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�إنها م�سرحية جبال ال�صوان ...ومن بداية اجل�سر نعرب� ..إنها �أوىل
امل�سرحيات «ج�سر القمر» ..وبنب�ض احلياة واملعرفة واملوهبة نحيا «�إنها
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«التهملني التن�ساين (وينن) م�سرحية ناطورة املفاتيح ,..وبروح الأمل
(كل الأمل) نتوق للقادم يف انتظار عبثي «م�سرحية املحطة» ..القدير
من�صور الرحباين ويف الذكرى العا�شرة لرحيله يف  13يناير كانون الثاين
 - 2009و يف حوار تلفزيوين �سبق الرحيل بثالثة ع�شر عام ًا وين�شر
مطبوع ًا للمرة الأوىل ويف �أكرث من جزء...
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ّ
ب�شرنا ب�أن احللم هو ال�صورة الفجرية للمعرفة ..قال «�إن كل مايجري هو
الأقرب اىل الغليان الذي ي�سبق التغيري� ..إمنا كيف يحدث هذا التغيري؟..
هل نكتب للأجيال القادمة و�صيتنا» والو�صية هو عنوان لواحد من �أحدث
�أعماله ّ
«ب�شرنا بربيع �سابع لكن متى؟� ..أيف م�ؤامرة م�ستمرة» هذا عنوان
م�سرحية �أخرى؟ ..ما �أكرث الوقائع التي رواها الأ�ستاذ من�صور رحباين
قبيل الرحيل عن عمر ناهز الرابعة وثمانني عام ًا  2009 – 1925وج ّلها
يرقى اىل مرتبة الإجابة على �أ�سئلة �شاغلة من نوع :كيف يحدث التغيري
« ومن �أين ننهل و من �أي نبع » ..الإ�سم الذي واكب احللم كان الأخوين
رحباين� ،إمنا من كتب من الأخوين ومن ّ
حلن؟ ..عا�صي ومن�صور
رحباين ,ما موقفهما من ت�أثري ال�سلطة و�شخ�صية احلاكم «�أي حاكم»,
وكيف يتبدى هذا املوقف يف �أعمالهما ،رغم م�ضي ثالثة وع�شرين عام ًا

Writers
Huda Al Buni
Rana Toumeh
Faysal Otri
Walid Addas
Rita Samuel
Hala Qasqas
Historian
Sami Moubayed
Graphic Production
Waad Safaya
Al Muhannad Office
Visit us
www.canadiandays.ca
www.canadiandays.net
Facebook
�أيام كندية Canadian Days
E-mail us:
Canadiandays1@gmail.com
Call us: +1 647 296 3590
,

Statements and opinions
written by the various authors,
analysts and forum participants
do not reflect opinions, beliefs
of Canadian Days nor the
publishers. Canadian Days
is not responsible for claims,
statements, opinions nor
contributing writers, including
products or service information
that is advertised.

الإعالمي القدير مروان �صواف
بني الرحيلني ،وانق�ضاء ع�شر �سنوات على وداعنا لل�ضلع الثاين يف اجل�سم
الرحباين ..من�صور ..يظل ال�س�ؤال عن تفا�صيل العملية الإبداعية �س ّر ًا
م�صانا ،فمن رحل (كما ظل من�صور يردد وللحظة الأخرية ) فيه قدر
منه ومن بقي فيه قدر من عا�صي ,و�أما عن نبع الإبداع الذي نهال منه:
فمن روايات اجلدة كما يقول من�صور يف لقائه و التي كانت �أم ّية التعرف
القراءة والكتابة ولكنها ظلت خزّان ًا للمعرفة بكل مايف الكلمة من معنى..
ثم ي�أتي دور الثقافة املرجعية حيث ا�ستوحيا مو�سيقاهما من «الرتاث
العربي والإ�سالمي ..من احل�ضارة البيزنطية ..من الفولكلور اللبناين
تخ�ص�ص ًا وال�سوري �شمو ًال«..وك ّلها تيارات م�شرقية ..لكنهما تعمقا
يف درا�سة املو�سيقى الكال�سيكية والأعمال الغربية والرتاث املو�سيقي
الإن�ساين �أي�ض ًا� ,...أكرث احلوارات التي �أجريت مع الراحل الكبري من�صور
بدت مت�أثرة (كمنطلق) بديوان �شعري له حمل ا�سم «�أنا الغريب الآخر»..
ولكني �أوثر �أن �أنطلق من قول ت ّوج به من�صور رحباين م�سرحيته التي
�سبقت الرحيل «الأيام الأخرية ل�سقراط» ..وهو ما عن َون به اهداءه الذي
�ش ّرفني به يف ن�سختي من امل�سرحية بكلمات تقول«...اىل مروان� ..أقوى
�شي يلي ماب ّدوا �شي� »..أقوى النا�س هو املتحرر من طغيان �أ ّية رغبة..
من ال يريد �شيئ ًا ...ومن هنا وجدت ذاتي �أتوجه برفقة طاقم العمل اىل
ح�ضن بيت الأ�ستاذ القدير من�صور رحباين العامر يف �أنطليا�س ببريوت
يف �شتاء عام � – 1996شباط فرباير لأبد�أ احلوار ,...مروان �صواف.
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كلمتك ..قد ت�صبح رهينة
بالأم�س قام موقع عربي بو�ست،والذي يتابعه �أكرث من  ٦ماليني �شخ�ص،
بن�شر مقالة يل بعنوان "�إ�شكالية اخلربة الكندية" ولكن املفاجئ بالأمر
�أن القائمني على املوقع قاموا بتغيري عنوان املقالة ب�شكل غري مقبول وغري
احرتايف ودون ا�ست�شارة كاتب املقالة �أو �أخذ موافقة م�سبقة منه ،وهذا
ت�صرف غري م�س�ؤول ويفتقر لأدنى معايري الأمانة الأدبية وقد وجهت
�صباح اليوم ر�سالة �إىل املوقع بهذا اخل�صو�ص و�أعربت فيه عن انزعاجي
حيال هذا الت�صرف وانتظر ردهم.
واغتنم هذا املوقف الالمنطقي لأ�سلط ال�ضوء على واحدة من التجاوزات
التي نراها بكرثة ،خا�صة يف ف�ضاءات الثورة الرقمية الالحمدودة
ومن�صات التوا�صل الإجتماعي املت�شعبة والتي فر�ضت �شروط اللعبة من
طرف واحد .مثا ًال على ذلك ،عندما يقوم �أحدنا مب�شاركة من�شور ما على
�صفحته ،للأ�سف ي�صبح هذا املن�شور رهينة يف "يدي �أخينا" ويت�صرف
به كما يحلو له ،يعنونه بر�سالة �أو حكمة �أو تعليق دون احرتام ملحتوى
املن�شور �أو ر�سالة الكاتب منه.
ف�أ�صبحنا نطالع كل يوم من�شورا �أو "بو�ستا"واحد ًا ولكن بعناوين خمتلفة
ومت�شتته ومت�ضاربة ،فمن ادعى التقوى والإميان عنون هذا املن�شور ب�آية
كرمية �أو حديث نبوي ظن ًا منه �أنه بذلك يدعو النا�س �إىل �أن يتعظوا
ويعتربوا ،و�آخر ال ديني عنونه بطريقة خمتلفة وقد يرفقه مبقطوعة

مو�سيقية تروق له ،و�أخ
ثالث رمبا يكون ملحدا،
فيختار له عنوان ًا
فيه
لي�ستثمر
ويروج لأفكاره،
و�آخر فارغ يرفقه
ب�سخرية �أو تهكم
ليثري �ضحكات
النا�س من حوله .ورابع
وخام�س و�ساد�س ...الخ
بر�أيي كل اولئك مت�سلقون وانتهازيون،
ي�ستثمرون يف جتارة مل ي�شاركوا يف ر�أ�س مالها وهذا النقل والتحريف
العبثي والتع�سفي هو ا�شبه ب�إنتقال الذباب من مكان �إىل �آخر دون علم
�أين كان و�إىل �أين و�صل .ينبغي �أن يكون نقلنا �أمين ًا ر�شيد ًا ،و�إن كان ال بد
من النقل فعلينا �أن نت�شبه بالنحل التي ابدع اهلل خلقها ،تنتقل من زهرة
فواحة �إىل �أخرى ومن ب�ستان �إىل ب�ستان لتخرج لنا من بطونها �شراب ًا
ع�سال طيب ًا مذاقه من كل الثمرات.
بقلم رئي�س التحرير :معتز �أبوكالم
�صباح ٦يناير/كانون الثاين ٢٠١٩
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احلكومة ال�صينية
متنح املوظفات �إجازات
للبحث عن �أزواج
بكني يعد عدد من املوظفات ال�صينيات حمظوظات لأنه يف الوقت
الذي ي�ستعد فيه مئات املاليني من النا�س يف ال�صني لأخذ �إجازة من
العمل والتوجه لر�ؤية �أ�سرهم يف ال�سنة القمرية اجلديدة� ،ستح�صل
ه�ؤالء املوظفات على عطلة �إ�ضافية من ثمانية �أيام ،لكن �شرط �أن
تتوفر فيهن ال�شروط التالية� :أن تكون �أنثى ،عزباء ،ويف منت�صف
الثالثينات من عمرها .والهدف من وراء هذه العطلة الإ�ضافية
العثور على ال�شريك.
وذكرت �صحيفة �ساوث ت�شاينا مورننغ بو�ست �أن �شركتني يف مدينة
هانغجو� ،شرقي ال�صني� ،ستمنحان املوظفات اللواتي ال يقمن
بالأدوار الرئي�سية يف العمل �إجازة مواعدة عاطفية ت�ستمر � 8أيام،
�إ�ضافة �إىل عطلة ر�أ�س ال�سنة التي ت�ستمر � 7أيام.
وتكون بذلك ال�شركتان قد حذتا حذو مدر�سة يف املدينة منحت
املعلمات غري املتزوجات ما �أ�سمته �إجازة احلب.
وغالبا ما ي�ستخدم م�صطلح ازدرائي باللغة ال�صينية ويرتجم بـ
بقايا ن�ساء ،للإ�شارة �إىل ن�ساء يف �أواخر الع�شرينات �إن كن غري
متزوجات.
وازداد عدد الن�ساء غري املتزوجات �ضمن هذه ال�شريحة العمرية،
لأن كثريات قررن الرتكيز على وظائفهن �أو قررن البقاء عازبات،
لكن ا�ستمرت ال�ضغوط على الن�ساء كي يتزوجن؛ فاحلكومة ال�صينية
ت�شعر بالقلق �إزاء �شيخوخة ال�سكان ونق�ص القوى العاملة.
ووفقا لهيئة الإذاعة الربيطانية بي بي �سي ،ف�إن ليتا هونغ فين�شر،
وهي م�ؤلفة لعدد من الكتب ،منها كتاب بقايا ن�ساء ،تعتقد �أن هذه
اخلطوة ما هي �إال حملة دعاية منظمة من قبل احلكومة ال�صينية
لو�صم الن�ساء الالتي بلغن منت�صف �أو �أواخر الع�شرينات.
و�أ�شارت �إىل �أن كل ذلك جزء من جهد حكومي لدفع الن�ساء
املتعلمات ،على وجه اخل�صو�ص ،للزواج و�إجناب �أطفال.
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ا�سرقوا من العمر حياة . .
قبل �أن ي�سرق ال ُعمر
حياتكم
�أجمل �سنوات ِ
وا�ستمرت معدالت الوالدات باالنخفا�ض يف ال�صني رغم �إيقاف
�سيا�سة �إجناب الطفل الواحد عام  ،2015كما ا�ستمر انخفا�ض
معدل الزواج كل عام منذ عام .2013
وكان هناك يف عام  ،2018نحو  15مليون والدة لأطفال �أحياء� ،أي �أن
املعدل انخف�ض �أكرث من مليونني مقارنة بال�سنة ال�سابقة.
و�أ�ضافت هونغ فين�شر �أن البالد تعاين من اختالل خطري يف توازن
اجلن�سني ب�سبب ال�سيا�سة التي �شجعت الأ�سر على �إجناب الذكور
والتخلي عن الأجنة الإناث.
وتابعت يف الواقع ،هناك نق�ص يف عدد الن�ساء يف ال�صني .ووفقا
للحكومة يفوق عدد الرجال الن�ساء بثالثني مليونا.
ولفتت الأكادميية ال�صينية للعلوم االجتماعية �إىل �أن عدد �سكان
البالد قد ينكم�ش من حوايل  1.4مليار حاليا� ،إىل  1.2مليار خالل
اخلم�سني �سنة القادمة.
لكن يبقى من غري الوا�ضح كيف �سيفيد هذا العر�ض الن�ساء للقاء
�أزواج ،ومن ّثم الإجناب.
و�صرح هوانغ يل ،وهو مدير موارد ب�شرية ،ملوقع زيجيانغ بع�ض
املوظفات لي�س لديهن ات�صال كبري بالعامل اخلارجي .لذا ن�أمل �أننا
من خالل �إعطائهن املزيد من الإجازات �أن ي�صبح لديهن الوقت
والفر�صة للتعرف على رجال .و�أو�ضح �أن ردة فعل املوظفات على
�إجازة املواعدة كانت جيدة.
غري �أن هونغ فين�شر تعتقد �أن هذه املبادرة لن تكون فعالة كثريا ؛
قائلة �إنها واحدة من بني الكثري من التجارب وال�سيا�سات.
و�أكدت الكاتبة ال�صينية �أنه يف املقابل يوجد عدد �أكرب من الن�ساء
ل�سن على عجلة من �أمرهن على الإطالق للزواج �أو �إجناب
الأطفال.
امل�صدر � :صحيفة العرب

�أحالم م�ستغامني

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

�إعالنات
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القوانني اجلديدة

التي يجب �أن تعرفها ودخلت حيز
التنفيذ مع بداية العام اجلديد 2019
�سيبد�أ العام اجلديد مع جمموعة من القوانني والقواعد اجلديدة
التي ينبغي للكنديني �أن يكونوا على علم بها ،مبا يف ذلك التغيريات
التي تطر�أ على فوائد اجازة االمومة وبيع منتجات القنب.
على م�ستوى املقاطعات� ،ست�شهد عام  2019قواعد جديدة ب�ش�أن
عقوبات القيادة امل�شددة ،والزيادات يف الإيجار ،والتحر�ش اجلن�سي
يف مكان العمل.
�إن تطبيق فر�ض �ضريبة كربون فر�ضتها احلكومة الفيدرالية على
املقاطعات التي ف�شلت يف و�ضع خططها اخلا�صة خلف�ض انبعاثات
الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري وهناك حتديات قانونية تواجه
اخلطة يف �سا�سكات�شوان من قبل رئي�س الوزراء �سكوت مو ،ورئي�س
وزراء �أونتاريو دوج فورد ،ونيو برونزويك برمييري بلني هيجز.
مل تتو�صل مانيتوبا بعد �إىل خطة قبل املوعد النهائي الذي حددته
احلكومة الفيدرالية يف الأول من كانون الثاين (يناير).
فيما يلي النقاط البارزة الأخرى التي حتتاج �إىل معرفتها:

اجازة االمومة

ا�ستخدمها �أو �سوف ت�ضيع اجازة االمومة املمتدة 'Use-it-or-
lose-it' extended parental leave

يف اخلريف املا�ضي ،قامت احلكومة الفيدرالية بت�سريع اجلدول
الزمني للمنفعة اجلديدة التي يتقا�سمها االباء والتي ت�سعى
�إىل ت�شجيع الوالدين على امل�شاركة ب�شكل �أكرب يف م�س�ؤولية تربية
الأطفال.
و�سيوفر التدبري اجلديد خم�سة �أ�سابيع �إ�ضافية من املزايا الأبوية
للت�أمني على العمل عندما يوافق كال الوالدين على تقا�سم فرتة
االمومة بحيث يت�شاركوا هذه الفرتة من خالل ق�ضاء جزء منها يف
العمل .بالن�سبة لأولئك الذين يختارون الإجازة الوالدية املمتدة ملدة
� 18شه ًرا ،توفر ثمانية �أ�سابيع �إ�ضافية من مزايا الت�أمني على العمل
"  " EIللأزواج الذين ي�شاركون يف �إجازة االمومة .اما الآباء نف�س
اجلن�س والآباء بالتبني ،مع الأطفال التي مت تبنيهم يف  17مار�س
� 2019أو بعده� ،سيكونون م�ؤهلني للح�صول على الفائدة اجلديدة.

يف  20دي�سمرب� ،أعلنت وزارة ال�صحة الكندية عن قيام احلكومة
يوما حول م�سودة اللوائح اخلا�صة بها
ب�إطالق م�شاورة عامة ملدة ً 60
فيما يتعلق ببيع هذه املنتجات.
يقرتح م�شروع النظام تقييد ا�ستخدام املكونات التي من �ش�أنها
�أن تزيد من جاذبيتها لل�شباب ،وتزيد من خماطر الأمرا�ض التي
تنقلها الأغذية ،وتزيد من احتمال حدوث حدث عر�ضي �أو الإفراط
يف اال�ستهالك .كما يقرتح و�ضع حد �أق�صى ملقدار  THCيف منتج
واحد.
وت�شمل التو�صيات الأخرى ا�شرتاط وجود منتجات حتتوي على
�ألبريتا و�سا�سكات�شيوان
عبوات ي�صعب على االطفال فتحها وب�سيطة �إىل جانب مل�صقات
وا�ضحة مع رمز القنب املوحد والتحذير ال�صحي.
التدريب الإلزامي ل�سائقي ال�شاحنات
من حيث الت�صنيع ،اقرتحت وزارة ال�صحة الكندية تطبيق �ضوابط اعتبا ًرا من  1مار�س � ،2019سيكون هناك متطلبات تدريب وت�شغيل
�صارمة على الإنتاج ،مبا يف ذلك حظر �إنتاج الغذاء والقنب الهندي جديدة ل�شركات النقل بال�شاحنات وموظفيها يف �ألربتا� ،ستت�ضمن
يف نف�س املن�ش�أة.
منهجا موحدً ا يتم تدري�سه يف جميع مدار�س
القواعد اجلديدة
ً
تدريب ال�سائقني ،وم�ستويات �إلزامية من التدريب داخل ال�صف
لوائح �سالمة الأغذية
�ستبد�أ احلكومة الفيدرالية ب�سن لوائح �سالمة الأغذية املوحدة ،والتدريب داخل املركبات ،وتعزيز املعرفة واختبارات الطرق.
ويف الوقت نف�سه� ،ستقدم �سا�سكات�شوان م�ستويات تدريب �إلزامية
والتي يدخل بع�ضها حيز التنفيذ يف  15يناير .2019
ويف بيان �صحفي ،قالت احلكومة �إن اللوائح اخلا�صة بالأغذية الآمنة خا�صة بها ل�سائقي ال�شاحنات.
للكنديني �ست�ضمن "�أن الغذاء على �أرفف البقالة �أكرث �أما ًنا للأكل ،ابتدا ًء من  15مار�س� ،سيحتاج ال�سائقون يف تلك املحافظة �إىل
� 121.5ساعة تدريب قبل �أن يتمكنوا من �إجراء اختبار للح�صول
�سواء كان ينتج يف كندا �أو يف اخلارج".
ومن بني اللوائح اجلديدة :يتعني على ال�شركات التي ت�ستورد الغذاء على رخ�صة نقل من الفئة  .1حاليا ،هناك القليل من التنظيم يف
�أو تعد الطعام للت�صدير عرب احلدود الإقليمية والإقليمية �أن حت�صل �سا�سكات�شوان عندما يتعلق الأمر بتدريب �سائقي �شاحنات النقل.
على تراخي�ص و "�ضوابط وقائية" ل�ضمان �سالمة الأغذية.
يف مقاطعة بريت�ش كوملبيا  -زيادة الإيجار
�أعلنت احلكومة الإقليمية يف اخلريف املا�ضي �أنها �ستخف�ض الزيادة
ال�سنوية يف الإيجار امل�سموح به يف املقاطعة .بن�سبة  2يف املائة واحلد
من الت�ضخم.
ويعني هذا �أن الزيادة ال�سنوية يف الإيجار �ستقت�صر على  2.5يف
املائة ،بد ًءا من  1كانون الثاين (يناير)  .2019وتهدف هذه اخلطوة
�إىل "حتقيق توازن بني تقدمي الإغاثة للم�ست�أجرين مع ت�شجيع النا�س
على احلفاظ على عقاراتهم امل�ؤجرة".

كما يتعني على معظم ال�شركات االحتفاظ ب�سجالت التتبع حتى
ميكن �إزالة الأطعمة غري الآمنة �أو امللوثة ب�سرعة من ال�سوق.

يف �أونتاريو  -ت�شديد عقوبات القيادة امل�شتتة

ابتدا ًء من  1يناير  ،2019تعمل �أونتاريو على زيادة العقوبات
املفرو�ضة على ظروف القيادة امل�شوهة .وهي ت�شمل غرامة ت�صل
�إىل  1000دوالر ،و �سحب الرخ�صة ملدة ثالثة �أيام ،وثالث نقاط
لنق�ص يف القناعة الأوىل ت�شمل ال�سائقني الذين لديهم تراخي�ص
من � Aإىل .G

بيع منتجات القنب ال�صاحلة للأكل
يوما للإدانة
�سيواجه ال�سائقون املبتدئون تعليق ترخي�ص ملدة ً 30
يوما للإدانة ثاين مرة و�إلغاء ترخي�ص
�سيكون �إنتاج وبيع القنب ال�صالح للأكل ،وم�ستخل�صات القنب� ،أول مرة ،وترخي�ص ملدة ً 90
وموانع احل�شي�ش قانون ًيا يف كندا يف موعد �أق�صاه � 17أكتوبر  .2019لإدانة ثالثة.

كيبيك  -معايري العمل

�سوف يتمتع العمال يف كيبيك بفوائد جديدة بف�ضل التعديالت التي
�أدخلت على م�شروع قانون املقاطعة " - 176قانون لتعديل القانون
الذي يحرتم معايري العمل والأحكام الت�شريعية الأخرى ب�شكل
رئي�سي لت�سهيل توازن العمل الأ�سري".
يف  1يناير � ،2019سي�صبح عدد من التغيريات يف م�شروع القانون
�ساري املفعول فيما يتعلق بالإجازات املدفوعة ،والعمل الإ�ضايف،
والأجر املت�ساوي ،والإجازات ،والتحر�ش النف�سي.
ابتدا ًء من العام اجلديد� ،سيح�صل موظفو كيبيك على �إجازة
مدفوعة الأجر ملدة ثالثة �أ�سابيع �إذا كانوا قد عملوا حل�ساب �صاحب
العمل نف�سه.
امل�صدر موقع كندا اليوم
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اختطاف مواطن كندي
يف بوركينا فا�سو

اخليانة الزوجية
اخليانة الزوجية ،ذلك احلدث الأكرث �أملا وجرحا
ل�شريك احلياة الذي باتت نف�سه تلوج بالأوجاع،
والذي كتب عليه القدر �أن يتذوق �آالما طويلة املدى
ال تطيب مهما تلقى �صاحبها من عالج
وال يقف حد اخليانة الزوجية عند ما �أ�صاب �شريك
احلياة الذي تعر�ض لها من �آالم موجعة ،ولكن
متتد �آثارها لتفتك باحلياة الزوجية ،فما هي الآثار
املرتتبة على اخليانة الزوجية

�أخطر �آثار اخليانة الزوجية

اعلن وزير الأمن يف بوركينا فا�سو كليمنت �ساوادوغو عن اختطاف مواطن كندي يف البالد بالقرب
من احلدود مع النيجر.
و�أو�ضح الوزير لل�صحفيني ،اليوم الأربعاء �أن املخطوف كان يعمل يف �شركة "بروغر�س مينريالز"
الكندية ال�ستخراج الرثوات الباطنية.
و�أ�ضاف �أن عملية االختطاف نفذها نحو  12م�سلحا يف �أحد املناجم التي ت�ستثمرها ال�شركة املذكورة
بالقرب من احلدود مع النيجر.
وامتنع مدير ال�شركة عن التعليق على املو�ضوع.
وجدير بالذكر �أن بوركينا فا�سو �شهدت يف الفرتة الأخرية موجة هجمات نفذها مت�شددون �إ�سالميون،
ما دفع بال�سلطات لإعالن حالة الطوارئ يف بع�ض املحافظات ال�شمالية للبالد منذ يوم  31دي�سمرب
املا�ضي.
امل�صدر :رويرتز

للخيانة الزوجية �آثار خطرية ومدمرة بل وطويلة املدى وعميقة الت�أثري على احلياة الزوجية �أهمها:
• فقدان الثقة
�صعب جدا ا�ستكمال امل�سرية مع �شريك احلياة اخلائن بعد فقدان الثقة ،وما �أب�شعها العالقة التي ت�ستمر
وفيها تخوين للطرف الآخر ،فال �أمان وال �إ�ستقرار بعد اخليانة الزوجية
• ت�صدع عميق
بعد اخليانة الزوجية ،يحدث ت�صدع و�شرخ عميق يف احلياة الزوجية ،وذلك ب�سبب قتل كثري من
امل�شاعر الدافئة وب�سبب الآالم العميقة التي ت�سببت فيها اخليانة الزوجية ،وللأ�سف هذا ال�صدع غري
قابل للإ�صالح على الإطالق وعك�س ذلك ما هو �إال هراء و�أوهام
• الإفتقار �إىل الأمان وراحة البال
ال ميكن احلياة ب�صورة طبيعية مع فقد ال�شعور بالأمان وراحة البال ،ولذلك فاحلياة بعد التعر�ض
للخيانة الزوجية حياة بائ�سة تفتقر للأمان وراحة البال ،وال�سبب يف ذلك طعنات الأحبة وغدرهم الذي
ترك مرارة �شديدة ال ميكن �أن متحيها �أي مواقف حلوة مهما حدث
• االنف�صال
يف كثري من احلاالت ال ميكن ا�ستمرار احلياة الزوجية بعد اخليانة الزوجية ،فيحدث الإنف�صال والطالق وهو
�أمر بديهي وقد يكون �أن�سب احللول لأن ال�شخ�ص اخلائن لن يرتك طبع اخليانة مهما حدث
امل�صدر  :جملة هي

تغذية
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الريجيم رقم واحد يف العامل لعام ! 2019

نظام لإطالة العمر واحلماية من الأمرا�ض املزمنة!

ريتا �صموئيل
ماج�ستري يف التغذية واملعاجلة الغذائية
مع بداية العام اجلديد ،العديد منا ي�سعى �إىل حتقيق �أهداف لهذه
ال�سنة .ومن هذه الأهداف هي ال�صحة ب�شكل عام والوزن ب�شكل
خا�ص.
وبح�سب عدة درا�سات ،عندما تكون �صحة ال�شخ�ص بحالة جيدة
ف�إن ذلك يزيد من �سعادته ومن انتاجه يف عمله �أو درا�سته ،وتنعك�س
هذه ال�سعادة على من حوله.
لهذا قررت يف هذا املقال م�شاركة �آخر الدرا�سات و�أحدثها يف
جمال ال�صحة والتغذية ،وب�إمكان جميع الراغبني بتحقيق �أهدافهم
باحل�صول على حياة �صحية �أف�ضل.
ا�ستناد ًا �إىل تقارير عاملية يف الواليات املتحدة الأمريكية التي
تقام �سنوي ًا ملعرفة �أف�ضل نظام غذائي لعام  ,2019نتيجته كانت
الـ  Mediterranean Dietدايت البحر املتو�سط .وكانت هذه
النتيجة لدور هذا النوع من الأنظمة الغذائية ب�إطالة العمر واحلماية
من الأمرا�ض املزمنة .كما �أن الـ  Mediterranean Dietاحتل
املراكز الأوىل ك�أ�سهل نظام غذائي ب�إمكان ال�شخ�ص اتباعه ،ك�أف�ضل
نظام غذائي ملر�ضى ال�سكري ،وك�أف�ضل نظام غذائي ملعي�شة �أف�ضل
ولنظام حياتي �صحي.
كما اثبتت الأبحاث العلمية �أهمية الـ Mediterranean Diet
ودوره الفعال يف �إنقا�ص الـ  LDL Cholesterolالكولي�سرتول

ال�ضار الذي يتجمع بال�شرايني ،ودوره بتقليل خطورة الإ�صابة
ب�أمرا�ض القلب .كما له فعالية كبرية بخف�ض الأمرا�ض ال�سرطانية،
و�أمرا�ض الباركن�سون وااللزهامير لدى من يتبعه� .أي�ض ًا الن�ساء
اللواتي يتبعن الـ  Mediterranean Dietويدعمن غذاءهن
بـ  Extra Virgin Olive Oilزيت الزيتون البكر ،واملك�سرات
النيئة ،كان لديهن �أقل ن�سبة لإ�صابة ب�سرطان الثدي.

 اال�ستمتاع بتناول الطعام مع العائلة والأ�صدقاء. القيام بالعديد من التمارين الريا�ضية وامل�شي. -تناول النبيذ الأحمر باعتدال.

• ا�ستبدال جميع �أنواع احلبوب باحلبوب الكاملة ،حتى �أنواع
اخلبز والأرز واملعكرونة.

• �أدخل املك�سرات كاجلوز واللوز والف�ستق كـ  snackوجبة
تقاليد وعادات نظام البحر املتو�سط بح�سب اليونان القدماء ،تن�ص خفيفة.
على تناول ما يقارب  9ح�ص�ص من م�ضادات الأك�سدة من اخل�ضار • ا�ستعا�ضة زيت الزيتون البكر �أو زيت الكانوال بد ًال من الزبدة،
والفاكهة يف اليوم الواحد ،احلبوب يف نظامهم تكون غالب ًا حبوب وادخالهم بالطبخ على درجات حرارة معينة.
كاملة  ,%100تناول املك�سرات النيئة مبقدار قب�ضة يد يف اليوم • تناول الأ�سماك مرة �أو مرتني بالأ�سبوع ،وجتنب الأ�سماك
الواحد ولي�س �أكرث لغناها بال�سعرات احلرارية والدهون (جتنب املقلية.
تناول املك�سرات اململحة واملحم�صة) ،كما �أن اخلبز له دور كبري
• التقليل من تناول اجلبنةوم�شتقات احلليب العالية بالد�سم،
يف هذا النظام الغذائي .ومن ناحية الدهون ،ال تن�ص تقاليد الـ
وا�ستبدالها باخلالية من الد�سم �أو قليلة الد�سم.
 Mediterranean Dietعلى عدم تناول الدهون بل على تناول
الدهون اجليدة وخا�ص ًة زيت الزيتون البكر والذي ال مير بالعديد • ا�ستبدال اللحوم احلمراء بالدجاج وال�سمك ،وجتنب النقانق
من عمليات الت�صنيع� ،أي�ض ًا زيت الكانوال واملك�سرات لهم دور والـ  baconواللحوم العالية بالدهون.
لغناهم بالـ ( Linolenic Acidمن �أنواع الـ  )Omega-3دور علينا �أال نن�سى �أن لكل �شخ�ص طبيعة ج�سم تختلف عن الآخر ،كما
الـ  Omega -3بتقليل معدالت الـ  triglyceridesواحلماية له حالة �صحية معينة و�أهداف ي�سعى لتحقيقها .لذلك علينا مراجعة
من اجللطات وتوقف القلب املفاجئ وتعديل �ضغط الدم .للنبيذ �أخ�صائي التغذية واملعاجلة الغذائية اخلا�ص بنا ملعرفة ما �إذا كان
الأحمر مركز يف هذا النظام الغذائي لدوره يف حماية �أمرا�ض هذا النوع من النظام الغذائي ينا�سب حالتنا ال�صحية ،ومل�ساعدتنا
القلب ،وكانت الكمية امل�سموح بها للن�ساء  ،148mlوالرجال  296على تق�سيم احل�ص�ص من كل املجموعات الغذائية «املذكورة �أعاله»
 mlباليوم.
بح�سب حاجة ج�سمنا للو�صول �إىل الأهداف املرجوة لننعم بحياة
�صحية تعود علينا وعلى من حولنا بال�سعادة.
بع�ض اخلطوات التي ت�ساعدنا على متابعة الـ

�أ�سا�سيات الـ :Mediterranean Diet
 الرتكيز على تناول اخل�ضار والفاكهة والبقوليات واحلبوب الكاملةواملك�سرات.
 ادخال الدهون اجليدة بالنظام الغذائي ،وا�ستبدال الزبدة بزيتالزيتون وزيت كانوال.
 ا�ستعمال الأع�شاب والبهارات لتطعيم الطعام بد ًال من امللح.Mediterranean Diet
 احلد من تناول اللحوم احلمراء ملا ال يتجاوز املرات القليلة يفال�شهر الواحد.
• التنويع باخل�ضار والفاكهة ،تناول بني  10-7ح�ص�ص منها
 تناول الأ�سماك والدجاج مرتني بالأ�سبوع على الأقل.باليوم الواحد.

Facebook: r.s_nutritionista

Instagram: r.s_nutritionista
Rita.n.samuel@hotmail.com
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بومبيو
يبحث م��ع م����س��ؤول ك��وري
�شمايل امل�ساعي لإحراز تقدم
ب�ش�أن نزع ال�سالح النووي

وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو (�إىل اليمني)
وامل�س�ؤول الكوري ال�شمايل كيم يوجن ت�شول يف وا�شنطن
يوم اجلمعة .ت�صوير :جو�شوا روبرت�س  -رويرتز
وا�شنطن (رويرتز)  -قالت وزارة اخلارجية الأمريكية يف بيان
�إن الوزير مايك بومبيو وامل�س�ؤول الكوري ال�شمايل كيم يوجن
ت�شول بحثا يوم اجلمعة اجلهود املبذولة لتحقيق تقدم فيما
يتعلق بااللتزامات التي مت التعهد بها يف قمة يونيو حزيران
يف �سنغافورة.
و�أ�ضاف البيان �أنه بعد لقاء بومبيو مع كيم عقد دبلوما�سيون
من الواليات املتحدة وكوريا ال�شمالية اجتماعا ”مثمرا“ على
م�ستوى العمل .وقال �أي�ضا �إن املمثل الأمريكي اخلا�ص لكوريا
ال�شمالية �ستيفن بايجون �سي�سافر �إىل ال�سويد مطلع هذا
الأ�سبوع حل�ضور م�ؤمتر دويل ب�ش�أن كوريا ال�شمالية.
�إعداد ح�سن عمار للن�شرة العربية
حترير �أ�شرف �صديق امل�صدر :رويرتز

تريد منزل �أحالمك؟

1$

بلدة ايطالية تبيع
املنازل بدوالر واحد فقط

بات ب�إمكانك اليوم �شراء �أي منزل يف جزيرة �صقلية الإيطالية
مقابل يورو واحد �أو �أقل من دوالرين .تقع بلدة �سامبوكا يف
حممية طبيعية فيها �شواطئ ومناطق تاريخية وثقافية متوقعة
يف هذه املنطقة ال�شاعرية.
امل�صدر � :سي ان ان بالعربية

�أخبار متنوعة

قارون املال عدنان خا�شقجي وق�صة �إفال�سه
من �صفحة ال�سيد زياد رهوجني
املليادير عدنان خا�شقجي� ،إنه رجل الأعمال الكبري عدنان حممد
خا�شقجي .كان �أغنى رجل عربي على الإطالق ،وكان يلقب بـ (
قارون الع�صر )؛ كان ي�سكن يف ق�صر معلق عبارة عن �أربعة �أدوار
يف ناطحة �سحاب.
�أجرى معه ال�صحفي الكويتي  /اجلار اهلل مقابلة قبل � 30سنة،
وكان ال�صحفي مذهو ًال مبا ر�آه يف بيت خا�شقجي من البذخ والتقنية
احلديثة ال�سابقة لع�صرها و�أوانها ،والتي مل ير مثلها يف ق�صور
الأمراء وامللوك والر�ؤ�ساء الذين قابلهم من قبل ؛ فقد كان كل �شيء
يف بيته يعمل بالرميوت.
كان عدنان خا�شقجي تاجر ًا يف ال�سالح وله عدة �صفقات �أ�سلحة بني
الدول العربية و�أمريكا .مع العلم �أن يخت الوليد بن طالل احلايل
من راتبه ال�شهري ،فو ّبخ ُه عدنان و�أذل ُه يف ق�صره ،وطرده لي ًال �ش ّر
كان ميلكه عدنان خا�شقجي عام 1980م.
طردة؛
عدنان خا�شقجي  /ملياردير �سعودي من مواليد 1935م .والده.
د /حممد خا�شقجي طبيب امللك /عبدالعزيز �آل �سعود� .أخوه هو فقال له اخلادم مقهور ًا�« :أ�س�أل اهلل العلي العظيم �أن ال مييتني حتى
ال�صحفي /جمال حممد خا�شقجي� .أخته هي� /سمرية حممد �أراك ذلي ًال مت ّد يدك للنا�س» فغ�ضب من هذه الدعوة وقام بف�صله
خا�شقجي طليقة امللياردير امل�صري /حممد الفايد ،وابنها /دودي وطرده من العمل .وملا افتقر عدنان خا�شقجي ق ّي�ض اهلل له �أحد
الفايد الذي تويف يف حادث مروري مع الأمرية ديانا .تزوج عدنان رجال الأعمال الكبار يف ال�سعودية ا�شرتى له تذكرة �سياحية من
بزوجته الأوىل /ثريا خا�شقجي؛ وطلقها مقابل تعوي�ض  548جنيه جدة للقاهرة ،و�أعطاه مبلغ ًا من املال ال�ستئجار �شقة ،وقال له :يا
عدنان �أنا مل �أتف�ضل عليك ولكن اهلل �أمرين �أن �أدفع لك ،وكل �شهر
ا�سرتليني =  12مليار جنيه م�صري.
�سي�أتيك م�صروفك مني على بنك الراجحي ..وذات يوم يف القاهرة
كان لديه يخت �أكرب من يخت �أونا�سي�س ،وعلى �سطحه مطار يت�سع
�س�ألته زوجته عن �أ�سو�أ حلظة م ّرت به يف حياته !
لهبوط  4طائرات ،وعدد  610ملاّ ح وخادم .ذات يوم :ا�شتهت
ابنته لآي�سكرمي من فرن�سا ،و�شوكوالته من جنيف ،ف�أقلعت طائرته فحكى لها عدنان ق�صته مع خادمه الذي �أذله وطرده فدعا عليه،
اخلا�صة بكامل طاقمها يف رحلة ملدة � 7ساعات جللب الآي�سكرمي ثم ق�صته مع رجل الأعمال الذي ا�شرتى له تذكرة و�ساعده باملال..
وال�شوكوالته ،وكل هذه الرثوة والأموال الطائلة كان يوزعها على ثم قال :وقبل �سفري للقاهرة ذهبتُ �إىل رجل الأعمال ال�ستالم املال
نف�سه و�أهله فقط ،وي�ستنكف �أن ي�ساعد فقري ًا �أو م�سكين ًا �أو مري�ض ًا الذي وعدين به ،فات�صل ب�أحد عامليه ليح�ضر يل املال؛ فكانت �أ�سو�أ
�أو �سجين ًا ،بل ويبخل حتى على ُع ّماله الفقراء وخدمه املحتاجني .حلظة ع�شتها يف حياتي عندما دخل العامل الذي �أعطاين املال؛ فقد
كان خادمي الذي طردته وف�صلته من العمل !! ولقد نظر �إ ّ
يل مذهو ًال
وكان يردد عبارته ال�شهرية� ( :أنا ل�ست وكيل �آدم على ذريته ).
مفزوع ًا عندما ر�آين وك�أنه ال ي�ص ّدق ما يرى ،ور�أيته خرج مقهوراً
ويف الأخري �أفل�س �إفال�س ًا عجيب ًا ،و�أ�صبح فقري ًا ك�أي �إن�سان مغلوب
وعيناه مبللة بالدموع.
على �أمره .ويقال �أنه دعا عليه رجل مغرتب كان يعمل خادم ًا عنده،
هذا هو عدنان خا�شقجي � -أكرب �أ�سطورة يف الع�صر
فاحتاج مبلغ ًا من املال لري�سله لأهله يف بالده لعالج زوجته املري�ضة
؛ فذهب وطلب املبلغ من املليادير كم�ساعدة �أو قر�ضة يتم تق�سيطها
واعتربوا يا �أويل الألباب

�شرطة بريطانيا توجه حتذيرا

لزوج امللكة
لقيادته دون حزام الأمان

الأمري فيليب يف �صورة من �أر�شيف رويرتز

لندن (رويرتز)  -تلقى الأمري فيليب ( 97عاما) زوج امللكة �إليزابيث وجنا الأمري فيليب يوم الثالثاء من حادث بعدما انقلبت �سيارته
ملكة بريطانيا حتذيرا من ال�شرطة بعدما جرى التقاط �صور له وهو يف �أعقاب ا�صطدامها بعربة �أخرى قرب �ساندرينجهام .ومل ي�صب
يقود �سيارة دون و�ضع حزام الأمان فيما يبدو ،وذلك بعد �أيام من الأمري ب�سوء.
غري �أن �سائقة ال�سيارة الأخرى والتي تبلغ من العمر  28عاما �أ�صيبت
تعر�ضه حلادث �أثناء القيادة.
بجروح يف ركبتها و ُك�سر مع�صم امر�أة �أخرى كانت برفقتها (45
ون�شرت �صحف �صورا لفيليب وهو يقود �سيارة الند روفر يوم ال�سبت
عاما) وكان معهما ر�ضيع عمره ت�سعة �أ�شهر .ونقلوا �إىل امل�ست�شفى
يف �ضيعة �ساندرينجهام يف نورفولك التي ميكث فيها هو وامللكة .ومل
لكن خرجوا منها الحقا.
يظهر يف ال�صور �أنه ي�ستخدم حزام الأمان على طريق عام.
و�سئلت متحدثة با�سم الأمري فيليب عن حادث ال�سبت فقالت ”الأمر
ُ
وقال متحدث با�سم ال�شرطة ”نحن على علم بال�صور ...وجهت بيد �شرطة نورفولك“.
الن�صائح املنا�سبة لل�سائق وهذا وفقا ملا نقوم به عادة عندما نح�صل �إعداد علي خفاجي للن�شرة العربية  -حترير �سها جادو
على �صور تظهر هذا النوع من املخالفة“.
امل�صدر :رويرتز
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• �أه ًال و�سه ًال �أ�ستاذ من�صوررحباين ..وا�سمح يل �أن �أبد�أ
�س�ؤايل بالقول «نعمّ ،
ب�شرتنا كجيل بالتغيري ،هذا اجليل
الذي يكرب الفنان زياد رحباين بقليل وي�صغر الفنان
اليا�س رحباين بكثري ,حملت لنا الب�شرى ب�أن ّ
كل مايجري
هو الغليان الذي ي�سبق التغيري� ،إمنا هل ي�شهد جيلنا التغيري
حق ًا� ..أم �أن علينا الإن�ضمام ملن انتظروا القطار الذي
وعدتهم به ابنة بلدهم «وردة» يف م�سرحية املحطة»؟
••�أه ًال بكم يف بيتنا يف �أنطليا�س �أو ًال «يبادرنا الأ�ستاذ من�صور..
نحن الآن يف الإنتظار ما نزال ،ولكني �أومن �أن التغيري عامل
داخلي ولي�س خارجي ًا ،وال يكتمل وال يحدث التغيري �إال �إذا اكتملت
ظروفه فينا وداخلنا ولذلك «اميتى يحدث التغيري ما بعرف» �إذا مل
تتغري حتى الرتابات من حتت �أقدامنا ال يحدث التغيري� ..إمنا دائم ًا
هناك �أمل «الإن�سان عندو �أمل ولديه فرح احلياة ولديه التبا�شري
بوالدة �أجيال جديدة» ..ت�س�ألني متى يحدث التغيري «�إميتى»؟ ..يف
كل مدة ويف كل فرتة ثمة تغيري وتب ّدل يف احلياة ,التغيري ال يحدث
مرة واحدة ،يحدث يف كل دورة من الزمن ..كل واحدة تبد�أ جديدة
ثم يدركها الكرب والهرم وتغدو عتيقة و«بي�صري الزمها تغيري»..
وهكذا ت�ستمر احلياة ،وكي نحافظ على الت�آلف والتجدد يف كل مرة
(�أو يف كل مرحلة) يجب �أن نتغري ،نحن �أو الأجيال التي تلي ،ال �شيء
يت�سم بالثبات...
• �س�ؤال  -وكي نتمتع باملقدرة على الت�آلف والتكيف
ونحافظ على جوهرة التغيري البد �أن نكون م�سكونني
بهموم �أجيال ومنذ قرون ..الأ�ستاذ من�صور� ،صحيح �أنك
من مواليد عام  1925ولكنك م�سكون بهموم �أجيال� ،أنت
من حتدث عن تيارين معرفيني ( تيار توا�صلي وتيار ثانِ
�إنقالبي )� ..أنت والراحل الكبري عا�صي ..فنكم توا�صلي
�أم فن �إ�صدار بيانات " بيان رقم واحد تعلنه الفتاة غربة
يف م�سرحية جبال ال�صوان ،البيان رقم �إثنان تعلنه الفتاة
هيفاء يف م�سرحية يعي�ش يعي�ش  ..1970فن الأخوين
رحباين اىل �أين ن�ستطيع �أن من�ضي به؟
•• جواب الأ�ستاذ من�صور ..الفن دائم ًا ابن احل�ضارة واحل�ضارة
توا�صلية ولي�س فيها انقالبات ..يف ميادين العلم مث ًال هناك
البالغ الطبي رقم واحد ومفاده �إن هذا الدواء ي�شفي هذه احلالة
�أو تلك ،ثم يظهر بالغ طبي الحق خمتلف عن الدواء ذاته يقول «ال
ت�ستعملوا هذا الدواء ،ف�إن له انعكا�سات وت�أثريات اكت�شفت جمدد ًا
و�إن له م�ضاعفات قد تبدو خطرية» ..و�أما يف احل�ضارة فلي�س هناك
عامل يلغي الآخر ،وال تن�ضج احل�ضارة �إال على نار هادئة ت�ضيء عرب
�أجيال ،ولي�س هناك �إن�سان او عطاء يلغي الآخر مهما بدت طريقته
�أو هويته مغايرة قليال �أو كثري ًا ..هذا غري وارد على الإطالق يف
البناء احل�ضاري ،البناء احل�ضاري اليكتمل دفع ًة واحدة ..العملية
�أ�شبه بالعمارة احل�ضارية الكربى ..ي�أتي معماري ب ّناء وين�شئ �صف ًا
من احلجارة �أو جدار ًا �أول «يبني مدماك ًا» ثم مي�ضي فا�سح ًا املجال

ملعماري �آخر ليكمل ما �أقامه الأول ..هذا هو فن الأخوين رحباين..
هو فن توا�صلي..
�أذكر �أن الأ�ستاذ من�صور ا�ست�شهد ذات يوم بقول لون�ستون ت�شر�شل
�إبان الغزو النازي لبالده ،قال «�أنا ذاهب لأنام الآن� ..أيقظوين
عندما ي�صل هتلر»..
•• التوقظوين �إال �إذا جاء هتلر ولي�س قبل...
• متام ًا ..كيف للفنان �أن يبدع وعدوه على الأبواب..
لطاملا طرحنا هذا ال�س�ؤال القدمي اجلديد :ما �شكل الفن
الذي يولد يف زمن النزف والنار؟ ..ما �شروط والدة
الفن بر�أي الأ�ستاذ من�صور؟
•• لي�ست هناك �شروط لوالدة الفن ،ما من قاعدة على الإطالق,
يولد الفن يف اخلراب ويولد يف ظل احلروب ،ويولد �أي�ض ًا يف
الزمن املرتف ..ي�أتيك �إن�سان عانى كثري ًا «�إن�سان معترّ » ويبدع فن ًا
ولكن هذا اليعني التعميم بالقول �إن �سمة الفن «التعتري» و�أن على
الفنان �أن يكون م�سكون ًا بهاج�س احلزن واملعاناة (ومعاناة �أخطار
احلروب �ضمن ًا) «م�ش �شرط �أن يعي�ش الفنان تعا�سة ليبدع فنه»..
التعا�سة لي�ست �سمة اخللق والإبداع بال�ضرورة� ..أنا �أومن �أن الفنان
اخل ّالق ينبغي �أن يكون من�صرف ًا لعملية اخللق وال ي�ضطر ملقاتلة
الظروف بحث ًا عن اللقمة والرغيف و�سعي ًا وراء القر�ش واقع ًا يف
بحر العوز حائر ًا كيف ي�أتي برغيفه والدواء لأطفاله مث ًال ..كيف
�أبدع وهاج�سي لقمتي ولقمة �أطفايل؟ ..رمبا �أعطاه هذا الهاج�س
�شحنة ولكنه ال يعطيه الإمكانية على موا�صلة العطاء� ..أقول م�ؤكد ًا
�إن احلاجة لي�ست �أ ّم ًا للإبداع بال�ضرورة� ..أنا �ضد �أن يكون منبع
الفن والإبداع التعا�سة و�شظف العي�ش� ..إذ يكفي الإن�سان �أنه جاء
مرة اىل الوجود ليعي�ش التوافق مع اخلري مت�صاحل ًا مع الوجود،
ولي�س ليم�ضي حياته وهو يكافح ويبحث « كيف �سريد �أذى الدولة
عنه مث ًال» كيف �سيواجه ال�ضرائب �أو كيف �سيعرث على رغيفه
فر�ض ًا ..لن�أخذ موت�سارت مث ًال �أو �سبا�ستيان باخ كانا حمت�ضنيني
من قبل احلاكم ،مث ًال كان ولفجاجن �أماديو�س موت�سارت رفيق ًا
للأمري الذي يدفع له كي ي�ؤلف مو�سيقاه ..ال �أ�ستطيع �أن �أقبل هذا
يف يومي لأن املنتج الوحيد املمول يل ولفني �أ�صبح ال�شعب ،وهو
الذي يقبلني ويباركني �أم ال ..ال �أقبل �أن يكون الفنان واحلاكم يف
حالة «�أنكجيه ».
•• �أنا نائب ب�صوت النا�س يا�أ�ستاذ من�صور� ،صارخ ب�آالمهم..
وال�شعب هو املم ّول الوحيد لفني ..ملاذا �أريد �أن �ألعب دور ًا �أكرب
من دوري؟..
ا�سمح يل �أن �أقرتب من هاج�سك هذه الأيام ،و�أن �أ�س�ألك
بجر�أة من ع�شق �أعمالك ..ملاذا تطمح �أن تكون نائب ًا يف
الربملان هذه الأيام يا �أ�ستاذ من�صور؟
•• ال �أعرف متام ًا فيما �إذا كنت قادر ًا على �إمتام هذا امل�شروع..
�إذا و�صلت ووجدت �أن النيابه �ست�شغلني عن الفن والإبداع «والنجاح
يف النيابة �إبداع �أي�ض ًا» ف�إنني �س�أعود اىل قواعدي قائ ًال :ال لن �أقبل

هذا ..و�س�أف�ضل عندها �أن �أبقى مفيد ًا ل�شعبي من خالل فني و�أن
�أظل متحدث ًا عن �آالمه و�أفراحه� ..إمنا دعني �أتوقف عند �س�ؤالك
«مالذي دفعني للتفكري يف النيابة»؟ ..عندما انهارت الطبقات
واكتملت تعا�سة الب�شر ،ف ّكرت �أن ب�إمكان الإن�سان �أن يحقق �شيئ ًا
ما و�أن ي�أتي ب�أفكار مغايرة وهذا هو كل �شيء� ..أقوم بهذا من �أجل
االخرين ولإ�سعاد الآخرين وهذا جزء �أ�سا�س من ر�سالتي الفنية...
• وماذا لو طغى طموح ال�سيا�سي على �إبداع الفنان� ..أال
يخ�شى الأ�ستاذ من�صور هذا؟..
منته بالن�سبة يل ..لن
•• �أخربتك� ..إذا حدث هذا فكل �شيء ٍ
�أ�سمح بهذا و�س�أتخلى فور ًا ,فالإبداع الفني هو الأبقى...
يت�شرف بحوارك
• الأ�ستاذ من�صور رحباين ..كزائر
ّ
عاي�شت �أعمالكم� ..أ�ستطيع القول مث ًال �إن �شخ�صية
احلاكم ا�ستوقفتني ...الوايل يف �صح النوم ..الإمرباطور
يف م�سرحية يعي�ش يعي�ش ..غيبون امللك يف ناطورة
املفاتيح ..امللكة �شاكيال يف م�سرحية برتا وغريهم..
باملجمل ووفق ت�صورك ..من الذي يقود الآخر اىل جزيرته
يف �أعمالكم؟ ,احلاكم هو الذي يرقى مل�ستوى نبل الفنان� ،أم
�أن الفنان يتعلم القمع من احلاكم ..لقد ظل ال�س�ؤال طليق ًا
ول�سنوات مديدة ،هم واحلاكم ما حكايتهم حقيقة ..هل
ال�سمة العامة للحاكم يف �أعمالكم هي الت�صاحلية كما
احلال يف م�سرحية ناطورة املفاتيح مث ًال؟...
•• جواب الفنان من�صور رحباين� :أخال هذه الأ�شياء ال قيمة
لها ..هناك ح ّكام عظيمون وهناك العك�س بالبداهة ..دعني �أتكلم
باملطلق ودون �أن �أ�س ّمي �أحد ًا ..هناك ح ّكام مهمون جد ًا ،ثم �إن
عليك �أن ال تن�سى فن احلكم بحد ذاته ..احلاكم فنان كبري �أحيان ًا
يف �أدائه ..وال�س�ؤال كيف يحكم �أو ًال و�آخر ًا� ..إمنا القول احلا�سم
يف العالقة بني الإثنني هو «�إن الفن �أبقى و�أ�صلح» ،ول�ست �أنكر دور
إجنازات باقي ًة �أكرث من احلكام
امل�صلحني العظماء الذين ق ّدموا �
ٍ
�أنف�سهم ..رمبا واجهوا �أعداء اليخلو الأمر ،واحتمال �أن يكون
التاريخ قد �أن�صفهم �أو ظلمهم� ..إمنا يف احلالتني تركوا ب�صمات
لدى الب�شرية وعالمات يف التطوير الإن�ساين...
ي�ستمر احلوار مع الأ�ستاذ من�صور رحباين يف جزء قادم ..عن
ماهية احللم الرحباين والوطن الرحباين «هل تبدت هوية لبنان يف
�أعمالهم مث ًال ..هل بدت ال�صورة وردية والعالقات بني ال�شخو�ص
�شبه مثايل ،وعن ماهية الزمن والرمز يف �أعمالهم ..وعن ال�صورة
الفجرية للمعرفة ..ولو كان للعلم مقدرة على �إنطاق الورق لآقرتب
املرء من واقع ذاك احلوار التلفزيوين املديد �أكرث مب�شاهد ذات
داللة» ...مت الت�صوير يف منزل الأ�ستاذ من�صور رحباين ..وقام
فريق العمل بالت�صوير على امتداد �ساعات� ..أنتج ال�سهرة التلفزيون
العربي ال�سوري يف ذاك الوقت و�أخرج اللقاء الذي حمل ا�سم وجهة
نظر املهند�س �أ�سامة خليفاوي..
�شتاء �/1996أنطليا�س-بريوت /حوار مروان �صواف
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خ�ل�ا� ��ص���ة
ك����ت����اب �أو �أن تكون الإن�سان يف ع�صر الذكاء اال�صطناعي
تخيل فلم مدته � 3ساعات يحوي على �صور متتابعة ملعادالت
ريا�ضية و�أجوبتها �أو �أي حمتوى تعليمي مرئي .الإن�سان العادي
�سيق�ضي مدة الفلم كاملة (� 3ساعات) لي�شاهد ويتعلم وطبعا
�سيتذكر بع�ض املعلومات و�سين�سى البقية.
ثم لنتخيل �أن هذا الفلم �أٌدخل لنظام كمبيوتر مربمج لتحليل
الأفالم و ال�صور بحيث ميكنه قراءتها وحتليل هذه ال�صور وتعلم
املعلومات منها خالل دقائق (وهذا ممكن جدا بتقنيات الت�سريع
احلالية) .مثل هذا الربنامج ميكنه م�شاهدة �أالف ال�ساعات
والتعلم منها واملهم هنا �أنه لن مي�ضي �سنوات  -مثل الإن�سان
الذي ترتبط ذاكرته باملعاين والدالئل  -يف امل�شاهدة والتحليل بل
جمرد �ساعات فذاكرة الألة ترتبط بعنواين مبا�شرة يف داخلها.
هذه بب�ساطة �إحدى �سرديات الذكاء اال�صطناعي املحدود وقد
ُطبقت فعليا يف جماالت عديدة �أهمها املجال الطبي2017( .
�أدخلت حوايل � 129ألف �صورة حلاالت �سرطان جلد يف نظام
ذكاء �إ�صطناعي ودر�سها ثم �أ�صبح قادرا على متييزها ب�شكل
موازي لأخ�صائي م�صدق من البورد Nature article -
.)Esteva et al
�أم�ضى الربوفي�سور ماك�س تيغمارك فرتة يبحث ويناق�ش مو�ضوع
الذكاء اال�صطناعي مع العديد من رواد التقنية واملفكرين ثم �ألف
كتاب  life 3.0الذي �صنف �ضمن �أف�ضل ع�شرة كتب يف هذا
املجال .يبد�أ الكتاب بق�صة خيالية ممتعة عن نظام طور نف�سه
لي�صل ملرحلة عالية جدا من العلم ثم ي�سرد عدة نهايات حمتملة
يف ف�صول الحقة .ينتقل بعد ذلك لبع�ض التعريفات والفروق بني
�أنواع الذكاء اال�صطناعي فمنه ال�ضيق �أواملحدود مثل برامج لعب
ال�شطرجن �أوحتى قيادة ال�سيارة ومنه الذكاء اال�صطناعي العام

الذي ميكنه القيام بعدة مهام خمتلفة مبا فيها التعلم مبفرده
وقد يتفوق على الإن�سان .من الأ�سئلة املطروحة هنا متى �سيح�صل
ذلك وماذا �سيح�صل بعدها .بالن�سبة ملتى فبع�ض الرواد يف هذه
ال�صناعة يقولون �أنها قريبة وخالل ع�شرات ال�سنني وبع�ض
امل�شككني يقول بل هي بعيدة مئات ال�سنني وهناك جمموعات-
حممود اجل�سري
وهي الأغلبية  -تنادي بالذكاء اال�صطناعي املفيد و تتوقع �أي�ضا
�أنه قريب ويجب �أن تحُ دد بحوث و�أ�سئلة لطرحها و�إجابتها منذ
ي�شرح الدكتور ماك�س �أي�ضا كيف �أن التقنية �أحيانا قد تقوي
الأن قبل فوات الأوان.
اجلهات امل�سيطرة �أواحلكومات اال�ستبدادية ب�إمدادها باملعدات
ي�سرد الكتاب �أمثلة منها :من امل�س�ؤول حال ح�صول حادث ل�سيارة و�أجهزة التحكم بال�شعوب (مثل �أنظمة املراقبة والتعرف) وهي
ذاتية القيادة؟ هل هومالك ال�سيارة؟ الركاب؟ �أم ال�شركة �أي�ضا قد ت�ساعد ال�شعوب والأفراد (مثل الت�شفري وحرية قراءة
املنتجة لها؟ ماذا لوكان اجلواب هوال�سيارة نف�سها حيث �سيكون املعلومات وغريها) ويذكر عدة احتماالت ملا �سيح�صل يف
لها ت�أمينها اخلا�ص وقيمته تتغري ح�سب تاريخ حوادث ونوع امل�ستقبل بعد تطور الذكاء اال�صطناعي فقد تكون حياة طوباوية
هذا املوديل حتديدا؟ وهذا يدعول�س�ؤال جديد� .إذا كان لل�سيارة يف مدن فا�ضلة �أو تكون جحيما دي�ستوبي ًا �أو تكون بني هذا ذاك يف
ت�أمينها اخلا�ص بها فهل ت�ستطيع �أي�ضا �أن متلك نقودا وح�ساب
�سيناريوهات غريبة وممتعة.
بنكي �أوا�ستثماري؟ �أوحتى عقار مثلها مثل �أي �شركة م�سجلة؟
�أخريا �أذكر نقاط ت�ستدعي التفكري يف هذا الكتاب اجلميل:
ينتقل الكتاب لعدة موا�ضيع منها التناف�س الذي يجري بني الدول
ظن الكثري �أن احلروب انتهت بعد اخرتاع النووي ولكن الأ�سلحة
املتقدمة يف هذا املجال وكيف �أن هذا قد يغري العامل فتطور
الذكاء اال�صطناعي ال�سريع لدولة ما قد ي�ؤدي ل�سيطرة �أحادية الذكية والذكاء اال�صطناعي قد يقلب هذه املعادلة ب�شكل كبريال
على العامل و�إذا و�صلت دولة �أوجمموعة من الب�شر للذكاء العام يتخيله الكثري� .صعودهذا الذكاء رمبا يجربنا على التوا�ضع
الذي ي�ستطيع التعلم وتطوير نف�سه ب�سرعة يف امل�ستقبل فهم وعدم الغرور مبا و�صل �إليه الإن�سان والأجدر �أنه علينا التوا�ضع
الذين �سيتحكمون بالعامل ويف املقابل ف�إن تطورعدة دول ب�شكل بكل الأحوال .يف اخلتام لتح�سني حياة امل�ستقبل ميكننا الكالم
بطيء موازي �سي�ؤدي لظهورعدة �أطراف قوية م�سيطرة ومتوازية .عن الذكاء اال�صطناعي �أو الت�صويت لل�سيا�سيني لكنك ميكنك
(بع�ض الدول بد�أت بتخ�صي�ص مليارات الدوالرات للبحث و حت�سني احلياة يوميا من خالل ت�صويتك ملا ت�شرتيه واختيارك ملا
التطوير يف هذا املجال).
ت�ستهلكه وما ت�شاركه مع الأخرين ودور القدوة الذي تقوم به.

كوكا كوال وبيب�سي تقتالن الب�شرية يف �صمت
وقال رامون الغوارتا املدير التنفيذي ل�شركة بيب�سي� ،إنه يف و�سعنا
تخفي�ض كم ّية البال�ستيك يف قطاعي امل�شروبات وامل�أكوالت  ،مق ّرا
�أنا متفائل و�أعلم �أن امل�شكلة لن تكون قد ح ّلت بالكامل بحلول ،2030
لكننا �سنكون قد خطونا �شوطا كبريا  .وقطع نظريه يف كوكا كوال،
جيم�س كوين�سي ،االلتزام عينه ،الفتا �إىل �أن ن�سبة العبوات التي
يعاد تدويرها قد ارتفعت يف بع�ض البلدان ،مثل املك�سيك وجنوب
�أفريقيا ،من � 10إىل  70باملئة.
و�أفاد تقرير ملنظمة ال�سالم الأخ�ضر (غرينبي�س) املعنية بحماية
البيئة يف �أواخر ال�سنة املا�ضية� ،أن كوكا كوال وبيب�سي ت�شاركان
يف زيادة تلوث البال�ستيك حول العامل ،الذي يعتربه �أن�صار البيئة
�أخطر �أنواع التلوث ،ويعود ذلك لأن املواد البال�ستيكية قد ت�ستغرق
قرونا حتى تتحلل ،ورمبا ال تتحلل لكي تندمج يف الأر�ض مثل بقية
املواد الع�ضوية كبقايا اخل�ضروات والفواكه.

دولة نتج عنها �إح�صاء وفرز � 187ألف قطعة خملفات بال�ستيكية،
وكان الهدف من ذلك هو معرفة مدى م�ساهمة ال�شركات الكبرية يف
م�شكلة التلوث .وذكر التقرير ،الذي �أعدته

منظمة ال�سالم الأخ�ضر املعنية ب�ش�ؤون البيئة بالتعاون مع حركة
وتعترب البحار واملحيطات التي تغطي  71باملئة من م�ساحة الأر�ض حترر من البال�ستيك � ،أن ما معدل حمولة �شاحنة �ضخمة من
املناطق الأكرث عر�ضة خلطر هذا التلوث� ،إذ �أن �أغلب كميات خملفات البال�ستيك تلقى يف مياه املحيطات كل دقيقة.
النفايات ينتهي بها املطاف يف املياه ،وتكد�سها املتزايد يعني املزيد و�أ�ضافت املنظمة �أن كوكا كوال� ،أكرب منتج للم�شروبات الغازية يف
من الأخطار على البيئة والإن�سان.
العامل ،هي �أي�ضا �أكرب منتج للمخلفات ،و�أن خملفات بال�ستيكية
وقالت املنظمة �إنها نظمت مع حركة بريك فري فروم بال�ستيك  ،حتمل �شعار ال�شركة وجدت يف  40دولة من هذه الدول.
�أو حترر من البال�ستيك 239 ،عملية تنظيف من البال�ستيك يف 42
امل�صدر � :صحيفة العرب
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�أمرية الفن

�أ�سمهان
الأمرية والفنانة تهم�س لنا
بذكرياتها من ق�صر عرى
عامر ف�ؤاد عامر
نوع خمتلف ،ح ّلت عليه �إحدى �أهم جنمات
خا�صة؛ و�أنت تر�صد عن ٍ
تنتابك م�شاع ُر ّ
كثب ق�صر ًا من ٍ
الغناء يف العامل العربي �أمري ًة و�ضيفة مل ّد ٍة لي�ست بالقليلة من م�سرية حياتها الق�صرية ،ال ومن امل�ؤكد
�أن �إح�سا�س ًا بال�شرود والت�أمل يف�ضيان بك لإطالق العنان للخيال ،ماذا كانت ت�صنع �أ�سمهان لنف�سها
ق�صر �ش ّيده معماريو �آل �شويري اللبنانيون على م�ساحة ع�شرة �آالف مرت مر ّبع يف جنوب
يف م�ساحة ٍ
غرب حمافظة ال�سويداء يف �سوريا؟! هل جتل�س تراقب حركة احلياة يف الق�صر؟ �أم ت�شغل نف�سها
مبهام الأمرية التي ال ميكن �أن تنتهي؟ �أم تبعث لآمالها نحو م�صر وحلمها يف �أن تكون الأكرث �أناق ًة
على م�سرح الغناء �آنذاك؟
ال يحمل الق�صر يف جنباته املتعددة املتكاثرة �إال لون البازلت القامت واجل ّدي والعميق ،لكن قاع ًة
ال�شرقي بقع ًة من اللون الأبي�ض ،وعندما تقرتب من هذه
وحيد ًة فيه احت�ضنت وبالقرب من �شباكها
ّ
البقعة الرخامية الناعمة� ،ستتلم�س �أن لأ�سمهان عالق ًة بها ب�صور ٍة مبا�شرة ،فقد ا�ستقدمت من
دم�شق عدد ًا من �ألواح الرخام ،لهند�سة بحر ٍة ترتقرق �أنغام �صوت املاء العذب فيها �أثناء �سكون
الطبيعة ،التي ت�سبغ جغرافية املكان �أ�سا�س ًا ،فتجعله نق ّي ًا كما ولدته الطبيعة الأم.
عند هذه البحرة ال�صغرية ال بد و�أنها جل�ست كثري ًا تت�أمل حركة املياه فيها ،وعلى ال�شبابيك الكبرية
املتطاولة يف هذه القاعة الف�سيحة ال بد و�أنها كانت ت�سرح بالأفكار امله ّمة واخليال اجلامح والتع ّلق
بحلمها يف الغناء ،فهل �أن�شدت هنا؟ وماذا �أن�شدت؟ �أ�سئلة كثرية تخطر للزائر وهو يتنقل بني جنبات
هذه القاعة ،فكيف يف جنبات الق�صر الكبري! الذي ي�صفه دار�سي العمارة اليوم ب�أنه الق�صر الوحيد
يف �سوريا الذي ميتاز ب�ضخامة ،ال مثيل لها بتوافر �أربعمائة قنطرة حجرية ما تزال قائمة كما
هي ،وم�شغولة بطريقة �ساحرة ت�شري �إىل رغبتها يف البقاء �أكرث ،وباكتنازها على الأ�سرار املُخب�أة
لزمان قادم ،ناهيك عن الأدراج ،والأبنية ،وامل�ساحات املر�صوفة باحلجارة املتنا�سقة ،والأ�سقف
ٍ
�ساعات حتى ُي ّلم
املن�سوجة بعناية ،وغريها من الأبنية التي ت�ؤلف ق�صر ًا يحتاج املرء �إىل ثالث ِة
ٍ
بزواياه جميعها.
تذكر الوثائق �أن الأمرية �أ�سمهان والأمري ح�سن الأطر�ش تزوجا يف �صيف العام  1934وبقيا كزوجني
يقول حفيد ح�سن الأطر�ش ،الذي ينال نف�س اال�سم عن جده زوج الراحلة �أ�سمهان ،يقول" :اعتلت �إىل العام  1941لتختم فرتة مه ّمة من حياتها قبل العودة �إىل م�صر ومتابعة حياتها الفن ّية ،ما بني
�أ�سمهان �صهوة جوادها يف يوم من الأ ّيام ،وذهبت باجتاه نبع قرية عرى املعروف يف املنطقة ،وهو الغناء ،واحلفالت ،وطرق عامل ال�سينما يف فيلمي انت�صار ال�شباب وغرام وانتقام� ،إذ لقيت حتفها
ٍ
حادث �أليم قبل �أن تنهي م�شاهدها الأخرية يف الفيلم الثاين ،وذلك يف الرابع ع�شر من متوز
والحظت �أن النا�س عرب ٍ
ً
نبع الغ�سا�سنة املعروف تاريخ ّيا ،والذي يبعد �أكرث من خم�سة كيلو مرت من القرية،
ْ
تقطع ك ّل هذه امل�سافة لتملأ جرارها وقربها �إ ّما م�شي ًا على الأقدام �أو على الدواب ،فقررت �أن متد  ،1944فكانت رحلة حياة مكتنزة بالأ�سرار ومكثفة بالأحداث ما بني الفن ّية ،وال�سيا�س ّية ،والتنقالت،
جانب منها ،وهو �إحدى الق�صور التي قطنتها
�أنابيب املياه من النبع �إىل حيث يقطن النا�س يف قريتهم ،وكان ذلك ،و�إىل اليوم يعرتف ال�س ّكان ب�أن وال�سفر ،والتجارب الغن ّية� ،أحببنا �أن نلقي ال�ضوء على ٍ
لأ�سمهان ف�ضل يف متديدات املياه من النبع ،ف�أ�سمهان كانت اجتماع ّية وقريبة من النا�س ومحُ ّبة" .م ّد ًة من الزمن ،ليكون حكاية من �ألف ليلة وليلة ،وبطريقة الفنانة الفاتنة �أ�سمهان الأطر�ش.
ماذا يقول �أي�ض ًا �سكان ق�صر عرى احلاليني  -وهم من ذويها و�أقاربها  -عن �أ�سمهان؟ املزيد من
احلكايات والروايات اجلميلة ،التي جتمع �أ�سمهان بزوجها الأمري ح�سن لأطر�ش وافتتانه بها ،وعن
ا�ستقدامهما مهند�س ًا زراع ّي ًا لزراعة الب�ستان بالأ�شجار التي تنا�سب املنطقة ،وعن �أوالد �أ�سمهان
وح�سن الثالثة ،وقد بقي منهم كاميليا فقط ،وعن مل�سات �أ�سمهان يف الق�صر ،و�أين �سكنت ،وعن
الفرتات التي ق�ضتها يف ق�صر عرى ،والتي �أم�ضتها يف ق�صر مدينة ال�سويداء ،واالنتقال ما بني
الق�صرين ،و�سفرها �إىل م�صر ،والوالدة هناك ،واملزيد املزيد من الذكريات التي يعلمها �أهل املكان،
و�أقربا�ؤها ،والتي يحفل بها الق�صر من ذكرى احلياة فيه.

�أزياء
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Producers Guild Awards

�شهدت �إطالالت النجمات خالل حفل توزيع جوائز Producers
 Guild Awardsهذا العام العدديد من الف�ساتني الفاخرة

وال�صيحات امللفتة يف عامل املو�ضة .فال ميكن �إال �أن نتوقف عند
ذوق كل جنمة اختارت اللون املنا�سب لب�شرتها ،والت�صميم ال�ساحر
الذي جعلها يف غاية الأناقة.

بالقما�ش املخملي ال�ساحر مع الأكمام الطويلة والق�صة الناعمة
من توقيع دار لوي�س فويتون  .Louis Vuittonبدورها ت�ألقت
النجمة �إميي �آدمز  AMY ADAMSبف�ستان �أ�سود طويل مع
�أكمام املو�سلني ال�شفافة الراقية ،اىل جانب ق�صة الكتف الواحد
بكثري من التم ّيز� .أما ف�ستان ال�سهرة الفاخر الذي ارتدته Kate
 Beckinsaleبجر�أة مع ق�صة ال�صدر املك�شوفة ،فكان مميز ًا يف
هذا احلفل ،مع التطريز والطبعات الناعمة من الأ�سفل.

من توقيع دار  J.Mendelبكثري من التم ّيز .ومن الإطالالت
ال�ساحرة ت�ألق اجلميلة  Linda Cardelliniبف�ستان �سهرة
مزخرف وحيوي مع طبعات الأزهار البي�ضاء من دار Georges
 ،Chakraاىل جانب طبقات التول املتع ّددة واملن�سدلة من الأ�سفل.
�أما اجلميلة  Jordana Brewsterفلم تتخلى عن اللون الأ�سود
وارتدت ف�ستان �سهرة طويل من توقيع دار .Oscar de la Renta
وال ميكن �إال �أن نثني على �سحر ف�ستان ال�سهرة الأ�سود مع الدانتيل
وطبعات الورود امللونة الذي اختارته  Alison Brieمن دار

تابعي معنا �إطالالت النجمات الأخرية من خالل متايلهن ب�أجدد
الت�صاميم خالل حفل جوائز ،Producers Guild Awards
واختاري الت�صميم الأجمل والأكرث متيز ًا.
• ف�ساتني �سهرة براقة
بدورها مل تتخلى اجلميلة  Constance Wuعن الف�ستان الذهبي .Brock Collection
• ف�ساتني �سهرة فاخرة
ارتدت اجلميلة اميا �ستون  Emma Stoneف�ستان ًا �أ�صفر طويل الرباق وامل�ستقيم باللون الذهبي مع الطبعات الربونزية .فاختارته

امل�صدر  :جملة هي

�أبرز الطرق لتنظيم حفالت زفاف م�صغرة ب�شكل اقت�صادي
لي�س �شرطا �أن يتكبد العرو�سان الكثري من امل�صاريف من �أجل احل�صول على حفل زفاف مميز و�أنيق،
بل �إن الكثري من التجارب �أثبتت ف�شل بعد احلفالت رغم البزخ ال�سخي عليها ،فيما ا�ستطاعت حفالت
�صغرية �أن تنجح يف متيزها وفخامتها وجمالها.
هذا النجاح يعتمد على ُح�سن التخطيط عزيزتي العرو�س ،فال تتذمري �إذا كانت ميزانيتكما كعرو�سني
ال ت�سمح لكما ب�إقامة حفل زفاف كبري ومو�سع بل اكتفوا باحلفل املُ�ص ّغر الذي يجمع الأقرباء والأ�صدقاء
و�سط �أجواء خا�صة حتققني خاللها كل ما حلمت به ب�ش�أن ليلة العمر.
فما هي �أبرز الطرق لتنظيم حفالت زفاف م�صغرة ب�شكل اقت�صادي؟
 امتنعي عن �إح�ضار الزفة �إىل املنزل ،واكتفي بها يف �صالة الزفاف لأن وجودها يف احلفل �أف�ضل. حددي عدد الأ�شخا�ص املدعوين �إىل حفل الزفاف بالئحة ت�ضم املقربني منكما فقط ،وتقا�سميبالت�ساوي عدد ال�ضيوف مع عري�سك.
 ال تبحثي عن ال�صاالت امل�شهورة التي تكبدك مبالغ كبرية ب�ش�أن احلفل ،بل ميكن للكثري من ال�صاالتالعادية �أن تفوق امل�شهورة �أناقة وجما ًال.
 اختاري موعد عر�سك خارج مو�سم الأفراح ،لتكون كل التكاليف �أقل مبا فيها ثمن ايجار ال�صالة اختاري بني قوائم الطعام التي يقدمها لك الفندق ،القائمة الأقل �سعر ًا ،خ�صو�صا �أن الفروقات يف والزينة والديكور وحتى الورود.القوائم ال ت�شمل يف اغلب االحيان الطبق الأ�سا�سي �إمنا املقبالت وما �شابه.
 وبالن�سبة �إىل �إطاللتك ف�إنك �ستجدين الكثري من اخليارات الختيار ف�ستان الزفاف واحلذاء الأبي�ض ال تلج�أي �إىل الزينة املُكلفة والفاخرة لديكور احلفل ،بل ميكنك احل�صول على زينة �أنيقة و ُملفتة والإك�س�سوارات .وبع�ضها يكون رائعا رغم توا�ضع �سعرها فال تخ�شي اختيارها طاملا �أنها تلبي ذوقك.وب�أ�سعار مقبولة.
كانت هذه �أبرز طرق تنظيم حفالت زفاف م�صغرة ب�شكل اقت�صادي للعرو�س التي ال ت�سمح لها ميزانيتها
 ال ت�صريف الكثري من املال على بطاقة الدعوة بل اختاريها ب�سيطة وناعمة ،ووفري الأموال لنواحي �إقامة حفل زفاف �ضخم.�أخرى يف احلفل.

امل�صدر  :جملة هي
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�صحة

ال�سمك الأبي�ض الفيليه امل�ستورد هو خم�ص�ص
لقتل الب�شر العربي
�شكر خا�ص للمحامي الأردين طارق �أبو الراغب الذي ك�شف احلقيقة
حقائق �صادمة

درا���س��ة تفيد ب ��أن
الفلفل الأ�سود فعال
يف عالج ال�سرطان..
ت�������ع�������ريف ع���ل���ى
تفا�صيلها
يعد الفلفل الأ�سود نوع من �أ�شهر البهارات عامليا ،و�أكدت عدد
من الدرا�سات �أنه من البهارات املفيدة لل�صحة ،فهو يقي
ويعالج عدد من الأمرا�ض ،و�آخرها ال�سرطان كما جاء يف
الدرا�سة التالية.
الفلفل الأ�سود وعالقته بال�سرطان:
ك�شفت �أبحاث �أجرتها جامعة �أمريكية م�ؤخر ًا� ،أن جرام ًا
واحد ًا من الفلفل الأ�سود ،يق�ضي على املواد الكيميائية امل�سببة
لل�سرطان ،والتي تت�شكل عندما تتفحم اللحوم �أو يتم طهيها
بدرجات حرارة عالية.
تفا�صيل الدرا�سة:
وجدت جمموع ًة من الباحثني يف جامعة والية كان�سا�س ،وجدت
�أن خلط جرام واحد من الفلفل الأ�سود مع مائة جرام من
اللحم البقري املفروم؛ يكاد يق�ضي متام ًا على تكوين املواد
امل�سببة لل�سرطان �أثناء الطهي.
ويف حني ُيعترب هذا املقدار من الفلفل الأ�سود الذع ًا للغاية
بالن�سبة للبع�ض؛ يقول م�ؤلف الدرا�سة� :إن خلط الفلفل مع
الزعرت و�إكليل اجلبل والأع�شاب الأخرى بنف�س الن�سبة،
و�إ�ضافتها �إىل اللحم ،ميكن �أن يوفر نف�س الفوائد املتعلقة
بخف�ض ن�سبة املواد امل�سرطنة.
فوائد الفلفل الأ�سود:
والفلفل ميكن �أن ي�ساعد �أي�ض ًا على اله�ضم ،وكذلك يحفز
�إفراز الإنزميات الها�ضمة التي ت�ساعد على ال�شعور بال�شبع
بعد تناول الوجبة ،كما يقول كيث �سينغليتاري الأ�ستاذ
الفخري للتغذية يف جامعة �إلينوي الذي كتب ملحة عامة عن
البحوث على الفلفل الأ�سود.
وكذلك ت�ساعد مواد رئي�سية تدخل يف تركيبة الفلفل الأ�سود،
على تعزيز امت�صا�ص بع�ض العنا�صر الغذائية امل�ضادة
لاللتهابات والأك�سدة ،و�أخرى ت�ساهم يف التقليل من خماطر
�إ�صابة ال�شخ�ص با�ضطرابات الدماغ و�أمرا�ض القلب وال�سكري
من النوع الثاين.
امل�صدر :هي

ما ال يعرفه الكثريون �أن الأ�سماك املجمدة واملوجودة بكرثة يف
�أ�سواقنا مت منعها م�ؤخرا من قبل �أغلب الدول العربية بعد ظهور
املحامي الأردين طارق �أبو الراغب الذي فجر حتقيق ًا ا�ستق�صائيا
مدعما بالوثائق واحلقائق �أثبت �أن جميع �أ�سماك الفيلية ،والأ�سماك
مقطوعة الر�أ�س امل�ستورد من دول كـ :الأرجنتني ،والربازيل،
وال�صني ،وفيتنام يرتبى يف جمارير ومكبات للنفايات ال�صلبة،
وم�سرطن ،وغري �صالح لال�ستهالك الآدمي.
كان لهذا الأمر ت�أثري قوي بحيث قامت الأردن مبنع ا�سترياد �أ�سماك
الفيلية و�أ�سماك البا�سا مقطوعة الر�أ�س واملعروفة لدينا با�سم
"البكالي" متام ًا ،و�أتلفت ال�سلطات اللبنانيةِ ،تباع ًا� 60 ،شاحنة
قبل �ستة �أ�شهر من الآن ،وتلتها دول اخلليج يف املنع.
بداية الق�صة
با�ستخدام مبادة ت�سمى (مالكايت جرين) ،مو�ضحا �أن هذه املادة
بداية الق�صة مع املحامي الأردين طارق �أبو الراغب ،كما رواها ممنوعة عامليا ،لأنها �سبب رئي�س لل�سرطان.
لـ"الر�أي"" :منذ �أكرث من عام و�أنا �أبحث يف ملف الغذاء والدواء مع
املخت�صني ل�صالح برنامج حملي كنت �أقدمه يف الأردن ،يتحدث عن وقال �أبو الراغب" :فح�صت هذا ال�سمك على نفقتي اخلا�صة
�أ�سباب انت�شار كثري من الأمرا�ض امل�ستع�صية ،واخلبيثة ،و�أمرا�ض فكانت النتيجة �أنه م�سرطن بن�سب م�سممة وعالية جدا� ،أما بالن�سبة
ال�ضعف اجلن�سي" ،مكمال" :هالني كيف �أن الن�سب تفوق الـ  %80لل�سمك مقطوع الر�أ�س يتم ا�سترياده من الأرجنتني ذات ال�شواطئ
ب�سبب الغذاء الفا�سد يف الوطن العربي ،هذا الأمر دفعني للبحث امللوثة وتقوم احلكومة هناك بدفع مال للتجار لتنظيف ال�شواطئ
لأكت�شف �أن العرب يقتلون يوميا بالغذاء �أكرث من احلروب ،وكان من وجوده لكن التجار االنتهازين ي�أخذوه ليباع للدول العربية غري
الغذاء امل�ستورد هو ال�سبب يف انت�شار ال�سرطان ،ونق�ص فيتامني مكرتثني بالأثر ال�سلبي له".
ب ،12وه�شا�شة العظام وغريها من �أمرا�ض الع�صر".
خطورة هذا الأمر دفعت احلكومة الأردنية ملنعه متاما ،كما و�سارت
�أكد �أبو الراغب �أنه من خالل بحثه وتق�صيه ميدانيا اكت�شف وجود لبنان ،وباقي الدول على ذات اخلطى ،و�أبو الراغب م�صر على
ما ي�سمى ب�سوق قمامة عاملي يبيع للعرب ،فقط ،من اخلليج �إىل �أن الأمر ما هو �إال ا�ستهداف ممنهج للمواطن العربي ،مت�سائال:
املحيط ،و�أن املوردين هم ذاتهم لكل البلدان العربية ،الفتا النظر "كيف متنع �إ�سرائيل ا�ستخدام مادة البب�سني يف البيب�سي وت�سمح لنا
�إىل �أنه وجد �أن �أ�سماك الفيلية تُربى يف �أكرث �أنهار العامل قذارة ،با�ستريادها وا�ستخدامها...
حيث �أن النهر املذكور يعترب مكب ملخلفات امل�صانع ،وخملفات ح�سبي اهلل ونعم الوكيل على من ﻻيخافون اهلل فينا وي�ستوردون لنا
الب�شر الع�ضوية.
املوت والعذاب وين وزارة التجارة و�إدارة حماية امل�ستهلك ووزارة
وي�صف �أبو الراغب هذا ال�سمك قبل تق�شريه ب�أنه كالـقمامة وحتى ال�صحة والبيئة ياجماعة
يتم ت�صديره يقوم املوردون بتنظيفه وتبيي�ض حلمه داخل فيتنام

تعريف على فوائد
بذور ال�شيا
تعد بذور ال�شيا �ضمن قائمة اف�ضل االطعمة التي اثبتت الدرا�سات
واالبحاث احلديثة ،اهميتها الق�صوى للج�سم والفوائد ال�صحية التي
نح�صل عليها جراء ادخال هذا العن�صر يف نظامنا الغذائي اليومي.
وبذور ال�شيا هي بذور �سوداء �صغرية لنبتة تدعى الق�صعني الإ�سباين
ويعود �أ�صلها المريكا اجلنوبية ،وكانت غذاء مهما لقبيلتي املايا
والآزتيك .وقد ا�ستخدم �شعب املايا كلمة ال�شيا للتعبري عن القوة.
وعلى الرغم من اعتبارها غذاء �أ�سا�سي ًا يف التاريخ القدمي� ،إال �أنها
ا�شتهرت ب�شكل كبري يف الآونة الأخرية فقط� ،إذ �أ�صبحت تعد واحد ًة
من �أكرث الأطعمة ال�صحية يف العامل ،ملا حتتويه من عنا�صر غذائية
مه ّمة ل�صحة اجل�سم والدماغ.

يعرفنا اخلرباء يف �شركة "انديا جيت" على ابرز  4فوائد لهذا الغذاء
الفائق الذي يحتوي على الربوتني ،ومعادن الألياف مثل الفو�سفور
والبوتا�سيوم ،وكذلك العنا�صر النادرة مثل املنغنيز وال�سيلينيوم.

وتعترب بذور ال�شيا من احلبوب الكاملة ،كما انها ال حتتوي على

امل�صدر :جملة هي

اجللوتني ،وهي تزرع ع�ضوي ًا يف معظم االحيان وال يتم التعديل
عليها وراثيا.

منوعات
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الكلمات املتقاطعة

1

1

�إعداد حممد احلاج عبداهلل
�أفقي
� -1شاعر �سوري
 -2من الطيور� .شجر �شائك له ثمر �أحمر لذيذ
 -3مت�شابهان .ال تد ِّل�سا مبعرثة
�سيء
 -4بني اثننيّ .
 -5من الزهور .يبا�شر بالعمل
 -6من�سوب لعا�صمة �أوروبية�ص
 -7مطربة عربية راحلة
 -8عهود .من الأبراج
 -9لبا�س .رمى باحلجر معكو�سة
 -10اال�سم الأول مل�ؤلف معجم البلدان� .أذى

عمودي
 -1ممثل �سوري ( كانت له ت�صريحات مثرية للجدل يف
الآونة الأخرية )
 -2اال�سم الثاين لرئي�س عربي خملوع� .أ�ص ّلي معكو�سة
 -3قليل اخلربة معكو�سة .املكان املرتفع املخ�ص�ص للدرا�سة
والتالقي
� -4سدوا الإناء (مبعرثة)
 -5للذم .عندي (معكو�سة)
 -6وقع
 -7كلمتان (من �آلهة الفراعنة+ن�صف ترق�ص) .ي�شري
 -8يدعو .يهد
 -9مطربة عربية راحلة
 -10و�صف للعمل ال�ضائع بال جدوى

2

3

4

5

6

7

8

10 9

2
3
4
5
6
7
8
9

10

الإ�صابة باجلفاف
ت�سبب الدوخة بعد
تناول ال�سكريات
امل�صدر  :جملة هي

ا�سباب الدوخة عند تناول ال�سكريات ،مو�ضوع يعاين منه
البع�ض وال يجدون له تف�سريا خا�صة من قبل اال�شخا�ص
الذين ال يعانون من مر�ض ال�سكري.
ويبدو ان الدوخة وال�صداع اللذين ي�شعر بهما البع�ض بعد
االنتهاء من تناول ال�سكريات خ�صو�صا يف احللوى قد يكون لها
ا�سباب فيزيولوجية تتمثل باجلفاف ح�سبما اكت�شف العلماء.
ا�سباب الدوخة عند تناول ال�سكريات بخالف املعتقد
ال�سائد من ان تناول ال�سكريات ميكن ان يزيد الوزن وبالتايل فان
الدوخة وال�صداع بعد تناولها عائد لل�شعور بالذنب وهو ما ينفيه
العلماء ،فانهم تو�صلوا اىل ر�ؤية اكرث منطقية من هذا التف�سري.
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مقاالت

املو�سيقار
العبقري الأمري
فريد الأطر�ش
بقلم الباحثة املهند�سة :هال ق�صق�ص
يف الذكرى الـ 44على رحيل حبيب العمر الأيقونة ال�سورية وملك العود العربية ،و�أول من �أدخل املو�سيقا الطويلة �إىل مو�سيقانا متج�سدة يف
بال منازع املو�سيقار العبقري الأمري فريد الأطر�ش .مل يكن �أمري ًا يف �أغنية حبيب العمر و�أول من �أدخل الألوان الغنائية الغربية كالرومبا
ن�سبه فقط بل كان �أمري ًا بفنه و�أخالقه وتوا�ضعه و�إن�سانيته.
وال�سامبا والفال�س .هوالفنان العربي الوحيد امل�سجل يف قائمة
الفنان العربي الوحيد احلائز على (و�سام اخللود الفرن�سي) الو�سام الفنانني اخلالدين (املو�سوعة الفرن�سية االن�سيكلو بيدي).
الذي ح�صل عليه ثالثة �أ�شخا�ص يف العامل هم بيتهوفن و�شوبان كان �أول من �أدخل الآالت املو�سيقية الغربية كالأورج واجليتار
وفريد الأطر�ش .وحائز على جائزة �أعظم عازف عود يف العامل من والكالرنيت �إىل املو�سيقا العربية .وهو املطرب العربي الوحيد فريد الأطر�ش غ ّنى ف�أبدع و ّ
حلن ف�أمتع ،وتُطرب له املاليني وتن�شد
تركيا عام 1962م .هو �أول من ا�ستخدم فن الأوبريت يف ال�سينما الذي غنيت �أحلانه من قبل املطربني الغربيني ومنهم داليدا� ،إليه الآذان..

�أنريكوما�سيا�س ،ما�سي ،الثالثي االمريكي تريو منها �أغاين
(ياجميل ياجميل ،يازهرة يف خيايل ،وياك� ،إياك من حبي) .عند
خرب وفاته قطع التلفزيون الإنكليزي براجمه ليعلن خرب رحيله وقدم
برناجم ًا فوري ًا عنه ملدة ن�صف �ساعة �ضم حديث ًا م�صور ًا معه وبع�ض ًا
من �أعماله التي ارتقت �إىل العاملية.

عندما �أرى امل�شعوذ مايك فغايل و�أمثاله �أ�صبحوا الوجه الثقايف للبلد يف العام اجلديد� ،أت�أكد متام ًا ب�أن البلد لن
ترى اخلري بعد اليوم .معظم املتنب�ؤون يتكلمون يف موا�ضيع تتعلق باقت�صاد البلد و�سيا�سته و�سعر الدوالر والكهرباء
واملذيع يتكلم معه وك�أنه يتكلم مع نبي �أو ويل من �أولياء اهلل ،وهو يب�شر بزيادة الرواتب وعودة الأمان �إىل �سوريا!
�أال يوجد خجل من تعاطي �أمور الأبراج والتكلم بلهجة الثقة هذه التي يتكلم بها ه�ؤالء؟
كيف ميكن �أن ين�ش�أ هذا اجليل البائ�س �أ�ص ًال ب�سبب احلرب وهو ي�سمع ويرى ه�ؤالء امل�شعوذين ...ما الذي �أتى
به�ؤالء املنجمني �إىل الف�ضائيات العربية؟ا ملاذا ال يذهبون �إىل الف�ضائيات الأوروبية؟ �إىل �أولئك الذين يتكلمون
عن امل�ؤامرات التي حتاك �ضدنا �أال ترون �أن �أكرب م�ؤامرة هي تلك التي تزرع يف �أذهاننا حب قراءة الغيب ومعرفة
الطالع وقراءة الكف وقراءة الفنجان هل �سيتحول الإعالم �إىل خادم �أمني لبث كل ماهو كفيل بتقهقر العقل؟ �أال
يكفي تقهقر الذوق العام يف الفن بجميع ا�شكاله وخا�صة الفن الت�شكيلي؟ �أال يكفي تقهقر الأخالق والقيم؟
يف دول �أخرى يتكلمون عن �آخر املنجزات العلمية والتكنولوجيا و�آخر االبحاث لالدوية املفيدة و�آخر الدرا�سات
التي تتعلق بالوقاية من االمرا�ض وحماولة املد بعمر االن�سان والعناية بالأطفال وامل�سنني ،وهنا االن على قناة
�سره)!
�سما هناك �آالف العيون والآذان تنتظر تقرير م�صريها من مايك فغايل (قد�س اهلل ّ
بقلم الباحثة املهند�سة هال ق�صق�ص

�أول �سرية عربية
خطها م�سلم �أمريكي

من هو وماذا كتب؟

و�ضعت مكتبة الكونغر�س عدد ًا من الوثائق املتعلقة ب�أوائل ووفق ًا ملكتبة الكونغر�س ،ف�إن هذه ال�سرية هي الوحيدة
امل�سلمني الأمريكيني على الإنرتنت ،وقد كتبت باللغة املعروفة �إىل الآن لواحد من امل�سلمني الذين عانوا مرارة
العربية لتحكي عن ق�صة من�سية من التاريخ الأمريكي العبودية بالواليات املتحدة ،واملكتوبة باللغة العربية.
وحكايات امل�سلمني يف "بالد العم ال�سام".
وكتبت ال�سرية بخط الرجل نف�سه ،وتكمن �أ�صالتها يف

و�أتاحت املكتبة الأمريكية امل�شهورة على م�ستوى العامل ،كونها مل تخ�ضع للتحرير من قبل �سيده كما ح�صل مع ِ�س رَي
على الإنرتنت ،الوثيقة الوحيدة املكتوبة باللغة العربية �أخرى �أعيدت كتابتها باللغة الإجنليزية ،ما يجعلها �أكرث
لواحد من العبيد امل�سلمني الذين و�صلوا مبكر ًا �إىل م�صداقية و�صراحة.
هناك.
ما وراء الوثيقة

حكاية عمر بن �سعيد
تقول ماري جني ديب ،رئي�سة �شعبة �إفريقيا وال�شرق
حتكي الوثيقة ق�صة "عمر بن �سعيد" الذي و�صل �إىل الأو�سط ،مبكتبة الكونغر�س" :هذه الوثيقة تك�شف
ال�ضفة الثانية من املحيط الأطل�سي ،بعدما مت �أ�سره يف �أن العديد من العبيد الذين مت جلبهم من �إفريقيا كانوا
غرب �إفريقيا ونقل �إىل الواليات املتحدة �ضمن الرقيق يتبعون الإ�سالم ،ومثل هذه الوثائق تتعار�ض مع افرتا�ضات
�سابقة حول احلياة الثقافية واالجتماعية الإفريقية".
الأفارقة عام 1831م.
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ن�������س���اء ال���ق������ص���ور
���ر ال��ع��� �ص��ور
ع��ل��ى م� ّ

زنوبيا

ملكة ملكات امل�شرق
عندما زرتُ تدم َر عرو�س ال�صحراء يف رحل ٍة مدر�س ّية ،يف مرحلة
ل�سماء ،وقد
طفولتي االبتدائية� .أتذك ُر كيف ُف ِتحت عيوننا م�شرئبة ّ
وقفنا بجانب معلمينا �صاغري الأفواه �أمام عظمة هذه الآثار والأوابد
املذهلة .كانت زنوبيا يف ر�ؤو�سنا ال�صغرية حتلق �أمرية عظيمة جميلة.
مت ّر ع�شرات ال�سنني ونن�شغل ب�أحداث احلياة وحكايا الواقع لأ�شاهد
التدمري العظيم وقد تعطر بدماء بع�ض الأبرياء
يوم ًا هذا امل�سرح
ّ
و�أنّ ما ي�سمى وحو�ش الب�شرية بد�أت بتدمري وتخريب هذه اللوحات
املده�شة وهذه الكنوز التاريخ ّية وهي التي تغلبت على الزمن فجاءت
�شياطني الأر�ض لتدمريها وحمو ذاكرتنا وقتل تاريخنا العريق .من
حتدت روما �أيقظتها �أ�صوات مطارقهم و�أ�سلحتهم الفتاكة ورائحة
دماء الأبرياء نه�ضت زنوبيا لرت�سل للعامل ر�سال ًة تخربهم �أن
�أحفادها لن يخذلوها �أبد ًا �ستعود تدمر طفلة ال�صحراء الغافية يف
�أح�ضان والدتها ع�شتار .بخوذتها املعدنية على ظهر فر�سها تتجول
بني �أعمدة املدينة املنهارة دمعتان �سقطت من عينيها اللتني حتمالن
�سواد الليل� .أحالمها منك�سرة ب�أن تكون �إمرباطورة روما ولك ّنها
تثق �أ ّنها هزمت روما والزالت الأجيال تعتربها ن�شيد الدهر الأزيل
وبانية روائع الأجداد يف فن العمارة .تلفتت حولها �أين معبد ال�شم�س
العظيم؟ و�أين عربتها الذهبية؟ و�أين جي�شها العظيم الذي بلغ
�سبعني �ألف مقاتل خا�ضت معهم وبرفقتهم �أعظم احلروب مرتدية
َ
لت�صل �إىل م�ص َر و�شواطئ
زي الفر�سان برفقة قائد جي�شها َزبدة
يهم�س لها �أنّ جدتها كليوباترا تفتخ ُر بها،
الب�سفور وهو النيل العظيم ُ
وكم كانت حتم ُل من �أحالم جدتها وقد تفوقت عليها يف اجلمال وقوة
ال�شخ�ص ّية واحلكمة وهي املثقفة التي تتقن عدة لغات ،املولعة بدرا�سة
العر�ش �أمثال لوجنني.
التاريخ والفل�سفة وقد قربت الفال�سفة من
ِ
�س�ألت عن �سنة والدتها النعلم بالتحديد �سنة والدتها

ال نعلم بالتحديد متي ولدت زنوبيا ملكة تدمر العظيمة ولو قيل �أنها كرومو�سوم اك�س واحد فقط...
تولت احلكم (267م) كما �أن ا�سمها احلقيقي و�أ�صلها مو�ضع خالف ثمة ت�سا�ؤل �آخر ملاذا تتفوق املر�أة دوما يف حتمل املهام املتعددة
بني الدرا�سات العربية ونظرياتها الأجنبية فقد زعمت امل�صادر مقارنة بالرجل ؟لقد ك�شفت درا�سة ن�شرتها جملة رويال �سو�سايتي
العربية �أن ا�سمها الزباء بنت عمرو بن الدرب بن ح�سان بن اذينة عن الهرمونات اجلن�سية هي الأعلى يف الن�ساء عن الرجال كما �أنّ
بن ال�سميدع ال�سميعة وبع�ض امل�صادر العربية ذكرتها با�سم زينب الأ�سرتوجني الهرمون الأنثوي له ت�أثري على الدماغ معززا ال�سيطرة
و�أن الزباء ما هو �إال لقب ي�شري �إىل اجلربوت والقوة ف�إنّ بع�ض الإدراكية ومينع اال�ستجابات غري ال�سلمية.
الدرا�سات الغربية تنكر الأ�صل البدوي لزنوبيا وتذهب ايل �أنها
نعود �إىل زنوبيا و�إدارتها الفريدة ململكة تدمر والتي �شهدت ن�شاطا
�سليلة �أ�سرة ذات ثقافة هيلينية و�أن والدها يدعى انطيوكو�س وهو
اقت�صاديا مزدهرا بحكم املوقع الفريد ململكتها و�سط �سورية بني
ا�سم يوناين يوحي ب�أ�صلها الغري عربي كان قائد الفر�سان...
وادي الفرات والبحر املتو�سط كما كان لديها جي�شا مدربا �ساعدها
اال �أن املجمع عليه بكافة امل�صادر �أنها كانت زوجة �أذينة حاكم على التمدد خارج حدود �سورية م�ستغله اال�ضطرابات ال�سيا�سية
تدمر �إحدى مدن االمرباطورية الرومانية والذي خا�ض حروبا داخل روما ف�أنف�صلت مبملكتها عن روما ا�ستقالال غري معلن وجنحت
�ضرو�س ًا مع الفر�س وعند اغتيال زوجها �أذينة على يد املتمردين يف ال�سيطرة على م�صر ولكن مع تويل اورليانو�س حكم روما عادت
من جي�شه .قررت �أن ت�ستكمل رحلة زوجها يف توطيد دعائم و�أركان روما �إىل قوتها وبدا له �أن اخ�ضاع مملكة زنوبيا البد و�أن تكون يف
مملكته الواقعة يف �سورية ف�صارت الو�صية على حكم ابنها ال�صبي مقدمة �أولوياته فخا�ض �ضدها ثالثة حروب �أحلقت الهزمية بها،
بعد وفاة والده وامل�س�ؤولة عن تن�شئته...هذا يقودنا �إىل ت�سا�ؤل مهم و �سيناريو النهاية لزنوبيا من الأمور املحرية مع ال�صمت املطبق
بالتاريخ..ملاذا تكون الأم الو�صية على حكم �أبنائها امللهمه لهم دوما للآثار املكت�شفة لفرتتها والتي ال تبوح بنهاية ملكة عظيمة �سادت
�سلب ًا وايجاب ًا وملاذا هذا االت�صال الوثيق بني الأ ّم ووليدها اجلال�س العامل القدمي...
على كر�سي العر�ش ؟!! �إنها غريزة الأمومة والتي ميكن ترجمتها
�إال �أن ظاهر الأمور قد تتبنى فكرة ت�سامح االمرباطور الروماين
عرب كيمياء اجل�سم فهرمون اوك�سيتو�سني املعروف بهرمون الرتابط
معها واال ملا بقيت �آثار مملكتها حتى اليوم متحدية الزمن بق�سوتها.
هو امل�س�ؤول عن تقوية العالقة بني الأم وطفلها والذي يفرز بكميات ورغم ك ّل الأحداث تبقى زنوبيا �سيدة وملكة ملكات ال�شرق القدوة
كبرية عند الوالدة والر�ضاعة الطبيعية�...إنّ الأمر ال يتوقف عند للأحفاد يف احلكمة وحمبة البالد وتوثب املطامح لبناء دولة قوية
هذا البعد الهرموين فجينات الأم هي التي حتدد مقدار ذكاء الطفل تزاحم �أقوى املمالك.
بن�سبة  ٦٠-٤٠يف املائة ولي�س الأب بح�سب درا�سة بريطانية قام بها
باحثون يف غال�سكو فالأمهات ينقلن جينات الذكاء لأطفالهن لأ ّنهن �أ�ستاذة راغدة �شفيق حممود الباحثة ال�سور ّية يف علوم اللغة
يحملن زوجني اثنني من كرومو�سوم اك�س يف حني يحمل الرجل
د.حممد فتحي عبد العال كاتب وباحث م�صريّ

وي�صف عمر بن �سعيد يف �سريته نف�سه ب�أنه رجل ثري والآن ف�إن هذه املخطوطة متاحة عرب الإنرتنت ،على
ومتعلم ،وجد نف�سه يباع ذات يوم كرقيق ،و�أنه يتبع موقع مكتبة الكونغر�س الأمريكية ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر
لقبائل فوال �أو الفوالين التي تعترب �أكرب جمموعة ن�سخة رقمية من�ضدة منها على ال�شبكة.
عرقية يف منطقة ال�ساحل والغرب الإفريقي ،ويبلغ وتخطط مكتبة الكونغر�س ال�ست�ضافة برنامج متخ�ص�ص
تعدادهم اليوم حوايل  50مليون �شخ�ص.
ملناق�شة �أهمية هذه املخطوطة وما �سطره قلم ابن

�سعيد ،وذلك بالتزامن مع �شهر التاريخ الإفريقي يف
ترميم املخطوطة وعر�ضها للعامة
بالن�سبة حلالة املخطوطات فالكثري من �أوراقها كان فرباير املقبل.
�ضعيف ًا ب�سبب تنقلها بني املالك واملكتبات ،حيث ويعتقد ب�أن عمر بن �سعيد عا�ش يف الفرتة ما بني 1770
و� 1863أو 1864م ،ومن ثم انتقلت الوثيقة �إىل رجل
تعر�ضت للت�أثر ب�شتى الظروف.
وقد قام املخت�صون بعمل الرتميم الالزم لهذه يدعى ثيودور داويت� ،إىل �أن و�صلت �أخري ًا �إىل حاكم
املخطوطة النادرة بتعديل ال�صفحات اله�شة وتعزيزها والية نورث كارولينا.

لتكون بو�ضع جيد.
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الطبيعة الكندية خالبة
بوابة �إىل عوامل هي جمموعة يوميات وخواطر جابت يف ذهن امر�أة �سورية هاجرت مع �أ�سرتها للعي�ش يف كندا
وعا�شت التباين الثقايف واحل�ضاري بني املجتمعني وكذلك �صدمة الواقع مقابل الأحالم الوردية التي يعي�شها كل طالب
الهجرة �إىل القارة الأمريكية ،ثم دونتها يف كرا�سة و�سكبتها يف قالب �أدبي يت�سم بال�صدق وال�شفافية واملو�ضوعية.
ت�ضع كل الف�صول ال�سابقة قبعاتها وتنحني للخريف! عندما ت�صطبغ
الأ�شجار ب�ألوان اخلريف املختلفة وعندما ميتزج امل�شم�شي بالبني
بالأ�صفر بالأخ�ضر يف �شجرة واحدة وعندما تودعنا �أ�سراب الطيور
املهاجرة �إىل اجلنوب ب�أنواعها املختلفة وعندما تت�سرب �إىل اجلو
ل�سعات باردة ت�سبق ال�شتاء القار�ص �إلينا ،وكذلك عندما تت�ساقط
�أوراق ال�شجر امللونة وتتك�سر حتت �أقدامنا� ،أو تلتزق بالأر�صفة
بعد املطر فت�صبح الأر�صفة ملونة ك�أوراق اجلدران ،عندما تودعنا
ال�شم�س التي لن تزورنا �إال قلي ًال يف ال�شتاء ،ونودع معها النزهات
والرحالت وال�سفر .عندها نتمنى من اخلريف �أن يطول ما �أمكن.
�إذا ما �س�ألتني ما �أجمل ما يف البالد �أجبتك بـ" كلها" .تعال معي �أيها
القارئ يف نزهة نقطعها يف القطار ال�سريع من ال�شرق �إىل الغرب
لنتنزه يف كل املقاطعات والأقاليم الكندية .بداية يف نوفا �سكوت�شيا،
املقاطعة التي يحيط بها املحيط الأطل�سي من كل اجلهات ،و التي
اعتاد �سكانها على رفقة احليتان و الدالفني� ،إىل �شمالها �أ�صغر
املقاطعات الكندية و هي جزيرة برن�س �إيدوارد الواقعة يف خليج
�سانت لوران�س و تت�صل مبا حولها باجل�سور املتينة .جتاورها �إىل
ال�شمال مقاطعة نيوفاوند الند و الالبرادور -املقاطعة اجلميلة
العذراء التي ت�شاركها يف جزئها اجلنوبي يف الإطاللة على خليج
�سانت لوران�س .لنتابع غرب ًا �إىل نيوبرنزويك ب�شواطئها ال�صخرية
وغابتها الكثيفة .ثم غاليتي كيبك ،املقاطعة اجلميلة بنهرها العظيم
�سانت لورانت ،الذي يحوي يف جنوبه جزيرتي مونرتيال والفال

ثم منطقة الألف جزيرة (يف النهر العظيم) التي تكاد تكون من
عجائب الدنيا املعا�صرة .حتدها �أونتاريو ،وفيها العا�صمة �أوتاوا،
وفيها تت�شارك كندا مع �أمريكا يف �شالالت نياغارا والبحريات
العظمى .يليها �إىل الداخل مانيتوبا و�سا�سكات�شوان الغنيتان مبزارع
القمح و الذرة ال�شا�سعة ،ثم �ألبريتا ،موطن جبال الروكي ال�شاهقة
وخزان النفط الكندي ،ثم برت�ش كولومبيا التي فيها جزيرة
فانكوفر� ،إحدى �أروع املدن يف املعمورة والتي انتخبت من قبل الأمم
املتحدة من �إحدى �أجمل و �أف�ضل مدن العامل .و فيها من كل ما
ذكرت من باقي املقاطعات الكندية بالإ�ضافة �إىل الطق�س املعتدل
املاطر خالل فرتات ال�سنة كلها (ب�سبب التيار املائي الدافئ الذي
مير قربها يف �شمايل املحيط الهندي) .تقع الأقاليم الثالثة نانافوت
و نورث وي�ست و يوكون �إىل �شمال املقاطعات الكندية و ال تعترب
كبلدان م�ستقلة لأنها تابعة بجهازها الإداري �إىل احلكومة الكندية
و املقاطعات التي حتدها جنوب ًا .ميكن اعتبار الأقاليم كجزء من
القطب ال�شمايل ل�شدة بردها و�أعجب �أن فيها نا�س تع�شقها ،ففيها
من �سحر الطبيعية ما ال يوجد يف غريها مثل ظاهرة الأورورا �أي
ال�شفق القطبي ،الذي يلون ليلها الطويل ب�ألوان الطيف .وبعد �أن
جتولنا يف اخليال يف هذه الأماكن� ،أدعوك للبحث عن بع�ض ال�صور
عرب غوغل على �أمل �أن ال تف�سد ال�صورة روعة ما �شاهدته بخيالك.
�أدعوك �أي�ض ًا �أن ت�شاهد كندا عرب الأقمار ال�صناعية (يف اليوتيوب)
�أثناء الف�صول الأربعة ،لت�شاركني متعة م�شاهدة كيف ت�صطبغ هذه

ال�سو�شال ميديا..

وت�أثريها على حياتنا و�سلوكنا

كعادتي اليومية عند كل �صباح و�أنا �أ�شرب قهوتي� ،أت�صفح مواقع
ال�سو�شال ميديا واملواقع الإخبارية ،وبد�أت يف الآونة الأخرية بل
لربمّ ا كانت موجودة ولكن لي�س بهذا القدر ظاهرة جتتاح ال�سو�شال
ميديا �أال وهي التلميع والتحري�ض والتزيف والت�صنع والتنمق
وت�صفية احل�سابات ال�شخ�صية ،باملخت�صر النفاق االجتماعي
ال�سيا�سي الديني الذي طغى للأ�سف على مواقع ال�سو�شال ميديا،
و�أ�صبح يفقد رونقه بالفائدة واملرح والتوا�صل والتقارب بني
الأفراد وال�شعوب والأفكار� ،أ�صبح عامل مليئ بالكذب والرياء،
هذا الذي يتغنى بال�شرف وال�صدق والأمانة وهو بعيد كل البعد
عنها ،وهذه التي تدعي الثقافة والعلم وتدخل يف جدالت ومهاترات
وهي ال متلك �أي حم�صل علمي �أو حتى ثقايف ،و�آخر يدعي االلتزام
والتم�سك بالعادات والدين ،وحياته مناق�ضة لذلك متام ًا ،ملاذا كل
هذا اال�ستخفاف بالعقول وال�ضحك على العقول قد بلغ كل هذا
القدر؟! �أتعجب وال �أفهم ما الفائدة من ذلك و�أنت ت�سرد عك�س
ما ت�ضمر ،وتتكلم بلغة ال ت�شبهك وال متت �إىل الواقع الذي تعي�شه
ب�صلة .بد�أت فعلي ًا �أجتنب الن�شر والتعليق حتى ال �أكون واحدة
منهم دون �أن �أ�شعر ،ي�أتي �شخ�ص يدعي احلرية وباملقابل مينع
ر�أيك ،وممكن �أن يحجبك �أو يحظرك بامل�س ّمى الأدق ،وي�أتي �آخر
يدعي الإن�سانية والأمل على ما يحل بالوطن العربي هنا وهناك ،ويف
نا�س �أبرياء ،كل ذنبهم �أنهم كانو عك�س تيار
طرف �آخر ي�شمت ب�أُ ٍ
قناعاته ومعتقداته ال�سيا�سية �أو الدينية� ،إنها حق ًا لظاهرة مثرية
لل�ضحك واال�شمئزاز يف �آن واحد ،نحن للأ�سف ال نتقن ا�ستخدام

رقمي لال�ستفادة منه .يف معظم الأحيان
� ّأي تطور تكنولوجي �أو ّ
هناك من �أ�صبح لهم هو�س و�إدمان ماالذي �سيقوم بن�شره على
�صفحاته اليوم ،وبعدها ي�صبح هدفه ماالذي �سوف �أقوم بن�شره
بعد �ساعة �أو ن�صف �ساعة ،ويقع �ضحية لهذه ال�شبكة العنكبوتية
دون ما ي�شعر لت�أخذ من وقته وحياته وعائلته ودرا�سته وحتى
عمله ،قر�أت درا�سة م�ؤخر ًا ن�شرت يف موقع «�سا�س بو�ست» تقرير ًا
مف�ص ًال عن هذا املو�ضوع �أفاد ب�أنّ ا�ستخدام مواقع التوا�صل
االجتماعي والكتابة عربها بكرثة ،ميكن �أن يت�سبب يف جعلك
�إن�سان ًا �سطحي ًا على امل�ستويني املعريف والأخالقى .الدرا�سة وجدت
�أن النا�س الذين يكتبون كثري ًا عرب و�سائل التوا�صل االجتماعى،
�أقل عر�ضة لالنخراط فى التفكري والتوا�صل املبا�شر الفعال ،كما
�أنهم ُيظهرون اهتمام ًا �أقل فيما يخ�ص �أهداف احلياة الأخالقية
والعملية والبدنية ب�شكل عام ،ويعي�شون حالة تخبط .الدرا�سة
�أ�شارت �إىل حدوث انخفا�ض تدريجى بالفعل مقارنة ب�أولئك
الذين ي�ستخدمون و�سائل التوا�صل االجتماعى ب�شكل منظم �أكرث،
و �أُجريت هذه الدرا�سة على  ١٤٩طالب ًا يف �إحدى اجلامعات
الكندية ،ولفتت الدرا�سة �إىل �أن هناك تنا�سب ًا عك�سي ًا بني الكتابة
با�ستمرار على مواقع التوا�صل االجتماعى ،وبني منط �سلوكهم
وحياتهم وعالقاتهم االجتماعية على �أر�ض الواقع ،ووفقا �أي�ضا
لنتيجة درا�سة ن�شرتها جملة نيويورك تاميز ،تبينّ �أن ال�سو�شيال
ميديا من �أ�سباب تعا�سة الإن�سان ،وذلك بعدما قام فريق البحث
بعمل جمموعات ليقي�سوا عليها مدى ال�سعادة ،وتو�صلوا �إىل �أن

بقلم :هدى البني
القارة بالأبي�ض يف ال�شتاء ،مبزيج الألوان يف الربيع ،بالأخ�ضر يف
ال�صيف وبالبني والربتقايل والأحمر يف اخلريف.
بعد �أن �سرحت يف حديثي مطو ًال عن جمال الطبيعة يف كندا يجدر
بي �أن �أ�ضيف تعليق ًا مهم ًا علمتني �إياه احلياة وهو �أن اخلالق �أ�سبغ
بديع خلقه وكرمه على كل بقاع الأر�ض وخ�صها مبوارد مت�ساوية .لكن
�سكانها هم املعنيون بها� ،إما �أن يحافظوا عليها و�إما �أن يدمروها
بجهلهم �أو ب�إرادتهم .تعترب كندا البلد الأول يف العامل الذي يعنى
بتوعية النا�س واحلفاظ على املوارد حتى ت�ستفيد الأجيال ،وفيها
�أكرث احلمالت البيئية حلماية كوكبنا اجلميل.
مل يعد يزعجني الآن منظر الأغ�صان العارية خارج نافذتي فهي
قريب ًا �ستورق ويتجدد فيها مزاجي .بعد رحلة جميلة وطويلة� ،أعود
للعمل بن�شاط وحيوية وتعود يل ابت�سامتي يف مواجهة ال�شا�شة و�أكوام
العقود! و�أعود قريب ًا ب�صحبتكم �أيها الرفاق �إىل عامل جديد.
يتبع يف العدد القادم...

�إعداد فاطمة خوجة
املجموعة التي مل تتعر�ض ملواقع التوا�صل االجتماعي هي الأكرث
�سعادة ،يف حني �أن من يتابعون و�سائل التوا�صل االجتماعي
با�ستمرار هم الأكرث ك�آبة.
و�أخري ًا عزيزي القارئ يجب �أن ت�صنع لنف�سك وقتا تبتعد فيه
عن ال�سو�شيال ميديا قدر امل�ستطاع ،وتتفرغ ل�شيء خمتلف مثل
جل�سات الأ�صدقاء �أو قراءة كتاب جديد� ،سماع املو�سيقى ممار�سة
الريا�ضة ،وتخ�ص�ص فقط وقت حمدد مدة �ساعة لت�صفح
و�إ�ستخدام ال�سو�شال ميديا �إن ت�أثري الهواتف الذكية ي�شكل خطورة
على املخ ،كما �أنه ي�ؤثر على �سالمة النوم ،لذلك ابتعد عن الت�صفح
قبل النوم ،لأنها تت�سبب يف التوتر والأرق قبل النوم.
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�إغرتاب
من ال�صعب علي الإن�سان ان يعي�ش حياته كلها حتت �ضغط نف�سي..
يتظاهر ب�أ�شياء عك�س ما بداخله ..فقط لكي ير�ضي من حوله..
هكذا كان حال داليا مع �أوالدها ،بل واهلها �أي�ض ًا !
عا�شت داليا حياتها مابني البيت والأوالد من ناحية ،والعمل
بالتدري�س من ناحية اخرى ..يومها روتيني ..ي�سري بنف�س الطريقة
يوميا ..ا�ستيقاظ مبكر..جتهيز �سندوت�شات الأوالد للمدر�سة..
خروج اجلميع من املنزل ..تو�صيل الكبار ملدر�ستهم ..اما ال�صغري
فهو معها يف نف�س املدر�سة التي تعمل بها..
بعد �إنتهاء اليوم الدرا�سي ..يرجع الأوالد الكبار ايل املنزل ..تذهب
داليا وال�صغري ايل املاركت لت�شرتي احتياجاتهم اليومية ..تخرج
من املاركت حتمل يف كل �إ�صبع كي�س !

 -1اكروفوبيا :اخلوف من االماكن املرتفعة.
 -2باكرتوفوبيا :اخلوف من اجلراثيم (و�سوا�س النظافة)
 -3كلو�سرتوفوبيا :اخلوف من االماكن املغلقة.
 -4هريبنوفوبيا :اخلوف من الزواحف ( احليوانات
الزاحفة ).
 -5منربفوبيا :اخلوف من االرقام (الت�شا�ؤم من رقم
معني)
 -6اكلوفوبيا :اخلوف من الظالم.
 -7ايروكروفوبيا :اخلوف من االماكن الوا�سعة.

ترتك �إ�صبع واحد �صغري ليم�سك به ال�صغري !
ترجع للمنزل منهكة ،تتجهه �إيل املطبخ ،ت�ضع ماحتمله من اكيا�س..
جتري م�سرعه لغرفة الأوالد ..تطمئن عليهم وهي ت�ساعد ال�صغري
يف تغيري مالب�سه ..تدخل حجرتها ..تغري مالب�سها ..تتجه م�سرعة
�إيل املطبخ ..تبد�أ يف جتهيز الطعام ..تنادي ب�صوت عال:

كاتبة الق�صة وامل�سرح الأديبة �أمينة الزغبي
يخرج كل واحد من الأوالد ..من غرفته حامال حقيبته املدر�سية..
كل واحد يغ�سل يديه ..يعمل الواجب.
يجل�س اجلميع حول من�ضدة الطعام ..جتل�س داليا علي ر�أ�س
مير الوقت مابني املطبخ والأوالد ..تتذكر �أن �صالة الع�صر قد
املن�ضدة..
قربت ومل ت�صلي الظهر
تتجه م�سرعة �إيل احلمام ..تتو�ض�أ ..ت�صلي يف غرفتها ..ت�شم راحة هذه املرة لي�ست لتناول الطعام ..بل ملراجة درو�س اليوم ..حت�ضري
�شياط ..جتري ايل املطبخ ..تكت�شف ان الأرز قد �شاط ..تطفيء درو�س الغد �أي�ضا ..هذا هو النظام اليومي املتبع..

 -8اكرافوبيا :اخلوف من الزحام.

موقد الغاز ..حتوقل م�ستاءة :ال حول وال قوة اال باهلل !

 -9ايلوروفوبيا :اخلوف من القطط.

جتهز الغداء علي طاولة الطعام ..حتاول �أن ت�شجع الأوالد علي �أكل يذهب الأوالد لو�ضع حقائبهم يف اماكنها ...تذهب هي لتجهيز
الأرز..
�سندوت�شات الع�شاء� ..أكواب اللنب..
تقول :هو �شاط لكن طعمه لذيذ !
يجل�س اجلميع لتناول الع�شاء �أمام التليفزيون ..قبل �أن ينتهي
ها ..مار�أيكم يف الطعام ؟
ال�صغري من كوب اللنب ..يغم�ض عينيه ..تلحق داليا الكوب من
الأوالد :ال تعليق !!
يده قبل �أن ي�سقط..

 -10انرثوفوبيا :اخلوف من الزهور.
 -11انرثوبوفوبيا :اخلوف من املجتمع ومواجهة اجلمهور.
 -12اتاك�سوفوبيا :اخلوف من عدم الرتتيب (مر�ض بع�ض
االمهات)
 -13اوتوماتونوفوبيا :اخلوف من التماثيل وال�صور.
 -14الودوك�سافوبيا :اخلوف من ابداء الر�أي (عندما ين�ش�أ
ال�شخ�ص يف ا�سرة يكون االب او االم مت�سلطني)
 -15اماك�سوفوبيا :اخلوف من �سياقة ال�سيارات.
 -16هيموفوبيا :اخلوف من الدم.
 -17نوزوفوبيا :اخلوف من املر�ض توهم انه م�صاب
مبر�ض.
 - 18الفيلوفوبيا:اخلوف من الوقوع يف احلب.

ينتهي وقت املراجعة.

بعد الإنتهاء من الطعام ..ي�أخذ االوالد �ساعتني راحة للعب وممار�سة حتمل ال�صغري ايل �سريره ..ترجع م�سرعة قبل �أن ينتهي امل�سل�سل..
الهوايات ..تتجه فيهما داليا ايل غ�سيل ال�صحون ..ترتيب املطبخ ..ت�أمر �أوالدها وهي تتثاءب قائلة :ينتهي امل�سل�سل..نغ�سل �أ�سناننا..
عمل دورة غ�سيل ملالب�س الأوالد ..تت�صل بوالدتها ..تطمئن عليها كل واحد علي �سريره..
وعلي اجلميع.
مع قدوم التا�سعة م�ساء ..ب�إنتهاء امل�سل�سل ..ي�سود املكان ال�سكون
فالزوج ...يعمل ببلد عربي ..ال ي�أتي اليهم �إال �شهر واحد فقط كل
�إال من �صوت التليفزيون..
عام !

تنتهي املكاملة ،تخرج داليا الغ�سيل من الغ�سالة ..تدخل املطبخ ..توجه داليا الرميوت �إيل التليفزيون� ..أنها القناة الأويل ..ت�شاهد
تدلل نف�سها بامج ن�س كافيه ..قطعة من كيك �شيكوالته ..كانت قد عناوين الأخبار ..تتنهد ..تغلقه ملوحة بيدها متمتمة :حرب
و�ضرب ..موت ودمار ..ال جديد !
�أعدتها يوم الإجازة الإ�سبوعية..

جل�ست يف الالفنج مع الأوالد..
تطفيء الأنوار ..تذهب �إيل حجرة نومها ..ت�ضيء امل�صباح ..تختار
كبريهم ..يف ال�صف الثالث الإعدادي..يجل�س �أمام الكمبيوتر ..مالب�سها لليوم التايل ..جتل�س علي حافة ال�سرير ..مت�سك ب�أجندة
مع�شوقه الأول والأخري ..الثاين ..ال انها الثانية ..فهي بنوته وقلم من علي الكومود..
جميلة ..يف ال�صف الأول الإعدادي..تعزف علي البيانو ال�صغري تنظر �إيل ال�سقف هام�سة :ماذا �سنحتاج غدا ؟
ومعها عرو�ستها املف�ضلة ..الثالث يف ال�صف الرابع الإبتدائي..
ميار�س هوايته يف فك اللعب وجتميعها يف لعبه اخري من ن�سج تكتب ..ت�ضع الورقة يف حقيبة يدها ..تطفيء امل�صباح ..تتثاءب..
خياله� ..أو ت�شكيل ال�صل�صال يف �أ�شكال جميلة ..متقنة ..بالرغم ت�ضع ر�أ�سها فوق الو�سادة ..تلقي بذراعيها فوق الو�سادة اخلالية
بجوارها ..حتت�ضن كفها الآمين ..بكفها الآي�سر !
من �صغر �سنه!
�أما الرابع �صغري الأ�سرة ..يف ال�صف الأول الإبتدائي ..يجل�س بني تتمتم بع�ض الآيات ..تر�سل تنهيده متلأ الأرجاء ..تغم�ض عينيها..
اللعب ال�صغرية يلعب بها ..بات مان� ..سوبر مان ..وغريها.
تغط يف نوم عميق حينما تقنعها رغباتها املكبوتة ب�أن اليد التي
حتت�ضن يدها لي�ست لها لكنها للحبيب الغائب.
تنتهي فرتة الراحة واللعب للأوالد
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ريا�ضة

رونالدو �سيمثل �أمام الق�ضاء الإ�سباين
وقال املتحدث لوكالة فران�س بر�س "بعدما ُرف�ض طلبه باملثول عرب نتيجة اتفاق بني حماميه و�سلطات ال�ضرائب الإ�سبانية .وما مل يتم
تقنية االت�صال بالفيديو ،يتعني عليه (رونالدو) احل�ضور" �إىل مقر التو�صل �إىل هذا االتفاق ،كان �أف�ضل العب كرة قدم يف العامل خم�س
املحكمة يف �شمال العا�صمة الإ�سبانية اعتبار ًا من ال�ساعة التا�سعة مرات ،يواجه احتمال فر�ض غرامة قا�سية ت�صل �إىل  28مليون يورو،
�صباحا بتوقيت غرينيت�ش.
وحكم بال�سجن لثالثة �أعوام ون�صف عام.
و�ست�صدر املحكمة القرار ب�ش�أن الغرامة التي يتوجب على رونالدو و�أدى هذا االتفاق �إىل �إقفال امللف الق�ضائي بحق النجم الذي انتقل
دفعها� ،إ�ضافة �إىل حكم بال�سجن عامني مع وقف التنفيذ .وعموم ًا� ،إىل يوفنتو�س الإيطايل يف �صيف  2018مقابل نحو  100مليون يورو.
يعفى يف �إ�سبانيا املحكومون بال�سجن لفرتة ت�صل �إىل عامني ،من واتهمت املحكمة اجلنائية يف مدريد ،رونالدو بتهرب �ضريبي و�صلت
تنفيذ العقوبة يف حال عدم وجود �سوابق يف �سجلهم.
قيمته �إىل  14,7مليون يورو من خالل ان�شاء هيكل جتاري وهمي
والغرامة املالية التي �سيدفعها النجم ال�سابق لريال مدريد ،هي لإخفاء �أرباحه يف الفرتة من � 2011إىل .2014

حممد �صالح وجنوم ليفربول
يتجهون �إىل دبى

امل�صدر  :بي ان �سبورت

املاتادور الإ�سباين وجه ًا لوجه مع الت�شيكي
بريديت�ش يف ثمن نهائي �أ�سرتاليا املفتوحة
واحتاج نادال ،امل�صنف ثاني ًا على العامل� ،إىل حوايل �ساعتني
ون�صف حل�سم مواجهة الدور الثالث �أمام الأ�سرتايل �أليك�س
دي مينور بثالث جمموعات دون رد 1-6 ،و 2-6و.4-6
و�سيالقي نادال ،املتوج بلقب البطولة يف عام  ،2009يف الدور
الرابع الت�شيكي توما�س برديت�ش الذي عانى لإزاحة الأرجنتيني
دييغو �شوارتزمان بنتيجة  7-5و 3-6و 5-7و.4-6
امل�صدر :بي ان �سبورت�س

ي�ستعد فريق ليفربول الإجنليزي بقيادة املدرب الأملاين
يورجن كلوب وجنومه الكبار على ر�أ�سهم امل�صري حممد
�صالح والهولندي فريجيل فان دايك ،للطريان �إىل مدينة
دبى بدولة الإمارات العربية املتحدة لإقامة مع�سكر ق�صري.
وقالت �صحيفة ليفربول �إيكو الإجنليزية املوثوقة،
�أن ليفربول ي�ستعد لإقامة مع�سكره ال�شتوي يف مدينة
دبى الإماراتية م�ستغ ًال الفرتة الكبرية حتى مباراته
القادمة �ضد لي�سرت �سيتي يف الدوري الإجنليزي املمتاز.
وحقق ليفربول يوم �أم�س فوز ًا �صعب ًا للغاية بنتيجة  3-4على
ح�ساب �ضيفه كري�ستال باال�س على ملعب �أنفيلد حل�ساب
اجلولة الثالثة والع�شرين من عمر الدوري الإجنليزي املمتاز.
وذكرت ال�صحيفة املقربة من نادي ليفربول� ،أن املدرب
الأملاين يورجن كلوب يريد ا�ستغالل خروج الفريق من بطولتى
ك�أ�س االحتاد الإجنليزي وك�أ�س رابطة املحرتفني الإجنليزية
لإقامة مع�سكر حت�ضريي يف دولة الإمارات العربية املتحدة
التي تتميز يف الوقت احلايل باجلو الدافىء اجلميل.
ومن املقرر �أن يعود ليفربول �إىل �إجنلرتا مرة �أخرى نهاية
هذا الأ�سبوع ا�ستعداد ًا ال�ستئناف مبارياته فث الدوري
الإجنليزي املمتاز �ضد لي�سرت �سيتي على ملعب �أنفيلد يوم
 30يناير اجلاري حل�ساب اجلولة الرابعة والع�شرين من عمر
الدوري الإجنليزي.
امل�صدر � 360 :سبورت

بر�شلونة م�ستمر يف ك�أ�س ملك ا�سبانيا عقب
رف�ض �شكوى ليفانتي من ريت�شارد مارتن
بر�شلونة (رويرتز) � -سيظل بر�شلونة م�ستمرا يف ك�أ�س ملك
ا�سبانيا لكرة القدم عقب اعالن االحتاد املحلي للعبة يوم
اجلمعة انه رف�ض �شكوى ليفانتي �ضد نظريه القطالوين ب�سبب
دفعه بالعب ال يحق له امل�شاركة.
وكان ليفانتي تقدم ب�شكوى �ضد بر�شلونة ب�سبب ا�شراك املدافع
خوان ”�شومي“ برانداريز يف ذهاب دور  16للبطولة رغم انه
كان من املفرت�ض انه يق�ضي عقوبة �إيقاف.
وذكر بيان �صادر عن االحتاد اال�سباين ان كارمن برييز مدير
البطولة رف�ض �شكوى ليفانتي ب�سبب تقدميها بعد � 48ساعة من
املوعد النهائي.

عثمان دميبلي العب بر�شلونة يحتفل بعد ت�سجيل �أول هدف
لفريقه يف مرمى ليفانتي يف مباراة الفريقني يف ك�أ�س ملك
وا�ضاف االحتاد ”عقب درا�سة ال�شكوى واالدعاءات امل�ضادة ،ا�سبانيا لكرة القدم يوم اخلمي�س .ت�صوير� :ألربت جي  -رويرتز
قرر مدير البطولة االبقاء على نتيجة املباراة وا�ستمرار بر�شلونة املا�ضي ،يف دور الثمانية عقب �سحب القرعة بعد وقت قليل من
اعالن االحتاد املحلي رف�ض �شكوى ليفانتي.
يف قرعة دور الثمانية“.

وذكر ليفانتي يف بيان انه �سيتقدم بطعن �ضد القرار.
وفاز بر�شلونة ،الذي ح�صد لقب ك�أ�س امللك يف �آخر �أربع ن�سخ
وفاز به  30مرة اجماال وهو رقم قيا�سي� ،إيابا �-3صفر يوم
اخلمي�س ليفوز مبجموع املباراتني .2-4
و�سيلعب بر�شلونة بقيادة مدربه ارن�ستو بالبريدي �أمام ا�شبيلية،
الذي فاز عليه الفريق القطالوين �-5صفر يف نهائي العام

ويعني قرار االحتاد املحلي �أن بر�شلونة �أفلت من م�صري ريال
مدريد الذي ا�ستبعد من ك�أ�س ملك ا�سبانيا مو�سم 2016-2015
ب�سبب دفعه بديني�س بت�شريي�شيف يف مباراة بدور  32امام قاد�ش
رغم انه كان من املفرت�ض انه يق�ضي عقوبة ايقاف من املو�سم
ال�سابق عندما كان يلعب مع فياريال.
اعداد وحترير احمد عبد اللطيف للن�شرة العربية
امل�صدر  :رويرتز

مواهب وابداع
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بقلم  :مُلى ق�صبجي
 -1يف �أوطان ملكومة هناك �أنا�س كالدرر النف�سية خمبئة يف قواقعها
تنتظر يد�آ حنونة تعينها على اخلروج� .أنا�س مبواهب خارجة عن
امل�ألوف متميزين و لكنهم للأ�سف مغمورين ينتظرون فر�صة منا�سبة
ليظهروا �أف�ضل ما عندهم و يتعلموا املزيد.
من ه�ؤالء املتميزين ،فتاة �شابة ذات  ٢٣عاما تعرفت عليها عن
طريق ال�صدفة عرب �أحد مواقع التوا�صل االجتماعي و هي كالغريق
الذي ي�ستجدي اخلروج من دوامة هوعالق فيها لريى الأمان و احلياة
املثمرة.
رانا �أحمد الرمالوي ,من مدينة غزة منطقة تل الهوا ,فنانة جتيد
النحت على الرمل مبدعة يف ت�صوير واقعها و عك�س م�شاعرها
و�آالم وطن جريح ينتظر �أبناءه ليتحدثوا عن جراحه بكل الأ�ساليب
املمكنة.
لن �أف�سد متعة املو�ضوع بالكالم الكثري بل �س�أنقل لقائي معها كما
هو و ليحكم القراء هل ت�ستحق هذه املوهبة منا الدعم و الت�شجيع
�أم �سنتجاهلها كما يح�صل مع مثيلها من املبدعات و املبدعني من
�أوطاننا املقهورة:
� " -2أنا فنانة فل�سطينية من مدينة غزة من منطقة تل الهوا.
�إ�سمي رانا �أحمد الرمالوي ( 23عام) ,كان حلمي �أن �أكمل
درا�ستي اجلامعية يف الفنون ,لكن القدر �شاء دون ذلك ,و بغ�ض
النظر عن الأ�سباب ا�ستطعت �أن ابدع لأخرج من الرمل �أجمل
اللوحات و املناظر اجلميلة امل�ؤثرة .بالإ�ضافة �إىل موهبتي امتلك
�أي�ضا موهبة يف الر�سم منذ �صغري .عندما كنت طفلة �صغرية
�أحببت الألعاب الطينية و كنت �أ�ستخدمها للعب ,وعندما كربت
كربت معي هوايتي بالت�شكيل ووجدت نف�سي �أميل لت�شكيل �أ�شياء
�أكرب و �أ�ضخم من الألعاب الت�شكيلية ال�صغرية ,ف�إلتج�أت اىل
الطبيعة �أبحث عن �شيء �أنفذ به طاقاتي الإبداعية و ب�أحجام كبرية
و بنف�س الوقت غري مكلفة  ...ففكرت مبادة ال�صل�صال و لكنها
مكلفة ,و ا�ستخدمت �أي�ضا مادة اجلب�س يف النحت لكنها حتتاج �إىل
قوة ووقت و جهد ,و مبا �أنني مل �أتلقى �أي تعليم بالفن و مل �أتعلم
النحت من �أي فئة تدريبية معينة فكان الأمر يف غاية ال�صعوبة
بالن�سبة للنحت بالإح�سا�س فقط .توقفت بعد ذلك مدة ق�صرية يف
البحث عن و�سيلة لتنفيذ تلك الطاقات الكامنة بداخلي ,و �أخريا و
يف يوم ماطر ,عندما كان الرمل مبلال بالأمطار خرجت �إىل �ساحات
الطبيعة و بد�أت �أ�شكل بالرمل خطوطا و نحتيات ع�شوائية� ,إىل �أن
ت�شكل معي جم�سم لتمثال رملي كامل .فوجىء �أهلي� ,أمي حتديدا,
بالتمثال و قاموا بت�شجيعي لإكمال م�سريتي الفنية ,ومن هنا كانت
انطالقتي يف النحت على الرمال.
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 -3كانت يف البداية التماثيل �شكلية ال تظهر بها �أي تفا�صيل ,بل يوجد حا�ضنة ملوهبتي فرمبا تدفن الكثري من املواهب وراء التجاهل
كانت ت�شكيالت عامة لل�شخ�صيات ,و فيما بعد �أ�ضفت احلركات او الإهمال .
للتماثيل و بعد ذلك �أ�صبحت �أنحت الأفكار و امل�شاعر .كان الدافع انا ذهبت �إىل وزارة الثقافة و مل يفيدوين ب�شئ و مل يقدموا يل �أي
الأول من ذلك هو ا�ستهداف قدم �أخي يف م�سريات العودة الكربى
نوع من الدعم و ذهبت ملركز للأطفال لتعليم الر�سم فوجئت ببع�ض
بطلق ناري متفجر كادت تقطع �ساقه مما �أدى النقطاعي عن النحت
اال�ستغالل ملوهبتي فلم �أكمل الذهاب �إليهم وذهبت لأكرث من جمعية
مدة �شهر تقريبا و بعدها وجدت نف�سي �أنحت بتفا�صيل �شخ�صية
ومل يكن هناك فائدة و مت تهمي�ش موهبتي ولكني مل �أتوقف و ما
تعرب عن �شخ�ص �أخي نائما و هو يحت�ضن طفلته و قدمه امل�صابة
زلت احاول الو�صول �إىل العاملية والآن انا �أ�شعر �أنني �أ�ستطيع حتدي
مرفوعة على و�سادتني .كانت هذه �أول منحوتة جت�سد تفا�صيل
حادثة حقيقية و منها انطلقت لتج�سيد الأفكار املج�سدة للق�ضية فنانني عامليني وارفع ا�سم دولتنا فل�سطني بني جميع الدول العربية و
الغربية ولكنني بحاجة فقط جلناحني ي�ساعدونني على االنطالق.
الفل�سطينية خا�صة و ق�ضايا جمتمعية معا�صرة ب�شكل عام.
 -4لكل منحوتة من منحوتاتي الرملية ر�سالة تعرب عن ق�ضية � -8أول م�شجع يل كان االهل اكيد و من ثم الدكتور يو�سف الكفارنه
وطنية �أو ق�ضية معا�صرة �أو رمبا م�شاعر  ...فبالنحت �أ�ستطيع عندما التقيت به يف جامعة القد�س املفتوحة و قام بت�شجيعي عدة
حماربة الوجود ال�صهيوين ،وما يقوم به من جرائم ب�شعة يف حق مرات بل و اعطاين القدرة على مواجهة الواقع و �أخذين برفقة
ال�شعب الفل�سطيني .فهو يقتل الأطفال بل و يحا�صرهم يف ال�سجون االهل اىل �ساحات الرمال الكبرية املوجودة على �شواطىء بحر غزة
"الإ�سرائيلية" و ي�ستهدف ال�شباب يف �أرجلهم ,و يقتل ال�صحفيني و و قمت بنحت متاثيل جت�سد ق�ضية فل�سطني جم�سدة ب�شكل امر�أة و
الإعالميني معتقدا �أنه بذلك �سيخفي احلقيقة عن العامل ...و لكننا هي حتت�ضن القد�س و خلفها �أ�شخا�ص يخرجون من باطن الأر�ض
كفنانني فل�سطينيني جن�سد احلقيقة على �أر�ض الواقع و ب�أب�سط ميثلون ال�شعب الفل�سطيني ,يخرجون تلبية لنداء القد�س.
الإمكانيات  :رمل و ماء وعود خ�شبي هي �أدواتي لتج�سيد ق�ضية � -9أنا �أعي�ش حاليا مع  6اخوة و اختني و�أمي و �أبي (م�شلول �شلل
�شعبنا الفل�سطيني ال�صامد حتت احل�صار.
رعا�ش) .و على ح�سب علمي �أنا �أول نحاتة بالرمل يف اهلي و

� -5إن يل مع الرمل عالقة وطيدة فهو �أداة جت�سيد م�شاعري عائلتي( ...و يف قطاع غزة ويف فل�سطني ورمباالعامل العربي من
و�أحا�سي�سي الدفينة بكل ما �أملك من طاقات كامنة بداخلي ،الإناث).
وهو�أعز�صديق �أ�ستطيعمن خالله �أن �أ�شكي له همومي وهموم �شعبي
على مدى � ٣سنوات تقريبا� ،أ�صبح عندي  22منحوتة غري الذين
الفل�سطيني فرمبا يكون الفن �أقرب و�سيلة لإي�صال ر�سائلنا لقلوب
انهدموا قبل ما يتم ت�صويرهم و كل ما �أطمح له و �أحلم به االن هو
العامل �أجمع.
�أن �أحظى بفر�صة للتعلم و تطوير نف�سي على يد �أنا�س ذوي خربة
 -6من ال�صعوبات التي تواجهني هي عدم وجود حا�ضنة ملوهبتي ،يعلمونني �أ�سا�سيات و �أ�صول النحت و يطورون موهبتي لأكون �أهال
ً
ً
و�أي�ضا �أنا بحاجة �إىل تدريب وتطوير �إحرتايف ملوهبتي �أي�ضا ...لتحدي�أكرب الفنانني العامليني موهبة".
و�أمنيتي �أن �أ�سافر �إىل خارج البالد لأ�شارك مع الفنانني العامليني
و ا�ستفيد من خرباتهم  ...من خالل هذا الفن ا�ستطيع �أن �أقوم كان ذلك لقائي مع فنانتنا ال�شابة رانا الرمالوي و �إنني لأرى �أنها
بدعم ق�ضيتي الفل�سطينية ب�أفكار مل ي�سبق تنفيذها .ولأن النحت ت�ستحق منا التقدير و الدعم هي و �أمثالها و مثيالتها ممن حرموا
على الرمل من الفنون النادرة و لأنني النحاتة الأوىل على ما �أعتقد من فر�صة تطوير الذات و الظهور يف هذا العامل الذي تختل فيه
يف فل�سطني التي ت�ستخدم الرمل  ,اخرتت ق�ضيتي الفل�سطينية املعايري يف كثري من الأحيان فريفع فيه من ال ي�ستحق و يخف�ض من
لأج�سدها على �أر�ض الواقع ,و لتكون حمط �أنظار و مو�ضوعا ي�سلط ي�ستحق .ملا ال نحاول جميعا �أن نغري واقعنا وواقع ه�ؤالء املوهوبني
ببذل �أي جمهود نقدر عليه .و�إ ّيانا �أن نقول �أننا ال ن�ستطيع لأن هناك
عليه ال�ضوء".
الكثري من العوائق ،فب�صدق النية و �إرادتنا للتغيري �سنحدث الفرق
� -7س�ألتها عن �إمكانية تطوير موهبتها يف غزة �أجابت:
املطلوب.
"بالن�سبة لو�ضع غزة جتاه االهتمام باملواهب ،ال يوجد �أدنى
اهتمام بنا كموهوبني لنا انتماءاتنا و حاجاتنا التي من خاللها �إذا �صح منك الود فالكل ه ٌ
ني ...
تراب
و كل الذي فوق
نقوم بدعم ق�ضيتنا الفل�سطينية فال يوجد �أي نوع من الدعم و ال
الرتاب ُ
ِ
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Ontario government officially kills cap-and-trade climate plan
Government hasn’t released results of public consultations

E

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

T

"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, As of Dec. 8 Island drivers will lose their licence
ranging from $697.50 to $2,422.50. Second if they illegally pass a school bus. (Brian Higgins/
offences in Ontario could lead to a $4,000
CBC)
fine and possible jail time.
"We are taking all these recommendations
For a suspended licence on P.E.I. to be seriously. We will be continuing to work
reinstated, drivers will need to meet with with our police and education partners to
highway safety officials, pay a $100
implement strong solutions."
reinstatement fee and take a defensive
driving course within six months of getting She added that government is looking at
additional prevention and enforcement
their licence back.
Drivers will then be on probation, Biggar measures, including raising the demerit
said, and if they receive any demerit points points for using a hand-held device while
within a year of reinstatement, their licence driving.
will be suspended.
"We all have a role in ensuring our Island
'Strong solutions'

Biggar said the new measures are one of the
recommendations of the standing committee
on Infrastructure and Energy.

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."

Canadian serial killer pleads guilty
to murder of eight people

ORONTO (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.

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
“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
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Awareness Sponsor

Sign this Petition: www.change.org/YemenCrisisRefugees
More info : www.YemenCrisis.com
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Canada dismisses China's warning
of repercussions over Huawei ban

S

David Ljunggren

HERBROOKE, 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

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
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
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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
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

Prime Minister Justin Trudeau participates in a
town hall meeting in Saint-Hyacinthe, Que., on
Friday. (Ryan Remiorz/Canadian Press)
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
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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)
High Representative of the EU for
Foreign Affairs

Federica Mogherini
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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 highlevel calls about the detainees in China. In fact, the government has
made 19 calls.
Jan 21, 2019 9:30 PM ET
Source : CBC News

Doug Ford says

Trudeau,s carbon tax will cause recession

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.»

Credit/ (Nathan Denette/The Canadian Press

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
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Trudeau, Freeland held 19 high-level
international talks with allies on China dispute
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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)
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'China is losing an enormous amount of soft power in behaving the way it does'
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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.
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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.
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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.
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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.

16 th Issue February 2019
Trudeau, Freeland held 19 high-level
international talks with allies on China dispute
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