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بالأم�ص قام موقع عربي بو�شت،و�لذي يتابعه �أكرث من ٦ ماليني �شخ�ص، 
بن�شر مقالة يل بعنو�ن "�إ�شكالية �خلربة �لكندية" ولكن �ملفاجئ بالأمر 
�أن �لقائمني على �ملوقع قامو� بتغيري عنو�ن �ملقالة ب�شكل غري مقبول وغري 
�حرت�يف ودون ��شت�شارة كاتب �ملقالة �أو �أخذ مو�فقة م�شبقة منه، وهذ� 
وجهت  وقد  �لأدبية  �لأمانة  معايري  لأدنى  ويفتقر  م�شوؤول  غري  ت�شرف 
�شباح �ليوم ر�شالة �إىل �ملوقع بهذ� �خل�شو�ص و�أعربت فيه عن �نزعاجي 

حيال هذ� �لت�شرف و�نتظر ردهم.

و�غتنم هذ� �ملوقف �لالمنطقي لأ�شلط �ل�شوء على و�حدة من �لتجاوز�ت 
�لالحمدودة  �لرقمية  �لثورة  ف�شاء�ت  يف  خا�شة  بكرثة،  نر�ها  �لتي 
ومن�شات �لتو��شل �لإجتماعي �ملت�شعبة و�لتي فر�شت �شروط �للعبة من 
طرف و�حد. مثاًل على ذلك، عندما يقوم �أحدنا مب�شاركة من�شور ما على 
�شفحته، لالأ�شف ي�شبح هذ� �ملن�شور رهينة يف "يدي �أخينا" ويت�شرف 
ملحتوى  �حرت�م  دون  تعليق  �أو  �أو حكمة  بر�شالة  يعنونه  له،  يحلو  كما  به 

�ملن�شور �أو ر�شالة �لكاتب منه.

فاأ�شبحنا نطالع كل يوم من�شور� �أو "بو�شتا"و�حدً� ولكن بعناوين خمتلفة 
ومت�شتته ومت�شاربة، فمن �دعى �لتقوى و�لإميان عنون هذ� �ملن�شور باآية 
يتعظو�  �أن  �إىل  �لنا�ص  يدعو  بذلك  �أنه  منه  ظنًا  نبوي  حديث  �أو  كرمية 
مبقطوعة  يرفقه  وقد  خمتلفة  بطريقة  عنونه  ديني  ل  و�آخر  ويعتربو�، 

و�أخ  له،  تروق  مو�شيقية 
ثالث رمبا يكون ملحد�، 

عنو�نًا  له  فيختار 
فيه  لي�شتثمر 
لأفكاره،  ويروج 
يرفقه  فارغ  و�آخر 
تهكم  �أو  ب�شخرية 

�شحكات  ليثري 
�لنا�ص من حوله. ور�بع 
وخام�ص و�شاد�ص... �لخ

بر�أيي كل �ولئك مت�شلقون و�نتهازيون، 
و�لتحريف  �لنقل  وهذ�  مالها  ر�أ�ص  ي�شاركو� يف  ي�شتثمرون يف جتارة مل 
�لعبثي و�لتع�شفي هو ��شبه باإنتقال �لذباب من مكان �إىل �آخر دون علم 
�أين كان و�إىل �أين و�شل. ينبغي �أن يكون نقلنا �أمينًا ر�شيدً�، و�إن كان ل بد 
من �لنقل فعلينا �أن نت�شبه بالنحل �لتي �بدع �هلل خلقها، تنتقل من زهرة 
�شر�بًا  لنا من بطونها  لتخرج  ب�شتان  �إىل  ب�شتان  �أخرى ومن  �إىل  فو�حة 

ع�شال طيبًا مذ�قه من كل �لثمر�ت.
بقلم رئي�س �لتحرير: معتز �أبوكالم
�صباح ٦يناير/كانون �لثاين ٢٠١٩
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كلمتك.. قد ت�صبح رهينة

لـ �أيام كندية، كتب �لأ�صتاذ مرو�ن �صو�ف.. �جلبال تنطق... 
�أوىل  �إنها  نعرب..  �جل�شر  بد�ية  ومن  �ل�شو�ن...  جبال  م�شرحية  �إنها 
�مل�شرحيات »ج�شر �لقمر«.. وبنب�ص �حلياة و�ملعرفة و�ملوهبة نحيا »�إنها 
�مل�شاكني  �شم�ص  ونرجو  نناجي  ز�د �خلري  ومع  يعي�ص«..  يعي�ص  م�شرحية 
�لأمل  وبروح  �ملفاتيح..،  ناطورة  م�شرحية  )وينن(  لتن�شاين  »لتهملني 
�لقدير  �ملحطة«..  »م�شرحية  عبثي  �نتظار  يف  للقادم  نتوق  �لأمل(  )كل 
من�شور �لرحباين ويف �لذكرى �لعا�شرة لرحيله يف 13 يناير كانون �لثاين 
وين�شر  عامًا  ع�شر  بثالثة  �لرحيل  �شبق  تلفزيوين  حو�ر  يف  و   -  2009

مطبوعًا للمرة �لأوىل ويف �أكرث من جزء...

ب�ّشرنا باأن �حللم هو �ل�شورة �لفجرية للمعرفة.. قال »�إن كل مايجري هو 
�لأقرب �ىل �لغليان �لذي ي�شبق �لتغيري.. �إمنا كيف يحدث هذ� �لتغيري؟.. 
هل نكتب لالأجيال �لقادمة و�شيتنا« و�لو�شية هو عنو�ن لو�حد من �أحدث 
�أعماله »ب�ّشرنا بربيع �شابع لكن متى؟.. �أيف موؤ�مرة م�شتمرة« هذ� عنو�ن 
م�شرحية �أخرى؟.. ما �أكرث �لوقائع �لتي رو�ها �لأ�شتاذ من�شور رحباين 
قبيل �لرحيل عن عمر ناهز �لر�بعة وثمانني عامًا 1925 – 2009 وجّلها 
يرقى �ىل مرتبة �لإجابة على �أ�شئلة �شاغلة من نوع: كيف يحدث �لتغيري 
» ومن �أين ننهل و من �أي نبع «.. �لإ�شم �لذي و�كب �حللم كان �لأخوين 
ومن�شور  عا�شي  حّلن؟..  ومن  �لأخوين  من  كتب  من  �إمنا  رحباين، 
رحباين، ما موقفهما من تاأثري �ل�شلطة و�شخ�شية �حلاكم »�أي حاكم«، 
وكيف يتبدى هذ� �ملوقف يف �أعمالهما، رغم م�شي ثالثة وع�شرين عامًا 

بني �لرحيلني، و�نق�شاء ع�شر �شنو�ت على ود�عنا لل�شلع �لثاين يف �جل�شم 
�لعملية �لإبد�عية �شّرً�  �ل�شوؤ�ل عن تفا�شيل  �لرحباين.. من�شور.. يظل 
م�شانا، فمن رحل )كما ظل من�شور يردد وللحظة �لأخرية ( فيه قدر 
منه ومن بقي فيه قدر من عا�شي، و�أما عن نبع �لإبد�ع �لذي نهال منه: 
فمن رو�يات �جلدة كما يقول من�شور يف لقائه و �لتي كانت �أمّية لتعرف 
�لقر�ءة و�لكتابة ولكنها ظلت خّز�نًا للمعرفة بكل مايف �لكلمة من معنى.. 
»�لرت�ث  من  مو�شيقاهما  ��شتوحيا  حيث  �ملرجعية  �لثقافة  دور  ياأتي  ثم 
�للبناين  �لفولكلور  من  �لبيزنطية..  �حل�شارة  من  و�لإ�شالمي..  �لعربي 
تعمقا  لكنهما  م�شرقية..  تيار�ت  �شموًل..»وكّلها  و�ل�شوري  تخ�ش�شًا 
�ملو�شيقي  و�لرت�ث  �لغربية  و�لأعمال  �لكال�شيكية  �ملو�شيقى  در��شة  يف 
�لإن�شاين �أي�شًا...، �أكرث �حلو�ر�ت �لتي �أجريت مع �لر�حل �لكبري من�شور 
بدت متاأثرة )كمنطلق( بديو�ن �شعري له حمل ��شم »�أنا �لغريب �لآخر«.. 
�لتي  م�شرحيته  رحباين  من�شور  به  تّوج  قول  من  �أنطلق  �أن  �أوثر  ولكني 
�شبقت �لرحيل »�لأيام �لأخرية ل�شقر�ط«.. وهو ما عنَون به �هد�ءه �لذي 
�شّرفني به يف ن�شختي من �مل�شرحية بكلمات تقول...»�ىل مرو�ن.. �أقوى 
رغبة..  �أّية  �ملتحرر من طغيان  هو  �لنا�ص  �أقوى  �شي..«  مابّدو�  يلي  �شي 
من ل يريد �شيئًا... ومن هنا وجدت ذ�تي �أتوجه برفقة طاقم �لعمل �ىل 
ح�شن بيت �لأ�شتاذ �لقدير من�شور رحباين �لعامر يف �أنطليا�ص ببريوت 

يف �شتاء عام 199٦ – �شباط فرب�ير لأبد�أ �حلو�ر...، مرو�ن �شو�ف.

يتبع يف �ل�صفحة ١4...

اجلبال تنطق..

�لإعالمي �لقدير مرو�ن �صو�ف

حوار نادر اأجراه الإعالمي الإن�صان

مروان �صواف

مع الفنان العبقري الراحل

من�صور الرحباين
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احلكومة ال�صينية

متنح املوظفات اإجازات 

للبحث عن اأزواج

منوعات

ا�سرقوا من العمر حياة . .
قبل اأن ي�سرق الُعمر
اأجمل �سنوات حياِتكم

اأحالم م�ستغامني

 Steal a life from
 a lifetime, before
 it steals the most
 beautiful years of

your life

بكني يعد عدد من �ملوظفات �ل�شينيات حمظوظات لأنه يف �لوقت 
�لذي ي�شتعد فيه مئات �ملاليني من �لنا�ص يف �ل�شني لأخذ �إجازة من 
�لعمل و�لتوجه لروؤية �أ�شرهم يف �ل�شنة �لقمرية �جلديدة، �شتح�شل 
هوؤلء �ملوظفات على عطلة �إ�شافية من ثمانية �أيام، لكن �شرط �أن 
منت�شف  ويف  عزباء،  �أنثى،  تكون  �أن  �لتالية:  �ل�شروط  فيهن  تتوفر 
�لإ�شافية  �لعطلة  هذه  ور�ء  من  و�لهدف  عمرها.  من  �لثالثينات 

�لعثور على �ل�شريك.
وذكرت �شحيفة �شاوث ت�شاينا مورننغ بو�شت �أن �شركتني يف مدينة 
يقمن  ل  �للو�تي  �ملوظفات  �شتمنحان  �ل�شني،  �شرقي  هانغجو، 
�أيام،  بالأدو�ر �لرئي�شية يف �لعمل �إجازة مو�عدة عاطفية ت�شتمر 8 

�إ�شافة �إىل عطلة ر�أ�ص �ل�شنة �لتي ت�شتمر 7 �أيام.
منحت  �ملدينة  يف  مدر�شة  حذو  حذتا  قد  �ل�شركتان  بذلك  وتكون 

�ملعلمات غري �ملتزوجات ما �أ�شمته �إجازة �حلب.
بـ  ويرتجم  �ل�شينية  باللغة  �زدر�ئي  م�شطلح  ي�شتخدم  ما  وغالبا 
غري  كن  �إن  �لع�شرينات  �أو�خر  يف  ن�شاء  �إىل  لالإ�شارة  ن�شاء،  بقايا 

متزوجات.
�لعمرية،  �ل�شريحة  �ملتزوجات �شمن هذه  �لن�شاء غري  و�زد�د عدد 
�أو قررن �لبقاء عازبات،  لأن كثري�ت قررن �لرتكيز على وظائفهن 
لكن ��شتمرت �ل�شغوط على �لن�شاء كي يتزوجن؛ فاحلكومة �ل�شينية 

ت�شعر بالقلق �إز�ء �شيخوخة �ل�شكان ونق�ص �لقوى �لعاملة.
ووفقا لهيئة �لإذ�عة �لربيطانية بي بي �شي، فاإن ليتا هونغ فين�شر، 
وهي موؤلفة لعدد من �لكتب، منها كتاب بقايا ن�شاء، تعتقد �أن هذه 
�إل حملة دعاية منظمة من قبل �حلكومة �ل�شينية  �خلطوة ما هي 

لو�شم �لن�شاء �لالتي بلغن منت�شف �أو �أو�خر �لع�شرينات.
�لن�شاء  لدفع  حكومي  جهد  من  جزء  ذلك  كل  �أن  �إىل  و�أ�شارت 

�ملتعلمات، على وجه �خل�شو�ص، للزو�ج و�إجناب �أطفال.

�إيقاف  رغم  �ل�شني  يف  بالنخفا�ص  �لولد�ت  معدلت  و��شتمرت 
�نخفا�ص  ��شتمر  كما   ،2015 عام  �لو�حد  �لطفل  �إجناب  �شيا�شة 

معدل �لزو�ج كل عام منذ عام 2013.
وكان هناك يف عام 2018، نحو 15 مليون ولدة لأطفال �أحياء، �أي �أن 

�ملعدل �نخف�ص �أكرث من مليونني مقارنة بال�شنة �ل�شابقة.
و�أ�شافت هونغ فين�شر �أن �لبالد تعاين من �ختالل خطري يف تو�زن 
�لذكور  �إجناب  على  �لأ�شر  �شجعت  �لتي  �ل�شيا�شة  ب�شبب  �جلن�شني 

و�لتخلي عن �لأجنة �لإناث.
ووفقا  �ل�شني.  �لن�شاء يف  نق�ص يف عدد  �لو�قع، هناك  وتابعت يف 

للحكومة يفوق عدد �لرجال �لن�شاء بثالثني مليونا.
�شكان  عدد  �أن  �إىل  �لجتماعية  للعلوم  �ل�شينية  �لأكادميية  ولفتت 
�لبالد قد ينكم�ص من حو�يل 1.4 مليار حاليا، �إىل 1.2 مليار خالل 

�خلم�شني �شنة �لقادمة.
لكن يبقى من غري �لو��شح كيف �شيفيد هذ� �لعر�ص �لن�شاء للقاء 

�أزو�ج، ومن ثّم �لإجناب.
بع�ص  زيجيانغ  ملوقع  ب�شرية،  مو�رد  مدير  وهو  يل،  هو�نغ  و�شرح 
�ملوظفات لي�ص لديهن �ت�شال كبري بالعامل �خلارجي. لذ� ناأمل �أننا 
�لوقت  لديهن  ي�شبح  �أن  �لإجاز�ت  من  �ملزيد  �إعطائهن  من خالل 
على  �ملوظفات  فعل  ردة  �أن  و�أو�شح  رجال.  على  للتعرف  و�لفر�شة 

�إجازة �ملو�عدة كانت جيدة.
�أن هذه �ملبادرة لن تكون فعالة كثري� ؛  �أن هونغ فين�شر تعتقد  غري 

قائلة �إنها و�حدة من بني �لكثري من �لتجارب و�ل�شيا�شات.
و�أكدت �لكاتبة �ل�شينية �أنه يف �ملقابل يوجد عدد �أكرب من �لن�شاء 
�إجناب  �أو  للزو�ج  �لإطالق  على  �أمرهن  من  عجلة  على  ل�شن 

�لأطفال.
�مل�صدر : �صحيفة �لعرب
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و�لقو�عد �جلديدة  �لقو�نني  �لعام �جلديد مع جمموعة من  �شيبد�أ 
�لتي ينبغي للكنديني �أن يكونو� على علم بها، مبا يف ذلك �لتغيري�ت 

�لتي تطر�أ على فو�ئد �جازة �لمومة وبيع منتجات �لقنب.

ب�شاأن  جديدة  قو�عد   2019 عام  �شت�شهد  �ملقاطعات،  م�شتوى  على 
عقوبات �لقيادة �مل�شددة، و�لزياد�ت يف �لإيجار، و�لتحر�ص �جلن�شي 

يف مكان �لعمل.

�لفيدر�لية على  �إن تطبيق فر�ص �شريبة كربون فر�شتها �حلكومة 
�ملقاطعات �لتي ف�شلت يف و�شع خططها �خلا�شة خلف�ص �نبعاثات 
�لغاز�ت �مل�شببة لالحتبا�ص �حلر�ري وهناك حتديات قانونية تو�جه 
�خلطة يف �شا�شكات�شو�ن من قبل رئي�ص �لوزر�ء �شكوت مو، ورئي�ص 

وزر�ء �أونتاريو دوج فورد، ونيو برونزويك برمييري بلني هيجز.

مل تتو�شل مانيتوبا بعد �إىل خطة قبل �ملوعد �لنهائي �لذي حددته 
�حلكومة �لفيدر�لية يف �لأول من كانون �لثاين )يناير(.

فيما يلي �لنقاط �لبارزة �لأخرى �لتي حتتاج �إىل معرفتها:

�جازة �لمومة 
Use-it-or-' �ملمتدة  �لمومة  �جازة  ت�شيع  �شوف  �أو  ��شتخدمها   

lose-it' extended parental leave

�جلدول  بت�شريع  �لفيدر�لية  �حلكومة  قامت  �ملا�شي،  �خلريف  يف 
�لزمني للمنفعة �جلديدة �لتي يتقا�شمها �لباء و�لتي ت�شعى

تربية  م�شوؤولية  يف  �أكرب  ب�شكل  �مل�شاركة  على  �لو�لدين  ت�شجيع  �إىل 
�لأطفال.

�لأبوية  �ملز�يا  �إ�شافية من  �أ�شابيع  �لتدبري �جلديد خم�شة  و�شيوفر 
فرتة  تقا�شم  على  �لو�لدين  كال  يو�فق  عندما  �لعمل  على  للتاأمني 
�لمومة بحيث يت�شاركو� هذه �لفرتة من خالل ق�شاء جزء منها يف 
�لعمل. بالن�شبة لأولئك �لذين يختارون �لإجازة �لو�لدية �ملمتدة ملدة 
18 �شهًر�، توفر ثمانية �أ�شابيع �إ�شافية من مز�يا �لتاأمني على �لعمل 
" EI " لالأزو�ج �لذين ي�شاركون يف �إجازة �لمومة. �ما �لآباء نف�ص 
تبنيهم يف 17 مار�ص  �لتي مت  �لأطفال  بالتبني، مع  و�لآباء  �جلن�ص 

2019 �أو بعده، �شيكونون موؤهلني للح�شول على �لفائدة �جلديدة.

بيع منتجات �لقنب �ل�صاحلة لالأكل
�لقنب،  وم�شتخل�شات  لالأكل،  �ل�شالح  �لقنب  وبيع  �إنتاج  �شيكون 
ومو�نع �حل�شي�ص قانونًيا يف كند� يف موعد �أق�شاه 17 �أكتوبر 2019.

�حلكومة  قيام  عن  �لكندية  �ل�شحة  وز�رة  �أعلنت  دي�شمرب،   20 يف 
باإطالق م�شاورة عامة ملدة ٦0 يوًما حول م�شودة �للو�ئح �خلا�شة بها 

فيما يتعلق ببيع هذه �ملنتجات.
�شاأنها  من  �لتي  �ملكونات  ��شتخد�م  تقييد  �لنظام  م�شروع  يقرتح 
�لتي  �لأمر��ص  وتزيد من خماطر  لل�شباب،  تزيد من جاذبيتها  �أن 
تنقلها �لأغذية، وتزيد من �حتمال حدوث حدث عر�شي �أو �لإفر�ط 
يف �ل�شتهالك. كما يقرتح و�شع حد �أق�شى ملقد�ر THC يف منتج 

و�حد.
على  حتتوي  منتجات  وجود  ��شرت�ط  �لأخرى  �لتو�شيات  وت�شمل 
مل�شقات  جانب  �إىل  وب�شيطة  فتحها  �لطفال  على  ي�شعب  عبو�ت 

و��شحة مع رمز �لقنب �ملوحد و�لتحذير �ل�شحي.
من حيث �لت�شنيع، �قرتحت وز�رة �ل�شحة �لكندية تطبيق �شو�بط 
�شارمة على �لإنتاج، مبا يف ذلك حظر �إنتاج �لغذ�ء و�لقنب �لهندي 

يف نف�ص �ملن�شاأة.

لو�ئح �صالمة �لأغذية
�ملوحدة،  �لأغذية  �شالمة  لو�ئح  ب�شن  �لفيدر�لية  �حلكومة  �شتبد�أ 

و�لتي يدخل بع�شها حيز �لتنفيذ يف 15 يناير 2019.
ويف بيان �شحفي، قالت �حلكومة �إن �للو�ئح �خلا�شة بالأغذية �لآمنة 
للكنديني �شت�شمن "�أن �لغذ�ء على �أرفف �لبقالة �أكرث �أماًنا لالأكل، 

�شو�ء كان ينتج يف كند� �أو يف �خلارج".
ومن بني �للو�ئح �جلديدة: يتعني على �ل�شركات �لتي ت�شتورد �لغذ�ء 
�أو تعد �لطعام للت�شدير عرب �حلدود �لإقليمية و�لإقليمية �أن حت�شل 

على تر�خي�ص و "�شو�بط وقائية" ل�شمان �شالمة �لأغذية.

حتى  �لتتبع  ب�شجالت  �لحتفاظ  �ل�شركات  معظم  على  يتعني  كما 
ميكن �إز�لة �لأطعمة غري �لآمنة �أو �مللوثة ب�شرعة من �ل�شوق.

يف �أونتاريو - ت�صديد عقوبات �لقيادة �مل�صتتة
�لعقوبات  زيادة  على  �أونتاريو  تعمل   ،2019 يناير   1 من  �بتد�ًء 
ت�شل  غر�مة  ت�شمل  وهي  �مل�شوهة.  �لقيادة  ظروف  على  �ملفرو�شة 
نقاط  وثالث  �أيام،  ثالثة  ملدة  �لرخ�شة  �شحب  و  دولر،  �إىل 1000 
تر�خي�ص  لديهم  �لذين  �ل�شائقني  ت�شمل  �لأوىل  �لقناعة  لنق�ص يف 

.G إىل� A من

لالإد�نة  يوًما   30 ملدة  ترخي�ص  تعليق  �ملبتدئون  �ل�شائقون  �شيو�جه 
�أول مرة، وترخي�ص ملدة 90 يوًما لالإد�نة ثاين مرة و�إلغاء ترخي�ص 

لإد�نة ثالثة.

يف مقاطعة بريت�س كوملبيا - زيادة �لإيجار
�أعلنت �حلكومة �لإقليمية يف �خلريف �ملا�شي �أنها �شتخف�ص �لزيادة 
�ل�شنوية يف �لإيجار �مل�شموح به يف �ملقاطعة. بن�شبة 2 يف �ملائة و�حلد 

من �لت�شخم.
�شتقت�شر على 2.5 يف  �لإيجار  �ل�شنوية يف  �لزيادة  �أن  ويعني هذ� 
�ملائة، بدًء� من 1 كانون �لثاين )يناير( 2019. وتهدف هذه �خلطوة 
�إىل "حتقيق تو�زن بني تقدمي �لإغاثة للم�شتاأجرين مع ت�شجيع �لنا�ص 

على �حلفاظ على عقار�تهم �ملوؤجرة".

�ألبريتا و�صا�صكات�صيو�ن
�لتدريب �لإلز�مي ل�صائقي �ل�صاحنات

�عتباًر� من 1 مار�ص 2019، �شيكون هناك متطلبات تدريب وت�شغيل 
�ألربتا، �شتت�شمن  جديدة ل�شركات �لنقل بال�شاحنات وموظفيها يف 
مد�ر�ص  جميع  يف  تدري�شه  يتم  موحًد�  منهًجا  �جلديدة  �لقو�عد 
�ل�شف  د�خل  �لتدريب  من  �إلز�مية  وم�شتويات  �ل�شائقني،  تدريب 

و�لتدريب د�خل �ملركبات، وتعزيز �ملعرفة و�ختبار�ت �لطرق.
�إلز�مية  تدريب  م�شتويات  �شا�شكات�شو�ن  �شتقدم  نف�شه،  �لوقت  ويف 

خا�شة بها ل�شائقي �ل�شاحنات.
�إىل  �ملحافظة  تلك  يف  �ل�شائقون  �شيحتاج  مار�ص،   15 من  �بتد�ًء 
للح�شول  �ختبار  �إجر�ء  يتمكنو� من  �أن  قبل  تدريب  �شاعة   121.5
على رخ�شة نقل من �لفئة 1. حاليا، هناك �لقليل من �لتنظيم يف 

�شا�شكات�شو�ن عندما يتعلق �لأمر بتدريب �شائقي �شاحنات �لنقل.

كيبيك - معايري �لعمل
�شوف يتمتع �لعمال يف كيبيك بفو�ئد جديدة بف�شل �لتعديالت �لتي 
�أدخلت على م�شروع قانون �ملقاطعة 17٦ - "قانون لتعديل �لقانون 
ب�شكل  �لأخرى  �لت�شريعية  و�لأحكام  �لعمل  معايري  يحرتم  �لذي 

رئي�شي لت�شهيل تو�زن �لعمل �لأ�شري".
يف 1 يناير 2019، �شي�شبح عدد من �لتغيري�ت يف م�شروع �لقانون 
�لإ�شايف،  و�لعمل  �ملدفوعة،  بالإجاز�ت  يتعلق  فيما  �ملفعول  �شاري 

و�لأجر �ملت�شاوي، و�لإجاز�ت، و�لتحر�ص �لنف�شي.
�إجازة  على  كيبيك  موظفو  �شيح�شل  �جلديد،  �لعام  من  �بتد�ًء 
مدفوعة �لأجر ملدة ثالثة �أ�شابيع �إذ� كانو� قد عملو� حل�شاب �شاحب 

�لعمل نف�شه.

�مل�صدر موقع كند� �ليوم

القوانني اجلديدة
التي يجب اأن تعرفها ودخلت حيز 

التنفيذ مع بداية العام اجلديد 2019

قوانني جديدة
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اختطاف مواطن كندي
وجرحا يف بوركينا فا�صو �أملا  �لأكرث  �حلدث  ذلك  �لزوجية،  �خليانة 

بالأوجاع،  تلوج  نف�شه  باتت  �لذي  �حلياة  ل�شريك 
و�لذي كتب عليه �لقدر �أن يتذوق �آلما طويلة �ملدى 

ل تطيب مهما تلقى �شاحبها من عالج

ول يقف حد �خليانة �لزوجية عند ما �أ�شاب �شريك 
ولكن  موجعة،  �آلم  من  لها  تعر�ص  �لذي  �حلياة 
متتد �آثارها لتفتك باحلياة �لزوجية، فما هي �لآثار 

�ملرتتبة على �خليانة �لزوجية
�أخطر �آثار �خليانة �لزوجية

للخيانة �لزوجية �آثار خطرية ومدمرة بل وطويلة �ملدى وعميقة �لتاأثري على �حلياة �لزوجية �أهمها:
�لثقة • فقد�ن 

�شعب جد� ��شتكمال �مل�شرية مع �شريك �حلياة �خلائن بعد فقد�ن �لثقة، وما �أب�شعها �لعالقة �لتي ت�شتمر 
وفيها تخوين للطرف �لآخر، فال �أمان ول �إ�شتقر�ر بعد �خليانة �لزوجية

عميق • ت�صدع 
من  كثري  قتل  ب�شبب  وذلك  �لزوجية،  �حلياة  يف  عميق  و�شرخ  ت�شدع  يحدث   �لزوجية،  �خليانة  بعد 
�مل�شاعر �لد�فئة وب�شبب �لآلم �لعميقة �لتي ت�شببت فيها �خليانة �لزوجية، ولالأ�شف هذ� �ل�شدع غري 

قابل لالإ�شالح على �لإطالق وعك�ص ذلك ما هو �إل هر�ء و�أوهام
�لبال ور�حة  �لأمان  �إىل  • �لإفتقار 

�لتعر�ص  بعد  فاحلياة  ولذلك  �لبال،  ور�حة  بالأمان  �ل�شعور  فقد  مع  طبيعية  ب�شورة  �حلياة  ميكن  ل 
للخيانة �لزوجية حياة بائ�شة تفتقر لالأمان ور�حة �لبال، و�ل�شبب يف ذلك طعنات �لأحبة وغدرهم �لذي 

ترك مر�رة �شديدة ل ميكن �أن متحيها �أي مو�قف حلوة مهما حدث
• �لنف�صال

يف كثري من �حلالت ل ميكن ��شتمر�ر �حلياة �لزوجية بعد �خليانة �لزوجية، فيحدث �لإنف�شال و�لطالق وهو 
�أمر بديهي وقد يكون �أن�شب �حللول لأن �ل�شخ�ص �خلائن لن يرتك طبع �خليانة مهما حدث

�مل�صدر : جملة هي

اخليانة الزوجية

�علن وزير �لأمن يف بوركينا فا�شو كليمنت �شاو�دوغو عن �ختطاف مو�طن كندي يف �لبالد بالقرب 
من �حلدود مع �لنيجر.

"بروغر�ص مينري�لز"  �شركة  يعمل يف  �ملخطوف كان  �أن  �لأربعاء  �ليوم  لل�شحفيني،  �لوزير  و�أو�شح 
�لكندية ل�شتخر�ج �لرثو�ت �لباطنية.

و�أ�شاف �أن عملية �لختطاف نفذها نحو 12 م�شلحا يف �أحد �ملناجم �لتي ت�شتثمرها �ل�شركة �ملذكورة 
بالقرب من �حلدود مع �لنيجر.

و�متنع مدير �ل�شركة عن �لتعليق على �ملو�شوع.

وجدير بالذكر �أن بوركينا فا�شو �شهدت يف �لفرتة �لأخرية موجة هجمات نفذها مت�شددون �إ�شالميون، 
ما دفع بال�شلطات لإعالن حالة �لطو�رئ يف بع�ص �ملحافظات �ل�شمالية للبالد منذ يوم 31 دي�شمرب 

�ملا�شي.
�مل�صدر: رويرتز
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مع بد�ية �لعام �جلديد، �لعديد منا ي�شعى �إىل حتقيق �أهد�ف لهذه 
ب�شكل  و�لوزن  عام  ب�شكل  �ل�شحة  هي  �لأهد�ف  هذه  ومن  �ل�شنة. 

خا�ص. 

جيدة  بحالة  �ل�شخ�ص  �شحة  تكون  عندما  در��شات،  عدة  وبح�شب 
فاإن ذلك يزيد من �شعادته ومن �نتاجه يف عمله �أو در��شته، وتنعك�ص 

هذه �ل�شعادة على من حوله.

يف  و�أحدثها  �لدر��شات  �آخر  م�شاركة  �ملقال  هذ�  يف  قررت  لهذ� 
جمال �ل�شحة و�لتغذية، وباإمكان جميع �لر�غبني بتحقيق �أهد�فهم 

باحل�شول على حياة �شحية �أف�شل.

�لتي  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  يف  عاملية  تقارير  �إىل  ��شتنادً� 
كانت  نتيجته   ،2019 لعام  غذ�ئي  نظام  �أف�شل  ملعرفة  �شنويًا  تقام 
Mediterranean Diet د�يت �لبحر �ملتو�شط. وكانت هذه  �لـ 
�لنتيجة لدور هذ� �لنوع من �لأنظمة �لغذ�ئية باإطالة �لعمر و�حلماية 
من �لأمر��ص �ملزمنة. كما �أن �لـ Mediterranean Diet  �حتل 
�ملر�كز �لأوىل كاأ�شهل نظام غذ�ئي باإمكان �ل�شخ�ص �تباعه، كاأف�شل 
نظام غذ�ئي ملر�شى �ل�شكري، وكاأف�شل نظام غذ�ئي ملعي�شة �أف�شل 

ولنظام حياتي �شحي.

 Mediterranean Diet لـ� �أهمية  �لعلمية  كما �ثبتت �لأبحاث 
�لـ LDL Cholesterol �لكولي�شرتول  �إنقا�ص  ودوره �لفعال يف 
�لإ�شابة  خطورة  بتقليل  ودوره  بال�شر�يني،  يتجمع  �لذي  �ل�شار 
باأمر��ص �لقلب. كما له فعالية كبرية بخف�ص �لأمر��ص �ل�شرطانية، 
�لن�شاء  �أي�شًا  يتبعه.  من  لدى  و�للزهامير  �لباركن�شون  و�أمر��ص 
غذ�ءهن  ويدعمن    Mediterranean Diet �لـ  يتبعن  �للو�تي 
بـ Extra Virgin Olive Oil زيت �لزيتون �لبكر، و�ملك�شر�ت 

�لنيئة، كان لديهن �أقل ن�شبة لإ�شابة ب�شرطان �لثدي.

:Mediterranean Diet أ�صا�صيات �لـ�
- �لرتكيز على تناول �خل�شار و�لفاكهة و�لبقوليات و�حلبوب �لكاملة 

و�ملك�شر�ت.
- �دخال �لدهون �جليدة بالنظام �لغذ�ئي، و��شتبد�ل �لزبدة بزيت 

�لزيتون وزيت كانول.
- ��شتعمال �لأع�شاب و�لبهار�ت لتطعيم �لطعام بدًل من �مللح.

�لقليلة يف  �ملر�ت  يتجاوز  ل  ملا  �للحوم �حلمر�ء  تناول  - �حلد من 
�ل�شهر �لو�حد.

- تناول �لأ�شماك و�لدجاج مرتني بالأ�شبوع على �لأقل.

- �ل�شتمتاع بتناول �لطعام مع �لعائلة و�لأ�شدقاء.
- �لقيام بالعديد من �لتمارين �لريا�شية و�مل�شي.

- تناول �لنبيذ �لأحمر باعتد�ل.

تقاليد وعاد�ت نظام �لبحر �ملتو�شط بح�شب �ليونان �لقدماء، تن�ص 
على تناول ما يقارب 9 ح�ش�ص من م�شاد�ت �لأك�شدة من �خل�شار 
�لو�حد، �حلبوب يف نظامهم تكون غالبًا حبوب  �ليوم  و�لفاكهة يف 
�ليوم  يف  يد  قب�شة  مبقد�ر  �لنيئة  �ملك�شر�ت  تناول   ،%100 كاملة 
)جتنب  و�لدهون  �حلر�رية  بال�شعر�ت  لغناها  �أكرث  ولي�ص  �لو�حد 
كبري  دور  له  �خلبز  �أن  كما  و�ملحم�شة(،  �ململحة  �ملك�شر�ت  تناول 
�لـ  تقاليد  تن�ص  ل  �لدهون،  ناحية  ومن  �لغذ�ئي.  �لنظام  هذ�  يف 
Mediterranean Diet على عدم تناول �لدهون بل على تناول 
بالعديد  و�لذي ل مير  �لبكر  �لزيتون  �لدهون �جليدة وخا�شًة زيت 
دور  لهم  و�ملك�شر�ت  �لكانول  زيت  �أي�شًا  �لت�شنيع،  عمليات  من 
لغناهم بالـ Linolenic Acid )من �أنو�ع �لـ Omega-3( دور 
triglycerides و�حلماية  �لـ  بتقليل معدلت   Omega -3 لـ�
للنبيذ  �لدم.  �شغط  وتعديل  �ملفاجئ  �لقلب  وتوقف  �جللطات  من 
�أمر��ص  حماية  يف  لدوره  �لغذ�ئي  �لنظام  هذ�  يف  مركز  �لأحمر 
�لقلب، وكانت �لكمية �مل�شموح بها للن�شاء 148ml، و�لرجال 296 

ml باليوم.

 بع�س �خلطو�ت �لتي ت�صاعدنا على متابعة �لـ
Mediterranean Diet

منها  ح�ش�ص   10-7 بني  تناول  و�لفاكهة،  باخل�شار  �لتنويع   •
باليوم �لو�حد.

�أنو�ع  حتى  �لكاملة،  باحلبوب  �حلبوب  �أنو�ع  جميع  ��شتبد�ل   •
�خلبز و�لأرز و�ملعكرونة.

وجبة   snack كـ  و�لف�شتق  و�للوز  كاجلوز  �ملك�شر�ت  �أدخل   •
خفيفة.

�لزبدة،  من  بدًل  �لكانول  زيت  �أو  �لبكر  �لزيتون  زيت  • ��شتعا�شة 
و�دخالهم بالطبخ على درجات حر�رة معينة.

�لأ�شماك  وجتنب  بالأ�شبوع،  مرتني  �أو  مرة  �لأ�شماك  تناول   •
�ملقلية.

بالد�شم،  �لعالية  �حلليب  �جلبنةوم�شتقات  تناول  من  �لتقليل   •
و��شتبد�لها باخلالية من �لد�شم �أو قليلة �لد�شم.

�لنقانق  وجتنب  و�ل�شمك،  بالدجاج  �حلمر�ء  �للحوم  ��شتبد�ل   •
و�لـ bacon و�للحوم �لعالية بالدهون.

 علينا �أل نن�شى �أن لكل �شخ�ص طبيعة ج�شم تختلف عن �لآخر، كما 
له حالة �شحية معينة و�أهد�ف ي�شعى لتحقيقها. لذلك علينا مر�جعة 
�أخ�شائي �لتغذية و�ملعاجلة �لغذ�ئية �خلا�ص بنا ملعرفة ما �إذ� كان 
هذ� �لنوع من �لنظام �لغذ�ئي ينا�شب حالتنا �ل�شحية، ومل�شاعدتنا 
على تق�شيم �حل�ش�ص من كل �ملجموعات �لغذ�ئية »�ملذكورة �أعاله« 
بحياة  لننعم  �ملرجوة  �لأهد�ف  �إىل  للو�شول  بح�شب حاجة ج�شمنا 

�شحية تعود علينا وعلى من حولنا بال�شعادة. 
Facebook:  r.s_nutritionista

Instagram:  r.s_nutritionista

Rita.n.samuel@hotmail.com

تغذية

الريجيم رقم واحد يف العامل لعام 2019 !

نظام لإطالة العمر واحلماية من الأمرا�ض املزمنة!

ريتا �صموئيل 
ماج�صتري يف �لتغذية و�ملعاجلة �لغذ�ئية 
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قارون املال عدنان خا�صقجي وق�صة اإفال�صه
من �صفحة �ل�صيد زياد رهوجني 

�لكبري عدنان حممد  �لأعمال  �إنه رجل  �ملليادير عدنان خا�شقجي، 
 ( بـ  يلقب  وكان  �لإطالق،  على  عربي  رجل  �أغنى  كان  خا�شقجي. 
قارون �لع�شر (؛ كان ي�شكن يف ق�شر معلق عبارة عن �أربعة �أدو�ر 

يف ناطحة �شحاب.

�شنة،   30 قبل  مقابلة  �هلل  �جلار   / �لكويتي  �ل�شحفي  معه  �أجرى 
وكان �ل�شحفي مذهوًل مبا ر�آه يف بيت خا�شقجي من �لبذخ و�لتقنية 
ق�شور  يف  مثلها  ير  مل  و�لتي  و�أو�نها،  لع�شرها  �ل�شابقة  �حلديثة 
�لأمر�ء و�مللوك و�لروؤ�شاء �لذين قابلهم من قبل ؛ فقد كان كل �شيء 

يف بيته يعمل بالرميوت.

كان عدنان خا�شقجي تاجرً� يف �ل�شالح وله عدة �شفقات �أ�شلحة بني 
�لدول �لعربية و�أمريكا. مع �لعلم �أن يخت �لوليد بن طالل �حلايل 

كان ميلكه عدنان خا�شقجي عام 1980م. 

و�لده.  1935م.  مو�ليد  من  �شعودي  ملياردير   / خا�شقجي  عدنان 
هو  �أخوه  �شعود.  �آل  �مللك/ عبد�لعزيز  د/ حممد خا�شقجي طبيب 
حممد  �شمرية  هي/  �أخته  خا�شقجي.  حممد  جمال  �ل�شحفي/ 
خا�شقجي طليقة �مللياردير �مل�شري/ حممد �لفايد، و�بنها/ دودي 
�لفايد �لذي تويف يف حادث مروري مع �لأمرية ديانا. تزوج عدنان 
بزوجته �لأوىل/ ثريا خا�شقجي؛ وطلقها مقابل تعوي�ص 548 جنيه 

��شرتليني = 12 مليار جنيه م�شري.

كان لديه يخت �أكرب من يخت �أونا�شي�ص، وعلى �شطحه مطار يت�شع 
��شتهت  يوم:  ذ�ت  وخادم.  ماّلح   ٦10 وعدد  طائر�ت،   4 لهبوط 
�بنته لآي�شكرمي من فرن�شا، و�شوكولته من جنيف، فاأقلعت طائرته 
�لآي�شكرمي  جللب  �شاعات   7 ملدة  رحلة  يف  طاقمها  بكامل  �خلا�شة 
على  يوزعها  كان  �لطائلة  و�لأمو�ل  �لرثوة  هذه  وكل  و�ل�شوكولته، 
نف�شه و�أهله فقط، وي�شتنكف �أن ي�شاعد فقريً� �أو م�شكينًا �أو مري�شًا 
�ملحتاجني.  �لفقر�ء وخدمه  ُعّماله  ويبخل حتى على  بل  �شجينًا،  �أو 

وكان يردد عبارته �ل�شهرية: ) �أنا ل�شت وكيل �آدم على ذريته (.

�إن�شان مغلوب  ويف �لأخري �أفل�ص �إفال�شًا عجيبًا، و�أ�شبح فقريً� كاأي 
على �أمره. ويقال �أنه دعا عليه رجل مغرتب كان يعمل خادمًا عنده، 
فاحتاج مبلغًا من �ملال لري�شله لأهله يف بالده لعالج زوجته �ملري�شة 
؛ فذهب وطلب �ملبلغ من �ملليادير كم�شاعدة �أو قر�شة يتم تق�شيطها 

من ر�تبه �ل�شهري، فوّبخُه عدنان و�أذلُه يف ق�شره، وطرده لياًل �شّر 
طردة؛

فقال له �خلادم مقهورً�: »�أ�شاأل �هلل �لعلي �لعظيم �أن ل مييتني حتى 
�أر�ك ذلياًل متّد يدك للنا�ص« فغ�شب من هذه �لدعوة وقام بف�شله 
�أحد  له  �هلل  قّي�ص  خا�شقجي  عدنان  �فتقر  وملا  �لعمل.  من  وطرده 
من  �شياحية  تذكرة  له  ��شرتى  �ل�شعودية  يف  �لكبار  �لأعمال  رجال 
يا  له:  �ملال ل�شتئجار �شقة، وقال  و�أعطاه مبلغًا من  للقاهرة،  جدة 
عدنان �أنا مل �أتف�شل عليك ولكن �هلل �أمرين �أن �أدفع لك، وكل �شهر 
�شياأتيك م�شروفك مني على بنك �لر�جحي.. وذ�ت يوم يف �لقاهرة 

�شاألته زوجته عن �أ�شو�أ حلظة مّرت به يف حياته !

�أذله وطرده فدعا عليه،  فحكى لها عدنان ق�شته مع خادمه �لذي 
ثم ق�شته مع رجل �لأعمال �لذي ��شرتى له تذكرة و�شاعده باملال.. 
ثم قال: وقبل �شفري للقاهرة ذهبُت �إىل رجل �لأعمال ل�شتالم �ملال 
�لذي وعدين به، فات�شل باأحد عامليه ليح�شر يل �ملال؛ فكانت �أ�شو�أ 
حلظة ع�شتها يف حياتي عندما دخل �لعامل �لذي �أعطاين �ملال؛ فقد 
كان خادمي �لذي طردته وف�شلته من �لعمل !! ولقد نظر �إيّل مذهوًل 
مفزوعًا عندما ر�آين وكاأنه ل ي�شّدق ما يرى، ور�أيته خرج مقهورً� 

وعيناه مبللة بالدموع.

هذ� هو عدنان خا�صقجي - �أكرب �أ�صطورة يف �لع�صر
و�عتربو� يا �أويل �لألباب

و��شنطن )رويرتز( - قالت وز�رة �خلارجية �لأمريكية يف بيان 
يوجن  كيم  �ل�شمايل  �لكوري  و�مل�شوؤول  بومبيو  �لوزير مايك  �إن 
فيما  تقدم  لتحقيق  �ملبذولة  �جلهود  �جلمعة  يوم  بحثا  ت�شول 
يونيو حزير�ن  قمة  بها يف  �لتعهد  �لتي مت  باللتز�مات  يتعلق 

يف �شنغافورة.

و�أ�شاف �لبيان �أنه بعد لقاء بومبيو مع كيم عقد دبلوما�شيون 
من �لوليات �ملتحدة وكوريا �ل�شمالية �جتماعا ”مثمر�“ على 
م�شتوى �لعمل. وقال �أي�شا �إن �ملمثل �لأمريكي �خلا�ص لكوريا 
هذ�  مطلع  �ل�شويد  �إىل  �شي�شافر  بايجون  �شتيفن  �ل�شمالية 

�لأ�شبوع حل�شور موؤمتر دويل ب�شاأن كوريا �ل�شمالية.

�إعد�د ح�صن عمار للن�صرة �لعربية
حترير �أ�صرف �صديق �مل�صدر: رويرتز

بومبيو 
ك��وري  م�����ص��وؤول  م��ع  يبحث 
�صمايل امل�صاعي لإحراز تقدم 

ب�صاأن نزع ال�صالح النووي

وزير �خلارجية �لأمريكي مايك بومبيو )�إىل �ليمني( 
و�مل�صوؤول �لكوري �ل�صمايل كيم يوجن ت�صول يف و��صنطن 

يوم �جلمعة. ت�صوير: جو�صو� روبرت�س - رويرتز

بلدة ايطالية تبيع 

املنازل بدولر واحد فقط
بات باإمكانك �ليوم �شر�ء �أي منزل يف جزيرة �شقلية �لإيطالية 
�شامبوكا يف  بلدة  تقع  �أقل من دولرين.  �أو  و�حد  يورو  مقابل 
حممية طبيعية فيها �شو�طئ ومناطق تاريخية وثقافية متوقعة 

يف هذه �ملنطقة �ل�شاعرية.

�مل�صدر : �صي �ن �ن بالعربية

�صرطة بريطانيا توجه حتذيرا 

لزوج امللكة
لقيادته دون حزام الأمان

تريد منزل اأحالمك؟

لندن )رويرتز( - تلقى �لأمري فيليب )97 عاما( زوج �مللكة �إليز�بيث 1$
ملكة بريطانيا حتذير� من �ل�شرطة بعدما جرى �لتقاط �شور له وهو 
يقود �شيارة دون و�شع حز�م �لأمان فيما يبدو، وذلك بعد �أيام من 

تعر�شه حلادث �أثناء �لقيادة.

ون�شرت �شحف �شور� لفيليب وهو يقود �شيارة لند روفر يوم �ل�شبت 
يف �شيعة �شاندرينجهام يف نورفولك �لتي ميكث فيها هو و�مللكة. ومل 

يظهر يف �ل�شور �أنه ي�شتخدم حز�م �لأمان على طريق عام.

وجهت  بال�شور...  علم  على  ”نحن  �ل�شرطة  با�شم  متحدث  وقال 
�لن�شائح �ملنا�شبة لل�شائق وهذ� وفقا ملا نقوم به عادة عندما نح�شل 

على �شور تظهر هذ� �لنوع من �ملخالفة“.

�شيارته  �نقلبت  بعدما  حادث  من  �لثالثاء  يوم  فيليب  �لأمري  وجنا 
يف �أعقاب ��شطد�مها بعربة �أخرى قرب �شاندرينجهام. ومل ي�شب 

�لأمري ب�شوء.
غري �أن �شائقة �ل�شيارة �لأخرى و�لتي تبلغ من �لعمر 28 عاما �أ�شيبت 
 45( برفقتها  كانت  �أخرى  �مر�أة  مع�شم  وُك�شر  ركبتها  يف  بجروح 
عاما( وكان معهما ر�شيع عمره ت�شعة �أ�شهر. ونقلو� �إىل �مل�شت�شفى 

لكن خرجو� منها لحقا.
و�ُشئلت متحدثة با�شم �لأمري فيليب عن حادث �ل�شبت فقالت ”�لأمر 

بيد �شرطة نورفولك“.
�إعد�د علي خفاجي للن�صرة �لعربية - حترير �صها جادو
�مل�صدر: رويرتز

�لأمري فيليب يف �صورة من �أر�صيف رويرتز
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�أبد�أ  �أن  يل  و��صمح  من�صوررحباين..  �أ�صتاذ  و�صهاًل  • �أهاًل 
�جليل  هذ�  بالتغيري،  كجيل  ب�ّصرتنا  »نعم،  بالقول  �صوؤ�يل 
�لفنان  وي�صغر  بقليل  رحباين  زياد  �لفنان  يكرب  �لذي 
�ليا�س رحباين بكثري، حملت لنا �لب�صرى باأن كّل مايجري 
هو �لغليان �لذي ي�صبق �لتغيري، �إمنا هل ي�صهد جيلنا �لتغيري 
�لذي  �لقطار  �نتظرو�  ملن  �لإن�صمام  علينا  �أن  �أم  حقًا.. 

وعدتهم به �بنة بلدهم »وردة« يف م�صرحية �ملحطة«؟ 
�لأ�شتاذ من�شور..  �أوًل »يبادرنا  �أنطليا�ص  بيتنا يف  ••�أهاًل بكم يف 
عامل  �لتغيري  �أن  �أومن  ولكني  نز�ل،  ما  �لإنتظار  يف  �لآن  نحن 
�إذ� �كتملت  �إل  �لتغيري  د�خلي ولي�ص خارجيًا، ول يكتمل ول يحدث 
ظروفه فينا ود�خلنا ولذلك »�ميتى يحدث �لتغيري ما بعرف« �إذ� مل 
تتغري حتى �لرت�بات من حتت �أقد�منا ل يحدث �لتغيري.. �إمنا د�ئمًا 
�لتبا�شري  ولديه  �حلياة  فرح  ولديه  �أمل  عندو  »�لإن�شان  �أمل  هناك 
�أجيال جديدة«.. ت�شاألني متى يحدث �لتغيري »�إميتى«؟.. يف  بولدة 
كل مدة ويف كل فرتة ثمة تغيري وتبّدل يف �حلياة، �لتغيري ل يحدث 
مرة و�حدة، يحدث يف كل دورة من �لزمن.. كل و�حدة تبد�أ جديدة 
تغيري«..  لزمها  و»بي�شري  عتيقة  وتغدو  و�لهرم  �لكرب  يدركها  ثم 
وهكذ� ت�شتمر �حلياة، وكي نحافظ على �لتاآلف و�لتجدد يف كل مرة 
)�أو يف كل مرحلة( يجب �أن نتغري، نحن �أو �لأجيال �لتي تلي، ل �شيء 

يت�شم بالثبات...
و�لتكيف  �لتاآلف  على  باملقدرة  نتمتع  وكي   - �صوؤ�ل   •
م�صكونني  نكون  �أن  لبد  �لتغيري  جوهرة  على  ونحافظ 
�أنك  �صحيح  من�صور،  �لأ�صتاذ  قرون..  ومنذ  �أجيال  بهموم 
�أنت  �أجيال،  بهموم  م�صكون  ولكنك   ١٩٢5 عام  مو�ليد  من 
من حتدث عن تيارين معرفيني ) تيار تو��صلي وتيار ثاِن 
�لكبري عا�صي.. فنكم تو��صلي  �أنت و�لر�حل  �إنقالبي (.. 
�أم فن �إ�صد�ر بيانات " بيان رقم و�حد تعلنه �لفتاة غربة 
يف م�صرحية جبال �ل�صو�ن، �لبيان رقم �إثنان تعلنه �لفتاة 
�لأخوين  فن   ..١٩7٠ يعي�س  يعي�س  م�صرحية  يف  هيفاء 

رحباين �ىل �أين ن�صتطيع �أن من�صي به؟ 
•• جو�ب �لأ�شتاذ من�شور.. �لفن د�ئمًا �بن �حل�شارة و�حل�شارة 
هناك  مثاًل  �لعلم  ميادين  يف  �نقالبات..  فيها  ولي�ص  تو��شلية 
ي�شفي هذه �حلالة  �لدو�ء  �إن هذ�  �لطبي رقم و�حد ومفاده  �لبالغ 
�أو تلك، ثم يظهر بالغ طبي لحق خمتلف عن �لدو�ء ذ�ته يقول »ل 
ت�شتعملو� هذ� �لدو�ء، فاإن له �نعكا�شات وتاأثري�ت �كت�شفت جمددً� 
و�إن له م�شاعفات قد تبدو خطرية«.. و�أما يف �حل�شارة فلي�ص هناك 
عامل يلغي �لآخر، ول تن�شج �حل�شارة �إل على نار هادئة ت�شيء عرب 
�أجيال، ولي�ص هناك �إن�شان �و عطاء يلغي �لآخر مهما بدت طريقته 
يف  �لإطالق  على  و�رد  غري  هذ�  كثريً�..  �أو  قليال  مغايرة  هويته  �أو 
�لعملية  �لبناء �حل�شاري ليكتمل دفعًة و�حدة..  �لبناء �حل�شاري، 
�أ�شبه بالعمارة �حل�شارية �لكربى.. ياأتي معماري بّناء وين�شئ �شفًا 
من �حلجارة �أو جد�رً� �أول »يبني مدماكًا« ثم مي�شي فا�شحًا �ملجال 

ملعماري �آخر ليكمل ما �أقامه �لأول.. هذ� هو فن �لأخوين رحباين.. 
هو فن تو��شلي.. 

�أذكر �أن �لأ�شتاذ من�شور ��شت�شهد ذ�ت يوم بقول لون�شتون ت�شر�شل 
�أيقظوين  �لآن..  لأنام  ذ�هب  »�أنا  قال  لبالده،  �لنازي  �لغزو  �إبان 

عندما ي�شل هتلر«..
قبل... ولي�ص  هتلر  جاء  �إذ�  �إل  •• لتوقظوين 

�لأبو�ب..  على  وعدوه  يبدع  �أن  للفنان  كيف  متامًا..   •
لطاملا طرحنا هذ� �ل�صوؤ�ل �لقدمي �جلديد: ما �صكل �لفن 
ولدة  �صروط  ما  و�لنار؟..  �لنزف  زمن  يف  يولد  �لذي 

�لفن بر�أي �لأ�صتاذ من�صور؟
•• لي�شت هناك �شروط لولدة �لفن، ما من قاعدة على �لإطالق، 
يف  �أي�شًا  ويولد  �حلروب،  ظل  يف  ويولد  �خلر�ب  يف  �لفن  يولد 
�لزمن �ملرتف.. ياأتيك �إن�شان عانى كثريً� »�إن�شان معرّت« ويبدع فنًا 
ولكن هذ� ليعني �لتعميم بالقول �إن �شمة �لفن »�لتعتري« و�أن على 
�لفنان �أن يكون م�شكونًا بهاج�ص �حلزن و�ملعاناة )ومعاناة �أخطار 
�حلروب �شمنًا( »م�ص �شرط �أن يعي�ص �لفنان تعا�شة ليبدع فنه«.. 
�لتعا�شة لي�شت �شمة �خللق و�لإبد�ع بال�شرورة.. �أنا �أومن �أن �لفنان 
ملقاتلة  ي�شطر  ول  �خللق  لعملية  من�شرفًا  يكون  �أن  ينبغي  �خلاّلق 
يف  و�قعًا  �لقر�ص  ور�ء  و�شعيًا  و�لرغيف  �للقمة  عن  بحثًا  �لظروف 
و�لدو�ء لأطفاله مثاًل.. كيف  ياأتي برغيفه  �لعوز حائرً� كيف  بحر 
�أعطاه هذ� �لهاج�ص  �أطفايل؟.. رمبا  �أبدع وهاج�شي لقمتي ولقمة 
�شحنة ولكنه ل يعطيه �لإمكانية على مو��شلة �لعطاء.. �أقول موؤكدً� 
�أن يكون منبع  �أنا �شد  �أّمًا لالإبد�ع بال�شرورة..  �إن �حلاجة لي�شت 
�أنه جاء  �لفن و�لإبد�ع �لتعا�شة و�شظف �لعي�ص.. �إذ يكفي �لإن�شان 
�لوجود،  مع  مت�شاحلًا  �خلري  مع  �لتو�فق  ليعي�ص  �لوجود  �ىل  مرة 
�لدولة  �أذى  ولي�ص ليم�شي حياته وهو يكافح ويبحث » كيف �شريد 
رغيفه  على  �شيعرث  كيف  �أو  �ل�شر�ئب  �شيو�جه  كيف  مثاًل«  عنه 
كانا حمت�شنيني  باخ  �شبا�شتيان  �أو  مثاًل  موت�شارت  لناأخذ  فر�شًا.. 
رفيقًا  موت�شارت  �أماديو�ص  ولفجاجن  كان  مثاًل  �حلاكم،  قبل  من 
لالأمري �لذي يدفع له كي يوؤلف مو�شيقاه.. ل �أ�شتطيع �أن �أقبل هذ� 
وهو  �ل�شعب،  �أ�شبح  ولفني  يل  �ملمول  �لوحيد  �ملنتج  لأن  يومي  يف 
�لذي يقبلني ويباركني �أم ل.. ل �أقبل �أن يكون �لفنان و�حلاكم يف 

حالة »�أنكجيه «. 
باآلمهم..  �شارخ  من�شور،  يا�أ�شتاذ  �لنا�ص  ب�شوت  نائب  �أنا   ••
�أكرب  دورً�  �ألعب  �أن  �أريد  ملاذ�  لفني..  �لوحيد  �ملمّول  هو  و�ل�شعب 

من دوري؟..
�أ�صاألك  و�أن  �لأيام،  هذه  هاج�صك  من  �أقرتب  �أن  يل  ��صمح 
يف  نائبًا  تكون  �أن  تطمح  ملاذ�  �أعمالك..  ع�صق  من  بجر�أة 

�لربملان هذه �لأيام يا �أ�صتاذ من�صور؟ 
�إمتام هذ� �مل�شروع..  �إذ� كنت قادرً� على  �أعرف متامًا فيما  •• ل 
�إذ� و�شلت ووجدت �أن �لنيابه �شت�شغلني عن �لفن و�لإبد�ع »و�لنجاح 
يف �لنيابة �إبد�ع �أي�شًا« فاإنني �شاأعود �ىل قو�عدي قائاًل: ل لن �أقبل 

و�أن  �أبقى مفيدً� ل�شعبي من خالل فني  �أن  هذ�.. و�شاأف�شل عندها 
�شوؤ�لك  عند  �أتوقف  دعني  �إمنا  و�أفر�حه..  �آلمه  عن  متحدثًا  �أظل 
�لطبقات  �نهارت  عندما  �لنيابة«؟..  يف  للتفكري  دفعني  »مالذي 
�شيئًا  يحقق  �أن  �لإن�شان  باإمكان  �أن  فّكرت  �لب�شر،  تعا�شة  و�كتملت 
ما و�أن ياأتي باأفكار مغايرة وهذ� هو كل �شيء.. �أقوم بهذ� من �أجل 

�لخرين ولإ�شعاد �لآخرين وهذ� جزء �أ�شا�ص من ر�شالتي �لفنية...
�أل  �لفنان..  �إبد�ع  �ل�صيا�صي على  لو طغى طموح  • وماذ� 

يخ�صى �لأ�صتاذ من�صور هذ�؟.. 
لن  يل..  بالن�شبة  منتٍه  �شيء  فكل  هذ�  حدث  �إذ�  �أخربتك..   ••

�أ�شمح بهذ� و�شاأتخلى فورً�، فالإبد�ع �لفني هو �لأبقى...
بحو�رك  يت�صّرف  كز�ئر  رحباين..  من�صور  �لأ�صتاذ   •
�صخ�صية  �إن  مثاًل  �لقول  �أ�صتطيع  �أعمالكم..  عاي�صت 
�حلاكم ��صتوقفتني... �لو�يل يف �صح �لنوم.. �لإمرب�طور 
ناطورة  يف  �مللك  غيبون  يعي�س..  يعي�س  م�صرحية  يف 
وغريهم..  برت�  م�صرحية  يف  �صاكيال  �مللكة  �ملفاتيح.. 
باملجمل ووفق ت�صورك.. من �لذي يقود �لآخر �ىل جزيرته 
يف �أعمالكم؟، �حلاكم هو �لذي يرقى مل�صتوى نبل �لفنان، �أم 
�أن �لفنان يتعلم �لقمع من �حلاكم.. لقد ظل �ل�صوؤ�ل طليقًا 
هل  حقيقة..  حكايتهم  ما  و�حلاكم  هم  مديدة،  ول�صنو�ت 
كما  �لت�صاحلية  هي  �أعمالكم  يف  للحاكم  �لعامة  �ل�صمة 

�حلال يف م�صرحية ناطورة �ملفاتيح مثاًل؟...
قيمة  ل  �لأ�شياء  هذه  �أخال  رحباين:  من�شور  �لفنان  جو�ب   ••
لها.. هناك حّكام عظيمون وهناك �لعك�ص بالبد�هة.. دعني �أتكلم 
�إن  ثم  جدً�،  مهمون  حّكام  هناك  �أحدً�..  �أ�شّمي  �أن  ودون  باملطلق 
عليك �أن ل تن�شى فن �حلكم بحد ذ�ته.. �حلاكم فنان كبري �أحيانًا 
�حلا�شم  �لقول  �إمنا  و�آخرً�..  �أوًل  يحكم  كيف  و�ل�شوؤ�ل  �أد�ئه..  يف 
يف �لعالقة بني �لإثنني هو »�إن �لفن �أبقى و�أ�شلح«، ول�شت �أنكر دور 
�أكرث من �حلكام  باقيًة  �إجناز�ٍت  قّدمو�  �لذين  �لعظماء  �مل�شلحني 
يكون  �أن  و�حتمال  �لأمر،  ليخلو  �أعد�ء  و�جهو�  رمبا  �أنف�شهم.. 
ب�شمات  تركو�  �حلالتني  يف  �إمنا  ظلمهم..  �أو  �أن�شفهم  قد  �لتاريخ 

لدى �لب�شرية وعالمات يف �لتطوير �لإن�شاين... 
عن  قادم..  جزء  يف  رحباين  من�شور  �لأ�شتاذ  مع  �حلو�ر  ي�شتمر 
ماهية �حللم �لرحباين و�لوطن �لرحباين »هل تبدت هوية لبنان يف 
�ل�شخو�ص  و�لعالقات بني  �ل�شورة وردية  �أعمالهم مثاًل.. هل بدت 
�شبه مثايل، وعن ماهية �لزمن و�لرمز يف �أعمالهم.. وعن �ل�شورة 
�لفجرية للمعرفة.. ولو كان للعلم مقدرة على �إنطاق �لورق لآقرتب 
ذ�ت  مب�شاهد  �أكرث  �ملديد  �لتلفزيوين  �حلو�ر  ذ�ك  و�قع  من  �ملرء 
وقام  رحباين..  من�شور  �لأ�شتاذ  منزل  يف  �لت�شوير  مت  دللة«... 
فريق �لعمل بالت�شوير على �متد�د �شاعات.. �أنتج �ل�شهرة �لتلفزيون 
�لعربي �ل�شوري يف ذ�ك �لوقت و�أخرج �للقاء �لذي حمل ��شم وجهة 

نظر �ملهند�ص �أ�شامة خليفاوي.. 
�صتاء ١٩٩٦/�أنطليا�س-بريوت/ حو�ر مرو�ن �صو�ف

تتمة مقال �ل�صفحة٢
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اأو اأن تكون الإن�صان يف ع�صر الذكاء ال�صطناعي

مقالت

ملعادلت  متتابعة  �شور  على  يحوي  �شاعات   3 مدته  فلم  تخيل 
�لعادي  �لإن�شان  مرئي.  تعليمي  حمتوى  �أي  �أو  و�أجوبتها  ريا�شية 
وطبعا  ويتعلم  لي�شاهد  �شاعات(   3( كاملة  �لفلم  مدة  �شيق�شي 

�شيتذكر بع�ص �ملعلومات و�شين�شى �لبقية.

لتحليل  مربمج  كمبيوتر  لنظام  �أٌدخل  �لفلم  هذ�  �أن  لنتخيل  ثم 
�لأفالم و �ل�شور بحيث ميكنه قر�ءتها وحتليل هذه �ل�شور وتعلم 
�ملعلومات منها خالل دقائق )وهذ� ممكن جد� بتقنيات �لت�شريع 
�ل�شاعات  �ألف  م�شاهدة  ميكنه  �لربنامج  هذ�  مثل  �حلالية(. 
�لإن�شان  مثل   - �شنو�ت  مي�شي  لن  �أنه  هنا  و�ملهم  منها  و�لتعلم 
�لذي ترتبط ذ�كرته باملعاين و�لدلئل  - يف �مل�شاهدة و�لتحليل بل 
جمرد �شاعات فذ�كرة �لألة ترتبط بعنو�ين مبا�شرة يف د�خلها. 
وقد  �ملحدود  �ل�شطناعي  �لذكاء  �شرديات  �إحدى  بب�شاطة  هذه 
 2017( �لطبي.  �ملجال  �أهمها  عديدة  جمالت  يف  فعليا  ُطبقت 
نظام  يف  جلد  �شرطان  حلالت  �شورة  �ألف   129 حو�يل  �أدخلت 
ب�شكل  متييزها  على  قادر�  �أ�شبح  ثم  ودر�شها  �إ�شطناعي  ذكاء 
 Nature article  - �لبورد  من  م�شدق  لأخ�شائي  مو�زي 

.)Esteva et al

�أم�شى �لربوفي�شور ماك�ص تيغمارك فرتة يبحث ويناق�ص مو�شوع 
�لذكاء �ل�شطناعي مع �لعديد من رو�د �لتقنية و�ملفكرين ثم �ألف 
هذ�  يف  كتب  ع�شرة  �أف�شل  �شمن  �شنف  �لذي   life 3.0 كتاب 
نف�شه  �لكتاب بق�شة خيالية ممتعة عن نظام طور  يبد�أ  �ملجال. 
لي�شل ملرحلة عالية جد� من �لعلم ثم ي�شرد عدة نهايات حمتملة 
يف ف�شول لحقة. ينتقل بعد ذلك لبع�ص �لتعريفات و�لفروق بني 
�أنو�ع �لذكاء �ل�شطناعي فمنه �ل�شيق �أو�ملحدود مثل بر�مج لعب 
�لعام  �لذكاء �ل�شطناعي  �ل�شيارة ومنه  قيادة  �أوحتى  �ل�شطرجن 

مبفرده  �لتعلم  فيها  مبا  خمتلفة  مهام  بعدة  �لقيام  ميكنه  �لذي 
وقد يتفوق على �لإن�شان. من �لأ�شئلة �ملطروحة هنا متى �شيح�شل 
ذلك وماذ� �شيح�شل بعدها. بالن�شبة ملتى فبع�ص �لرو�د يف هذه 
وبع�ص  �ل�شنني  ع�شر�ت  وخالل  قريبة  �أنها  يقولون  �ل�شناعة 
وهناك جمموعات-   �ل�شنني  مئات  بعيدة  بل هي  يقول  �مل�شككني 
وهي �لأغلبية -  تنادي بالذكاء �ل�شطناعي �ملفيد و تتوقع �أي�شا 
�أن حُتدد بحوث و�أ�شئلة لطرحها و�إجابتها منذ  �أنه قريب ويجب 

�لأن قبل فو�ت �لأو�ن.

ي�شرد �لكتاب �أمثلة منها: من �مل�شوؤول حال ح�شول حادث ل�شيارة 
�ل�شركة  �أم  �لركاب؟  �ل�شيارة؟  هومالك  هل  �لقيادة؟  ذ�تية 
�ملنتجة لها؟ ماذ� لوكان �جلو�ب هو�ل�شيارة نف�شها حيث �شيكون 
ونوع  حو�دث  تاريخ  ح�شب  تتغري  وقيمته  �خلا�ص  تاأمينها  لها 
�إذ� كان لل�شيارة  هذ� �ملوديل حتديد�؟ وهذ� يدعول�شوؤ�ل جديد. 
�أن متلك نقود� وح�شاب  �أي�شا  تاأمينها �خلا�ص بها فهل ت�شتطيع 

بنكي �أو��شتثماري؟ �أوحتى عقار مثلها مثل �أي �شركة م�شجلة؟ 

ينتقل �لكتاب لعدة مو��شيع منها �لتناف�ص �لذي يجري بني �لدول 
فتطور  �لعامل  يغري  قد  هذ�  �أن  وكيف  �ملجال  هذ�  يف  �ملتقدمة 
�أحادية  ل�شيطرة  يوؤدي  قد  ما  لدولة  �ل�شريع  �ل�شطناعي  �لذكاء 
على �لعامل  و�إذ� و�شلت دولة �أوجمموعة من �لب�شر للذكاء �لعام 
فهم  �مل�شتقبل  يف  ب�شرعة  نف�شه  وتطوير  �لتعلم  ي�شتطيع  �لذي 
ب�شكل  دول  تطورعدة  فاإن  �ملقابل  بالعامل ويف  �شيتحكمون  �لذين 
بطيء مو�زي �شيوؤدي لظهورعدة �أطر�ف قوية م�شيطرة ومتو�زية.
و  للبحث  �لدولر�ت  مليار�ت  بتخ�شي�ص  بد�أت  �لدول  )بع�ص 

�لتطوير يف هذ� �ملجال(.

تقوي  قد  �أحيانا  �لتقنية  �أن  كيف  �أي�شا  ماك�ص  �لدكتور  ي�شرح 
باملعد�ت  باإمد�دها  �ل�شتبد�دية  �أو�حلكومات  �مل�شيطرة  �جلهات 
�أنظمة �ملر�قبة و�لتعرف( وهي  �لتحكم بال�شعوب )مثل  و�أجهزة 
قر�ءة  وحرية  �لت�شفري  )مثل  و�لأفر�د  �ل�شعوب  ت�شاعد  قد  �أي�شا 
يف  �شيح�شل  ملا  �حتمالت  عدة  ويذكر  وغريها(  �ملعلومات 
�مل�شتقبل بعد تطور �لذكاء �ل�شطناعي فقد تكون حياة طوباوية 
يف مدن فا�شلة �أو تكون جحيما دي�شتوبيًا �أو تكون بني هذ� ذ�ك يف 

�شيناريوهات غريبة وممتعة. 

�جلميل:  �لكتاب  هذ�  يف  �لتفكري  ت�شتدعي  نقاط  �أذكر  �أخري� 
ظن �لكثري �أن �حلروب �نتهت بعد �خرت�ع �لنووي ولكن �لأ�شلحة 
�لذكية و�لذكاء �ل�شطناعي قد يقلب هذه �ملعادلة ب�شكل كبريل 
�لتو��شع  على  يجربنا  رمبا  �لذكاء  �شعودهذ�   �لكثري.  يتخيله 
�أنه علينا �لتو��شع  �إليه �لإن�شان و�لأجدر  وعدم �لغرور مبا و�شل 
�لكالم  ميكننا  �مل�شتقبل  حياة  لتح�شني  �خلتام  يف  �لأحو�ل.  بكل 
ميكنك  لكنك  لل�شيا�شيني  �لت�شويت  �أو  �ل�شطناعي  �لذكاء  عن 
حت�شني �حلياة يوميا من خالل ت�شويتك ملا ت�شرتيه و�ختيارك ملا 

ت�شتهلكه وما ت�شاركه مع �لأخرين ودور �لقدوة �لذي تقوم به. 

حممود �جل�صري

خ���ال����ص���ة 

ك����ت����اب

وقال ر�مون لغو�رتا �ملدير �لتنفيذي ل�شركة بيب�شي، �إنه يف و�شعنا 
تخفي�ص كمّية �لبال�شتيك يف قطاعي �مل�شروبات و�ملاأكولت ، مقّر� 
�أنا متفائل و�أعلم �أن �مل�شكلة لن تكون قد حّلت بالكامل بحلول 2030، 
لكننا �شنكون قد خطونا �شوطا كبري� . وقطع نظريه يف كوكا كول، 
�لتي  �لعبو�ت  ن�شبة  �أن  �إىل  لفتا  عينه،  �للتز�م  كوين�شي،  جيم�ص 
وجنوب  �ملك�شيك  مثل  �لبلد�ن،  بع�ص  يف  �رتفعت  قد  تدويرها  يعاد 

�أفريقيا، من 10 �إىل 70 باملئة.

بحماية  �ملعنية  )غرينبي�ص(  �لأخ�شر  �ل�شالم  ملنظمة  تقرير  و�أفاد 
ت�شاركان  وبيب�شي  كول  كوكا  �أن  �ملا�شية،  �ل�شنة  �أو�خر  يف  �لبيئة 
�لبيئة  �أن�شار  يعتربه  �لذي  �لعامل،  �لبال�شتيك حول  تلوث  زيادة  يف 
�أخطر �أنو�ع �لتلوث، ويعود ذلك لأن �ملو�د �لبال�شتيكية قد ت�شتغرق 
قرونا حتى تتحلل، ورمبا ل تتحلل لكي تندمج يف �لأر�ص مثل بقية 

�ملو�د �لع�شوية كبقايا �خل�شرو�ت و�لفو�كه.

وتعترب �لبحار و�ملحيطات �لتي تغطي 71 باملئة من م�شاحة �لأر�ص 
كميات  �أغلب  �أن  �إذ  �لتلوث،  هذ�  خلطر  عر�شة  �لأكرث  �ملناطق 
�لنفايات ينتهي بها �ملطاف يف �ملياه، وتكد�شها �ملتز�يد يعني �ملزيد 

من �لأخطار على �لبيئة و�لإن�شان.

 ، �إنها نظمت مع حركة بريك فري فروم بال�شتيك  وقالت �ملنظمة 
�أو حترر من �لبال�شتيك، 239 عملية تنظيف من �لبال�شتيك يف 42 

�ألف قطعة خملفات بال�شتيكية،  �إح�شاء وفرز 187  دولة نتج عنها 
وكان �لهدف من ذلك هو معرفة مدى م�شاهمة �ل�شركات �لكبرية يف 

م�شكلة �لتلوث. وذكر �لتقرير، �لذي �أعدته

حركة  مع  بالتعاون  �لبيئة  ب�شوؤون  �ملعنية  �لأخ�شر  �ل�شالم  منظمة 
من  �شخمة  �شاحنة  حمولة  معدل  ما  �أن   ، �لبال�شتيك  من  حترر 

خملفات �لبال�شتيك تلقى يف مياه �ملحيطات كل دقيقة.

�لغازية يف  للم�شروبات  منتج  �أكرب  كول،  كوكا  �أن  �ملنظمة  و�أ�شافت 
بال�شتيكية  خملفات  و�أن  للمخلفات،  منتج  �أكرب  �أي�شا  هي  �لعامل، 

حتمل �شعار �ل�شركة وجدت يف 40 دولة من هذه �لدول.

�مل�صدر : �صحيفة �لعرب

كوكا كول وبيب�صي تقتالن الب�صرية يف �صمت 
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عامر فوؤ�د عامر

ة؛ و�أنت تر�شد عن كثٍب ق�شرً� من نوٍع خمتلف، حّلت عليه �إحدى �أهم جنمات  تنتابك م�شاعُر خا�شّ
�لغناء يف �لعامل �لعربي �أمريًة و�شيفة ملّدٍة لي�شت بالقليلة من م�شرية حياتها �لق�شرية، ل ومن �ملوؤكد 
�أن �إح�شا�شًا بال�شرود و�لتاأمل يف�شيان بك لإطالق �لعنان للخيال، ماذ� كانت ت�شنع �أ�شمهان لنف�شها 
يف م�شاحة ق�شٍر �شّيده معماريو �آل �شويري �للبنانيون على م�شاحة ع�شرة �آلف مرت مرّبع يف جنوب 
غرب حمافظة �ل�شويد�ء يف �شوريا؟! هل جتل�ص تر�قب حركة �حلياة يف �لق�شر؟ �أم ت�شغل نف�شها 
مبهام �لأمرية �لتي ل ميكن �أن تنتهي؟ �أم تبعث لآمالها نحو م�شر وحلمها يف �أن تكون �لأكرث �أناقًة 

على م�شرح �لغناء �آنذ�ك؟

�لقامت و�جلّدي و�لعميق، لكن قاعًة  �لبازلت  �إل لون  ل يحمل �لق�شر يف جنباته �ملتعددة �ملتكاثرة 
وحيدًة فيه �حت�شنت وبالقرب من �شباكها �ل�شرقّي بقعًة من �للون �لأبي�ص، وعندما تقرتب من هذه 
��شتقدمت من  فقد  مبا�شرة،  ب�شورٍة  بها  لأ�شمهان عالقًة  �أن  �شتتلم�ص  �لناعمة،  �لرخامية  �لبقعة 
�أثناء �شكون  �لعذب فيها  �ملاء  �أنغام �شوت  لهند�شة بحرٍة ترتقرق  �لرخام،  �ألو�ح  دم�شق عددً� من 

�لطبيعة، �لتي ت�شبغ جغر�فية �ملكان �أ�شا�شًا، فتجعله نقّيًا كما ولدته �لطبيعة �لأم.

عند هذه �لبحرة �ل�شغرية ل بد و�أنها جل�شت كثريً� تتاأمل حركة �ملياه فيها، وعلى �ل�شبابيك �لكبرية 
�ملتطاولة يف هذه �لقاعة �لف�شيحة ل بد و�أنها كانت ت�شرح بالأفكار �ملهّمة و�خليال �جلامح و�لتعّلق 
بحلمها يف �لغناء، فهل �أن�شدت هنا؟ وماذ� �أن�شدت؟ �أ�شئلة كثرية تخطر للز�ئر وهو يتنقل بني جنبات 
هذه �لقاعة، فكيف يف جنبات �لق�شر �لكبري! �لذي ي�شفه د�ر�شي �لعمارة �ليوم باأنه �لق�شر �لوحيد 
كما  قائمة  تز�ل  ما  حجرية  قنطرة  �أربعمائة  بتو�فر  لها  مثيل  ل  ب�شخامة،  ميتاز  �لذي  �شوريا  يف 
�أكرث، وباكتنازها على �لأ�شر�ر �ملُخباأة  �لبقاء  هي، وم�شغولة بطريقة �شاحرة ت�شري �إىل رغبتها يف 
و�لأ�شقف  �ملتنا�شقة،  باحلجارة  �ملر�شوفة  و�مل�شاحات  و�لأبنية،  �لأدر�ج،  عن  ناهيك  قادم،  لزماٍن 
ُيلّم  حتى  �شاعاٍت  ثالثِة  �إىل  �ملرء  يحتاج  ق�شرً�  توؤلف  �لتي  �لأبنية  من  وغريها  بعناية،  �ملن�شوجة 

بزو�ياه جميعها.

يقول حفيد ح�شن �لأطر�ص، �لذي ينال نف�ص �ل�شم عن جده زوج �لر�حلة �أ�شمهان، يقول: "�عتلت 
�أ�شمهان �شهوة جو�دها يف يوٍم من �لأّيام، وذهبت باجتاه نبع قرية عرى �ملعروف يف �ملنطقة، وهو 
نبع �لغ�شا�شنة �ملعروف تاريخّيًا، و�لذي يبعد �أكرث من خم�شة كيلو مرت من �لقرية، ولحظْت �أن �لنا�ص 
تقطع كّل هذه �مل�شافة لتمالأ جر�رها وقربها �إّما م�شيًا على �لأقد�م �أو على �لدو�ب، فقررت �أن متد 
�أنابيب �ملياه من �لنبع �إىل حيث يقطن �لنا�ص يف قريتهم، وكان ذلك، و�إىل �ليوم يعرتف �ل�شّكان باأن 

لأ�شمهان ف�شل يف متديد�ت �ملياه من �لنبع، فاأ�شمهان كانت �جتماعّية وقريبة من �لنا�ص وحُمّبة".

ماذ� يقول �أي�شًا �شكان ق�شر عرى �حلاليني - وهم من ذويها و�أقاربها - عن �أ�شمهان؟ �ملزيد من 
�حلكايات و�لرو�يات �جلميلة، �لتي جتمع �أ�شمهان بزوجها �لأمري ح�شن لأطر�ص و�فتتانه بها، وعن 
�أ�شمهان  �أولد  �لتي تنا�شب �ملنطقة، وعن  �لب�شتان بالأ�شجار  ��شتقد�مهما مهند�شًا زر�عّيًا لزر�عة 
�أ�شمهان يف �لق�شر، و�أين �شكنت، وعن  وح�شن �لثالثة، وقد بقي منهم كاميليا فقط، وعن مل�شات 
بني  ما  و�لنتقال  �ل�شويد�ء،  مدينة  ق�شر  يف  �أم�شتها  و�لتي  عرى،  ق�شر  يف  ق�شتها  �لتي  �لفرت�ت 
�لق�شرين، و�شفرها �إىل م�شر، و�لولدة هناك، و�ملزيد �ملزيد من �لذكريات �لتي يعلمها �أهل �ملكان، 

و�أقرباوؤها، و�لتي يحفل بها �لق�شر من ذكرى �حلياة فيه.

تذكر �لوثائق �أن �لأمرية �أ�شمهان و�لأمري ح�شن �لأطر�ص تزوجا يف �شيف �لعام 1934 وبقيا كزوجني 
�إىل �لعام 1941 لتختم فرتة مهّمة من حياتها قبل �لعودة �إىل م�شر ومتابعة حياتها �لفنّية، ما بني 
�لغناء، و�حلفالت، وطرق عامل �ل�شينما يف فيلمي �نت�شار �ل�شباب وغر�م و�نتقام، �إذ لقيت حتفها 
عرب حادٍث �أليم قبل �أن تنهي م�شاهدها �لأخرية يف �لفيلم �لثاين، وذلك يف �لر�بع ع�شر من متوز 
1944، فكانت رحلة حياة مكتنزة بالأ�شر�ر ومكثفة بالأحد�ث ما بني �لفنّية، و�ل�شيا�شّية، و�لتنقالت، 
و�ل�شفر، و�لتجارب �لغنّية، �أحببنا �أن نلقي �ل�شوء على جانٍب منها، وهو �إحدى �لق�شور �لتي قطنتها 

مّدًة من �لزمن، ليكون حكاية من �ألف ليلة وليلة، وبطريقة �لفنانة �لفاتنة �أ�شمهان �لأطر�ص.

اأ�صمهان
الأمرية والفنانة تهم�ض لنا 

بذكرياتها من ق�صر عرى



19 Newspaper اأزياء

  Producers شهدت �إطاللت �لنجمات خالل حفل توزيع جو�ئز�
�لفاخرة  �لف�شاتني  من  �لعدديد  �لعام  هذ�   Guild Awards
عند  نتوقف  �أن  �إل  ميكن  فال  �ملو�شة.  عامل  يف  �مللفتة  و�ل�شيحات 
ذوق كل جنمة �ختارت �للون �ملنا�شب لب�شرتها، و�لت�شميم �ل�شاحر 

�لذي جعلها يف غاية �لأناقة.

باأجدد  متايلهن  خالل  من  �لأخرية  �لنجمات  �إطاللت  معنا  تابعي 
 ،Producers Guild Awards لت�شاميم خالل حفل جو�ئز�

و�ختاري �لت�شميم �لأجمل و�لأكرث متيزً�.

فاخرة �صهرة  • ف�صاتني 
�رتدت �جلميلة �ميا �شتون Emma Stone ف�شتانًا �أ�شفر طويل 

�لناعمة  و�لق�شة  �لطويلة  �لأكمام  مع  �ل�شاحر  �ملخملي  بالقما�ص 
تاألقت  بدورها   .Louis Vuitton فويتون  لوي�ص  د�ر  توقيع  من 
�أ�شود طويل مع  بف�شتان   AMY ADAMS �آدمز  �إميي  �لنجمة 
�لو�حد  �لكتف  ق�شة  جانب  �ىل  �لر�قية،  �ل�شفافة  �ملو�شلني  �أكمام 
 Kate �رتدته  �لذي  �لفاخر  �ل�شهرة  ف�شتان  �أما  �لتمّيز.  بكثري من 
Beckinsale بجر�أة مع ق�شة �ل�شدر �ملك�شوفة، فكان مميزً� يف 

هذ� �حلفل، مع �لتطريز و�لطبعات �لناعمة من �لأ�شفل.

بر�قة �صهرة  • ف�صاتني 
بدورها مل تتخلى �جلميلة Constance Wu عن �لف�شتان �لذهبي 
�لرب�ق و�مل�شتقيم باللون �لذهبي مع �لطبعات �لربونزية. فاختارته 

�لإطاللت  ومن  �لتمّيز.  من  بكثري   J.Mendel د�ر  توقيع  من 
�شهرة  بف�شتان    Linda Cardellini �جلميلة  تاألق  �ل�شاحرة 
 Georges د�ر  �لبي�شاء من  �لأزهار  مزخرف وحيوي مع طبعات 
Chakra، �ىل جانب طبقات �لتول �ملتعّددة و�ملن�شدلة من �لأ�شفل. 
�أما �جلميلة Jordana Brewster فلم تتخلى عن �للون �لأ�شود 
 .Oscar de la Renta و�رتدت ف�شتان �شهرة طويل من توقيع د�ر
ول ميكن �إل �أن نثني على �شحر ف�شتان �ل�شهرة �لأ�شود مع �لد�نتيل 
د�ر  من   Alison Brie �ختارته  �لذي  �مللونة  �لورود  وطبعات 

.Brock Collection

�مل�صدر : جملة هي

Producers Guild Awards

لي�ص �شرطا �أن يتكبد �لعرو�شان �لكثري من �مل�شاريف من �أجل �حل�شول على حفل زفاف مميز و�أنيق، 
بل �إن �لكثري من �لتجارب �أثبتت ف�شل بعد �حلفالت رغم �لبزخ �ل�شخي عليها، فيما ��شتطاعت حفالت 

�شغرية �أن تنجح يف متيزها وفخامتها وجمالها.

هذ� �لنجاح يعتمد على ُح�شن �لتخطيط عزيزتي �لعرو�ص، فال تتذمري �إذ� كانت ميز�نيتكما كعرو�شني 
ل ت�شمح لكما باإقامة حفل زفاف كبري ومو�شع بل �كتفو� باحلفل �ملُ�شّغر �لذي يجمع �لأقرباء و�لأ�شدقاء 

و�شط �أجو�ء خا�شة حتققني خاللها كل ما حلمت به ب�شاأن ليلة �لعمر.

فما هي �أبرز �لطرق لتنظيم حفالت زفاف م�صغرة ب�صكل �قت�صادي؟
- �متنعي عن �إح�شار �لزفة �إىل �ملنزل، و�كتفي بها يف �شالة �لزفاف لأن وجودها يف �حلفل �أف�شل.

وتقا�شمي  فقط،  منكما  �ملقربني  ت�شم  بالئحة  �لزفاف  حفل  �إىل  �ملدعوين  �لأ�شخا�ص  عدد  حددي   -
بالت�شاوي عدد �ل�شيوف مع عري�شك.

- ل تبحثي عن �ل�شالت �مل�شهورة �لتي تكبدك مبالغ كبرية ب�شاأن �حلفل، بل ميكن للكثري من �ل�شالت 
�لعادية �أن تفوق �مل�شهورة �أناقة وجماًل.

- �ختاري بني قو�ئم �لطعام �لتي يقدمها لك �لفندق، �لقائمة �لأقل �شعرً�، خ�شو�شا �أن �لفروقات يف 
�لقو�ئم ل ت�شمل يف �غلب �لحيان �لطبق �لأ�شا�شي �إمنا �ملقبالت وما �شابه.

وُملفتة  �أنيقة  زينة  على  �حل�شول  بل ميكنك  �حلفل،  لديكور  و�لفاخرة  �ملُكلفة  �لزينة  �إىل  تلجاأي  ل   -
وباأ�شعار مقبولة.

- ل ت�شريف �لكثري من �ملال على بطاقة �لدعوة بل �ختاريها ب�شيطة وناعمة، ووفري �لأمو�ل لنو�حي 
�أخرى يف �حلفل.

�ل�شالة  �يجار  ثمن  فيها  �أقل مبا  �لتكاليف  كل  لتكون  �لأفر�ح،  مو�شم  خارج  عر�شك  موعد  �ختاري   -
و�لزينة و�لديكور وحتى �لورود.

- وبالن�شبة �إىل �إطاللتك فاإنك �شتجدين �لكثري من �خليار�ت لختيار ف�شتان �لزفاف و�حلذ�ء �لأبي�ص 
و�لإك�ش�شو�ر�ت. وبع�شها يكون ر�ئعا رغم تو��شع �شعرها فال تخ�شي �ختيارها طاملا �أنها تلبي ذوقك.

كانت هذه �أبرز طرق تنظيم حفالت زفاف م�شغرة ب�شكل �قت�شادي للعرو�ص �لتي ل ت�شمح لها ميز�نيتها 
�إقامة حفل زفاف �شخم.

�مل�صدر : جملة هي

اأبرز الطرق لتنظيم حفالت زفاف م�صغرة ب�صكل اقت�صادي
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ال�صمك الأبي�ض الفيليه امل�صتورد هو خم�ص�ض 
لقتل الب�صر العربي

�سكر خا�ص للمحامي الأردين طارق اأبو الراغب الذي ك�سف احلقيقة
حقائق �صادمة

يف  بكرثة  و�ملوجودة  �ملجمدة  �لأ�شماك  �أن  �لكثريون  يعرفه  ل  ما 
ظهور  بعد  �لعربية  �لدول  �أغلب  قبل  من  موؤخر�  منعها  مت  �أ�شو�قنا 
�أبو �لر�غب �لذي فجر حتقيقًا ��شتق�شائيا  �ملحامي �لأردين طارق 
مدعما بالوثائق و�حلقائق �أثبت �أن جميع �أ�شماك �لفيلية، و�لأ�شماك 
و�لرب�زيل،  �لأرجنتني،  كـ:  دول  من  �مل�شتورد  �لر�أ�ص  مقطوعة 
�ل�شلبة،  للنفايات  ومكبات  جمارير  يف  يرتبى  وفيتنام  و�ل�شني، 

وم�شرطن، وغري �شالح لال�شتهالك �لآدمي.

كان لهذ� �لأمر تاأثري قوي بحيث قامت �لأردن مبنع ��شتري�د �أ�شماك 
با�شم  لدينا  و�ملعروفة  �لر�أ�ص  مقطوعة  �لبا�شا  و�أ�شماك  �لفيلية 
�شاحنة   ٦0 ِتباعًا،  �للبنانية،  �ل�شلطات  و�أتلفت  "�لبكالي" متامًا، 

قبل �شتة �أ�شهر من �لآن، وتلتها دول �خلليج يف �ملنع.

بد�ية �لق�صة
رو�ها  كما  �لر�غب،  �أبو  طارق  �لأردين  �ملحامي  مع  �لق�شة  بد�ية 
لـ"�لر�أي": "منذ �أكرث من عام و�أنا �أبحث يف ملف �لغذ�ء و�لدو�ء مع 
�ملخت�شني ل�شالح برنامج حملي كنت �أقدمه يف �لأردن، يتحدث عن 
�أ�شباب �نت�شار كثري من �لأمر��ص �مل�شتع�شية، و�خلبيثة، و�أمر��ص 
�لـ %80  تفوق  �لن�شب  �أن  "هالني كيف  �ل�شعف �جلن�شي"، مكمال: 
للبحث  �لأمر دفعني  �لعربي، هذ�  �لوطن  �لفا�شد يف  �لغذ�ء  ب�شبب 
وكان  �حلروب،  من  �أكرث  بالغذ�ء  يوميا  يقتلون  �لعرب  �أن  لأكت�شف 
فيتامني  ونق�ص  �ل�شرطان،  �نت�شار  يف  �ل�شبب  هو  �مل�شتورد  �لغذ�ء 

ب12، وه�شا�شة �لعظام وغريها من �أمر��ص �لع�شر".

�أكد �أبو �لر�غب �أنه من خالل بحثه وتق�شيه ميد�نيا �كت�شف وجود 
�إىل  �خلليج  من  فقط،  للعرب،  يبيع  عاملي  قمامة  ب�شوق  ي�شمى  ما 
�ملحيط، و�أن �ملوردين هم ذ�تهم لكل �لبلد�ن �لعربية، لفتا �لنظر 
�لعامل قذ�رة،  �أنهار  �أكرث  ُتربى يف  �لفيلية  �أ�شماك  �أن  �أنه وجد  �إىل 
وخملفات  �مل�شانع،  ملخلفات  مكب  يعترب  �ملذكور  �لنهر  �أن  حيث 

�لب�شر �لع�شوية.

وي�شف �أبو �لر�غب هذ� �ل�شمك قبل تق�شريه باأنه كالـقمامة وحتى 
فيتنام  د�خل  حلمه  وتبيي�ص  بتنظيفه  �ملوردون  يقوم  ت�شديره  يتم 

با�شتخد�م مبادة ت�شمى )مالكايت جرين(، مو�شحا �أن هذه �ملادة 
ممنوعة عامليا، لأنها �شبب رئي�ص لل�شرطان.

�خلا�شة  نفقتي  على  �ل�شمك  هذ�  "فح�شت  �لر�غب:  �أبو  وقال 
فكانت �لنتيجة �أنه م�شرطن بن�شب م�شممة وعالية جد�، �أما بالن�شبة 
لل�شمك مقطوع �لر�أ�ص يتم ��شتري�ده من �لأرجنتني ذ�ت �ل�شو�طئ 
�ل�شو�طئ  لتنظيف  للتجار  مال  بدفع  هناك  �حلكومة  وتقوم  �مللوثة 
من وجوده لكن �لتجار �لنتهازين ياأخذوه ليباع للدول �لعربية غري 

مكرتثني بالأثر �ل�شلبي له".

خطورة هذ� �لأمر دفعت �حلكومة �لأردنية ملنعه متاما، كما و�شارت 
على  م�شر  �لر�غب  و�أبو  �خلطى،  ذ�ت  على  �لدول  وباقي  لبنان، 
مت�شائال:  �لعربي،  للمو�طن  ممنهج  ��شتهد�ف  �إل  هو  ما  �لأمر  �أن 
"كيف متنع �إ�شر�ئيل ��شتخد�م مادة �لبب�شني يف �لبيب�شي وت�شمح لنا 

با�شتري�دها و��شتخد�مها...

ح�شبي �هلل ونعم �لوكيل على من ليخافون �هلل فينا وي�شتوردون لنا 
ووز�رة  �مل�شتهلك  حماية  و�إد�رة  �لتجارة  وز�رة  وين  و�لعذ�ب  �ملوت 

�ل�شحة و�لبيئة ياجماعة

ب��اأن  تفيد  درا���ص��ة 
فعال  الأ�صود  الفلفل 
ال�صرطان..  عالج  يف 
ت�������ع�������ريف ع���ل���ى 

تفا�صيلها
يعد �لفلفل �لأ�شود نوع من �أ�شهر �لبهار�ت عامليا، و�أكدت عدد 
يقي  فهو  لل�شحة،  �ملفيدة  �لبهار�ت  من  �أنه  �لدر��شات  من 
يف  جاء  كما  �ل�شرطان  و�آخرها  �لأمر��ص،  من  عدد  ويعالج 

�لدر��شة �لتالية.

�لفلفل �لأ�صود وعالقته بال�صرطان:
جر�مًا  �أن  موؤخرً�،  �أمريكية  جامعة  �أجرتها  �أبحاث  ك�شفت 
و�حدً� من �لفلفل �لأ�شود، يق�شي على �ملو�د �لكيميائية �مل�شببة 
�أو يتم طهيها  �للحوم  تت�شكل عندما تتفحم  و�لتي  لل�شرطان، 

بدرجات حر�رة عالية.

تفا�صيل �لدر��صة:
وجدت جمموعًة من �لباحثني يف جامعة ولية كان�شا�ص، وجدت 
من  جر�م  مائة  مع  �لأ�شود  �لفلفل  من  و�حد  جر�م  خلط  �أن 
�ملو�د  تكوين  على  متامًا  يق�شي  يكاد  �ملفروم؛  �لبقري  �للحم 

�مل�شببة لل�شرطان �أثناء �لطهي.

للغاية  لذعًا  �لأ�شود  �لفلفل  من  �ملقد�ر  هذ�  ُيعترب  حني  ويف 
مع  �لفلفل  خلط  �إن  �لدر��شة:  موؤلف  يقول  للبع�ص؛  بالن�شبة 
�لن�شبة،  بنف�ص  �لأخرى  و�لأع�شاب  �جلبل  و�إكليل  �لزعرت 
�ملتعلقة  �لفو�ئد  نف�ص  يوفر  �أن  ميكن  �للحم،  �إىل  و�إ�شافتها 

بخف�ص ن�شبة �ملو�د �مل�شرطنة.

فو�ئد �لفلفل �لأ�صود:
يحفز  وكذلك  �له�شم،  على  �أي�شًا  ي�شاعد  �أن  ميكن  و�لفلفل 
بال�شبع  �ل�شعور  على  ت�شاعد  �لتي  �لها�شمة  �لإنزميات  �إفر�ز 
�لأ�شتاذ  �شينغليتاري  كيث  يقول  كما  �لوجبة،  تناول  بعد 
�إلينوي �لذي كتب ملحة عامة عن  للتغذية يف جامعة  �لفخري 

�لبحوث على �لفلفل �لأ�شود.

وكذلك ت�شاعد مو�د رئي�شية تدخل يف تركيبة �لفلفل �لأ�شود، 
�مل�شادة  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  بع�ص  �مت�شا�ص  تعزيز  على 
لاللتهابات و�لأك�شدة، و�أخرى ت�شاهم يف �لتقليل من خماطر 
�إ�شابة �ل�شخ�ص با�شطر�بات �لدماغ و�أمر��ص �لقلب و�ل�شكري 

من �لنوع �لثاين.

�مل�صدر: هي

�لدر��شات  �ثبتت  �لتي  �ل�شيا �شمن قائمة �ف�شل �لطعمة  تعد بذور 
و�لبحاث �حلديثة، �هميتها �لق�شوى للج�شم و�لفو�ئد �ل�شحية �لتي 
نح�شل عليها جر�ء �دخال هذ� �لعن�شر يف نظامنا �لغذ�ئي �ليومي.

وبذور �ل�شيا هي بذور �شود�ء �شغرية لنبتة تدعى �لق�شعني �لإ�شباين 
�ملايا  لقبيلتي  مهما  غذ�ء  وكانت  �جلنوبية،  لمريكا  �أ�شلها  ويعود 

و�لآزتيك. وقد ��شتخدم �شعب �ملايا كلمة �ل�شيا للتعبري عن �لقوة.

وعلى �لرغم من �عتبارها غذ�ء �أ�شا�شيًا يف �لتاريخ �لقدمي، �إل �أنها 
��شتهرت ب�شكل كبري يف �لآونة �لأخرية فقط، �إذ �أ�شبحت تعد و�حدًة 
من �أكرث �لأطعمة �ل�شحية يف �لعامل، ملا حتتويه من عنا�شر غذ�ئية 

مهّمة ل�شحة �جل�شم و�لدماغ.

على  حتتوي  ل  �نها  كما  �لكاملة،  �حلبوب  من  �ل�شيا  بذور  وتعترب 

�لتعديل  يتم  ول  �لحيان  معظم  يف  ع�شويًا  تزرع  وهي  �جللوتني، 
عليها ور�ثيا.

يعرفنا �خلرب�ء يف �شركة "�نديا جيت" على �برز 4 فو�ئد لهذ� �لغذ�ء 
�لفائق �لذي يحتوي على �لربوتني، ومعادن �لألياف مثل �لفو�شفور 

و�لبوتا�شيوم، وكذلك �لعنا�شر �لنادرة مثل �ملنغنيز و�ل�شيلينيوم.

�مل�صدر: جملة  هي

تعريف على فوائد 
بذور ال�صيا

�صحة
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الكلمات املتقاطعة 
اإعداد حممد احلاج عبداهلل

�أفقي
1- �شاعر �شوري

2- من �لطيور. �شجر �شائك له ثمر �أحمر لذيذ
�شا مبعرثة 3- مت�شابهان. ل تدلِّ

4- بني �ثنني. �شّيء
5- من �لزهور. يبا�شر بالعمل

٦- من�شوب لعا�شمة �أوروبية�ص
7- مطربة عربية ر�حلة

8- عهود. من �لأبر�ج
9- لبا�ص. رمى باحلجر معكو�شة

10- �ل�شم �لأول ملوؤلف معجم �لبلد�ن. �أذى

عمودي
يف  للجدل  مثرية  ت�شريحات  له  كانت   ( �شوري  ممثل   -1

�لآونة �لأخرية (
2- �ل�شم �لثاين لرئي�ص عربي خملوع. �أ�شّلي معكو�شة

3- قليل �خلربة معكو�شة. �ملكان �ملرتفع �ملخ�ش�ص للدر��شة 
و�لتالقي

4- �شدو� �لإناء )مبعرثة(
5- للذم. عندي )معكو�شة(

٦- وقع
7- كلمتان )من �آلهة �لفر�عنة+ن�شف ترق�ص(. ي�شري

8- يدعو. يهد
9- مطربة عربية ر�حلة

10- و�شف للعمل �ل�شائع بال جدوى

الإ�صابة باجلفاف 
ت�صبب الدوخة بعد 

تناول ال�صكريات

منه  يعاين  مو�شوع  �ل�شكريات،  تناول  عند  �لدوخة  ��شباب 
�ل�شخا�ص  قبل  من  خا�شة  تف�شري�  له  يجدون  ول  �لبع�ص 

�لذين ل يعانون من مر�ص �ل�شكري.

بعد  �لبع�ص  بهما  ي�شعر  �للذين  و�ل�شد�ع  �لدوخة  �ن  ويبدو 
�لنتهاء من تناول �ل�شكريات خ�شو�شا يف �حللوى قد يكون لها 

��شباب فيزيولوجية تتمثل باجلفاف ح�شبما �كت�شف �لعلماء.

�ملعتقد  بخالف  �ل�صكريات  تناول  عند  �لدوخة  ��صباب 
�ل�شائد من �ن تناول �ل�شكريات ميكن �ن يزيد �لوزن وبالتايل فان 
�لدوخة و�ل�شد�ع بعد تناولها عائد لل�شعور بالذنب وهو ما ينفيه 

�لعلماء، فانهم تو�شلو� �ىل روؤية �كرث منطقية من هذ� �لتف�شري. �مل�شدر : جملة هي

منوعات
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يف �لذكرى �لـ44 على رحيل حبيب �لعمر �لأيقونة �ل�شورية وملك �لعود 
بال منازع �ملو�شيقار �لعبقري �لأمري فريد �لأطر�ص. مل يكن �أمريً� يف 

ن�شبه فقط بل كان �أمريً� بفنه و�أخالقه وتو��شعه و�إن�شانيته.

�لفنان �لعربي �لوحيد �حلائز على )و�شام �خللود �لفرن�شي( �لو�شام 
و�شوبان  بيتهوفن  هم  �لعامل  يف  �أ�شخا�ص  ثالثة  عليه  ح�شل  �لذي 
وفريد �لأطر�ص. وحائز على جائزة �أعظم عازف عود يف �لعامل من 
�ل�شينما  �لأوبريت يف  ��شتخدم فن  �أول من  تركيا عام 19٦2م. هو 

�لعربية، و�أول من �أدخل �ملو�شيقا �لطويلة �إىل مو�شيقانا متج�شدة يف 
�أغنية حبيب �لعمر و�أول من �أدخل �لألو�ن �لغنائية �لغربية كالرومبا 
قائمة  يف  �مل�شجل  �لوحيد  �لعربي  هو�لفنان  و�لفال�ص.  و�ل�شامبا 

�لفنانني �خلالدين )�ملو�شوعة �لفرن�شية �لن�شيكلو بيدي(.

و�جليتار  كالأورج  �لغربية  �ملو�شيقية  �لآلت  �أدخل  من  �أول  كان 
�لوحيد  �لعربي  �ملطرب  وهو  �لعربية.  �ملو�شيقا  �إىل  و�لكالرنيت 
د�ليد�،  ومنهم  �لغربيني  �ملطربني  قبل  من  �أحلانه  غنيت  �لذي 

�أغاين  منها  تريو  �لمريكي  �لثالثي  ما�شي،  �أنريكوما�شيا�ص، 
)ياجميل ياجميل، يازهرة يف خيايل، وياك، �إياك من حبي(. عند 
خرب وفاته قطع �لتلفزيون �لإنكليزي بر�جمه ليعلن خرب رحيله وقدم 
برناجمًا فوريًا عنه ملدة ن�شف �شاعة �شم حديثًا م�شورً� معه وبع�شًا 

من �أعماله �لتي �رتقت �إىل �لعاملية. 

فريد �لأطر�ص غّنى فاأبدع وحّلن فاأمتع، وُتطرب له �ملاليني وتن�شد 
�إليه �لآذ�ن..

بقلم �لباحثة �ملهند�صة: هال ق�صق�س

املو�سيقار 
العبقري الأمري 

فريد الأطر�ش

عندما �أرى �مل�صعوذ مايك فغايل و�أمثاله �أ�صبحو� �لوجه �لثقايف للبلد يف �لعام �جلديد، �أتاأكد متامًا باأن �لبلد لن 
ترى �خلري بعد �ليوم. معظم �ملتنبوؤون يتكلمون يف مو��صيع تتعلق باقت�صاد �لبلد و�صيا�صته و�صعر �لدولر و�لكهرباء 
و�ملذيع يتكلم معه وكاأنه يتكلم مع نبي �أو ويل من �أولياء �هلل، وهو يب�صر بزيادة �لرو�تب وعودة �لأمان �إىل �صوريا! 

�أل يوجد خجل من تعاطي �أمور �لأبر�ج و�لتكلم بلهجة �لثقة هذه �لتي يتكلم بها هوؤلء؟
�أتى  �لذي  ما  �مل�صعوذين...  هوؤلء  ويرى  ي�صمع  وهو  ب�صبب �حلرب  �أ�صاًل  �لبائ�س  �جليل  هذ�  ين�صاأ  �أن  ميكن  كيف 
بهوؤلء �ملنجمني �إىل �لف�صائيات �لعربية؟� ملاذ� ل يذهبون �إىل �لف�صائيات �لأوروبية؟ �إىل �أولئك �لذين يتكلمون 
عن �ملوؤ�مر�ت �لتي حتاك �صدنا �أل ترون �أن �أكرب موؤ�مرة هي تلك �لتي تزرع يف �أذهاننا حب قر�ءة �لغيب ومعرفة 
�لطالع وقر�ءة �لكف وقر�ءة �لفنجان هل �صيتحول �لإعالم �إىل خادم �أمني لبث كل ماهو كفيل بتقهقر �لعقل؟ �أل 

يكفي تقهقر �لذوق �لعام يف �لفن بجميع ��صكاله وخا�صة �لفن �لت�صكيلي؟ �أل يكفي تقهقر �لأخالق و�لقيم؟
يف دول �أخرى يتكلمون عن �آخر �ملنجز�ت �لعلمية و�لتكنولوجيا و�آخر �لبحاث لالدوية �ملفيدة و�آخر �لدر��صات 
�لتي تتعلق بالوقاية من �لمر��س وحماولة �ملد بعمر �لن�صان و�لعناية بالأطفال و�مل�صنني، وهنا �لن على قناة 

�صما هناك �آلف �لعيون و�لآذ�ن تنتظر تقرير م�صريها من مايك فغايل )قد�س �هلل �صّره(!
بقلم �لباحثة �ملهند�صة هال ق�صق�س

ن�������ص���اء ال���ق�������ص���ور

ع��ل��ى م����ّر ال��ع�����ص��ور 

زنوبيا
ملكة ملكات امل�صرق

اأول �صرية عربية 
خطها م�صلم اأمريكي

من هو وماذا كتب؟

و�صعت مكتبة �لكونغر�س عددً� من �لوثائق �ملتعلقة باأو�ئل 
باللغة  كتبت  وقد  �لإنرتنت،  على  �لأمريكيني  �مل�صلمني 
�لأمريكي  �لتاريخ  من  من�صية  ق�صة  عن  لتحكي  �لعربية 

وحكايات �مل�صلمني يف "بالد �لعم �ل�صام".
�لعامل،  م�صتوى  على  �مل�صهورة  �لأمريكية  �ملكتبة  و�أتاحت 
على �لإنرتنت، �لوثيقة �لوحيدة �ملكتوبة باللغة �لعربية 
�إىل  مبكرً�  و�صلو�  �لذين  �مل�صلمني  �لعبيد  من  لو�حد 

هناك.
حكاية عمر بن �صعيد

�إىل  و�صل  �لذي  �صعيد"  بن  "عمر  ق�صة  �لوثيقة  حتكي 
يف  �أ�صره  مت  بعدما  �لأطل�صي،  �ملحيط  من  �لثانية  �ل�صفة 
�لرقيق  �صمن  �ملتحدة  �لوليات  �إىل  ونقل  �إفريقيا  غرب 

�لأفارقة عام ١83١م.

�لوحيدة  هي  �ل�صرية  هذه  فاإن  �لكونغر�س،  ملكتبة  ووفقًا 
�ملعروفة �إىل �لآن لو�حد من �مل�صلمني �لذين عانو� مر�رة 

�لعبودية بالوليات �ملتحدة، و�ملكتوبة باللغة �لعربية.
يف  �أ�صالتها  وتكمن  نف�صه،  �لرجل  بخط  �ل�صرية  وكتبت 
كونها مل تخ�صع للتحرير من قبل �صيده كما ح�صل مع �ِصريرَ 
�أخرى �أعيدت كتابتها باللغة �لإجنليزية، ما يجعلها �أكرث 

م�صد�قية و�صر�حة.
ما ور�ء �لوثيقة

و�ل�صرق  �إفريقيا  �صعبة  رئي�صة  ديب،  جني  ماري  تقول 
تك�صف  �لوثيقة  "هذه  �لكونغر�س:  مبكتبة  �لأو�صط، 
كانو�  �إفريقيا  من  جلبهم  مت  �لذين  �لعبيد  من  �لعديد  �أن 
يتبعون �لإ�صالم، ومثل هذه �لوثائق تتعار�س مع �فرت��صات 

�صابقة حول �حلياة �لثقافية و�لجتماعية �لإفريقية".

وي�صف عمر بن �صعيد يف �صريته نف�صه باأنه رجل ثري 
يتبع  و�أنه  كرقيق،  يوم  ذ�ت  يباع  نف�صه  وجد  ومتعلم، 
جمموعة  �أكرب  تعترب  �لتي  �لفولين  �أو  فول  لقبائل 
ويبلغ  �لإفريقي،  و�لغرب  �ل�صاحل  منطقة  يف  عرقية 

تعد�دهم �ليوم حو�يل 5٠ مليون �صخ�س.

ترميم �ملخطوطة وعر�صها للعامة

كان  �أور�قها  من  فالكثري  �ملخطوطات  حلالة  بالن�صبة 
حيث  و�ملكتبات،  �ملالك  بني  تنقلها  ب�صبب  �صعيفًا 

تعر�صت للتاأثر ب�صتى �لظروف.

لهذه  �لالزم  �لرتميم  بعمل  �ملخت�صون  قام  وقد 
�ملخطوطة �لنادرة بتعديل �ل�صفحات �له�صة وتعزيزها 

لتكون بو�صع جيد.

و�لآن فاإن هذه �ملخطوطة متاحة عرب �لإنرتنت، على 
موقع مكتبة �لكونغر�س �لأمريكية، بالإ�صافة �إىل ن�صر 

ن�صخة رقمية من�صدة منها على �ل�صبكة.

وتخطط مكتبة �لكونغر�س ل�صت�صافة برنامج متخ�ص�س 
�بن  قلم  �صطره  وما  �ملخطوطة  هذه  �أهمية  ملناق�صة 
يف  �لإفريقي  �لتاريخ  �صهر  مع  بالتز�من  وذلك  �صعيد، 

فرب�ير �ملقبل.

ويعتقد باأن عمر بن �صعيد عا�س يف �لفرتة ما بني ١77٠ 
�إىل رجل  �أو ١8٦4م، ومن ثم �نتقلت �لوثيقة  و١8٦3 
�أخريً� �إىل حاكم  �أن و�صلت  �إىل  يدعى ثيودور د�ويت، 

ولية نورث كارولينا.

�مل�صدر: �لعربية.نت ـ عماد �لبليك
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مرحلة  يف  مدر�شّية،  رحلٍة  يف  �ل�شحر�ء  عرو�ص  تدمَر  زرُت  عندما 
ل�ّشماء، وقد  ُفِتحت عيوننا م�شرئبة  �أتذكُر كيف  طفولتي �لبتد�ئية. 
وقفنا بجانب معلمينا �شاغري �لأفو�ه �أمام عظمة هذه �لآثار و�لأو�بد 
�ملذهلة. كانت زنوبيا يف روؤو�شنا �ل�شغرية حتلق �أمرية عظيمة جميلة. 
متّر ع�شر�ت �ل�شنني ونن�شغل باأحد�ث �حلياة وحكايا �لو�قع لأ�شاهد 
�لأبرياء  �لعظيم وقد تعطر بدماء بع�ص  �لتدمرّي  يومًا هذ� �مل�شرح 
و�أّن ما ي�شمى وحو�ص �لب�شرية بد�أت بتدمري وتخريب هذه �للوحات 
�ملده�شة وهذه �لكنوز �لتاريخّية وهي �لتي تغلبت على �لزمن فجاءت 
�شياطني �لأر�ص لتدمريها وحمو ذ�كرتنا وقتل تاريخنا �لعريق. من 
ور�ئحة  �لفتاكة  و�أ�شلحتهم  مطارقهم  �أ�شو�ت  �أيقظتها  روما  حتدت 
�أن  تخربهم  ر�شالًة  للعامل  لرت�شل  زنوبيا  نه�شت  �لأبرياء  دماء 
�أحفادها لن يخذلوها �أبدً� �شتعود تدمر طفلة �ل�شحر�ء �لغافية يف 
�أح�شان و�لدتها ع�شتار. بخوذتها �ملعدنية على ظهر فر�شها تتجول 
بني �أعمدة �ملدينة �ملنهارة دمعتان �شقطت من عينيها �للتني حتمالن 
ولكّنها  روما  �إمرب�طورة  تكون  باأن  منك�شرة  �أحالمها  �لليل.  �شو�د 
�أّنها هزمت روما ولز�لت �لأجيال تعتربها ن�شيد �لدهر �لأزيل  تثق 
وبانية رو�ئع �لأجد�د يف فن �لعمارة. تلفتت حولها �أين معبد �ل�شم�ص 
بلغ  �لذي  �لعظيم  جي�شها  و�أين  �لذهبية؟  عربتها  و�أين  �لعظيم؟ 
�شبعني �ألف مقاتل خا�شت معهم وبرفقتهم �أعظم �حلروب مرتدية 
و�شو�طئ  م�شَر  �إىل  لت�شَل  َزبدة  جي�شها  قائد  برفقة  �لفر�شان  زي 
�لب�شفور وهو �لنيل �لعظيم يهم�ُص لها �أّن جدتها كليوباتر� تفتخُر بها، 
وكم كانت حتمُل من �أحالم جدتها وقد تفوقت عليها يف �جلمال وقوة 
�ل�شخ�شّية و�حلكمة وهي �ملثقفة �لتي تتقن عدة لغات، �ملولعة بدر��شة 

�لتاريخ و�لفل�شفة وقد قربت �لفال�شفة من �لعر�ِص �أمثال لوجنني. 
 �شاألت عن �شنة ولدتها لنعلم بالتحديد �شنة ولدتها 

ل نعلم بالتحديد متي ولدت زنوبيا ملكة تدمر �لعظيمة ولو قيل �أنها 
تولت �حلكم )2٦7م( كما �أن ��شمها �حلقيقي و�أ�شلها مو�شع خالف 
�مل�شادر  زعمت  فقد  �لأجنبية  ونظري�تها  �لعربية  �لدر��شات  بني 
�لعربية �أن ��شمها �لزباء بنت عمرو بن �لدرب بن ح�شان بن �ذينة 
با�شم زينب  �لعربية ذكرتها  �ل�شميعة وبع�ص �مل�شادر  �ل�شميدع  بن 
بع�ص  فاإّن  و�لقوة  �جلربوت  �إىل  ي�شري  لقب  �إل  هو  ما  �لزباء  و�أن 
�أنها  �يل  وتذهب  لزنوبيا  �لبدوي  �لأ�شل  تنكر  �لغربية  �لدر��شات 
و�أن و�لدها يدعى �نطيوكو�ص وهو  �أ�شرة ذ�ت ثقافة هيلينية  �شليلة 

��شم يوناين يوحي باأ�شلها �لغري عربي كان قائد �لفر�شان...

حاكم  �أذينة  زوجة  كانت  �أنها  �مل�شادر  بكافة  عليه  �ملجمع  �أن  �ل 
حروبا  خا�ص  و�لذي  �لرومانية  �لمرب�طورية  مدن  �إحدى  تدمر 
�ملتمردين  يد  على  �أذينة  زوجها  �غتيال  وعند  �لفر�ص  مع  �شرو�شًا 
من جي�شه. قررت �أن ت�شتكمل رحلة زوجها يف توطيد دعائم و�أركان 
مملكته �لو�قعة يف �شورية ف�شارت �لو�شية على حكم �بنها �ل�شبي 
بعد وفاة و�لده و�مل�شوؤولة عن تن�شئته...هذ� يقودنا �إىل ت�شاوؤل مهم 
بالتاريخ..ملاذ� تكون �لأم �لو�شية على حكم �أبنائها �مللهمه لهم دوما 
�شلبًا و�يجابًا وملاذ� هذ� �لت�شال �لوثيق بني �لأّم ووليدها �جلال�ص 
ترجمتها  ميكن  و�لتي  �لأمومة  غريزة  �إنها  ؟!!  �لعر�ص  كر�شي  على 
عرب كيمياء �جل�شم فهرمون �وك�شيتو�شني �ملعروف بهرمون �لرت�بط 
هو �مل�شوؤول عن تقوية �لعالقة بني �لأم وطفلها و�لذي يفرز بكميات 
عند  يتوقف  ل  �لأمر  �لطبيعية...�إّن  و�لر�شاعة  �لولدة  عند  كبرية 
هذ� �لبعد �لهرموين فجينات �لأم هي �لتي حتدد مقد�ر ذكاء �لطفل 
بن�شبة 40-٦0 يف �ملائة ولي�ص �لأب بح�شب در��شة بريطانية قام بها 
باحثون يف غال�شكو فالأمهات ينقلن جينات �لذكاء لأطفالهن لأّنهن 
�لرجل  يحمل  حني  يف  �ك�ص  كرومو�شوم  من  �ثنني  زوجني  يحملن 

كرومو�شوم �ك�ص و�حد فقط...

�ملتعددة  �ملهام  حتمل  يف  دوما  �ملر�أة  تتفوق  ملاذ�  �آخر  ت�شاوؤل  ثمة 
مقارنة بالرجل ؟لقد ك�شفت در��شة ن�شرتها جملة رويال �شو�شايتي 
عن �لهرمونات �جلن�شية هي �لأعلى يف �لن�شاء عن �لرجال كما �أّن 
�لأ�شرتوجني �لهرمون �لأنثوي له تاأثري على �لدماغ معزز� �ل�شيطرة 

�لإدر�كية ومينع �ل�شتجابات غري �ل�شلمية.

نعود �إىل زنوبيا و�إد�رتها �لفريدة ململكة تدمر و�لتي �شهدت ن�شاطا 
بني  �شورية  و�شط  ململكتها  �لفريد  �ملوقع  بحكم  مزدهر�  �قت�شاديا 
و�دي �لفر�ت و�لبحر �ملتو�شط كما كان لديها جي�شا مدربا �شاعدها 
�ل�شيا�شية  �ل�شطر�بات  م�شتغله  �شورية  حدود  خارج  �لتمدد  على 
د�خل روما فاأنف�شلت مبملكتها عن روما ��شتقالل غري معلن وجنحت 
يف �ل�شيطرة على م�شر ولكن مع تويل �ورليانو�ص حكم روما عادت 
روما �إىل قوتها وبد� له �أن �خ�شاع مملكة زنوبيا لبد و�أن تكون يف 
بها،  �لهزمية  �أحلقت  ثالثة حروب  �أولوياته فخا�ص �شدها  مقدمة 
�ملطبق  �ل�شمت  مع  �ملحرية  �لأمور  من  لزنوبيا  �لنهاية  �شيناريو  و 
�شادت  عظيمة  ملكة  بنهاية  تبوح  ل  و�لتي  لفرتتها  �ملكت�شفة  لالآثار 

�لعامل �لقدمي...

�لروماين  �لمرب�طور  ت�شامح  فكرة  تتبنى  قد  �لأمور  ظاهر  �أن  �إل 
معها و�ل ملا بقيت �آثار مملكتها حتى �ليوم متحدية �لزمن بق�شوتها. 
ورغم كّل �لأحد�ث تبقى زنوبيا �شيدة وملكة ملكات �ل�شرق �لقدوة 
لبناء دولة قوية  لالأحفاد يف �حلكمة وحمبة �لبالد وتوثب �ملطامح 

تز�حم �أقوى �ملمالك. 

�أ�صتاذة ر�غدة �صفيق حممود �لباحثة �ل�صورّية يف علوم �للغة 
د.حممد فتحي عبد �لعال كاتب وباحث م�صرّي

و�صعت مكتبة �لكونغر�س عددً� من �لوثائق �ملتعلقة باأو�ئل 
باللغة  كتبت  وقد  �لإنرتنت،  على  �لأمريكيني  �مل�صلمني 
�لأمريكي  �لتاريخ  من  من�صية  ق�صة  عن  لتحكي  �لعربية 

وحكايات �مل�صلمني يف "بالد �لعم �ل�صام".
�لعامل،  م�صتوى  على  �مل�صهورة  �لأمريكية  �ملكتبة  و�أتاحت 
على �لإنرتنت، �لوثيقة �لوحيدة �ملكتوبة باللغة �لعربية 
�إىل  مبكرً�  و�صلو�  �لذين  �مل�صلمني  �لعبيد  من  لو�حد 

هناك.
حكاية عمر بن �صعيد

�إىل  و�صل  �لذي  �صعيد"  بن  "عمر  ق�صة  �لوثيقة  حتكي 
يف  �أ�صره  مت  بعدما  �لأطل�صي،  �ملحيط  من  �لثانية  �ل�صفة 
�لرقيق  �صمن  �ملتحدة  �لوليات  �إىل  ونقل  �إفريقيا  غرب 

�لأفارقة عام ١83١م.

�لوحيدة  هي  �ل�صرية  هذه  فاإن  �لكونغر�س،  ملكتبة  ووفقًا 
�ملعروفة �إىل �لآن لو�حد من �مل�صلمني �لذين عانو� مر�رة 

�لعبودية بالوليات �ملتحدة، و�ملكتوبة باللغة �لعربية.
يف  �أ�صالتها  وتكمن  نف�صه،  �لرجل  بخط  �ل�صرية  وكتبت 
كونها مل تخ�صع للتحرير من قبل �صيده كما ح�صل مع �ِصريرَ 
�أخرى �أعيدت كتابتها باللغة �لإجنليزية، ما يجعلها �أكرث 

م�صد�قية و�صر�حة.
ما ور�ء �لوثيقة

و�ل�صرق  �إفريقيا  �صعبة  رئي�صة  ديب،  جني  ماري  تقول 
تك�صف  �لوثيقة  "هذه  �لكونغر�س:  مبكتبة  �لأو�صط، 
كانو�  �إفريقيا  من  جلبهم  مت  �لذين  �لعبيد  من  �لعديد  �أن 
يتبعون �لإ�صالم، ومثل هذه �لوثائق تتعار�س مع �فرت��صات 

�صابقة حول �حلياة �لثقافية و�لجتماعية �لإفريقية".

وي�صف عمر بن �صعيد يف �صريته نف�صه باأنه رجل ثري 
يتبع  و�أنه  كرقيق،  يوم  ذ�ت  يباع  نف�صه  وجد  ومتعلم، 
جمموعة  �أكرب  تعترب  �لتي  �لفولين  �أو  فول  لقبائل 
ويبلغ  �لإفريقي،  و�لغرب  �ل�صاحل  منطقة  يف  عرقية 

تعد�دهم �ليوم حو�يل 5٠ مليون �صخ�س.

ترميم �ملخطوطة وعر�صها للعامة

كان  �أور�قها  من  فالكثري  �ملخطوطات  حلالة  بالن�صبة 
حيث  و�ملكتبات،  �ملالك  بني  تنقلها  ب�صبب  �صعيفًا 

تعر�صت للتاأثر ب�صتى �لظروف.

لهذه  �لالزم  �لرتميم  بعمل  �ملخت�صون  قام  وقد 
�ملخطوطة �لنادرة بتعديل �ل�صفحات �له�صة وتعزيزها 

لتكون بو�صع جيد.

و�لآن فاإن هذه �ملخطوطة متاحة عرب �لإنرتنت، على 
موقع مكتبة �لكونغر�س �لأمريكية، بالإ�صافة �إىل ن�صر 

ن�صخة رقمية من�صدة منها على �ل�صبكة.

وتخطط مكتبة �لكونغر�س ل�صت�صافة برنامج متخ�ص�س 
�بن  قلم  �صطره  وما  �ملخطوطة  هذه  �أهمية  ملناق�صة 
يف  �لإفريقي  �لتاريخ  �صهر  مع  بالتز�من  وذلك  �صعيد، 

فرب�ير �ملقبل.

ويعتقد باأن عمر بن �صعيد عا�س يف �لفرتة ما بني ١77٠ 
�إىل رجل  �أو ١8٦4م، ومن ثم �نتقلت �لوثيقة  و١8٦3 
�أخريً� �إىل حاكم  �أن و�صلت  �إىل  يدعى ثيودور د�ويت، 

ولية نورث كارولينا.

�مل�صدر: �لعربية.نت ـ عماد �لبليك
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 وتاأثريها على حياتنا و�صلوكناال�صو�صال ميديا..

مقالت

ت�شع كل �لف�شول �ل�شابقة قبعاتها وتنحني للخريف! عندما ت�شطبغ 
بالبني  �مل�شم�شي  ميتزج  وعندما  �ملختلفة  �خلريف  باألو�ن  �لأ�شجار 
بالأ�شفر بالأخ�شر يف �شجرة و�حدة وعندما تودعنا �أ�شر�ب �لطيور 
�إىل �جلو  تت�شرب  وعندما  �ملختلفة  باأنو�عها  �إىل �جلنوب  �ملهاجرة 
تت�شاقط  �إلينا، وكذلك عندما  �لقار�ص  �ل�شتاء  ل�شعات باردة ت�شبق 
بالأر�شفة  تلتزق  �أو  �أقد�منا،  حتت  وتتك�شر  �مللونة  �ل�شجر  �أور�ق 
بعد �ملطر فت�شبح �لأر�شفة ملونة كاأور�ق �جلدر�ن، عندما تودعنا 
�لنزهات  ونودع معها  �ل�شتاء،  قلياًل يف  �إل  تزورنا  لن  �لتي  �ل�شم�ص 

و�لرحالت و�ل�شفر. عندها نتمنى من �خلريف �أن يطول ما �أمكن.
�إذ� ما �شاألتني ما �أجمل ما يف �لبالد �أجبتك بـ" كلها". تعال معي �أيها 
�لقارئ يف نزهة نقطعها يف �لقطار �ل�شريع من �ل�شرق �إىل �لغرب 
لنتنزه يف كل �ملقاطعات و�لأقاليم �لكندية. بد�ية يف نوفا �شكوت�شيا، 
�ملقاطعة �لتي يحيط بها �ملحيط �لأطل�شي من كل �جلهات، و �لتي 
�أ�شغر  �شمالها  �إىل  �لدلفني،  و  �حليتان  رفقة  على  �شكانها  �عتاد 
خليج  يف  �لو�قعة  �إيدو�رد  برن�ص  جزيرة  هي  و  �لكندية  �ملقاطعات 
�إىل  جتاورها  �ملتينة.  باجل�شور  حولها  مبا  تت�شل  و  لور�ن�ص  �شانت 
�جلميلة  �ملقاطعة  �لالبر�دور-  و  لند  نيوفاوند  مقاطعة  �ل�شمال 
خليج  على  �لإطاللة  يف  �جلنوبي  جزئها  يف  ت�شاركها  �لتي  �لعذر�ء 
�ل�شخرية  ب�شو�طئها  نيوبرنزويك  �إىل  لنتابع غربًا  لور�ن�ص.  �شانت 
وغابتها �لكثيفة. ثم غاليتي كيبك، �ملقاطعة �جلميلة بنهرها �لعظيم 
ولفال  مونرتيال  جزيرتي  جنوبه  يف  يحوي  �لذي  لور�نت،  �شانت 

من  تكون  تكاد  �لتي  �لعظيم(  �لنهر  )يف  جزيرة  �لألف  منطقة  ثم 
�أوتاو�،  �لعا�شمة  وفيها  �أونتاريو،  حتدها  �ملعا�شرة.  �لدنيا  عجائب 
و�لبحري�ت  نياغار�  �شاللت  يف  �أمريكا  مع  كند�  تت�شارك  وفيها 
�لعظمى. يليها �إىل �لد�خل مانيتوبا و�شا�شكات�شو�ن �لغنيتان مبز�رع 
�لقمح و �لذرة �ل�شا�شعة، ثم �ألبريتا، موطن جبال �لروكي �ل�شاهقة 
جزيرة  فيها  �لتي  كولومبيا  برت�ص  ثم  �لكندي،  �لنفط  وخز�ن 
فانكوفر، �إحدى �أروع �ملدن يف �ملعمورة و�لتي �نتخبت من قبل �لأمم 
ما  كل  من  فيها  و  �لعامل.  مدن  �أف�شل  و  �أجمل  �إحدى  من  �ملتحدة 
�ملعتدل  �لطق�ص  �إىل  بالإ�شافة  �لكندية  �ملقاطعات  باقي  ذكرت من 
�ملاطر خالل فرت�ت �ل�شنة كلها )ب�شبب �لتيار �ملائي �لد�فئ �لذي 
مير قربها يف �شمايل �ملحيط �لهندي(. تقع �لأقاليم �لثالثة نانافوت 
تعترب  ل  و  �لكندية  �ملقاطعات  �شمال  �إىل  يوكون  و  وي�شت  نورث  و 
كبلد�ن م�شتقلة لأنها تابعة بجهازها �لإد�ري �إىل �حلكومة �لكندية 
من  كجزء  �لأقاليم  �عتبار  ميكن  جنوبًا.  حتدها  �لتي  �ملقاطعات  و 
�لقطب �ل�شمايل ل�شدة بردها و�أعجب �أن فيها نا�ص تع�شقها، ففيها 
�أي  �لأورور�  �لطبيعية ما ل يوجد يف غريها مثل ظاهرة  من �شحر 
�أن  وبعد  �لطيف.  باألو�ن  �لطويل  ليلها  يلون  �لذي  �لقطبي،  �ل�شفق 
جتولنا يف �خليال يف هذه �لأماكن، �أدعوك للبحث عن بع�ص �ل�شور 
عرب غوغل على �أمل �أن ل تف�شد �ل�شورة روعة ما �شاهدته بخيالك. 
�أدعوك �أي�شًا �أن ت�شاهد كند� عرب �لأقمار �ل�شناعية )يف �ليوتيوب( 
�أثناء �لف�شول �لأربعة، لت�شاركني متعة م�شاهدة كيف ت�شطبغ هذه 

بالأخ�شر يف  �لربيع،  �لألو�ن يف  �ل�شتاء، مبزيج  بالأبي�ص يف  �لقارة 
�ل�شيف وبالبني و�لربتقايل و�لأحمر يف �خلريف.

بعد �أن �شرحت يف حديثي مطوًل عن جمال �لطبيعة يف كند� يجدر 
بي �أن �أ�شيف تعليقًا مهمًا علمتني �إياه �حلياة وهو �أن �خلالق �أ�شبغ 
بديع خلقه وكرمه على كل بقاع �لأر�ص وخ�شها مبو�رد مت�شاوية. لكن 
�أن يدمروها  و�إما  �أن يحافظو� عليها  �إما  بها،  �ملعنيون  �شكانها هم 
يعنى  �لذي  �لعامل  �لأول يف  �لبلد  تعترب كند�  باإر�دتهم.  �أو  بجهلهم 
وفيها  �لأجيال،  ت�شتفيد  حتى  �ملو�رد  على  و�حلفاظ  �لنا�ص  بتوعية 

�أكرث �حلمالت �لبيئية حلماية كوكبنا �جلميل. 

فهي  نافذتي  خارج  �لعارية  �لأغ�شان  منظر  �لآن  يزعجني  يعد  مل 
قريبًا �شتورق ويتجدد فيها مز�جي. بعد رحلة جميلة وطويلة، �أعود 
للعمل بن�شاط وحيوية وتعود يل �بت�شامتي يف مو�جهة �ل�شا�شة و�أكو�م 

�لعقود! و�أعود قريبًا ب�شحبتكم �أيها �لرفاق �إىل عامل جديد.

يتبع يف �لعدد �لقادم...

الطبيعة الكندية خالبة

بقلم: هدى �لبني

كعادتي �ليومية عند كل �شباح و�أنا �أ�شرب قهوتي، �أت�شفح مو�قع 
بل  �لأخرية  �لآونة  يف  وبد�أت  �لإخبارية،  و�ملو�قع  ميديا  �ل�شو�شال 
لرمّبا كانت موجودة ولكن لي�ص بهذ� �لقدر ظاهرة جتتاح �ل�شو�شال 
و�لتنمق  و�لت�شنع  و�لتزيف  و�لتحري�ص  �لتلميع  وهي  �أل  ميديا 
�لجتماعي  �لنفاق  باملخت�شر  �ل�شخ�شية،  �حل�شابات  وت�شفية 
�ل�شيا�شي �لديني �لذي طغى لالأ�شف على مو�قع �ل�شو�شال ميديا، 
بني  و�لتقارب  و�لتو��شل  و�ملرح  بالفائدة  رونقه  يفقد  و�أ�شبح 
و�لرياء،  بالكذب  مليئ  عامل  �أ�شبح  و�لأفكار،  و�ل�شعوب  �لأفر�د 
�لبعد  كل  بعيد  وهو  و�لأمانة  و�ل�شدق  بال�شرف  يتغنى  �لذي  هذ� 
عنها، وهذه �لتي تدعي �لثقافة و�لعلم وتدخل يف جدلت ومهاتر�ت 
وهي ل متلك �أي حم�شل علمي �أو حتى ثقايف، و�آخر يدعي �للتز�م 
و�لتم�شك بالعاد�ت و�لدين، وحياته مناق�شة لذلك متامًا، ملاذ� كل 
هذ�  كل  بلغ  قد  �لعقول  على  و�ل�شحك  بالعقول  �ل�شتخفاف  هذ� 
ت�شرد عك�ص  و�أنت  �لفائدة من ذلك  ما  �أفهم  ول  �أتعجب  �لقدر؟! 
ما ت�شمر، وتتكلم بلغة ل ت�شبهك ول متت �إىل �لو�قع �لذي تعي�شه 
و�حدة  �أكون  ل  حتى  و�لتعليق  �لن�شر  �أجتنب  فعليًا  بد�أت  ب�شلة. 
مينع  وباملقابل  �حلرية  يدعي  �شخ�ص  ياأتي  �أ�شعر،  �أن  دون  منهم 
ر�أيك، وممكن �أن يحجبك �أو يحظرك بامل�شّمى �لأدق، وياأتي �آخر 
يدعي �لإن�شانية و�لأمل على ما يحل بالوطن �لعربي هنا وهناك، ويف 
طرف �آخر ي�شمت باأُنا�ٍص �أبرياء، كل ذنبهم �أنهم كانو عك�ص تيار 
قناعاته ومعتقد�ته �ل�شيا�شية �أو �لدينية، �إنها حقًا لظاهرة مثرية 
لل�شحك و�ل�شمئز�ز يف �آن و�حد، نحن لالأ�شف ل نتقن ��شتخد�م 

�لأحيان  معظم  يف  منه.  لال�شتفادة  رقمّي  �أو  تكنولوجي  تطور  �أّي 
على  بن�شره  �شيقوم  ما�لذي  و�إدمان  هو�ص  لهم  �أ�شبح  من  هناك 
بن�شره  �أقوم  �شوف  وبعدها ي�شبح هدفه ما�لذي  �ليوم،  �شفحاته 
�لعنكبوتية  �ل�شبكة  �أو ن�شف �شاعة، ويقع �شحية لهذه  بعد �شاعة 
وحتى  ودر��شته  وعائلته  وحياته  وقته  من  لتاأخذ  ي�شعر  ما  دون 
عمله، قر�أت در��شة موؤخرً� ن�شرت يف موقع »�شا�ص بو�شت« تقريرً� 
�لتو��شل  مو�قع  ��شتخد�م  باأّن  �أفاد  �ملو�شوع  هذ�  عن  مف�شاًل 
جعلك  يف  يت�شبب  �أن  ميكن  بكرثة،  عربها  و�لكتابة  �لجتماعي 
�إن�شانًا �شطحيًا على �مل�شتويني �ملعريف و�لأخالقى. �لدر��شة وجدت 
�لجتماعى،  �لتو��شل  و�شائل  عرب  كثريً�  يكتبون  �لذين  �لنا�ص  �أن 
�أقل عر�شة لالنخر�ط فى �لتفكري و�لتو��شل �ملبا�شر �لفعال، كما 
�أنهم ُيظهرون �هتمامًا �أقل فيما يخ�ص �أهد�ف �حلياة �لأخالقية 
�لدر��شة  تخبط.  حالة  ويعي�شون  عام،  ب�شكل  و�لبدنية  و�لعملية 
باأولئك  مقارنة  بالفعل  تدريجى  �نخفا�ص  حدوث  �إىل  �أ�شارت 
�لذين ي�شتخدمون و�شائل �لتو��شل �لجتماعى ب�شكل منظم �أكرث، 
�جلامعات  �إحدى  يف  طالبًا   149 على  �لدر��شة  هذه  �أُجريت  و 
�لكندية، ولفتت �لدر��شة �إىل �أن هناك تنا�شبًا عك�شيًا بني �لكتابة 
�شلوكهم  منط  وبني  �لجتماعى،  �لتو��شل  مو�قع  على  با�شتمر�ر 
�أي�شا  ووفقا  �لو�قع،  �أر�ص  على  �لجتماعية  وعالقاتهم  وحياتهم 
�ل�شو�شيال  �أن  تبنّي  تاميز،  نيويورك  ن�شرتها جملة  در��شة  لنتيجة 
ميديا من �أ�شباب تعا�شة �لإن�شان، وذلك بعدما قام فريق �لبحث 
�أن  �إىل  وتو�شلو�  �ل�شعادة،  مدى  عليها  ليقي�شو�  جمموعات  بعمل 

�لأكرث  هي  �لجتماعي  �لتو��شل  ملو�قع  تتعر�ص  مل  �لتي  �ملجموعة 
�لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  يتابعون  من  �أن  حني  يف  �شعادة، 

با�شتمر�ر هم �لأكرث كاآبة. 
فيه  تبتعد  وقتا  لنف�شك  ت�شنع  �أن  يجب  �لقارئ  عزيزي  و�أخريً� 
مثل  خمتلف  ل�شيء  وتتفرغ  �مل�شتطاع،  قدر  ميديا  �ل�شو�شيال  عن 
جل�شات �لأ�شدقاء �أو قر�ءة كتاب جديد، �شماع �ملو�شيقى ممار�شة 
لت�شفح  �شاعة  مدة  حمدد  وقت  فقط  وتخ�ش�ص  �لريا�شة، 
و�إ�شتخد�م �ل�شو�شال ميديا �إن تاأثري �لهو�تف �لذكية ي�شكل خطورة 
على �ملخ، كما �أنه يوؤثر على �شالمة �لنوم، لذلك �بتعد عن �لت�شفح 

قبل �لنوم، لأنها تت�شبب يف �لتوتر و�لأرق قبل �لنوم.

�إعد�د فاطمة خوجة

بو�بة �إىل عو�مل هي جمموعة يوميات وخو�طر جابت يف ذهن �مر�أة �صورية هاجرت مع �أ�صرتها للعي�س يف كند� 
وعا�صت �لتباين �لثقايف و�حل�صاري بني �ملجتمعني وكذلك �صدمة �لو�قع مقابل �لأحالم �لوردية �لتي يعي�صها كل طالب 

�لهجرة �إىل �لقارة �لأمريكية، ثم دونتها يف كر��صة و�صكبتها يف قالب �أدبي يت�صم بال�صدق و�ل�صفافية و�ملو�صوعية.

اأي من انواع
ال�����ف�����وب�����ي�����ا
م�صاب بها انت؟
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من �ل�شعب علي �لإن�شان �ن يعي�ص حياته كلها حتت �شغط نف�شي.. 
يتظاهر باأ�شياء عك�ص ما بد�خله.. فقط لكي ير�شي من حوله..

 هكذ� كان حال د�ليا مع �أولدها، بل و�هلها �أي�شًا !

و�لعمل  ناحية،  من  و�لأولد  �لبيت  مابني  حياتها  د�ليا  عا�شت 
بالتدري�ص من ناحية �خرى.. يومها روتيني.. ي�شري بنف�ص �لطريقة 
للمدر�شة.. �لأولد  �شندوت�شات  مبكر..جتهيز  ��شتيقاظ  يوميا.. 
خروج �جلميع من �ملنزل.. تو�شيل �لكبار ملدر�شتهم.. �ما �ل�شغري 

فهو معها يف نف�ص �ملدر�شة �لتي تعمل بها..

بعد �إنتهاء �ليوم �لدر��شي.. يرجع �لأولد �لكبار �يل �ملنزل.. تذهب 
�ليومية.. تخرج  �حتياجاتهم  لت�شرتي  �ملاركت  و�ل�شغري �يل  د�ليا 

من �ملاركت حتمل يف كل �إ�شبع كي�ص !

ترتك �إ�شبع و�حد �شغري ليم�شك به �ل�شغري ! 

ترجع للمنزل منهكة، تتجهه �إيل �ملطبخ، ت�شع ماحتمله من �كيا�ص.. 
جتري م�شرعه لغرفة �لأولد.. تطمئن عليهم وهي ت�شاعد �ل�شغري 
يف تغيري مالب�شه.. تدخل حجرتها.. تغري مالب�شها.. تتجه م�شرعة 

�إيل �ملطبخ.. تبد�أ يف جتهيز �لطعام.. تنادي ب�شوت عال:

كل و�حد يغ�شل يديه.. يعمل �لو�جب.

قد  �لع�شر  �شالة  �أن  تتذكر  و�لأولد..  �ملطبخ  مابني  �لوقت  مير   
قربت ومل ت�شلي �لظهر 

تتجه م�شرعة �إيل �حلمام.. تتو�شاأ.. ت�شلي يف غرفتها.. ت�شم ر�حة 
تطفيء  �شاط..  قد  �لأرز  �ن  تكت�شف  �ملطبخ..  �يل  �شياط.. جتري 

موقد �لغاز.. حتوقل م�شتاءة: ل حول ول قوة �ل باهلل !

جتهز �لغد�ء علي طاولة �لطعام.. حتاول �أن ت�شجع �لأولد علي �أكل 
�لأرز..

تقول: هو �شاط لكن طعمه لذيذ !

ها.. مار�أيكم يف �لطعام ؟

�لأولد: ل تعليق !! 

بعد �لإنتهاء من �لطعام.. ياأخذ �لولد �شاعتني ر�حة للعب وممار�شة 
�لهو�يات.. تتجه فيهما د�ليا �يل غ�شيل �ل�شحون.. ترتيب �ملطبخ..
عمل دورة غ�شيل ملالب�ص �لأولد.. تت�شل بو�لدتها.. تطمئن عليها 

وعلي �جلميع.

فالزوج... يعمل ببلد عربي.. ل ياأتي �ليهم �إل �شهر و�حد فقط كل 
عام !

�ملطبخ..  تدخل  �لغ�شالة..  من  �لغ�شيل  د�ليا  تخرج  �ملكاملة،  تنتهي 
تدلل نف�شها بامج ن�ص كافيه.. قطعة من كيك �شيكولته.. كانت قد 

�أعدتها يوم �لإجازة �لإ�شبوعية.. 

جل�شت يف �لالفنج مع �لأولد..

�لكمبيوتر..  �أمام  �لإعد�دي..يجل�ص  �لثالث  �ل�شف  يف  كبريهم.. 
بنوته  فهي  �لثانية..  �نها  ل  �لثاين..  و�لأخري..  �لأول  مع�شوقه 
�ل�شغري  �لبيانو  علي  �لإعد�دي..تعزف  �لأول  �ل�شف  يف  جميلة.. 
�لإبتد�ئي..  �لر�بع  �ل�شف  يف  �لثالث  �ملف�شلة..  عرو�شتها  ومعها 
ن�شج  من  �خري  لعبه  يف  وجتميعها  �للعب  فك  يف  هو�يته  ميار�ص 
بالرغم  �أ�شكال جميلة.. متقنة..  �ل�شل�شال يف  ت�شكيل  �أو  خياله.. 

من �شغر �شنه!

�أما �لر�بع �شغري �لأ�شرة.. يف �ل�شف �لأول �لإبتد�ئي.. يجل�ص بني 
�للعب �ل�شغرية يلعب بها.. بات مان.. �شوبر مان.. وغريها.

تنتهي فرتة �لر�حة و�للعب لالأولد 

يخرج كل و�حد من �لأولد.. من غرفته حامال حقيبته �ملدر�شية.. 
ر�أ�ص  علي  د�ليا  جتل�ص  �لطعام..  من�شدة  حول  �جلميع  يجل�ص 

�ملن�شدة..

هذه �ملرة لي�شت لتناول �لطعام.. بل ملر�جة درو�ص �ليوم.. حت�شري 
درو�ص �لغد �أي�شا.. هذ� هو �لنظام �ليومي �ملتبع.. 

ينتهي وقت �ملر�جعة.

لتجهيز  هي  تذهب  �ماكنها...  يف  حقائبهم  لو�شع  �لأولد  يذهب 
�شندوت�شات �لع�شاء.. �أكو�ب �للنب..

ينتهي  �أن  قبل  �لتليفزيون..  �أمام  �لع�شاء  لتناول  �جلميع  يجل�ص 
من  �لكوب  د�ليا  تلحق  عينيه..  يغم�ص  �للنب..  كوب  من  �ل�شغري 

يده قبل �أن ي�شقط..

حتمل �ل�شغري �يل �شريره.. ترجع م�شرعة قبل �أن ينتهي �مل�شل�شل.. 
تاأمر �أولدها وهي تتثاءب قائلة: ينتهي �مل�شل�شل..نغ�شل �أ�شناننا.. 

كل و�حد علي �شريره..

مع قدوم �لتا�شعة م�شاء.. باإنتهاء �مل�شل�شل.. ي�شود �ملكان �ل�شكون 
�إل من �شوت �لتليفزيون..

توجه د�ليا �لرميوت �إيل �لتليفزيون.. �أنها �لقناة �لأويل.. ت�شاهد 
حرب  متمتمة:  بيدها  ملوحة  تغلقه  تتنهد..  �لأخبار..  عناوين 

و�شرب.. موت ودمار.. ل جديد ! 

تطفيء �لأنو�ر.. تذهب �إيل حجرة نومها.. ت�شيء �مل�شباح.. تختار 
مالب�شها لليوم �لتايل.. جتل�ص علي حافة �ل�شرير.. مت�شك باأجندة 

وقلم من علي �لكومود..

تنظر �إيل �ل�شقف هام�شة: ماذ� �شنحتاج غد� ؟ 

تكتب.. ت�شع �لورقة يف حقيبة يدها.. تطفيء �مل�شباح.. تتثاءب.. 
�لو�شادة �خلالية  فوق  بذر�عيها  تلقي  �لو�شادة..  فوق  ر�أ�شها  ت�شع 

بجو�رها.. حتت�شن كفها �لآمين.. بكفها �لآي�شر ! 

تتمتم بع�ص �لآيات.. تر�شل تنهيده متالأ �لأرجاء.. تغم�ص عينيها.. 
�لتي  �ليد  باأن  �ملكبوتة  رغباتها  تقنعها  حينما  عميق  نوم  يف  تغط 

حتت�شن يدها لي�شت لها لكنها للحبيب �لغائب. 

كاتبة �لق�صة و�مل�صرح �لأديبة �أمينة �لزغبي

اإغرتاب اأي من انواع
ال�����ف�����وب�����ي�����ا
م�صاب بها انت؟

1- �كروفوبيا: �خلوف من �لماكن �ملرتفعة.

2- باكرتوفوبيا: �خلوف من �جلر�ثيم )و�شو��ص �لنظافة(

3- كلو�شرتوفوبيا: �خلوف من �لماكن �ملغلقة.

�حليو�نات   ( �لزو�حف  من  �خلوف  هريبنوفوبيا:   -4
�لز�حفة (.

رقم  من  )�لت�شاوؤم  �لرقام  من  �خلوف  منربفوبيا:   -5
معني(

٦- �كلوفوبيا: �خلوف من �لظالم.

7- �يروكروفوبيا: �خلوف من �لماكن �لو��شعة.

8- �كر�فوبيا: �خلوف من �لزحام.

9- �يلوروفوبيا: �خلوف من �لقطط.

10- �نرثوفوبيا: �خلوف من �لزهور.

11- �نرثوبوفوبيا: �خلوف من �ملجتمع ومو�جهة �جلمهور.

12- �تاك�شوفوبيا: �خلوف من عدم �لرتتيب )مر�ص بع�ص 
�لمهات(

13- �وتوماتونوفوبيا: �خلوف من �لتماثيل و�ل�شور.

14- �لودوك�شافوبيا: �خلوف من �بد�ء �لر�أي )عندما ين�شاأ 
�ل�شخ�ص يف ��شرة يكون �لب �و �لم مت�شلطني(

15- �ماك�شوفوبيا: �خلوف من �شياقة �ل�شيار�ت.

1٦- هيموفوبيا: �خلوف من �لدم.

م�شاب  �نه  توهم  �ملر�ص  من  �خلوف  نوزوفوبيا:   -17
مبر�ص.

18 - �لفيلوفوبيا:�خلوف من �لوقوع يف �حلب.
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"بعدما ُرف�ص طلبه باملثول عرب  وقال �ملتحدث لوكالة فر�ن�ص بر�ص 
تقنية �لت�شال بالفيديو، يتعني عليه )رونالدو( �حل�شور" �إىل مقر 
�لتا�شعة  �ل�شاعة  �عتبارً� من  �لإ�شبانية  �لعا�شمة  �شمال  �ملحكمة يف 

�شباحا بتوقيت غرينيت�ص.

رونالدو  على  يتوجب  �لتي  �لغر�مة  ب�شاأن  �لقر�ر  �ملحكمة  و�شت�شدر 
دفعها، �إ�شافة �إىل حكم بال�شجن عامني مع وقف �لتنفيذ. وعمومًا، 
من  عامني،  �إىل  ت�شل  لفرتة  بال�شجن  �ملحكومون  �إ�شبانيا  يف  يعفى 

تنفيذ �لعقوبة يف حال عدم وجود �شو�بق يف �شجلهم.

هي  مدريد،  لريال  �ل�شابق  �لنجم  �شيدفعها  �لتي  �ملالية  و�لغر�مة 

نتيجة �تفاق بني حماميه و�شلطات �ل�شر�ئب �لإ�شبانية. وما مل يتم 
�لتو�شل �إىل هذ� �لتفاق، كان �أف�شل لعب كرة قدم يف �لعامل خم�ص 
مر�ت، يو�جه �حتمال فر�ص غر�مة قا�شية ت�شل �إىل 28 مليون يورو، 

وحكم بال�شجن لثالثة �أعو�م ون�شف عام.

و�أدى هذ� �لتفاق �إىل �إقفال �مللف �لق�شائي بحق �لنجم �لذي �نتقل 
�إىل يوفنتو�ص �لإيطايل يف �شيف 2018 مقابل نحو 100 مليون يورو.

و�تهمت �ملحكمة �جلنائية يف مدريد، رونالدو بتهرب �شريبي و�شلت 
وهمي  جتاري  هيكل  �ن�شاء  خالل  من  يورو  مليون   14،7 �إىل  قيمته 

لإخفاء �أرباحه يف �لفرتة من 2011 �إىل 2014.

رونالدو �صيمثل اأمام الق�صاء الإ�صباين

املاتادور الإ�صباين وجهًا لوجه مع الت�صيكي 
بريديت�ض يف ثمن نهائي اأ�صرتاليا املفتوحة 

حممد �صالح وجنوم ليفربول 
يتجهون اإىل دبى

و�حتاج ناد�ل، �مل�شنف ثانيًا على �لعامل، �إىل حو�يل �شاعتني 
�أليك�ص  �لأ�شرت�يل  �أمام  �لثالث  �لدور  ون�شف حل�شم مو�جهة 

دي مينور بثالث جمموعات دون رد، ٦-1 و٦-2 و٦-4.

و�شيالقي ناد�ل، �ملتوج بلقب �لبطولة يف عام 2009، يف �لدور 
�لر�بع �لت�شيكي توما�ص برديت�ص �لذي عانى لإز�حة �لأرجنتيني 

دييغو �شو�رتزمان بنتيجة 5-7 و٦-3 و7-5 و٦-4.

�مل�صدر: بي �ن �صبورت�س

�مل�صدر : بي �ن �صبورت

ملك  كاأ�ص  يف  م�شتمر�  بر�شلونة  �شيظل   - )رويرتز(  بر�شلونة 
يوم  للعبة  �ملحلي  �لحتاد  �عالن  عقب  �لقدم  لكرة  ��شبانيا 
ب�شبب  �لقطالوين  ليفانتي �شد نظريه  �شكوى  �نه رف�ص  �جلمعة 

دفعه بالعب ل يحق له �مل�شاركة.

وكان ليفانتي تقدم ب�شكوى �شد بر�شلونة ب�شبب ��شر�ك �ملد�فع 
�نه  للبطولة رغم  دور 1٦  ”�شومي“ بر�ند�ريز يف ذهاب  خو�ن 

كان من �ملفرت�ص �نه يق�شي عقوبة �إيقاف.

كارمن برييز مدير  �ن  �ل�شباين  بيان �شادر عن �لحتاد  وذكر 
�لبطولة رف�ص �شكوى ليفانتي ب�شبب تقدميها بعد 48 �شاعة من 

�ملوعد �لنهائي.

�مل�شادة،  و�لدعاء�ت  �ل�شكوى  در��شة  ”عقب  �لحتاد  و��شاف 
قرر مدير �لبطولة �لبقاء على نتيجة �ملبار�ة و��شتمر�ر بر�شلونة 

يف قرعة دور �لثمانية“.

وذكر ليفانتي يف بيان �نه �شيتقدم بطعن �شد �لقر�ر.

ن�شخ  �أربع  �آخر  �مللك يف  كاأ�ص  لقب  �لذي ح�شد  بر�شلونة،  وفاز 
يوم  3-�شفر  �إيابا  قيا�شي،  رقم  وهو  �جمال  مرة   30 به  وفاز 

�خلمي�ص ليفوز مبجموع �ملبار�تني 2-4.

و�شيلعب بر�شلونة بقيادة مدربه �رن�شتو بالبريدي �أمام ��شبيلية، 
�لعام  نهائي  يف  5-�شفر  �لقطالوين  �لفريق  عليه  فاز  �لذي 

�ملا�شي، يف دور �لثمانية عقب �شحب �لقرعة بعد وقت قليل من 
�عالن �لحتاد �ملحلي رف�ص �شكوى ليفانتي.

ريال  م�شري  من  �أفلت  بر�شلونة  �أن  �ملحلي  �لحتاد  قر�ر  ويعني 
مدريد �لذي ��شتبعد من كاأ�ص ملك ��شبانيا مو�شم 2015-201٦ 
ب�شبب دفعه بديني�ص بت�شريي�شيف يف مبار�ة بدور 32 �مام قاد�ص 
رغم �نه كان من �ملفرت�ص �نه يق�شي عقوبة �يقاف من �ملو�شم 

�ل�شابق عندما كان يلعب مع فياريال. 
�عد�د وحترير �حمد عبد �للطيف للن�صرة �لعربية

�مل�صدر : رويرتز

بر�صلونة م�صتمر يف كاأ�ض ملك ا�صبانيا عقب 
رف�ض �صكوى ليفانتي من ريت�صارد مارتن

عثمان دميبلي لعب بر�صلونة يحتفل بعد ت�صجيل �أول هدف 
لفريقه يف مرمى ليفانتي يف مبار�ة �لفريقني يف كاأ�س ملك 

��صبانيا لكرة �لقدم يوم �خلمي�س. ت�صوير: �ألربت جي - رويرتز

�لأملاين  �ملدرب  بقيادة  �لإجنليزي  ليفربول  فريق  ي�شتعد 
حممد  �مل�شري  ر�أ�شهم  على  �لكبار  وجنومه  كلوب  يورجن 
مدينة  �إىل  للطري�ن  د�يك،  فان  فريجيل  و�لهولندي  �شالح 
 دبى بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لإقامة مع�شكر ق�شري.
�ملوثوقة،  �لإجنليزية  �إيكو  ليفربول  �شحيفة  وقالت 
مدينة  يف  �ل�شتوي  مع�شكره  لإقامة  ي�شتعد  ليفربول  �أن 
مبار�ته  حتى  �لكبرية  �لفرتة  م�شتغاًل  �لإمار�تية  دبى 
�ملمتاز. �لإجنليزي  �لدوري  يف  �شيتي  لي�شرت  �شد   �لقادمة 

وحقق ليفربول يوم �أم�ص فوزً� �شعبًا للغاية بنتيجة 4-3 على 
حل�شاب  �أنفيلد  ملعب  على  بال�ص  كري�شتال  �شيفه  ح�شاب 
 �جلولة �لثالثة و�لع�شرين من عمر �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز.
�ملدرب  �أن  ليفربول،  نادي  من  �ملقربة  �ل�شحيفة  وذكرت 
�لأملاين يورجن كلوب يريد ��شتغالل خروج �لفريق من بطولتى 
كاأ�ص �لحتاد �لإجنليزي وكاأ�ص ر�بطة �ملحرتفني �لإجنليزية 
لإقامة مع�شكر حت�شريي يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�جلميل. �لد�فىء  باجلو  �حلايل  �لوقت  يف  تتميز   �لتي 
�أخرى نهاية  �إىل �إجنلرت� مرة  �أن يعود ليفربول  ومن �ملقرر 
�لدوري  فث  مبارياته  ل�شتئناف  ��شتعد�دً�  �لأ�شبوع  هذ� 
يوم  �أنفيلد  ملعب  على  �شيتي  لي�شرت  �شد  �ملمتاز  �لإجنليزي 
30 يناير �جلاري حل�شاب �جلولة �لر�بعة و�لع�شرين من عمر 

�لدوري �لإجنليزي.

�مل�صدر : 3٦٠ �صبورت

ريا�صة
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ى ق�صبجي بقلم : ملمُ
1- يف �أوطان ملكومة هناك �أنا�ص كالدرر �لنف�شية خمبئة يف قو�قعها 
عن  خارجة  مبو�هب  �أنا�ص  �خلروج.  على  تعينها  حنونة  يد�آ  تنتظر 
�ملاألوف متميزين و لكنهم لالأ�شف مغمورين ينتظرون فر�شة منا�شبة 

ليظهرو� �أف�شل ما عندهم و يتعلمو� �ملزيد.
عن  عليها  تعرفت  عاما   23 ذ�ت  �شابة  فتاة  �ملتميزين،  هوؤلء  من 
طريق �ل�شدفة عرب �أحد مو�قع �لتو��شل �لجتماعي و هي كالغريق 
�لذي ي�شتجدي �خلروج من دو�مة هوعالق فيها لريى �لأمان و �حلياة 

�ملثمرة.
ر�نا �أحمد �لرمالوي، من مدينة غزة منطقة تل �لهو�، فنانة جتيد 
م�شاعرها  عك�ص  و  و�قعها  ت�شوير  يف  مبدعة  �لرمل  على  �لنحت 
و�آلم وطن جريح ينتظر �أبناءه ليتحدثو� عن جر�حه بكل �لأ�شاليب 

�ملمكنة.
كما  لقائي معها  �شاأنقل  بل  �لكثري  بالكالم  �ملو�شوع  متعة  �أف�شد  لن 
هو و ليحكم �لقر�ء هل ت�شتحق هذه �ملوهبة منا �لدعم و �لت�شجيع 
�أم �شنتجاهلها كما يح�شل مع مثيلها من �ملبدعات و �ملبدعني من 

�أوطاننا �ملقهورة:
�لهو�.  تل  منطقة  من  غزة  مدينة  من  فل�شطينية  فنانة  �أنا   "  -2
�أكمل  �أن  حلمي  كان  عام(،   23( �لرمالوي  �أحمد  ر�نا  �إ�شمي 
بغ�ص  و  ذلك،  دون  �شاء  �لقدر  لكن  �لفنون،  يف  �جلامعية  در��شتي 
�أجمل  �لرمل  من  لأخرج  �بدع  �أن  ��شتطعت  �لأ�شباب  عن  �لنظر 
�متلك  موهبتي  �إىل  بالإ�شافة  �ملوؤثرة.  �جلميلة  �ملناظر  و  �للوحات 
�شغرية  طفلة  كنت  عندما  �شغري.  منذ  �لر�شم  يف  موهبة  �أي�شا 
كربت  وعندما  للعب،  �أ�شتخدمها  كنت  و  �لطينية  �لألعاب  �أحببت 
�أ�شياء  لت�شكيل  �أميل  نف�شي  ووجدت  بالت�شكيل  هو�يتي  معي  كربت 
�ىل  فاإلتجاأت  �ل�شغرية،  �لت�شكيلية  �لألعاب  من  �أ�شخم  و  �أكرب 
�لطبيعة �أبحث عن �شيء �أنفذ به طاقاتي �لإبد�عية و باأحجام كبرية 
لكنها  و  �ل�شل�شال  مبادة  ففكرت   ... مكلفة  غري  �لوقت  بنف�ص  و 
مكلفة، و ��شتخدمت �أي�شا مادة �جلب�ص يف �لنحت لكنها حتتاج �إىل 
�أتعلم  بالفن و مل  تعليم  �أي  �أتلقى  �أنني مل  قوة ووقت و جهد، و مبا 
�ل�شعوبة  غاية  يف  �لأمر  فكان  معينة  تدريبية  فئة  �أي  من  �لنحت 
بالن�شبة للنحت بالإح�شا�ص فقط. توقفت بعد ذلك مدة ق�شرية يف 
�لبحث عن و�شيلة لتنفيذ تلك �لطاقات �لكامنة بد�خلي، و �أخري� و 
يف يوم ماطر، عندما كان �لرمل مبلال بالأمطار خرجت �إىل �شاحات 
�لطبيعة و بد�أت �أ�شكل بالرمل خطوطا و نحتيات ع�شو�ئية، �إىل �أن 
ت�شكل معي جم�شم لتمثال رملي كامل. فوجىء �أهلي، �أمي حتديد�، 
بالتمثال و قامو� بت�شجيعي لإكمال م�شريتي �لفنية، ومن هنا كانت 

�نطالقتي يف �لنحت على �لرمال.

بل  تفا�شيل،  �أي  بها  تظهر  ل  �شكلية  �لتماثيل  �لبد�ية  كانت يف   -3
�حلركات  �أ�شفت  بعد  فيما  و  لل�شخ�شيات،  عامة  ت�شكيالت  كانت 
للتماثيل و بعد ذلك �أ�شبحت �أنحت �لأفكار و �مل�شاعر. كان �لد�فع 
�لأول من ذلك هو ��شتهد�ف قدم �أخي يف م�شري�ت �لعودة �لكربى 
بطلق ناري متفجر كادت تقطع �شاقه مما �أدى لنقطاعي عن �لنحت 
�شخ�شية  بتفا�شيل  �أنحت  نف�شي  بعدها وجدت  و  تقريبا  �شهر  مدة 
نائما و هو يحت�شن طفلته و قدمه �مل�شابة  �أخي  تعرب عن �شخ�ص 
تفا�شيل  جت�شد  منحوتة  �أول  هذه  كانت  و�شادتني.  على  مرفوعة 
للق�شية  �ملج�شدة  �لأفكار  لتج�شيد  �نطلقت  منها  و  حقيقية  حادثة 

�لفل�شطينية خا�شة و ق�شايا جمتمعية معا�شرة ب�شكل عام.

ق�شية  عن  تعرب  ر�شالة  �لرملية  منحوتاتي  من  منحوتة  لكل   -4
�أ�شتطيع  فبالنحت   ... م�شاعر  رمبا  �أو  معا�شرة  ق�شية  �أو  وطنية 
ب�شعة يف حق  به من جر�ئم  يقوم  وما  �ل�شهيوين،  �لوجود  حماربة 
�ل�شعب �لفل�شطيني. فهو يقتل �لأطفال بل و يحا�شرهم يف �ل�شجون 
"�لإ�شر�ئيلية" و ي�شتهدف �ل�شباب يف �أرجلهم، و يقتل �ل�شحفيني و 
�لإعالميني معتقد� �أنه بذلك �شيخفي �حلقيقة عن �لعامل... و لكننا 
باأب�شط  و  �لو�قع  �أر�ص  على  �حلقيقة  جن�شد  فل�شطينيني  كفنانني 
ق�شية  لتج�شيد  �أدو�تي  هي  خ�شبي  وعود  ماء  و  رمل   : �لإمكانيات 

�شعبنا �لفل�شطيني �ل�شامد حتت �حل�شار. 

م�شاعري  جت�شيد  �أد�ة  فهو  وطيدة  عالقة  �لرمل  مع  يل  �إن   -5
بد�خلي،  كامنة  طاقات  من  �أملك  ما  بكل  �لدفينة  و�أحا�شي�شي 
وهو�أعز�شديق �أ�شتطيعمن خالله �أن �أ�شكي له همومي وهموم �شعبي 
�أقرب و�شيلة لإي�شال ر�شائلنا لقلوب  �لفل�شطيني فرمبا يكون �لفن 

�لعامل �أجمع.

٦- من �ل�شعوبات �لتي تو�جهني هي عدم وجود حا�شنة ملوهبتي، 
�أي�شًا...  ملوهبتي  �إحرت�يف  وتطوير  تدريب  �إىل  بحاجة  �أنا  و�أي�شًا 
�لعامليني  �لفنانني  �لبالد لأ�شارك مع  �إىل خارج  �أ�شافر  �أن  و�أمنيتي 
�أقوم  �أن  ��شتطيع  �لفن  هذ�  خالل  من   ... خرب�تهم  من  ��شتفيد  و 
�لنحت  ولأن  تنفيذها.  ي�شبق  مل  باأفكار  �لفل�شطينية  ق�شيتي  بدعم 
على �لرمل من �لفنون �لنادرة و لأنني �لنحاتة �لأوىل على ما �أعتقد 
�لفل�شطينية  ق�شيتي  �خرتت   ، �لرمل  ت�شتخدم  �لتي  فل�شطني  يف 
لأج�شدها على �أر�ص �لو�قع، و لتكون حمط �أنظار و مو�شوعا ي�شلط 

عليه �ل�شوء".

7- �صاألتها عن �إمكانية تطوير موهبتها يف غزة �أجابت: 

�أدنى  يوجد  ل  باملو�هب،  �لهتمام  جتاه  غزة  لو�شع  "بالن�شبة 
خاللها  من  �لتي  حاجاتنا  و  �نتماء�تنا  لنا  كموهوبني  بنا  �هتمام 
ل  و  �لدعم  نوع من  �أي  يوجد  �لفل�شطينية فال  ق�شيتنا  بدعم  نقوم 

يوجد حا�شنة ملوهبتي فرمبا تدفن �لكثري من �ملو�هب ور�ء �لتجاهل 
�و �لإهمال . 

�نا ذهبت �إىل وز�رة �لثقافة و مل يفيدوين ب�شئ و مل يقدمو� يل �أي 
نوع من �لدعم و ذهبت ملركز لالأطفال لتعليم �لر�شم فوجئت ببع�ص 
�ل�شتغالل ملوهبتي فلم �أكمل �لذهاب �إليهم وذهبت لأكرث من جمعية 
ما  و  �أتوقف  مل  ولكني  موهبتي  تهمي�ص  مت  و  فائدة  هناك  يكن  ومل 
زلت �حاول �لو�شول �إىل �لعاملية و�لآن �نا �أ�شعر �أنني �أ�شتطيع حتدي 
فنانني عامليني و�رفع ��شم دولتنا فل�شطني بني جميع �لدول �لعربية و 

�لغربية ولكنني بحاجة فقط جلناحني ي�شاعدونني على �لنطالق.

8- �أول م�شجع يل كان �لهل �كيد و من ثم �لدكتور يو�شف �لكفارنه 
عندما �لتقيت به يف جامعة �لقد�ص �ملفتوحة و قام بت�شجيعي عدة 
برفقة  �أخذين  و  �لو�قع  مو�جهة  على  �لقدرة  �عطاين  و  بل  مر�ت 
�لهل �ىل �شاحات �لرمال �لكبرية �ملوجودة على �شو�طىء بحر غزة 
و قمت بنحت متاثيل جت�شد ق�شية فل�شطني جم�شدة ب�شكل �مر�أة و 
�أ�شخا�ص يخرجون من باطن �لأر�ص  هي حتت�شن �لقد�ص و خلفها 

ميثلون �ل�شعب �لفل�شطيني، يخرجون تلبية لند�ء �لقد�ص. 

�أبي )م�شلول �شلل  و  و�أمي  و �ختني  �أعي�ص حاليا مع ٦ �خوة  �أنا   -9
و  �هلي  يف  بالرمل  نحاتة  �أول  �أنا  علمي  ح�شب  على  و  رعا�ص(. 
من  �لعربي  ورمبا�لعامل  فل�شطني  ويف  غزة  قطاع  يف  )و  عائلتي... 

�لإناث(. 

�لذين  غري  منحوتة   22 عندي  �أ�شبح  تقريبا،  �شنو�ت   3 مدى  على 
�نهدمو� قبل ما يتم ت�شويرهم و كل ما �أطمح له و �أحلم به �لن هو 
�أنا�ص ذوي خربة  يد  نف�شي على  و تطوير  للتعلم  �أحظى بفر�شة  �أن 
يعلمونني �أ�شا�شيات و �أ�شول �لنحت و يطورون موهبتي لأكون �أهال 

لتحدياأكرب �لفنانني �لعامليني موهبة". 

كان ذلك لقائي مع فنانتنا �ل�شابة ر�نا �لرمالوي و �إنني لأرى �أنها 
ت�شتحق منا �لتقدير و �لدعم هي و �أمثالها و مثيالتها ممن حرمو� 
فيه  تختل  �لذي  �لعامل  هذ�  يف  �لظهور  و  �لذ�ت  تطوير  فر�شة  من 
�ملعايري يف كثري من �لأحيان فريفع فيه من ل ي�شتحق و يخف�ص من 
�ملوهوبني  وو�قع هوؤلء  و�قعنا  نغري  �أن  ملا ل نحاول جميعا  ي�شتحق. 
ببذل �أي جمهود نقدر عليه. و�إّيانا �أن نقول �أننا ل ن�شتطيع لأن هناك 
�لكثري من �لعو�ئق، فب�شدق �لنية و �إر�دتنا للتغيري �شنحدث �لفرق 

�ملطلوب. 

�إذ� �صح منك �لود فالكل هنٌي ...

و كل �لذي فوق �لرت�ِب تر�بمُ

لآىلء مدفونة.. و �صرخة عون ....
12345
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Environment Minister Rod Phillips 
said the cap-and-trade system 
brought in by the previous Liberal 
government was 'ineffective.' 

Phillips has said his government will unveil 
its climate change plan soon. (Chris Young/
Canadian Press)(1)

The Ontario government has passed legislation 
to repeal the province's cap-and-trade system, 
putting the final nail in the coffin of a program 
Premier Doug Ford has long promised to 
scrap.
The bill was introduced in July but the final 
vote was delayed when an environmental 
group launched legal action against the 
government, alleging the province had flouted 
the province's Environmental Bill of Rights 
by failing to hold public consultations on the 
issue.
The government immediately launched public 
consultations on the bill, which wrapped mid-
October. The results of that consultation have 
not yet been made public.
The legal action will still move forward, 
however, on allegations that the government 
also bypassed mandatory consultations on a 
regulation related to the cancellation of cap 
and trade.
Environment Minister Rod Phillips said 
Wednesday that the government was living up 
to its mandate by getting rid of cap and trade.
"It was costly, it was ineffective, it was killing 
jobs, it's gone today," he said.
Ford vowed to eliminate the system and fight 
Ottawa's carbon pricing plan during the spring 
election campaign, arguing both were too 
expensive for residents and businesses.
His government has already cancelled 
programs financed through cap-and-trade 
revenues, which include rebates for energy-

efficient renovations, transit projects and a 
fund for school repairs.
Critics blast government spending on court 
battle against federal carbon tax
Ontario's cap-and-trade system aimed 
to lower greenhouse gas emissions by 
putting caps on the amount of pollution 
companies in certain industries could emit. 
If companies exceeded those limits they had 
to buy allowances at quarterly auctions or 
from other companies that came in under 
their limits.(2)

The province made close to $3 billion in a 
series of cap-and-trade auctions since the 
system was introduced by the Liberals last 
year. Ontario's fiscal watchdog recently said 
the cancellation of cap and trade will cost $3 
billion in lost revenue over the next four fiscal 
years.
Ontario's cap-and-trade system, which linked 
markets with Quebec and California, aimed 
to lower emissions by capping the amount 
of pollution companies in certain industries 
could emit. (Darryl Dyck/Canadian Press)
Under the Liberals, revenues generated through 
cap and trade were dedicated to green energy 
projects. The Progressive Conservatives, who 
called the revenues a "slush fund," have not 
said what the money will be spent on.
"Where has the money gone? It came with 
a purpose attached to it, it was supposed to 
be used to reduce emissions," said Liberal 
legislator Nathalie Des Rosiers.
"We need to know which programs will 
be supported, which programs will not be 
supported, which money is going to be given 
to compensate the corporations who have lost 
money, which money may be even used to pay 
for lawsuits that are no doubt going to attach 
to this government."

Critics have also taken aim at the court battle 
the province is waging against Ottawa over 
the federal carbon tax for provinces that don't 
have their own carbon pricing system, calling 
it a costly and futile exercise.
Opposition parties had expressed further 
concerns that the government could be on the 
hook for billions of dollars to compensate permit 
holders, but the Progressive Conservative 
government maintains it will spend up to $5 
million in payouts to those companies.
The criteria for companies seeking to be 
reimbursed for costs incurred through the 
program are laid out in the legislation that 
passed Wednesday. The government has said 
only those that purchased more than they used 
while the program was still active, and were 
not able to recover those costs from consumers, 
will be eligible for compensation.
The legislation also protects the province from 
any potential litigation over the decision.
Ontario's environmental watchdog recently 
criticized the government dismantling cap and 
trade without putting in an effective climate 
change program to replace it.
Phillips has promised to present a climate 
change plan this fall.
Greenpeace, the group pursuing legal action 
over the repeal of cap and trade, said Ontario 
would be worse off following the passing of 
the legislation.
"Doug Ford has killed a climate action plan 
that was successfully reducing pollution while 
preparing Ontario for the new green economy," 
said Keith Stewart, the group's senior energy 
strategist. "He may score some cheap political 
points, but my and everyone else's kids will 
pay the price if we allow him to sit out the 
fight against climate change."

Source : CBC News

Ontario government officially kills cap-and-trade climate plan
Government hasn’t released results of public consultations

1 2

Environment
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TORONTO (Reuters) - A Canadian 
man charged with the murder of 
eight men who disappeared over 
several years pleaded guilty to the 

charges on Tuesday, police said, in a case that 
shook Toronto’s gay community.

Bruce McArthur, a 67-year-old landscaper, 
was arrested last January, and most of his 
victims, some of whose remains were found 
on a property where he worked, had ties to 
the Gay Village area in downtown Toronto.

Toronto police have been criticized by some 
in the LGBTQ community for taking years to 
solve disappearances dating back to at least 
2010 in the Gay Village neighborhood.

Detective David Dickinson, who spoke to 
media at the Ontario Superior Court, said 
the motive for the killing was not yet known. 

Dickinson said sentencing would take place 
Feb 4 with victim-impact statements on the 
same day.
Police confirmed the names of the victims 
as Selim Esen, Andrew Kinsman, Majeed 
Kayhan, Soroush Mahmudi, Dean Lisowick, 
Kirushna Kumar Kanagaratnam, Skandaraj 
Navaratnam and Abdulbasir Faizi.
McArthur will likely have the mandatory 
minimum of life imprisonment and be eligible 
for parole in 25 years, according to University 
of Ottawa Faculty of Law assistant professor, 
Kyle Kirkup.
“I hope that there will be some solace for 
the families and friends of the victims, and 
for the community more broadly,” said 
Rachel Giese, editorial director of the Daily 
Xtra, a Canadian news outlet for LGBTQ 
community.

“However, I don’t think this doesn’t end the 
questions about how this was handled by the 
police, and what will be done to make sure 
there will be true justice for the victims, for 
the families, and for the community.”

Reporting by Tyler Choi; Editing by 
Bernadette Baum

Source : Reuters 

Fines already highest in Canada, doc says, 
but will be bigger ones and more demerit 
points
Nicole Williams · CBC News · 
As of Dec. 8, Island drivers will lose their 
licence if they illegally pass a school bus. 
(Brian Higgins/CBC)
P.E.I. drivers will now lose their licence for 
a time if they illegally pass a school bus, 
Transportation Minister Paula Biggar said 
in the legislature Thursday.
Drivers who ignore this law are not allowed 
on Island roads.— Paula Biggar
School bus drivers, parents and others have 
been calling for more action on illegal 
passing for years, ramping up efforts after 
some vehicles nearly hit children getting on 
and off buses this fall. 
Failing to stop for a school bus will also 
result in 12 demerit points and driver's 
licence suspension for three months, plus a 
$5,000 fine.
The new measures will take effect Dec. 8, 
Biggar said. 
Will need to take a course

"This means drivers who ignore this law are 
not allowed on Island roads," said Biggar.
Previously, the punishment was typically 
a fine of $1,000 and eight demerit points, 
with maximum fine of $5,000.
Those fines were already the highest in the 
country, according to a document tabled in 
the legislature by Biggar last November. 
The next highest were in Nova Scotia, 
ranging from $697.50 to $2,422.50. Second 
offences in Ontario could lead to a $4,000 
fine and possible jail time.
For a suspended licence on P.E.I. to be 
reinstated, drivers will need to meet with 
highway safety officials, pay a $100 
reinstatement fee and take a defensive 
driving course within six months of getting 
their licence back. 
Drivers will then be on probation, Biggar 
said, and if they receive any demerit points 
within a year of reinstatement, their licence 
will be suspended. 
'Strong solutions'
Biggar said the new measures are one of the 
recommendations of the standing committee 
on Infrastructure and Energy.

"We are taking all these recommendations 
seriously. We will be continuing to work 
with our police and education partners to 
implement strong solutions."

She added that government is looking at 
additional prevention and enforcement 
measures, including raising the demerit 
points for using a hand-held device while 
driving.

"We all have a role in ensuring our Island 
roads are safe and keeping children safe on 
their way to school and we will continue 
to work diligently to prevent the dangerous 
passing of school buses on P.E.I."

Drivers will now lose licence
if they illegally pass a school bus

As of Dec. 8 Island drivers will lose their licence 
if they illegally pass a school bus. (Brian Higgins/

CBC)

Local News

Canadian serial killer pleads guilty
to murder of eight people

FILE PHOTO: Police investigate a home 
that accused serial killer Bruce McArthur 
worked at in Toronto, Ontario, Canada, 
July 6, 2018. REUTERS/Carlo Allegri/

File Photo
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David Ljunggren

SHERBROOKE, Quebec (Reuters) 
- Canada’s government on Friday 
dismissed China’s warning of 
repercussions if Ottawa banned 

Huawei Technologies Co Ltd [HWT.UL] 
from supplying equipment to 5G networks, 
saying it would not compromise on 
security.

China’s ambassador to Canada issued the 
threat on Thursday as relations between the 
two nations continued to deteriorate after 
a senior Huawei executive was arrested in 
Vancouver last month on a U.S. extradition 
warrant. China has also detained two 
Canadians.

Canadian officials are studying the 
security implications of 5G networks, 
the latest generation of cellular mobile 
communications, but their report is not 
expected in the immediate future, a source 
familiar with the matter told Reuters on 
Wednesday.

Some Canadian allies have already imposed 
restrictions on using Huawei equipment, 
citing the risk of espionage.

Canadian Public Safety Minister Ralph 

Goodale, asked at a cabinet retreat about the 
Chinese ambassador’s remarks, said Ottawa 
had already made clear it would not cut 
corners on national security.
“We understand that those sorts of comments 
will be made in the process, but we will 
make our judgment based on what is right 
for Canada and not be deterred from making 
the right decision,” he told reporters.
“We are determined to stand our ground 
based on what is right for Canada ... this is a 
tough and turbulent world.”
Goodale noted that China had made similar 
comments after Australia banned Huawei 
from supplying 5G equipment last year.
Western intelligence agencies have for 
years raised concerns about Huawei’s ties to 
China’s government and the possibility its 
equipment could be used for espionage.
China detained the two Canadians last month 
after Meng Wanzhou, chief financial officer 
of Huawei, was arrested in Vancouver on a 
U.S. extradition request.
Canadian Prime Minister Justin Trudeau 
later told reporters he was concerned 
about “the apparent blending of Chinese 
commercial interests with Chinese political 

positioning”.

Trudeau has called several world leaders 
in recent weeks to raise concerns about the 
case of the two Canadians. The Chinese 
ambassador on Thursday advised Canada to 
stop seeking support from allies.

“We are going to continue to stand up for the 
rule of law ... this is something we continue 
to impress upon the Chinese authorities, 
firmly and respectfully,” Trudeau said at 
the end of a cabinet retreat in Sherbrooke, 
Quebec.

Reporting by David Ljunggren; Editing by 
Paul Simao and Susan Thomas

Source : Reuters 

News

Sign this Petition: www.change.org/YemenCrisisRefugees
More info : www.YemenCrisis.com
We are : www.YemeniCanadian.Club

الكارثة اليمنية تنتظر احلل!

Awareness Sponsor

Yemen Crisis waiting for Solution!

FILE PHOTO: Canada's Minister of Public 
Safety Ralph Goodale answers questions from 
media on the second day of Foreign ministers 
meetings from G7 countries in Toronto, 
Ontario, Canada April 23, 2018. REUTERS/

Fred Thornhill/File Photo

Canada dismisses China's warning 
of repercussions over Huawei ban
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Prime Minister Justin Trudeau participates in a 
town hall meeting in Saint-Hyacinthe, Que., on 

Friday. (Ryan Remiorz/Canadian Press)
Peter Zimonjic 

Prime Minister Justin Trudeau was forced 
to defend Canada's immigration system, his 
pledge to compensate dairy farmers and his 
plan to fight climate change with a national 
price on carbon, during his fourth town hall of 
the year in Saint-Hyacinthe, Que., on Friday. 

Early on, a member of the audience asked 
Trudeau about his plans to fight climate change 
and how his government can pledge to do 
that — by putting a price on carbon — while 
investing in the Trans Mountain pipeline, a 
project that would emit more carbon into the 
atmosphere.

The prime minister replied saying pipelines 
were safer than moving oil by rail, using the 
example of the 2013 Lac-Mégantic, Que., 
rail disaster where a train layden with crude 
oil derailed causing an explosion that killed 
dozens.

He also reminded the audience of his often used 
line that the pipeline represents growing the 
economy while the price on carbon represents 
taking care of the environment. Trudeau said 
those tasks should be done together.

Several in attendance asked Trudeau about 
immigration, and the challenges of integrating 
Muslim immigrants, including one questioner 
who asked what the prime minister is going to 
do to prevent Sharia law from being imposed 
in Canada.

"For each wave of immigrants who coming 
here looking to find a better world and make 
a better life for their children, there are people 
who have fears about these differences," 
Trudeau said. "But I can tell you sir that the 
law in Canada, even in Ontario, is not the 
Sharia law and will not be Sharia law."  

Trudeau was also confronted by a dairy farmer 
who was visibly upset with the concessions the 
federal government has made on their behalf 
in striking trade deals with the U.S., the EU 
and Pacific rim countries. 

The farmer was also concerned that any 
compensation offered to dairy farmers as a 
result of those trade deals would not go to the 
farmers who need them most. 

The prime minister promised that dairy farmers 

would not be asked for any further concessions 
when the federal government reaches out to 
strike international trade deals. 

"I will make sure that there will be the proper 
compensation, not determined by me, the 
federal government, but determined by dairy 
producers such as yourself," Trudeau said in 
French. 

During his first three town halls Trudeau 
faced some tough questions and some angry 
members of the public  in Kamloops, B.C., 
Regina, Sask. and St. Catharines, Ont.

During an event at Brock University, Trudeau 
was asked about the situation in northern 
British Columbia, where the RCMP recently 
broke a pipeline blockade by the Wet'suwet'en 
people.

"You have allowed forcible removal of 
Wet'suwet'en First Nation people from their 
land," one audience member said to loud 
applause. "Would you please explain in 
relatable, truthful language, why you are 
allowing this to occur?"

Trudeau responded by saying Canada's 
government has for generations failed to 
live up to the spirit and intent of the original 
treaties, with residential schools and a skewed 
legal system among the results.

The Wet'suwet'en situation, he said, is an 
"unfortunate example" of where Canada hasn't 
done well enough, although he said some of 
their elected officials were in favour of the 
pipeline.

One of the most contentious issues in 
Kamloops proved to be the Trans Mountain 
pipeline expansion, with some in attendance 
adamantly supporting the pipeline because of 
the jobs it could create, and others opposing it 
for environmental reasons.

Arnie Jack of the Shuswap Nation in the B.C. 
Interior confronted Trudeau about RCMP 
actions in northern B.C., saying that without 
the consent of the people, the prime minister 
would have to "go through us first."

Rising pipeline tensions
The day before the Kamloops town hall RCMP 
officers entered the first of two blockades in 
northern B.C to enforce a court injunction 

granting workers with the Coastal GasLink 
natural gas pipeline project access to a road 
and bridge.
The officers arrested 14 people. Later, 
Wet'suwet'en hereditary chiefs and RCMP 
reached a tentative agreement allowing 
workers access to the pipeline — but not before 
Trudeau had to face some tough questions 
about the standoff.
"You can stand up all the elected chiefs that 
you want and say that you have consent, but 
you do not have consent from the people on 
the ground, and you said yourself that these 
major projects would not be approved without 
community consent," Jack said.
Trudeau responded to Jack by saying there is 
a broad range of Indigenous perspectives on 
the project.
"We are going to have to work together," 
he said, over heckling from the crowd. "I 
understand your frustration."  
The demand for pipelines
After Kamloops, the prime minister moved 
his roadshow to the University of Regina.
Courtland Klein, 38, who works at the Evraz 
steel fabrication plant in Regina, was critical 
of the lack of progress on Trans Mountain.
"You've got yourself in a hell of a predicament," 
he told the prime minister. "You pissed off the 
Greens, you pissed off your base, you pissed 
off us that don't like you and the pipeline still 
isn't in the ground.
"You can legalize marijuana, but we can't twin 
a pipeline, an existing pipeline to the coast."
The Regina crowd grew more animated when 
Trudeau took a question from a man who said 
Islam and Christianity don't mix and demanded 
to know what the prime minister was planning 
to do about the tens of thousands of people 
who had crossed the border illegally in search 
of asylum in the last year.
Trudeau said there is no open border and 
defended Canada's immigration system as 
effective at both allowing people into the 
country and integrating them into society. He 
pointed to the success of Syrian refugees as an 
example.

Source : CBC News

Trudeau asked about immigration, climate 

change and dairy in Quebec town hall

'The law in Canada… is not the Sharia law and 

will not be Sharia law,' PM says





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

Earlier this month, a Chinese court retried Canadian Robert Schellenberg 
for his role in the smuggling of 222 kilograms of methamphetamines 
from China to Australia in 2014. Schellenberg had previously been 
found guilty of drug smuggling and sentenced to a 15-year jail term. 
At the retrial he was sentenced to death.
Following that ruling, Trudeau accused Beijing of arbitrarily using the 
death penalty and called world leaders to solicit their support. Monday 
140 former diplomats and academics penned a letter to Chinese 
President Xi Jinping urging China to release Kovrig and Spavor to 
avoid harming China's relations around the world.
Speaking Monday in Ottawa, Trudeau showed no sign he was planning 
on changing his tactics as he negotiates Canada's way through this 
diplomatic dispute.
"Canada will always stand up for the rule of law and we will always 
encourage friends, allies and thoughtful people around the world to 
point out that Canada stands up for the rule of law and all countries 
should stand up for the rule of law," Trudeau said.
"It's a very clear principle," he said. "It has served us well as a planet over 
the past decades, that we have systems of justice that are independent 
from political interference and Canada will always defend that."

Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland's diplomatic push
Mike Pompeo U.S. Secretary of State

Jeremy Hunt U.K. Foreign Secretary

Heiko Maas Foreign Minister of Germany

Lu Shaye Ambassador of China to Canada

Christine Lagarde President of the International 
Monetary Fund

Tharman Shanmugaratnam Deputy Prime Minister of Singapore

Marise Payne Foreign Minister of Australia

Tomas Petricek Foreign Minister of Czech Republic

Linas Likevicius Foreign Minister of Lithuania

Robert Malley President and CEO of the International 
Crisis Group (Kovrig's employer)

Federica Mogherini High Representative of the EU for 
Foreign Affairs

    But it remains unclear if the tactic of publicly rebuking China through 
the Canadian government, its allies and others will achieve the kind of 
result Ottawa wants. 
"I think what would be most effective are the quiet, backdoor channels 
— not in-your-face big statements," said Lynette Ong, an associate 
professor, Department of Political Science and Asian Institute, at the 
Munk School of Global Affairs and Public Policy.
"The whole point of the Chinese authorities getting into all of these 
detentions is to look strong, so even though we want them to give in, 
we don't want [China] to ... lose face, and that is not about capitulating 
to China, it is about being smart with our strategy," she said.
Others are unsure taking the dispute behind closed doors is likely to 
secure the release of Kovrig and Spavor.
'China is making a big mistake'
"I think that this idea that anything can be solved through backdoor 
channels, and to be polite in public in the face of extremely rude 
behaviour of the Chinese, is really ridiculous," said André Laliberté, a 
professor with a focus on China and comparative politics in the School 
of Political Studies at the University of Ottawa.
"I think that if Germany and other important countries start to also plead 
for that issue, it would have an effect, I would hope," he said. "I think 
that China is losing an enormous amount of soft power in behaving 
the way it does. It's actually quite puzzling why the government would 
behave that way."
Stephen Saideman, Paterson Chair in International Affairs at the Norman 
Paterson School of International Affairs at Carleton University, told 
CBC he doesn't think the letter with its 140 signatures or the public 
statements by allies are likely to secure the result Canada wants. But, 
he doesn't think it will harm Canada's case either.
"I think China is making a big mistake in all of this. But I am not sure 
that China is going to respond to whatever pressure it is going to get 
from the world, in part, because they have these internal processes that 
we are really not all that sure of," Saideman said.
Corrections
An earlier version of this story said the government had made 20 high-
level calls about the detainees in China. In fact, the government has 
made 19 calls.

Jan 21, 2019 9:30 PM ET
Source : CBC News

Ontario premier renews calls for federal 
Liberals to abandon carbon pricing plan
Premier Doug Ford ratcheted up his rhetoric 
on Ottawa,s climate change plan Monday, 
warning that the federal government,s carbon 
tax will plunge the country into recession.
During a speech at the Economic Club of 
Canada, the Ontario premier said there are 
already warning signs of difficult economic 
times ahead and a carbon tax will kill jobs 
and hurt productivity.
«I,m here today to ring the warning bell that 
the risk of a carbon tax recession is very, 
very real,» he said.
The Progressive Conservative government 
scrapped Ontario,s cap-and-trade system 

after it was elected last spring saying it was a 
«cash grab» that didn,t help the environment 
and have since launched a legal challenge 
of the federal government,s carbon pricing 
plan.
Ford said Ontario does not need a carbon tax 
to help it reach its emission targets, pointing 
to his government,s new climate change 
plan introduced late last year.
Ford renewed his calls for the Trudeau 
government to abandon its plan to put a 
price on carbon.
«A carbon tax will be a total economic 
disaster, not only for our province but for our 
entire country,» he said. «There are already 
economic warning signs on the horizon.»

Federal Environment Minister Catherine 
McKenna,s office did not immediately 
respond to request for comment.    
Greenpeace Canada slammed Ford,s 
remarks, saying the effects of climate change 
can,t be ignored.
«We need a government committed to 
supporting much-needed jobs building electric 
vehicles, installing solar panels and other 
climate solutions rather than trying to boost 
sales of gasoline,» said Keith Stewart, a senior 
energy strategist for Greenpeace Canada.

Source : CBC News

Doug Ford says 
Trudeau,s carbon tax will cause recession

Credit/ (Nathan Denette/The Canadian Press
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'China is losing an enormous amount of soft power in behaving the way it does'
Prime Minister Justin Trudeau and Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland have held 19 high-level 
discussions with foreign heads of government, ministers and diplomats in an effort to rally support for 
several Canadians being held by China.
According to the Liberal government, Trudeau held nine calls, including conversations with U.S. 
President Donald Trump, UN Secretary General Antonio Guterres, German Chancellor Angela Merkel 
and European Council President Donald Tusk.
Freeland's diplomatic outreach included 11 conversations with everyone from U.S. Secretary of State 
Mike Pompeo to U.K. Foreign Secretary Jeremy Hunt to the foreign ministers of Australia, Lithuania 
and the Czech Republic.
Those efforts, the Prime Minister's Office said, have resulted in 11 public statements of support from 
Australia, the EU, France, Germany, the United Kingdom, the U.S., the Netherlands, Latvia, Lithuania, 
Estonia and Spain.

Prime Minister Justin Trudeau's high-level discussions
United States of America President Donald Trump
European Union President of the European Council Donald Tusk
Finland President Sauli Niinistö
New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern
Argentina President Mauricio Macri
Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong
United Nations Secretary General Antonio Guterres
Germany Chancellor Angela Merkel

  The federal government's approach — to gather allies behind its calls to have China back down 
by putting public pressure on China — is a tactic the Trudeau government has employed since the 
diplomatic dispute with the superpower broke out last month.
Tensions emerged in early December when Canada arrested Meng Wanzhou, chief financial officer 
of Chinese technology giant Huawei, on an extradition request issued by the United States. The U.S. 
alleges Meng is guilty of violating international sanctions against Iran through a Huawei subsidiary 
called Skycom.
Shortly after Meng's arrest China arrested Canadians Michael Kovrig, a diplomat on leave who is 
working for a non-governmental organization in China, and Michael Spavor, a business consultant 
who arranges trips to North Korea.

Prime Minister Justin Trudeau and Foreign Affairs Minister Chrystia Freeland have been working the phones 
in an effort to get Canada,s allies on side in Ottawa,s dispute with China. (Adrian Wyld/Canadian Press)

Trudeau, Freeland held 19 high-level 
international talks with allies on China dispute
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