيا  بني  العالقات  وتعافت 
يف ذلك الوقت الأمري بن نايف، الذي زار اأنقرة يف اأعقاب املحاولة 
الفا�شلة ومنح اأعلى الأو�شمة للجمهورية الرتكية، اإل اأن هذا الرتحيب 

بقتل  الآن  الأتراك  امل�شوؤولون  يتهمه  الذي  �شلمان  بن  به  يحظ  مل 
خا�شقجي. ورغم حتميل بع�س امل�شوؤولني ويل العهد امل�شوؤولية اإل اأن 
تركيا ل ت�شعى لتغيري النظام يف الريا�س. ولو قادت التحقيقات اإليه 
فهذه م�شكلته كما يقول م�شوؤول. ويذكر التقرير اأن اأردوغان راهن يف 
ال�شابق على الق�شايا الإقليمية وخ�شر، خا�شة �شوريا التي تنباأ رئي�س 
وزرائه اأحمد داوود اأوغلو برحيل رئي�شها. وكانت اأكرب رهاناته هي يف 
م�شر حيث دعم الرئي�س حممد مر�شي قبل اأن يطيح به انقالب عام 
2013. واأدى وقوفه مع قطر عام 201٧ جلعل تركيا هدفا للتحالف 
الذي تقوده ال�شعودية �شدها. ورمبا كان موقفها احلايل من مقتل 
خا�شقجي خمتلفا. فبح�شب نيكول�س دانفورث من مركز ال�شيا�شات 
التابع للحزبني يف وا�شنطن ظن اأردوغان اأنه بدون رد قوي على مقتل 
ال�شحايف فاإنه يبداأ �شابقة خطرية وهي ال�شماح لـ م ب �س فعل ما 
يريد والإفالت . و يحاول اأن يظهر اأن تركيا حتى لو كانت معزولة 
اأزمة اقت�شادية فهي لي�شت �شعيفة بدرجة ت�شمح ملثل هذا  وتواجه 

الأمر اأن مير بدون جواب .

�مل�شدر : �لقد�س �لعربي

بلومبريغ: �أردوغان يقوم بتحركه �الأكرب و�الأكرث خطورة �سد �ل�سعوديني 
وحممد بن �سلمان ر�كم �سلطات متنع حتى و�لده من �الإطاحة به

ّ ذاته، ذلك لختالف �شخ�شياتهم  َفٌنّ بحدجِ ُيَعُدّ التعامل مع النا�س 
الفروقات  هذه  كل  فرد،  لكل  واملعتقدات  والبيئات  واجتاهاتهم 
بيننا، وخا�شة يف بالد الغرتاب، اإن مل نتجاوزها لأ�شبنا بالكتئاب 
للنا�س  والت�شاوؤمية  ال�شلبية  النظرة  من  وكثري  والعزلة،  والوحدة 
احلياة  �شواًء  احلياة،  جمالت  جميع  يف  مهم  فالتوا�شل  واحلياة، 
هذه  جميع  نتجاوز  وعندما  ال�شخ�شية،  اأو  الجتماعية  اأو  العملية 
ودية  اإيجابية  عالقات  بناء  على  قادرين  نكون  ونتقبلها  الفروقات 
بيننا. عند  العديد من اخلربات واملعارف فيما  وم�شاملة، واكت�شاب 
الو�شول لهذه املرحلة وتقبل الآخر وحماوراته ب�شكل اإيجابي وفعال 
عليها  يطلق  ملرحلة  و�شل  قد  ال�شخ�س  يكون   ، الختالفات  رغم 
اأن  ال�شهل  "الذكاء الجتماعي"، فلي�س من  الب�شرية  التنمية  علماء 
تتحاور مع من يخالفك وتبت�شم ملن ل يتقبلك وتن�شحب بكل هدوء 
ك متامًا اأنه ل يحمل لك  وثقة ملن ي�شيئ اإليك وحترتم من اأنت ُمدرجِ
وى امل�شاعر ال�شلبية و احلقد جتاهك. اإن اأكرث ما يخرب العالقات  �شجِ
الجتماعية وينفر الأ�شخا�س من حولنا هو النقد لالآخر وا�شطياد 
املرء  "اإن   : بروانبخ  يقول  للخالق،  اخللق  فلندع   ، ه  وذلتجِ ه  هفواتجِ
اإ�شالح  اإن  معركة"،  نف�شه  وبني  بينه  تدور  عندما  قيمة  له  ي�شبح 
نف�شك ي�شتغرق زمنًا طوياًل وعندئًذ ت�شتطيع اأن تخ�ش�س، اإن تبقي 

لك من الوقت، يف اإ�شالح الأخرين . 
هناك بع�س الطرق والأ�شاليب تدعم وتعزز التوا�شل اأولها واأهمها :

خطاأ،  على  اإنك  لأحد  تقل  ول  الآخر  الراأي  :احرتم  الحرتام   _
فال اأحد يتقبل اأن ي�شمع هذه العبارة وخا�شة لو كان و�شط جمموعة 

جميع  اأمام  البارد  املاء  من  كوبًا  عليه  ترمي  وكاأنك  النا�س  من 
من  قَلّْلَت  اأو  انتقدته  اإن  ويتمرد  يتقبل  ل  الطفل  حتى  احلا�شرين، 
احرتامه اأمام  الآخرين. لنُقل اأوافقك الراأي لكن اأعتقد اأو ما راأيك 
اأو قراأت ذات مرة ...الخ، كلمات وجمل ب�شيطة فقط قابلة لأن تبني 

�شداقة وتهدم عالقة.
بكالمهم  والرتكيز  لالآخرين  اجليد  ال�شتماع   : ال�شتماع  فن   _
و�شماع اأفكارهم وعدم مقاطعتهم اأثناء احلديث، لأن عدم الإ�شغاء 
وكاأن  لإدارة احلديث،  الأ�شوات واخلالف  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  اجليد 
الأمر اأ�شبه بحلبة م�شارعة وكل ي�شخ�س ي�شتعر�س اأفكاره واأحباله 

ال�شوتية اأمام الآخر.
بوابة  هي  البت�شامة  كانت  لطاملا   : بلطف  والتعامل  التحدث   _
للنظر  بالراحة  ال�شعور  الآخر  ال�شخ�س  ومتنح  للقلوب  العبور 
والتوا�شل والتقرب من الآخر، وهنا اأحتدث عن البت�شامة ال�شادقة 
البت�شامة  والإزدراء  الت�شنع  من  متامًا  اخلالية  القلب  من  النابعة 

ال�شفراء.
_ الحتفاظ بروح الدعابة : وخفة الظل يف احلديث دون املبالغة 
، حتى واإن كان طابع الأ�شخا�س جدّي هذا ي�شفي جوًا مريحًا ومينع 

الت�شادم حتى واإن اختلفت وجهات النظر،
ما  اأكرث  الذباب  من  ت�شيد  الع�شل  من  قطرة  "اإن   : لنكولن  يقول 
مع  والتعامل  للتوا�شل  بالن�شبة  وهكذا  العلقم"،  من  برميل  ي�شيد 
النا�س فالكلمة الطيبة �شدقة والبت�شامة �شدقة، لي�س من املهم اأن 
يحبك اجلميع ولكن من املهم اأن يحرتمك اجلميع وهذا قائم على 

مدى احرتامك لنف�شك ولالآخرين.
ةجِ عطٍر بني النا�س ترتك اأثَر طيب وجّوًا لطيفًا ي�شوُد يف  َتُكن َكَر�َشّ  لجِ
رت، لرنجع قلياًل لإن�شانّيتنا ونتعارف ونتوا�شل  اأرجاء املكان اإذا ح�شَ
ا�ُس  َها الَنّ لغر�س التوا�شل والتعارف الذي ُخلجِقنا عليه، قال تعال :)ا اأَُيّ
َتَعاَرُفوا...(،  لجِ َل  َوَقَبائجِ َوَجَعْلَناُكْم �ُشُعوًبا  نَثى  َواأُ َذَكٍر  ن  ّ َخَلْقَناُكم مجِ ا  اإجَِنّ
لالأ�شف اأ�شبح الآن الغر�س من التعارف يف اأغلب املجتمعات مل�شالح 
�شخ�شّية،  ومبجرد اأن تنتهي تلك امل�شلحة املكت�شبة اأو روؤية اأّنه ل 
توجد م�شلحة من هذه العالقة، يبداأ الإن�شان بالّتال�شي تدريجّيًا، 

واأحيانًا ب�شكٍل فٍظّ ومبا�شر.
لنعد لفطرتنا واإن�شانيتنا ذلك اأنقى واأرقى لنا.

فن �لتو��سل و�لتخاطب

�إعد�د فاطمة خوجة
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كيجايل )رويرتز( - قرر الحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( زيادة قيمة جوائز كاأ�س العامل 
2019 لل�شيدات من 1٥ اإىل 30 مليون دولر بدءا من ن�شخة العام املقبل يف فرن�شا.

وبعد اجتماع للجمعية العمومية للفيفا يف رواندا قال جياين اإنفانتينو رئي�س الحتاد الدويل يوم 
اجلمعة اإنه �شيتم اأي�شا تخ�شي�س 20 مليون دولر ل�شتعدادات املنتخبات قبل البطولة وهو ما 

يعني توزيع ٥0 مليون دولر يف الإجمايل على 24 منتخبا م�شاركا.

و�شتمثل قيمة اجلوائز مثلي قيمتها يف كاأ�س العامل 201٥ يف كندا ولأول مرة �شيتم توزيع الأموال 
على الأندية التي ت�شارك لعباتها يف البطولة كما هو احلال يف مناف�شات الرجال.

وقال اإنفانتينو يف موؤمتر �شحفي ”اإنها ر�شالة مهمة جدا لكرة القدم لل�شيدات. هذا �شيمنح دفعة 
كبرية لكاأ�س العامل“.

ورغم ذلك قالت رابطة الالعبني املحرتفني اإن هذه التغيريات غري كافية لإ�شالح عدم امل�شاواة 
بني مناف�شات الرجال وال�شيدات يف اللعبة.

نالت  بينما  دولر  مليون   400 العام  هذا  رو�شيا  يف  للرجال  العامل  كاأ�س  جوائز  جمموع  وبلغت 
فرن�شا الفائزة باللقب 38 مليون دولر.

�مل�شدر : رويرتز .. �إعد�د �أ�شامة خريي للن�شرة �لعربية

�لفيفا يو�فق على زيادة
 جو�ئز كاأ�ص �لعامل 2019 لل�سيد�ت

ريا�سة

حممد �شالح و�شريد�ن �شاكريي لعبا ليفربول يحتفالن بت�شجيل �لهدف �لثالث 
لفريقهما يف مرمى كارديف �شيتي يف مبار�تهما يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز لكرة �لقدم 

يوم �ل�شبت. ت�شوير ر��شل �شني - رويرتز.

�سالح وماين يقود�ن ليفربول لالنت�سار 

على كارديف و�نتز�ع قمة دوري �إجنلرت�

العودة مل�شتواه مع عودة ليفربول  )رويرتز( - �شجل �شاديو ماين هدفني ووا�شل حممد �شالح م�شرية 
املتوا�شع على  �شيتي  كارديف  بانت�شار مريح على  القدم  لكرة  املمتاز  الإجنليزي  الدوري  ترتيب  لقمة 

ا�شتاد اأنفيلد يوم ال�شبت.

واأنهى �شالح اأي تكهنات ت�شري ملعاناته من ”جفاف تهديفي“ عندما هز ال�شباك من م�شافة قريبة عقب 
ت�شدي حار�س كارديف لت�شديدة ماين يف الدقيقة التا�شعة. وهذا هو الهدف الرابع ل�شالح يف ثالث 

مباريات.

اأول قوي وكانت  وا�شتحوذ ليفربول على الكرة بن�شبة 86 يف املئة و�شدد 12 مرة على املرمى يف �شوط 
املفاجاأة الوحيدة هي اأن فريق املدرب يورجن كلوب مل ي�شف الهدف الثاين قبل نهاية ال�شوط الأول.

وا�شتغرق الأمر 66 دقيقة من ليفربول لي�شيف الهدف الثاين بعد اأن جتاوز ماين اثنني من لعبي املناف�س 
قبل اأن ي�شدد بقوة يف زاوية املرمى بقدمه الي�شرى.

وفر�س كارديف �شيتي نهاية متوترة بع�س ال�شيء عندما �شجل كالوم باتر�شون هدفا يف الدقيقة ٧٧ لكن 
�شريدان �شاكريي وماين ح�شما املباراة بهدفني باأقل جمهود.

وجمع ليفربول، الذي مل يخ�شر حتى الآن وفاز يف ثماين من بني 10 مباريات، 26 نقطة متقدما بفارق 
يوم  هوت�شبري  توتنهام  على  فاز  ما  اإذا  ال�شدارة  �شي�شتعيد  الذي  �شيتي  مان�ش�شرت  على  نقاط  ثالث 

الثنني.

اأمام  مباراته  كانت  رمبا  للغاية.  كبري  بفارق  خ�شر  كارديف  اأن  اأعتقد  ”ل  لل�شحفيني  كلوب  وقال 
)مان�ش�شرت( �شيتي لي�س اأكرث. اإنه فريق جيد حقا و�شي�شبب م�شكالت لأي فريق كما حدث اليوم.

به“. يقوم  ومبا  جتاهه  الحرتام  من  بالكثري  اأ�شعر  كبري.  نحو  على  توقعناه  ما  ”هذا 
املو�شم  من  الفرتة  نف�س  خالل  عليه  كانت  عما  نقاط   10 بفارق  الآن  حتى  ليفربول  ح�شيلة  وتزيد 

املا�شي.

اأف�شل بداية له يف الدوري الإجنليزي  اأف�شل مقيا�س ملدى حت�شن الفريق، الذي عادل  ومع ذلك، فاإن 
كافة  يف  متتالية  مباراة   11 يف  فاز  الذي  املتاألق  اآر�شنال  اأمام  املقبلة  مباراته  يف  �شتكون  املمتاز، 

امل�شابقات.

وظل فريق املدرب نيل وارنوك يف املركز 1٧ بر�شيد خم�س نقاط خالل اأول 10 مباريات.

�شعيد  على  التفوق  هذا  الفرق.  هذه  اأمام  علينا  للغاية  �شعبا  الأمر  ”يكون  لل�شحفيني  وارنوك  وقال 
املهارات يحدث الفارق.

عن  بعيدا  �شنخو�شها  التي  املباريات  يف  به  �شنقوم  مبا  املو�شم  هذا  الفريق  م�شرية  بقية  ”�شتت�شح 
مواجهة اأول �شتة فرق“.

�مل�شدر : رويرتز ..
�عد�د وحترير �حمد عبد �للطيف للن�شرة �لعربية

ومبوجب ال�شفقة، ح�شلت الوكالة وهي م�شروع م�شرتك بني جمموعات �شينية و�شوي�شرية، على 
احلقوق احل�شرية لالحتاد بني 2021 و2028 وبدءًا من الت�شفيات احلا�شمة ملونديال قطر 2022، 

بح�شب ما ذكر الحتاد القاري يف بيان.

ومل يك�شف الحتاد الآ�شيوي عن قيمة ال�شفقة بيد اأن تقارير قدرتها بـ 3،4 مليار دولر، وهي قيمة 
�شخمة �شتعزز م�شهد كرة القدم يف القارة ال�شا�شعة.

وقال رئي�س الحتاد ال�شيخ البحريني �شلمان بن ابراهيم اآل خليفة الثنني حيث مت توقيع ال�شفقة 
يف العا�شمة املاليزية كوالملبور "هذا يوم تاريخي يف الحتاد الأ�شيوي لكرة القدم".

وتابع "بتوقيع هذا العقد، ي�شمن الحتاد الآ�شيوي لالحتادات الوطنية الأع�شاء اأن اللعبة يف اآ�شيا 
بات لديها اأ�شا�شات متينة ميكن البناء عليها".

وقال رين تاو رئي�س دي دي ام �شي فورتي�س "مت تاأ�شي�س ال�شركة ب�شكل خا�س من اأجل عقد هذه 
�شي،  ام  �شركة دي دي  اندماج بني  بعمل  قمنا  القدم، حيث  لكرة  الآ�شيوي  ال�شراكة مع الحتاد 
اإحدى ال�شركات الرائدة يف الريا�شة والإعالم والرتفيه يف ال�شني، و�شركة فورتي�س  التي تعترب 

الريا�شية اخلبرية يف الت�شويق الريا�شي، والتي اأ�ش�شها باتريك مرييف وديفيد تايلر".

بي �ن �شبورت�س

�تفاقية �سخمة تقدر قيمتها 

بـ 3،4 مليار دوالر لتطوير كرة 

�لقدم يف �لقارة �الآ�سيوية
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WA S H I N G T O N /
TAPACHULA, Mexico 
(Reuters) - President Donald 
Trump on Monday vowed 

to begin curtailing millions of dollars in 
American aid to three Central American 
nations and called a caravan of migrants bound 
for the United States a national emergency, as 
he sought to boost his party’s chances in Nov. 
6 congressional elections.
 “Guatemala, Honduras and El Salvador were 
not able to do the job of stopping people from 
leaving their country and coming illegally to 
the U.S. We will now begin cutting off, or 
substantially reducing, the massive foreign 
aid routinely given to them,” Trump wrote in 
a series of Twitter posts.
The caravan, an estimated 7,000 to 10,000 
Central Americans fleeing violence and 
poverty in their homelands, is in southern 
Mexico, inching toward the distant U.S. 
border.
Trump and his fellow Republicans have sought 
to make the caravan and immigration campaign 
issues ahead of the midterm elections, in which 
his party is fighting to maintain control of the 
U.S. Senate and House of Representatives.
“Remember the Midterms!” Trump tweeted.
Trump’s remarks also seemed aimed at piling 
pressure on Mexico to stop the caravan, 
something that he complained the Mexican 
police and military had failed to do.
Mexico, which has refused Trump’s demands 
that it pay for a border wall between the 
countries, tries to walk a fine line between 
showing solidarity with the Central American 
migrants and responding to Washington’s 
demands to control its borders.
The caravan was moving north again on 
Monday as migrants left the southern Mexican 
city of Tapachula near the Guatemalan border, 
bound for the town of Huixtla, also in Chiapas 
state.
Some shielded themselves from the midday sun 
with umbrellas, others with bits of cardboard 
on which they had slept the previous night. 
As they left the city and crossed a highway, 
Mexican drivers honked their horns in 
support.
U.S. administrations have long seen aid 
programs as an essential part of efforts to 
stabilize the countries of Central America and 
stem the flow of migrants leaving.
But since Trump became president last year, 
the United States has already moved to sharply 
decrease aid to the region.
In 2016, the United States provided some 

$131 million in aid to Guatemala, $98 million 
to Honduras, and $68 million to El Salvador, 
according to U.S. data. By next year, those 
sums were projected to fall to $69 million for 
Guatemala, $66 million for Honduras and $46 
million for El Salvador - a reduction of almost 
40 percent for the three nations.
Later on Monday, Trump headed to Texas, a 
key border state, to campaign for Republican 
U.S. Senator Ted Cruz, who is seeking re-
election.
Speaking to reporters, Trump stepped up 
his criticism, saying that despite getting a 
“tremendous amount of money” in U.S. 
foreign aid, Guatemala, Honduras and El 
Salvador “like a lot of others, do nothing for 
our country.”
Trump also said, without providing evidence, 
that “Criminals and unknown Middle 
Easterners” are mixed in with the caravan, a 
claim immigration advocates disputed.
‘POWER OF THE PURSE’
Democratic Representative Nita Lowey said 
Trump’s threat to cut foreign aid “ignores that 
Congress, not the president, is entrusted by 
the Constitution with the power of the purse.” 
Lowey said Congress provides assistance to 
Central American countries to address the 
root causes of why people want to leave in the 
first place.
“Cutting funding would make the problem 
worse, not better,” Lowey added in a 
statement.
The migrants - men, women and children - 
have defied threats by Trump that he will close 
the U.S.-Mexico border, as well as Mexican 
government warnings.
Argelia Ramirez, a spokeswoman for the 
caravan, said there were about 10,000 people 
in the group and that around 6,000 of them 
would seek to remain in Mexico. U.N. 
spokesman Farhan Haq estimated the caravan 
includes more than 7,000 people.
“Donald Trump can say what he wants. At 
the end of the day, he knows he’s not the king 
of the world,” Ramirez told Reuters. “We’re 
fighting for a cause, and I think God will end 
up moving the hearts of all the American 
people.”
The caravan is still a long way - more than 
1,100 miles (1,800 km) - from the U.S. 
border. Mexico hopes to disperse the convoy 
long before it can reach the border using 
bureaucratic procedures, telling migrants to 
register with authorities in order to submit 
applications for asylum in Mexico.
That process can last weeks, and migrants are 

supposed to stay where they register while 
applications are processed. If they violate 
those rules, they face deportation.
Mexican Interior Minister Alfonso Navarrete 
told a media briefing on Monday that 1,128 
Hondurans had sought refugee status in 
Mexico. He said 82,166 migrants from 
Honduras, Guatemala and El Salvador had 
been returned to their homelands in 2018.
He did not give a clear answer when asked if 
federal police would accompany the migrants 
to the U.S. border or stop them. Officers had 
instructions to keep watch over the caravan and 
help the national migration agency, Navarrete 
said. He did not provide further details of how 
the police would be deployed.
Separately, Mexican President Enrique Pena 
Nieto told a business summit that those in the 
caravan who did not follow the rules were 
unlikely to be able to remain in Mexico or 
reach the United States.
A spokesman for the president’s office in 
El Salvador, Roberto Lorenzana, said the 
country had slashed migration to the United 
States by 60 percent over the past few years, 
a feat its Central American neighbors had not 
matched.
In Guatemala, a border crossing with Mexico 
and another with Honduras have been 
closed indefinitely, said Alejandra Mena, a 
spokeswoman for that country’s migration 
agency.
Army Lieutenant Colonel Jamie Davis, a 
Pentagon spokesman, said that while National 
Guard troops are currently supporting the 
Department of Homeland Security on the 
border, the Pentagon had not been asked to 
provide additional support. There are currently 
2,100 National Guard troops along the border 
in Texas, New Mexico, Arizona and California, 
according to the Pentagon.

Source : Reuters

Economy

Sophia Harris · CBC News

This story is part of a series we're 
calling Debt Nation looking at the 
state of consumer debt in Canada.
As interest rates rise, so does 

Canadians' anxiety over their debt.
For close to a decade, homeowners have 
enjoyed rock-bottom interest rates. However, 
that's slowly changing. This week, the Bank of 
Canada raised its key rate by a quarter-point 
for the fifth time since July 2017, pushing up 
borrowing costs for consumers.
To put it into perspective, mortgage rate-
comparison site RateHub crunched the 
numbers. It found that before July 2017, the 
lowest available variable-mortgage rate was 
just 1.75 per cent. After this week's increase, 
it jumped to 2.7 per cent. The rate change 
translates to $186 extra in monthly payments 
on a $400,000 mortgage.
It's expected rates will continue to rise next 
year — at a time when Canadians have piled 
up near-record levels of household debt.
Here, financial experts offer their advice on 
how to not let your debt get you down.

Consolidate
If you're facing sky-high interest rates — such 
as 20 per cent on your credit card debt — you 
may be able to lower your monthly payments 
by consolidating your debt into one loan at a 
lower rate.

Homeowners can typically secure some of the 
lowest rates available by borrowing against 
the equity in the home. Their two options are 
refinancing their mortgage or getting a home 
equity line of credit.

But these loans come with some caveats: They 
include legal and home appraisal fees which 
can add up to hundreds of dollars. There's also 
a penalty fee for breaking a fixed mortgage 
early. 

 Debt Nation: CBC News's look at the state of 
consumer debt in Canada

Financial adviser Allan Tran suggests that 
people in need of smaller, short-term loans 
consider an unsecured line of credit, also an 
option for non-homeowners. The interest rate 
will likely be higher, but there are typically no 
added fees.

"If it's short-term borrowing, so I only need 
$5,000 and I can pay it off because my 
bonus is coming up at the end of the year, an 
unsecured line of credit is the way to go," said 

Tran, an adviser with Meridian Credit Union 
in Hamilton.

Pay down debt
Financial planner Rona Birenbaum warns 
that consolidating loans only makes sense for 
people with a solid financial plan.
"Unless they change their spending habits, 
within a few years, that credit card will be 
run up again," says Birenbaum, with the firm 
Caring for Clients in Toronto.
She suggests a more effective way to wipe out 
debt is the "avalanche" method, where people 
pay down loans with the highest interest rate 
first.
"When they know they're paying a lot of 
interest, they're more determined to get it paid 
off."
Tran cautions that if you're using savings 
to pay down debt, you should still set some 
aside for emergencies such as surprise home 
repairs.
But if you do have extra cash available, he 
recommends also putting some toward your 
mortgage, as long as you don't incur a penalty. 
The move could potentially save you thousands 
of dollars over the mortgage's full term.
Tran says the faster you make extra payments, 
the more money you'll save. "Interest is 
calculated on a daily basis. If you can afford it 
today, why not?"

Make more money
If you're already cash-strapped, where do you 
find the extra money to pare down your debt?
Birenbaum suggests making a list of your 
expenditures to figure out where to cut that 
fat.
"Identify where your money's going," she said. 
"When we get our clients to actually crunch 
the numbers, they're universally blown away 

by how big the number is."
If you find you can't cut much from your 
expenditures list, it may be time to search for 
another income.
Many people don't have time for a second job, 
but thanks to the power of the internet, there 
are other ways to generate extra cash, such as 
by selling unwanted furniture on Kijiji or even 
renting your car.
Sean Cooper gained attention in 2015 for 
paying off his $255,000 mortgage in just three 
years. To generate extra cash, he lived in his 
basement and rented the rest of his Toronto 
home.
Cooper understands that's not practical for 
most people, but suggests with online services 
like Airbnb, homeowners can rent out rooms 
or their entire house for short periods, such as 
when they go on vacation.
"There's definitely ways you can be creative 
about it. You don't have to be a full-time 
landlord," says Cooper, author of  the financial 
self-help book Burn Your Mortgage.
Shop around for a mortgage
Many people haven't yet felt the full effects 
of recent rate hikes because they have a fixed-
rate mortgage — the most popular type in 
Canada.
When it comes time for renewal, Cooper 
recommends shopping around for the best 
interest rate.
"It's so easy to just sign the renewal papers, 
but you're probably costing yourself a tonne 
of money."
Birenbaum suggests consulting a mortgage 
broker who, for no fee, will do the shopping 
for you to try to find the best deal.
"It's both time-saving and money-saving." 

CBC NEWS

It may be time to consolidate your loans or 
look for a second income 

 Worried about rising interest rates? Financial experts offer advice on how to stay
) on top of your debt. )This Is Me/Shutterstock
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WA S H I N G T O N /
TAPACHULA, Mexico 
(Reuters) - President Donald 
Trump on Monday vowed 

to begin curtailing millions of dollars in 
American aid to three Central American 
nations and called a caravan of migrants bound 
for the United States a national emergency, as 
he sought to boost his party’s chances in Nov. 
6 congressional elections.
 “Guatemala, Honduras and El Salvador were 
not able to do the job of stopping people from 
leaving their country and coming illegally to 
the U.S. We will now begin cutting off, or 
substantially reducing, the massive foreign 
aid routinely given to them,” Trump wrote in 
a series of Twitter posts.
The caravan, an estimated 7,000 to 10,000 
Central Americans fleeing violence and 
poverty in their homelands, is in southern 
Mexico, inching toward the distant U.S. 
border.
Trump and his fellow Republicans have sought 
to make the caravan and immigration campaign 
issues ahead of the midterm elections, in which 
his party is fighting to maintain control of the 
U.S. Senate and House of Representatives.
“Remember the Midterms!” Trump tweeted.
Trump’s remarks also seemed aimed at piling 
pressure on Mexico to stop the caravan, 
something that he complained the Mexican 
police and military had failed to do.
Mexico, which has refused Trump’s demands 
that it pay for a border wall between the 
countries, tries to walk a fine line between 
showing solidarity with the Central American 
migrants and responding to Washington’s 
demands to control its borders.
The caravan was moving north again on 
Monday as migrants left the southern Mexican 
city of Tapachula near the Guatemalan border, 
bound for the town of Huixtla, also in Chiapas 
state.
Some shielded themselves from the midday sun 
with umbrellas, others with bits of cardboard 
on which they had slept the previous night. 
As they left the city and crossed a highway, 
Mexican drivers honked their horns in 
support.
U.S. administrations have long seen aid 
programs as an essential part of efforts to 
stabilize the countries of Central America and 
stem the flow of migrants leaving.
But since Trump became president last year, 
the United States has already moved to sharply 
decrease aid to the region.
In 2016, the United States provided some 

$131 million in aid to Guatemala, $98 million 
to Honduras, and $68 million to El Salvador, 
according to U.S. data. By next year, those 
sums were projected to fall to $69 million for 
Guatemala, $66 million for Honduras and $46 
million for El Salvador - a reduction of almost 
40 percent for the three nations.
Later on Monday, Trump headed to Texas, a 
key border state, to campaign for Republican 
U.S. Senator Ted Cruz, who is seeking re-
election.
Speaking to reporters, Trump stepped up 
his criticism, saying that despite getting a 
“tremendous amount of money” in U.S. 
foreign aid, Guatemala, Honduras and El 
Salvador “like a lot of others, do nothing for 
our country.”
Trump also said, without providing evidence, 
that “Criminals and unknown Middle 
Easterners” are mixed in with the caravan, a 
claim immigration advocates disputed.
‘POWER OF THE PURSE’
Democratic Representative Nita Lowey said 
Trump’s threat to cut foreign aid “ignores that 
Congress, not the president, is entrusted by 
the Constitution with the power of the purse.” 
Lowey said Congress provides assistance to 
Central American countries to address the 
root causes of why people want to leave in the 
first place.
“Cutting funding would make the problem 
worse, not better,” Lowey added in a 
statement.
The migrants - men, women and children - 
have defied threats by Trump that he will close 
the U.S.-Mexico border, as well as Mexican 
government warnings.
Argelia Ramirez, a spokeswoman for the 
caravan, said there were about 10,000 people 
in the group and that around 6,000 of them 
would seek to remain in Mexico. U.N. 
spokesman Farhan Haq estimated the caravan 
includes more than 7,000 people.
“Donald Trump can say what he wants. At 
the end of the day, he knows he’s not the king 
of the world,” Ramirez told Reuters. “We’re 
fighting for a cause, and I think God will end 
up moving the hearts of all the American 
people.”
The caravan is still a long way - more than 
1,100 miles (1,800 km) - from the U.S. 
border. Mexico hopes to disperse the convoy 
long before it can reach the border using 
bureaucratic procedures, telling migrants to 
register with authorities in order to submit 
applications for asylum in Mexico.
That process can last weeks, and migrants are 

supposed to stay where they register while 
applications are processed. If they violate 
those rules, they face deportation.
Mexican Interior Minister Alfonso Navarrete 
told a media briefing on Monday that 1,128 
Hondurans had sought refugee status in 
Mexico. He said 82,166 migrants from 
Honduras, Guatemala and El Salvador had 
been returned to their homelands in 2018.
He did not give a clear answer when asked if 
federal police would accompany the migrants 
to the U.S. border or stop them. Officers had 
instructions to keep watch over the caravan and 
help the national migration agency, Navarrete 
said. He did not provide further details of how 
the police would be deployed.
Separately, Mexican President Enrique Pena 
Nieto told a business summit that those in the 
caravan who did not follow the rules were 
unlikely to be able to remain in Mexico or 
reach the United States.
A spokesman for the president’s office in 
El Salvador, Roberto Lorenzana, said the 
country had slashed migration to the United 
States by 60 percent over the past few years, 
a feat its Central American neighbors had not 
matched.
In Guatemala, a border crossing with Mexico 
and another with Honduras have been 
closed indefinitely, said Alejandra Mena, a 
spokeswoman for that country’s migration 
agency.
Army Lieutenant Colonel Jamie Davis, a 
Pentagon spokesman, said that while National 
Guard troops are currently supporting the 
Department of Homeland Security on the 
border, the Pentagon had not been asked to 
provide additional support. There are currently 
2,100 National Guard troops along the border 
in Texas, New Mexico, Arizona and California, 
according to the Pentagon.

Source : Reuters
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Medics give assistance to migrants from 
Central America en route to the United 
States after they arrived in Huixtla, Mexico 
October 22, 2018. REUTERS/Adrees Latif

Trump threatens to cut Central America aid over 
migrant caravan
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Are we really involved in our 
children education?

Statistics the might stun some of 
us. Others might just ignore it.

The number of student drop out from high 
school in Canada is 40000.

One in 3 students leave school before finishing 
grade 9.

Average income of dropouts compared with 
degree holding persons, 

$ 75 per non-degree person, $171 degree-
holding person.

A person with a higher education degree has a 
250% chance of getting employed compared 
with a person with meager education and no 
degree.

Finally, 80 percent of prison inmates are 
persons with no education.

( The above information was provided by Mr. 
Iftikhar Ahamd, owner/operator of Academy 
of  Math and English in Mississauga.) 

The above information is document by the 
Region of Peel.

Immigrants arrive to their new country loaded 
with hope and great expectations, and they are 
not wrong. But sometimes they ARE wrong.

The good news is that to make their expectations 
come true is in their hands.

Many of them go through life, happy with 
the environment of equality and human rights 
which a number of their original countries 
lack.

Parents become busy getting immersed in the 
business of their new life. Saving no effort for 
their career advancement, but quite often, they 
overlook the most important issue in their life. 
The future of their children. 

“The schools are good here, they take care 
of everything so we needn’t worry”, they 
say. Further, they wrongly assume that their 
children’s future is guaranteed as long as they 
go to school, and that is true to a point, the 
point of when the son or daughter decides to 
tell his parents that he or she don’t like school 
anymore. 

There are alternatives to education which  
they discussed with their colleagues and they 
wants to leave school.

That is not a wake up call to the parents, 
it’s a final decision, no amends can be made 
afterwards.

How to avoid such a deadlock?

Early, early, early. Before your children are of 
age when they start being exposed  to the new 
lifestyle, in  combination with their  parents’ 
lifestyle does irreparable damage.

As every society has negative aspects to its 

lifestyle, the negatives of both lifestyles 
interfacing can be devastating.

Lets not assume that all is taken care of, our 
youth need counseling without coercion. Love 
without bounds. Proper support when right, 
assistance when they are wrong.

If you have no experience in parenting, 
Seek help from experts who are available at 
counseling centers free of charge. Ontario 
Peel Region has many of them available and 
happy to help.

You can experience Parenting once only, 
right?

Academic success is a great protector from 
falling into the cracks of life in new social 
environments. Failure is a recipe to the 
contrary.

How much do our children deserve some soul 
searching on our part.

Articles

walid Addas – Science Teacher

Failure at School

Hello readers! It’s Jana and today I’m coming 
with yet another set of tips to get over the fear 
of public speaking and communication. It’s 
not hard when you practice and keep daring, 
but if you feel rusty one day, just jump straight 
into the water!
 Today’s tips are to boost your self-
confidence and help you make the right 
choices.
Tip 1: Smiling is key! Approaching someone 
wearing a smile is always comforting and 
leaves a good first impression. Always wear 
your smile no matter what.
Tip 2: Focused eye contact! When making 
your eye contact, don’t wander off. Stay with 
the person you are talking to and make them 
feel that you are interested. This will boost 
your confidence and comforts the person you 
are talking to.
Tip 3: Wear something you like! Wearing your 
favorite outfit will make you feel good and 
more confident when you are walking, talking, 
and interacting with our surroundings. 

Tip 4: Be yourself! Don’t over do it with 
formality and don’t appear too fake. Smile 
naturally like you mean it! Don’t pretend to 
be interested, listen with attentiveness but 
don’t stare at the other person. Be who you 
are inside and it will reflect on the outside. 

Those are simple tips that will boost your self-
confidence and let you feel like the attraction 
of the occasion. Practice makes practice and 
Never give up.

Networking hacks 101: Confidence

Jana TayfourYour Success
 is Our Business 

Your Next Ad Could Be Here !
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Halloween is celebrated in Canada 
on or around October 31. It is a 
day to mark the single night in the 
year when, according to old Celtic 

beliefs, spirits and the dead can cross over 
into the world of the living. Some people hold 
parties and children may trick-or-treat in their 
neighborhood.

Is Halloween a Public Holiday?

Halloween is not a public holiday. Businesses 
have normal opening hours.

Celebrate Halloween
Some people put a lot of effort into decorating 
their homes, yards and drives. They may 
even construct life-size replica graveyards 
or dungeons and invite people from the 
neighborhood to view their creations or hold 
a themed party. Other people may organize 
fancy dress parties for adults or children. 
Popular activities at parties include watching 
horror films and trying to make fellow guests 
jump in fright.

Many children go out to play trick-or-treat. 
They dress up as ghosts, witches, skeletons 
or other characters and visit homes in their 
neighborhood. They ring doorbells and, when 
someone answers, they call out "trick-or-
treat". This means that they hope to receive 
a gift of candy or other snacks and that they 
are threatening to play a trick if they do not 
get anything. Usually, they receive a treat and 
tricks are rarely carried out.

There are special types of food associated with 
Halloween. These include candies in packets 
decorated with symbols of Halloween, toffee 
apples made by coating real apples with a 

boiled sugar solution, roasted corn, popcorn 
and pumpkin pie or bread. Halloween beer, 
which is made by adding pumpkin and spices 
to the mash before fermenting it, is also 
available in specialist stores.
Children also take part in a long-standing 
Canadian tradition of "Trick-or-Treat for 
Unicef". Pumpkin-carving contests, pumpkin 
art tours, a reading marathon, and symbolic 
Walks for Water are just a few examples of 
the educational and fundraising activities 
schools and children develop to help provide 
thousands of children developing countries 
with basic quality education.

What’s Open or Closed?
October 31 is not a public holiday. Schools, 
organizations, businesses, stores and post 
offices are open as usual. Some organizations 
may arrange Halloween parties, but these do not 
usually disrupt normal affairs. Public transport 
services run on their regular timetables. If 
people are driving around the neighborhood 
in the late afternoon or evening, it is important 
to be particularly aware of children, especially 
those wearing dark costumes, who may be 
unfamiliar with traffic conditions.

About Halloween
Halloween has Celtic origins. In pre-Christian 
times, many people believed that spirits from 
the underworld and ghosts of dead people 
could visit the world of the living on the night 
of October 31. These spirits could harm the 
living or take them back to the underworld. To 
avoid this, people started dressing up as ghosts 
and spirits if they left their homes on October 
31. They hoped that this would confuse the 
ghosts and spirits.

Halloween was also a time, when spirits 
might give messages to people. In some areas, 
it was traditional for unmarried girls to poor 
molten lead into water. The shape that the 
lead took when it hardened was seen as a clue 
to the professions of their future husbands. 
Halloween traditions were brought to Canada 
by Irish and Scottish immigrants. Halloween 
is now celebrated in a range of other countries, 
including the United States, the United 
Kingdom, Ireland and Australia.
Sunday nights were not a time to celebrate 
Halloween in some communities in the past. 
Some cities only started keeping their official 
Halloween celebrations on Sundays in the mid 
2000s, rather than moving them to a Saturday 
if Halloween was on a Sunday.

Source : timeanddate.com

Halloween in Canada

TORONTO - Canada 
added 28,800 jobs in 
September, helped by a 
pickup in hiring in the 

trade, education and health care 
industries, according to a report 
from ADP released on Thursday.
The number of jobs added in 
August was revised higher to 
42,700 from 13,600, ADP said. 
The report, which is jointly 
developed with Moody’s 
Analytics, is derived from ADP’s payrolls data of about 40,000 
companies.
Reporting by Fergal Smith; Editing by Bernadette Baum

Source : Reuters 

FILE PHOTO: A man looks at a 
job board at a job fair in Toronto, 
April 1, 2009. REUTERS/Mark 

Blinch/File Photo

Canada added 28,800 jobs
in September: ADP

Your Success
 is Our Business 

Your Next Ad Could Be Here !



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

WASHINGTON/ISTANBUL 
(Reuters) - U.S. President 
Donald Trump said on Monday 
that he was still not satisfied 

with what he has heard from Saudi Arabia 
about the killing of journalist Jamal Khashoggi 
in Turkey, but did not want to lose investment 
from Riyadh.

Trump spoke with Crown Prince Mohammed 
bin Salman, the de facto ruler of the world’s 
top oil exporter, on Sunday. He told reporters 
on Monday that he has teams in Saudi Arabia 
and Turkey working on the case and would 
know more about it after they returned to 
Washington on Monday night or Tuesday.

CIA Director Gina Haspel was traveling to 
Turkey on Monday to work on the Khashoggi 
investigation, two sources familiar with the 
matter told Reuters.

“I am not satisfied with what I’ve heard,” 
Trump told reporters at the White House. “I 
don’t want to lose all that investment that’s 
been made in our country. But we’re going to 
get to the bottom of it.”

He later told USA Today that he believed the 
death was a “plot gone awry.”

Trump has expressed reluctance to punish the 
Saudis economically, citing the kingdom’s 
multibillion-dollar purchases of U.S. 
military equipment and investments in U.S. 
companies.

Prince Mohammed met in Riyadh with U.S. 
Treasury Secretary Steven Mnuchin and 
discussed “the importance of the Saudi-U.S. 
strategic partnership,” Saudi state media said. 
Mnuchin’s spokesman said on Twitter the two 
discussed the Khashoggi investigation as well 
as Iran sanctions and Saudi economic issues.

Mnuchin canceled his speaking engagement at 
a high-profile Saudi investment conference on 
Tuesday, as did two dozen other top speakers.

Hundreds of bankers and company executives 
were still expected to attend the Future 
Investment Initiative, which aims to help the 
country curb its economic dependence on oil 
exports. But Khashoggi’s killing has tarnished 
an event that last year attracted global business 
elites and won the moniker “Davos in the 
Desert.”

Khashoggi, a Washington Post columnist and 
critic of Prince Mohammed who lived in the 
United States, disappeared after he entered the 
Saudi consulate in Istanbul on Oct. 2 to obtain 

documents for his upcoming marriage.

Saudi Arabia initially denied knowledge of 
his fate before saying he had been killed 
in a fight in the consulate, an explanation 
that drew skepticism from several Western 
governments.
Following the global outrage prompted by the 
journalist’s disappearance, Trump’s comments 
have varied from playing down Riyadh’s role 
to warning of possible economic sanctions. 
He has repeatedly highlighted the kingdom’s 
importance as a U.S. ally and said Prince 
Mohammed was a strong and passionate 
leader.
For Saudi Arabia’s allies, the question will be 
whether they believe that Prince Mohammed, 
who has painted himself as a reformer, has any 
culpability. King Salman, 82, has handed the 
day-to-day running of Saudi Arabia to the 33-
year-old prince.

‘WORLD IS WATCHING’
Turkish officials suspect Khashoggi was killed 
and dismembered inside the consulate by Saudi 
agents. Turkish sources say authorities have an 
audio recording purportedly documenting the 
killing of the 59-year-old.
Turkish President Tayyip Erdogan has said he 
will release information about the investigation 
in a speech on Tuesday.
Earlier on Monday, Trump’s son-in-law, 
White House adviser Jared Kushner, said in an 
interview on CNN that he had urged the crown 
prince to be transparent about Khashoggi and 
told him “the world is watching” Riyadh’s 
account of the journalist’s disappearance.
Kushner has cultivated a personal relationship 
with Prince Mohammed and urged Trump to 
act with caution to avoid upsetting a critical 
strategic and economic relationship, a senior 
administration official said.
Several countries, including Germany, Britain, 
France and Turkey, have pressed Saudi Arabia 
to provide all the facts. Chancellor Angela 
Merkel said Berlin would not export arms to the 
kingdom while uncertainty over Khashoggi’s 
fate persisted.
Omer Celik, the spokesman for Erdogan’s 
AK Party, said that the truth of the case would 
eventually come out.
“We are facing a situation that has been 
monstrously planned and later tried to 
be covered up,” he told reporters. “It is a 
complicated murder.”

SHIFTING STORIES

On Sunday, Saudi Arabia’s foreign minister, 
Adel al-Jubeir, said Khashoggi had died in a 
rogue operation. But some of his comments did 
not match previous statements from Riyadh, 
marking yet another shift in the official story.

Jubeir said the Saudis did not know how 
Khashoggi had died. That contradicted the 
public prosecutor’s statement a day earlier that 
Khashoggi died after a fistfight with people 
who met him inside the consulate. It also 
contradicted two Saudi officials’ comments 
to Reuters that it was a chokehold that killed 
him.

A Saudi official has said that a member of the 
team dressed in Khashoggi’s clothes to make it 
appear as if he had left the consulate. Support 
for that strand of the account appeared to come 
from footage aired by CNN showing a man 
dressed as Khashoggi walking around Istanbul. 
CNN described the images as law enforcement 
surveillance footage.

On Saturday, Saudi state media said King 
Salman had fired five officials over the killing 
carried out by a 15-man hit team, including 
Saud al-Qahtani, a top aide who ran social 
media for Prince Mohammed. According to two 
intelligence sources, Qahtani ran Khashoggi’s 
killing by giving orders over Skype.

In Moscow, U.S. national security adviser 
John Bolton said talks were continuing with 
the Saudis about the incident.

“We want to get the truth, and not just talk. 
First of all, we need to know why he died. Who 
killed him? We want to get the full lowdown,” 
Russian radio station Ekho Moskvy quoted 
Bolton as saying during a visit to Moscow.

Source : Reuters  

Trump says he remains unsatisfied with Saudi 
accounts on Khashoggi

FILE PHOTO: Saudi dissident Jamal 
Khashoggi speaks at an event hosted by 
Middle East Monitor in London Britain, 
September 29, 2018. Middle East Monitor/

Handout via REUTERS/File Photo



2 Newspaper Victory

It will be four more years of Bonnie 
Crombie as mayor of Mississauga.
The city’s incumbent chief magistrate, 
garnering nearly 80 per cent of the vote, 

is set to win her bid for a second term as 
mayor by a landslide Monday evening (Oct. 
22), wiping out her seven opponents with the 
closest contender being Kevin J. Johnston 
with about 13 per cent of the vote.
“Mississauga is our city, and I am truly 
honoured that you are giving me the 
opportunity to continue to be your voice at City 
Hall,” Crombie said from her victory party 
late Monday night at Le Tréport Banquet Hall 
in Mississauga . “I could not be more excited 
and energized for what the future will bring. 
Working together, we will continue to build 
and shape this great City.”
So, what can Mississauga residents expect 
from the mayor?
Transit and policing are sure to be high on 
Crombie’s list over the next four years.
She has worked tirelessly to secure funding 
for the controversial Hurontario LRT line, a 
light rail transit system linking Mississauga 
and Brampton, which is scheduled to be built 
during her second term in office and up and 
running in 2022.
Crombie has said she “will continue to work 
diligently to improve community safety to 
ensure Mississauga remains one of the safest 
cities in Canada.”

Her plans include continuing to vote to 
properly resource Peel Regional Police and 

advocate to all levels of government for 
additional funding.

Crombie also revealed she would seek re-
appointment to the Peel Police Services 
Board, which she sat on for two years. This 
will be an interesting initiative as the Board 
is tasked with hiring a new chief of police 
following Jennifer Evans’ surprise retirement 
announcement earlier this month.

Crombie hopes to be on the police board so 
that she can be an integral part of the hiring 
process for Peel>s next top cop.

“Community safety is a city-wide issue and 
needs to be the responsibility of the mayor 
who is elected by the entire city,” Crombie 
told The News.

Crombie will be calling on all levels of 
governments to invest more in initiatives 
targeting at-risk youth, mental health and 
poverty reduction.

“Our City’s motto has always been ‘pride in 
our past, faith in our future.’ I am here to tell 
you that this has never been more true,” she 
said recently. “I am just as proud of the work 
that was done by those before me, as I am 
excited about what lies ahead for our City. We 
have limitless potential, and I am confident that 
working together, we will move Mississauga 
forward.”

Crombie’s objective for the next four years 
is to continue to grow the city, maintain its 
strong record of fiscal management, and make 
smart investments to move the city forward.

Syed Qumber Rizvi, a first-time mayoral 
contender, said the loss won’t deter him from 
holding Crombie accountable at City Hall.

“I will definitely be visiting council regularly to 
make sure the City is being managed properly 
and the needs of the residents are being met,” 
he said. “There are a lot of problems here (in 
Mississauga) when it comes to traffic and lack 
of opportunities for our youth, so there is lots 
to fix.”

Crombie praised the work she and city 
council have done in the last four years but 
added “there’s still work to do.” Among 
achievements she lauded were attracting 430 
new businesses and adding 11,500 new jobs, 
increasing the tax base by $20 million. She 
said she would continue her plan to address 
affordability, safety, and transit issues while 
working to attract business investment to the 
city.

Other winners in Mississauga included 
Stephen Dasko in Ward 1 and Dipika Damerla 
in Ward 7, who both were elected as first-time 
councillors Monday night.

All the incumbents who ran to be re-elected, 
including Karen Ras in Ward 2, Chris Fonseca 
in Ward 3, John Kovacin Ward 4, Carolyn 
Parrish in Ward 5, Ron Starr in Ward 6, Matt 
Mahoney in Ward 8, Pat Saito in Ward 9, Sue 
McFadden in Ward 10 and George Carlson in 
Ward 11, won their races.

Source : www. Mississauga.com

'There's still work to do': Landslide victory for 
Mississauga Mayor Bonnie Crombie




