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HALAL
CHICKEN

5130 Dixie Road, Mississauga , ON  (289)  521 - 2699
Monday - Friday : 11am - 9pm   |   Sataturday - Sunday: 12pm - 9pm

BURRITOBOYZ.ca
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BEST AFGHANI 
RESTAURANT IN GTA
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هل نحن
�أمة ت�ضحك

على نف�ضها!!
بدر  نزار  ال�سوري  الفنان  �سّكلها  التي  اللوحة  حول 
بحجارته احلزينة.. والتي عرب من خاللها عن ماآ�ساة 
ال  �سورية،  يف  احلرب  ويالت  من  والهروب  النزوح 
ال�سماء  احلجارة  تلك  بتحريك  ا�ستطاع  اأنه  �سك 
فر�سة  ومنحهم  التحكيم  جلنة  م�ساعر  يحرك  اأن 
وال  النا�س،  اأمام  امل�سرحية  م�ساعرهم  لي�ستعر�سوا 
�سك اأنه وب�سمت، حرك م�ساعر الكثريين ممن �ساهد 
خمتلفة،  روؤية  زاوية  ومن  ولكن  امل�سّكلة..  اللوحة  تلك 
ا�ستغرب حجم النفاق والرياء الذي منار�سه يف حياتنا 
كل يوم، كم نحن خمادعون وم�ساعرنا مزيفة... حتركنا 
ال�سور وقطع من احلجارة يف حلظات، وال يحركنا وال 
يوؤثر فينا واقع مرير باأكمله... �سنني طوال من احلرب 
والظلم واجلوع والربد والقهر ّقدت م�ساجع النا�س يف 
�سورية واليمن وغريها.. نتفاعل ونتاأثر ونتعاطف كثريًا 
ونزرف الدموع ال�سخية وم�ساعرنا ت�سبح رقيقة رقراق 
اأمام ال�سور واأمام ال�سا�سات والربامج واال�ستعرا�سات 
ينزف  بالدنا  يف  الواقع  بينما  املكيفة..  االأجواء  ويف 
دمًا وخوفًا والرعب واملخاطر والفقر وقلة ذات احليلة 
حتى  ال�سم�س  بزوغ  حلظة  من  النا�س  يحا�سر  والعوز 
كل  ويف  النا�س  على  مير  بائ�س  ليل  و�سواد  غروبها.. 
وم�سة عني هنالك من بعيد �سوت ي�ست�سرخ كل واحد 
اأطعموا  اأن  ال�سماء..  االإن�سانية  ي�ست�سرخ  بل  منا 
يعود  ال�سوت  �سدى  لكن  �سيخًا..  انقذوا  اأن  طفال.. 

اأدراجه خائبًا... اأن ال حياة ملن تنادي.

هل نحن فعاًل �أمة ت�سحك على نف�سها!!
بقلم رئي�س �لتحرير:

معتز �أبوكالم 

بقلم رئي�س �لتحرير معتز �أبوكالم
�لبع�س  ظن  ب�سوء  مباٍل  غري  هذه  ون�سيحتي  ر�سالتي  )�أن�سر 
�أو �لأكرثية، وغري متاأثر مبا قد يردين من كيل لالإتهامات �أو 
�ل�ستائم من �لقا�سي و�لد�ين بل �أحت�سبها يف �سبيل �ملحافظة 
ور�ء  من  و�هلل  دمائهم  وحفظ  �لنا�س  و�سالمة  �أمن  على 

�لق�سد(  
�أيها �لأخوة و�لأخو�ت �لأكارم..

ونحن يف خ�سم اأحداث ماآ�ساة نيوزيالند الدامية املوؤملة، واملجزرة املروعة 
التي جتاوزت كل و�سف يف �سدة عن�سرية مرتكبها وحقده، وحقد اأمثاله 

على كل اإن�سان لي�س على �ساكلتهم،،

نيوزيالند  اأو  كندا  اأو  امريكا   ( �سواًء يف  الغرب  بالد  نعي�س يف  ..ونحن 
اأو اأوروبا عمومًا( كم يعرتيني قلق وخوف بالغني على كل اأم اأو اأخت اأو 
الغربية مرتديًة  ابنة وهي تتنقل على الطرقات يف هذه البالد  اأو  زوجة 
الزي اأو احلجاب االإ�سالمي التقليدي، نعم اأ�سعر باخلوف.. بل باخلوف 
ال�سديد وبهواج�س كبرية.. ومع اإحرتامي ال�سديد حلرية كل رجل وامراأة 
يف اإختيار ما يقتنع اأو تقتنع به من زي اأو ملب�س، لكن ويف زماننا ومكاننا 
اجلغرايف هذا، وعماًل بالقاعدة ال�سرعية والتي لالأ�سف اأ�سبحت معطلة 
فاإن  املحظورات"  ُتبيح  "ال�سرورات  اأن  ومبداأها  االأحيان  من  كثري  يف 
احلرية واملعتقدات ال�سخ�سية تتوقف هنا واالإلتزام والورع يتحوالن اإىل 
يف  وبعائلتها  بنف�سها  تلقي  تكاد  بحجابها  فاملراأة  حمدق.  وخطر  تهور 
دائرة اخلطر وبحجابها ال�ساتر هذا ت�سبح هدفًا مك�سوفًا لكل عن�سري 
اأو هناك لي�سفي بها حقده الدفني  مباغت حاقد يبحث عن فري�سة هنا 

وقلبه االأ�سود.

بالتعاي�س واالأمن واالأمان وب�سمان  تت�سم  الغرب عمومًا  اأن بالد  ال �سك 
احلريات ولكن بروز معتوه عن�سري واحد باأي حلظة من جحره، كفيل 
باأن يحدث خلاًل اأمنيًا كبريًا يف هذه املنظومة املتطورة الراقية وما ح�سل 
يف نيوزيالند البلد االأكرث اأمنًا وا�ستقرارًا ووقوع تلك املجزرة املروعة بدم 

بارد على اأرا�سيها اأكرب مثال على ذلك.

لذلك.. وكما اأن املراأة بطبيعتها حتافظ على عفتها فال ُتظهر مفاتنها، 
�سالمتها  على  لتحافظ  املمكنة  باالأ�سباب  تاأخذ  اأن  اأي�سًا  واجبها  فمن 

و�سالمة ذويها عندما تقت�سي احلاجة لذلك. 

وحل�سا�سية االأمر، �ساأدخل يف �سلب املو�سوع، وح�سبي اأن الغاية واملق�سد 
وا�سحني جليني لكل قارئ واٍع ملا يقراأ، واأرجو اأن ال يظن البع�س باأنني 
اأت�سيد باملاء العكر الإخراج النا�س عما يرونه من اأ�سا�سيات دينهم اأو اأنني 
اأ�سعى ال �سمح اهلل الأ�سكك املراأة مبا تراه ركنا من اأركان عبادتها، ما عاذ 
اهلل اأن يكون هذا الهدف اأو املق�سد، وعليه ومن باب احلر�س وال�سعور 
بامل�سوؤولية ولدرء الفنت واملخاطر والنزعات االإرهابية العن�سرية اليمينية 
اأن تتخذ كل امراأة واملتحجبة  الواجب  اأنه من  اأرى  املتطرفة املرتب�سة، 
زّيها  من  تعدل  اأن  بها  }واأهيب  واحلذر  احليطة  اخل�سو�س  وجه  على 
اأو طاقية بداًل من حجابها التقليدي{ الذي من  اأمكن وترتدي قبعة  ما 
�ساأنه اأن ي�سنفها ويعر�سها ويعر�س زوجها واأوالدها واأهليها للخطر يف 
ال�سرق  من  القادمني  موجات  واأن  باملخاطر خا�سة  احلافل  الزمن  هذا 
قد اجتاحت بالد الغرب بكثافة ويبدو اأن هذا االأمر قد هيج حفيظة كل 
حاقد واأوقد نار الكراهية يف �سدره، فمن الواجب مبكان اأن نتحا�سا كل 
ما من �ساأنه ا�ستفزاز اولئك احلاقدين القتلة، واأنا هنا ال اأحاول اإطالقًا 
اأن اأرمي بالالئمة على الطرف املجني عليه. ولكن اأنا�سد اجلميع لتوخي 
واأي�سًا  النكراء  لفعلتهم  العن�سريني مربرًا  احلذر حتى ال نرتك الأولئك 
لكي ال تنجرف االأمور وتتحول اإىل ثارات عن�سرية نكتوي بنارها جميعًا 

وال طاقة الأحد على اإطفاء نارها،   

يخففوا  اأن  الأدعوهم  الرجال  لبع�س  هذه،  بر�سالتي  اأي�سًا  واأتوجه  كما 
من مظاهر التدين املبالغ فيها حتى ال ي�سعوا اأنف�سهم واأهليهم يف دائرة 
اخلطر، فمن اأراد اأن ُيطيل حليته وُيحنيها وي�سع عمامته ويق�سر ثوبه 
فاالأوىل به اأن يق�سد بالد احلرمني واأفغان�ستان وباك�ستان للعي�س فيها، 
اإظهار هذه الطقو�س يف بالد الغرب، ال مربر له والتقرب اإىل اهلل  لكن 
يكون باالأفعال ال باالأ�سكال والهيئات، بل يف ظروف كهذه قد يعترب هذا 
يثري حتى  قد  ذلك  اأن  ناهيك  معتوه  عن�سري  لكل  ا�ستفزازا وحتري�سًا 
حجم  االإعالم  و�سائل  عرب  جميعًا  تابعنا  وقد  منهم.  املعتدلني  حفيظة 
اليمينية  واالأحزاب  باملاليني  وتعدادهم  االأجرم  ال�سفاح  ذلك  منا�سري 
موجودة يف �سائر بالد الغرب ولها منا�سريها يف كل العامل وال ن�ستبعد 
االإرهابيني  املتطرفني  اأولئك  من  ب�سرذمة  والطي�س  التهور  ياأخذ  اأن 
ليحذوا حذو بطلهم املجرم ويكرروا تلك املجزرة الدامية، خا�سة واأنهم 
د�ساتري  من  ملغات  ال�سجون  والتعذيب يف  االإعدام  اأحكام  اأن  مطمئنون 
بالدهم واأن احلياة يف �سجونهم غري رادعة حتى لو كانت موؤبدة، بل هي 
لهو ورتع وريا�سة ومطالعة ثم نوم عميق،، والطامة الكربى اأن اأولئك يف 
اأبطال وبقتلهم لالآخر اإمنا يتقربون اإىل ربهم  �سريرتهم موؤمنون باأنهم 

زلفى واأنهم بذلك يدافعون عن ح�سون بالدهم.

فهل من احلكمة اأيها ال�سيدات وال�سادة اأن ندل الُدب على الكرم والذئب 
عن�سري  �سفاح  الذئب،  اأو  الدب  يكون  عندما  بالكم  فما  الغنم!!  على 

اإرهابي مييني مرتب�س م�سلح  ك�سفاح نيوزيالند...

اأخريًا.. اأرجو من اهلل العاملمِ بالنوايا وحده، اأن تكون ر�سالتي ون�سيحتي 
اخلال�سة هذه �سببًا يف �سمان �سالمة النا�س وكف االأذى عنهم ولو عن 

طفٍل واحٍد اأو رجٍل اأو امراأة.

َقَتَل  ا  َ نمَّ َفَكاأَ �ْلأَْر�ِس  يِف  َف�َساٍد  �أَْو  َنْف�ٍس  ِبَغرْيِ  َنْف�ًسا  َقَتَل  {..َمن 
ا�َس َجِميًعا..} ا �أَْحَيا �لنمَّ َ نمَّ ا�َس َجِميًعا َوَمْن �أَْحَياَها َفَكاأَ �لنمَّ

�ضادية �لتطرف �ليميني

ووجوب �خلروج من د�ئرة �خلطر..
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واالإ�سهام  القادمني اجلدد بنجاح  تلتزم حكومة كندا ب�سمان دمج 
يعي�سون  التي  واملجتمعات  الكندي  واملجتمع  االقت�ساد  يف  الكامل 

فيها.

ما  باإ�ستثمار   IRCC �ستقوم   ،  2020 اإىل   2019 املالية  ال�سنة  يف 
يف  اجلدد  القادمني  احتياجات  لدعم  دوالر  مليون   778 من  يقرب 
برنامج  لديها  كيبيك  )حيث  كيبيك  با�ستثناء   ، كندا  اأنحاء  جميع 

هجرة خا�س بها(.

�ستذهب غالبية هذه االأموال اإىل اأكرث من 500 موؤ�س�سة تقوم بتقدمي 
خدمات اال�ستقرار للوافدين اجلدد

اللغوي  والتدريب  والتوجيه  املعلومات  مثل  كندا،  اأنحاء  جميع  يف 
والتوا�سل املجتمعي.

تقدمي  حت�سني  �سندوق  يف  دوالر  مليون   33 من  اأكرث  ا�ستثمار  �سيتم 
اخلدمات التابع لـ IRCC لزيادة كفاءة وفعالية برنامج اال�ستقرار. 
التخ�س�س يف تقدمي اخلدمات لكبار  و�سيوؤثر هذا على م�ساريع مثل 
ال�سن الوافدين اجلدد اأو القادمني اجلدد ذوي االإعاقة وتوفري التدريب 
اأ�سياء  القادمني حديًثا. كما �سريكز على  لل�سباب  اإنتاج االأغذية  على 

مثل االبتكار والتجريب ، وكذلك حت�سني مناذج تقدمي اخلدمات.

�سيذهب اأكرث من 25 مليون دوالر اإىل خدمات الت�سوية املتجددة قبل 
والدعم  املعلومات  اجلدد  للوافدين  اخلدمات  هذه  توفر  الو�سول. 
الذي يحتاجون اإليه التخاذ قرارات م�ستنرية ب�ساأن حياتهم اجلديدة 

يف كندا قبل و�سولهم.

ومن ناحيتها تتمنى �سحيفة اأيام كندية اأن ي�ستفيد فعال القادمون 
اجلدد من هذه اخلدمات والربامج واأن ال يكون م�سري هذه االأموال 

ح�ساب  على  واملرتبحة  الالربحية  اجلمعيات  اأ�سحاب  جيوب  اإىل 
اأموال  اأ�سا�سًا  هي  احلكومية  االأموال  واأن  خا�سة  اجلدد  القادمني 

دافعي ال�سرائب يف كندا.
�لن�سرة �لإخبارية حلكومة كند� / ترجمة: �أيام كندية 

�لإ�ضتثمار يف خدمات �لإ�ضتقر�ر وحت�ضني م�ضتوى �أد�ئها

اأمام العمل، مثل التمييز القائم  واجهت العديد من الن�ساء الوافدات اجلديدات من االأقليات حواجز 
ميكن  ال  التي  االأطفال  ورعاية  املنخف�س،  الدخل  وذات  املوؤكدة  غري  والعمالة  العرق،  اأو  اجلن�س  على 

حتملها، اأو الدعم االجتماعي ال�سعيف.

IRCC م�سروًعا جتريبًيا يهدف اإىل حت�سني التوظيف والتقدم الوظيفي  اأطلقت  يف دي�سمرب 2018 ، 
للن�ساء الوافدات اجلدد من االأقليات املرئية. كجزء من هذه التجربة للن�ساء االأقليات الظاهرة والتي 
متتد لثالث �سنوات، توؤمن IRCC متوياًل ي�سل اإىل 7 ماليني دوالر لربامج وخدمات جديدة ومبتكرة 
مل�ساعدة هوؤالء الن�ساء للو�سول اإىل �سوق العمل وحت�سني قدرة املنظمات االأ�سغر التي تخدم، اأو ويقودها 

ن�ساء ذات االأقليات املرئية.

دة للخدمة يف جميع اأنحاء كندا. وقد  ّ كما وعدلت IRCC اأي�سًا االتفاقيات احلالية مع 10 منظمات مزومِ
مت تزويدهم بتمويل اإ�سايف م�سرتك ي�سل اإىل 5 ماليني دوالر لتو�سيع خدمات التوظيف احلالية لتلبية 

احتياجات الن�ساء االأقلية الوافدات اجلدد.

وفيكتوريا  جونز  و�سانت  وويند�سور  واإدمونتون  مونكتون  يف  اخلدمات  منح  موؤ�س�سات  بالفعل  ا�ستفادت 
وكاجلاري واإيتوبيكو من احل�سول على جزء من هذا التمويل املتزايد.

اأخريًا، تعمل IRCC مع موؤ�س�سة البحوث واالإر�ساد االجتماعية لتطوير برنامج يقي�س فعالية جمموعات 

خمتلفة من خدمات التوظيف التقليدية، مثل ا�ست�سارات التوظيف والتوجيه والتوظيف. و�سي�ساعد ذلك 
IRCC يف احل�سول على فهم اأف�سل الحتياجات الن�ساء الوافدات من االأقليات املرئية.

 Canadian Days / لن�سرة �لإخبارية حلكومة كند�/ ترجمة: �أيام كندية�

دعم ن�ضاء �لأقليات �جلدد يف كند�

الكويتي  االإ�سالمي  واملفكر  الداعية  ابنة  ال�سويدان  مي�سون  زالت  ال 
على  لها  تغريدة  اأخر  بعد  خ�سو�سا  اجلدل،  تثري  ال�سويدان  طارق 
التويرت؛ »تهت يف �سوارع مكة اأبحث عن اهلل، ومل اأجده يف احلرم«، 

حيث مت تكفريها من قبل رواد مواقع التوا�سل االجتماعي.
 واأثارت تغريدتها غ�سب عدد كبري من املغردين اخلليجيني، فانهالوا 
على اأبيها بال�ستائم بخ�سو�س ما قالته ابنته، واعتربوه م�سوؤول على 

ت�سرفاتها.
ح�سابها  يف  تغريدات  عرب  منتقديها  على  مي�سون  ردت  جهتها  من 

ال�سخ�سي على التويرت قائلة :
- اأتظنونني �ساأ�سكت عنكم؟ ال واهلل لن اأ�سكت... مل اأمت�ّسك بديني 
اإياه،  لي�سلبوين  »امل�سلمون«  ياأتي  حتى  الغرب  يف  ال�سنني  هذه  كل 
بال�ستم حتى  امل�سلمني  تعّذبون  اأنتم  اجلاهلية،  اإىل  واهلل  عدنا  لقد 
كره  ولو  اهلل  دين  من  اأخرج  لن  واهلل  واأنا  دينهم،  من  تخرجوهم 

املكفرون.
ديني  اأنا  �سحيح،  هذا  بديني  لي�س  عنه  تدافعون  الذي  الدين  هذا 

االإ�سالم والرحمة واأنتم دينكم التكفري والَنّقمة.
ّل الدين ي�سرب اأرجل  اأَنّه ميثمِ عي  - مل اأذهب اإىل مكة الأرى من يَدّ
الن�ساء بالع�سا ويه�ّسهن كالغنم، اأنا ل�ست بعريًا بيد راٍع اأنا اإن�سانة 

جاءت لتقلى ربها. 
مل اأذهب اإىل مكة كي اأرى متاجر اإ�سرائيل على ُبعد خطوات من بيت 

اهلل احلرام.
مل اأذهب اإىل مكة الأرى اأالف الفقراء امل�ساكني يقفون بني يدي اهلل 
وال�سالطني  للملوك  يدعوا  اأن  االإمام  فيجربهم  البالية  باأثوابهم 

الذين ال ي�سّلون اأ�ساًل.
الطاهرة،  املدينة  بهذه  فعلتموه  ما  قلبي  ليبكي  مكة  اإىل  اأذهب  مل 

بامل�سجد احلرام. 
اإال  وجدته  ما  نعم  عندكم،  اأجْده  فلم  اهلل  عن  بحثًا  اإليها  ذهبت 

بقلبي
لَكفرُت من  العنيف  اأو يف مذهبكم  مّكة،  اأيّن بحثت عن اهلل يف  لو 

زمان، هذا �سحيح، فاحلمد هلل اأيّن مل اأبحث عنه اإال بقلبي.
- اإن مل ي�سعنا االإ�سالم جميعًا فاذهبوا اأنتم، اأنا هنا يف رحاب اهلل 

باقية، م�سلمة اأنا لن اأتخّلى عن ديني ولو قاتلتموين عليه بال�سالح.
- اأنتم قتلتم احلاّلج، اأنتم قتلتم الروحانية يف مكة.

اأنتم قتلتم اهلل يف قلوب النا. 
اأنتم �سّوهتم دين اهلل اأال �ساهت وجوهكم.

- َمن كان يعبد حممد بن عبد اهلل فاإّنه قد مات، وَمن كان يعبد اهلل 

فاإن اهلل حٌيّ ال ميوت.
رمِ �سيُفُه، واأنا اإلهي لي�س ي�سكن  ّ رمِ �سيُخُه، رب املكفمِ ّ اأحٌد اأحْد، رُبّ املَكفمِ

يف جماٍد اأو ج�سٍد، اأَحٌد اأَحْد، اأَحٌد اأَحْد.
اإن ت�سعوا حجر التكفري على �سدري فال اأقول اإال: اأحٌد اأحْد، اأنا ما 
وجدُتك يف بلْد، اأنا ما وجدتك يف ج�سْد، اأنا ما وجدتك يف �سوى قلٍب 

لغريك ما �سجْد.
ْد، واأنا اإلهي  ر ُم�سَتبمِ ّ رمِ قاتٌل، رُبّ املكفمِ ّ اأَحٌد اأَحْد، اأَحٌد اأَحْد، رُبّ املُكفمِ

يف فوؤادي لي�س يقتُلُه اأَحْد.

تهت يف �ضو�رع مكة �أبحث عن �لله

بقلم مي�سون طارق �ل�سويد�ن
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طالب الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان احلكومة النيوزيلندية باإنزال "اأ�سد عقوبة" برينتون تارانت 
منفذ اعتداء امل�سجدين االإرهابي يف نيوزيلندا، وعدم ال�سماح له باخلروج من ال�سجن الحقا.

وقال اأردوغان: "نعّول على نيوزيلندا يف حما�سبة هذا املجرم الذي ارتكب جمزرة اأودت بحياة اأكرث من 
49 اإن�سانا واإنزال اأ�سد عقوبة به، فال ميكن اأن يفلت بالبقاء مدة يف ال�سجن واخلروج الحقا، فهذا اأمر 

ال حتمد عقباه".
واأ�ساف: "االإرهابي هذا هدد اأي�سا باأنه �سياأتي اإىل ا�سطنبول ليهدم امل�ساجد واملاآذن... ا�سطنبول لي�ست 

نيوزيلندا يا عدمي ال�سرف"!
وتابع: "منفذ الهجوم يف نيوزيلندا زّين اأ�سلحته التي ا�ستخدمها يف املجزرة باأ�سماء جميع اأعداء االأتراك 

وامل�سلمني، وتاريخ ح�سار فيينا الثاين ورموز طغاة احلمالت ال�سليبية".
كما اأ�سار اأردوغان اإىل اأن "القاتل �سبق وجاء اإىل ا�سطنبول لثالثة اأيام، وزارها مرة اأخرى لـ40 يوما، 

ويجري االآن التحقيق يف ذلك"، وت�ساءل "من هي اجلهات التي لها �سلة بهذا؟.. �سنك�سف ذلك".
وخلف الهجوم على م�سجدي "النور" و"لينوود" يف نيوزيلندا اأم�س اجلمعة، اأكرث من 50 قتيال وع�سرات 

امل�سابني، يف جمزرة هزت العامل.
�مل�سدر : رو�سيا �ليوم

�أردوغ������ان ي��دع��و لإن�����ز�ل �أ���ض��د 
نيوزيلند� ب�����ض��ف��اح  �ل��ع��ق��وب��ة 

�مل�ضجد؟  يف  �مل�ضلني  لإح����ر�ق  ن��ي��وزي��ل��ن��د�  ج���ز�ر  خ��ط��ط  ه��ل 
نفذ �سفاح نيوزيلندا االإرهابي جمزرة فظيعة، اليوم اجلمعة، بقتله العديد من امل�سلني داخل م�سجد يف 

مدينة كراي�ست �سري�س يف نيوزيلندا، وكادت تتحول املجزرة اإىل اأمر اأب�سع بكثري.
وخالل الفيديو املاأ�ساوي الذي بثه ال�سفاح، ظهرت لقطة اأثناء تبديله لل�سالح عقب عودته ل�سيارته، وكاد 
ي�ستخدم جالونا كبريا من البنزين الإ�سعال امل�سجد بكاملة وبداخله امل�سلون القتلى وامل�سابون، اإال اأنه 

غري خطته، وقام بتغيري ال�سالح والعودة للم�سليني مرة اأخرى للق�ساء على امل�سابني.
ومن الوا�سح خالل الفيديو الب�سع، اأن ال�سفاح كان يريد اإيقاع اأكرب عدد من ال�سحايا، وال يعطي فر�سة 

الأحد يف النجاة اأو الهروب، ولو نفذ خطته اجلهنمية ملا ا�ستطاع اأي من امل�سابني النجاة.
يذكر اأن ال�سرطة النيوزيلندية، �سرحت باأن عدد �سحايا الهجوم االإرهابي ارتفع اإىل 49 قتيال على االأقل، و50 

م�سابا، ورفعت اأعلى درجات التهديد االأمني يف البالد ف�ساًل عن تعزيز االأمن على احلدود واملطارات.
RT : مل�سدر�

هل لعبة PUBG لها عالقة بتنفيذ جرمية �مل�ضجدين يف نيوزيلند�؟!
جنم يوتيوب م�سهور باألعاب القتل يعرب عن اإ�سابته ب�سدمة 

كبرية لورود ا�سمه على ل�سان �سفاح امل�سجدين!
اليوم  كبرية  ب�سدمة   PewDiePie ال�سهري  اليوتيوبر  �سعر 
�سفاح  ل�سان  على  يذكر  ا�سمه  و�سمع  ا�ستيقظ  بعدما  اجلمعة، 

امل�سجدين يف نيوزيلندا.
وكتب اليوتيوبر ال�سهري على "تويرت": "�سمعت للتو االأخبار عن 
حادث نيوزيلندا يف كراي�س ت�سري�س، واأ�سعر بالغثيان ال�سديد 
ب�سبب نطق ا�سمي على ل�سان هذا ال�سخ�س... قلبي وفكري مع 

ال�سحايا واأ�سرهم وكل املت�سررين يف هذه املاأ�ساة".
ورّوج �سفاح نيوزيلندا ل�سفحة اليوتيوبر ال�سهري، ودعا ملتابعتها 

اليوتيوبر  امل�سجدين، وهو ما حاول  لقتل �سحايا  توجهه  اأثناء 
اإنكاره على تويرت.

وت�سبب ذكر ا�سم PewDiePie بغ�سبه ال�سديد، حيث كرر 
جرميته،  فيه  �سّور  الذي  الفيديو  يف  نيوزيلندا  �سفاح  ا�سمه 
وتت�سمن  اليوتيوبر  لها  يروج  التي   PUBG لعبة  اإىل  م�سريا 

م�ساهد قتل ت�سبه ما نفذه ال�سفاح.
موقع  يف  مت�سفح  مليون   89 من  اأكرث   PewDiePie ويتابع 

يوتيوب، وحتظى فيديوهاته مباليني امل�ساهدات.
RT : مل�سدر�

وعدت رئي�سة الوزراء النيوزيلندية جا�سيندا اأرديرن الثالثاء باأن ال 
تلفظ اأبدًا ا�سم مرتكب املجزرة التي ا�ستهدفت اجلمعة م�سجدين يف 

مدينة كراي�ست ت�سري�س، موؤّكدة اأّنه "�سيواجه كل قوة القانون".
"ال�سالم  بتحية  وافتتحتها  الربملان  عقدها  طارئة  جل�سة  وخالل 
عليكم" التي نطقتها باللغة العربية، قالت اأرديرن اإّن منّفذ املجزرة 

نيوزيلندا". يف  القانون  قوة  كل  "�سيواجه 
قوات  األقت  الذي  تارنت  برينتون  اال�سرتايل  املتطّرف  اأّن  واأ�سافت 
اإرهابي يف  اأ�سواأ هجوم  تنفيذه  القب�س عليه عقب  النيوزيلندية  االأمن 
تاريخ بلدها امل�سامل "�سعى من عمله االإرهابي اإىل احل�سول على اأ�سياء 

كثرية، اأحدها ال�سهرة، ولهذا ال�سبب لن ت�سمعوين اأبدًا اأذكر ا�سمه".
وتابعت قائلة: "اإّنه اإرهابي. اإّنه جمرم. اإّنه متطّرف. لكّنه، عندما 

اأتكّلم، �سيكون بال ا�سم!".

جا�سيندا  نيوزيلندا  وزراء  رئي�سة  اأظهرته  الذي  التعاطف  اأ�سقل 
وقع  الذي  االإرهابي  ت�سري�س  كراي�س  هجوم  اأعقاب  يف  اأرديرن 
اجلمعة، واأدى... ما ال تذكرونه عن رئي�سة وزراء نيوزيلندا.. "هذه 

ال�سورة" االأخرية
قوانني  على  وافقت  احلكومة  اأن  االثنني،  اأعلنت  اأرديرن،  وكانت 
اأكرث �سرامة ب�ساأن حمل ال�سالح. واأ�سافت خالل موؤمتر �سحايف اأن 

اإعالن االإ�سالحات ب�ساأن حمل ال�سالح �سيتم خالل 10 اأيام.
وال�ساب  ال�سابق،  البدنّية  اللياقة  مدّرب  تارنت،  برينتون  اأن  يذكر 
االأ�سرتايل البالغ من العمر 28 عاما، جاهر بكونه فا�سيًا من دعاة 
تفوق العرق االأبي�س وقد مثل ال�سبت اأمام حمكمة وّجهت اإليه تهمة 
القتل بعدما اأطلق النار داخل م�سجدين يف كراي�ست ت�سري�س اأثناء 

�سالة اجلمعة ما اأّدى اإىل مقتل 50 �سخ�سًا وجرح 50 اآخرين.

وبث تارنت فيديو القتل مبا�سرة عرب في�سبوك اأثناء ارتكابه املجزرة 
داخل امل�سجد.

ارتكاب  قبل  "تويرت"،  على  �سفحة   73 من  بيانًا  القاتل  ن�سر  كما 
املذبحة، يتوعد من خالله بـ "هجوم اإرهابي".

�مل�سدر:  �لعربية 

بعد جمزرة �مل�ضجدين.. رئي�ضة وزر�ء نيوزيلند� تفتتح جل�ضة جمل�س 
�لوزر�ء بتحية عربية قائلة »�ل�ضالم عليكم«
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قامت �سرطة تورنتو  بحملة تثقيفية  ملحاولة تو�سيح بع�س املفاهيم اخلاطئة حول ا�سارات ال�سوئية 
للم�ساه  كجزء من حملة �سالمة امل�ساة يف �سهر مار�س.

على الرغم من اأن العديد من امل�ساة لي�سوا على دراية  اأن العد التنازيل خم�س�س لل�سائقني بالفعل  
ملعرفة مقدار الوقت املتبقي لديهم  قبل البدء يف احلركة كما وي�سمح للم�ساة املوجودين بالفعل يف 
التقاطع باال�ستمرار واخالءه ، ولكن من املفرت�س اأن ينتظر اأولئك الذين مل يبداأوا العبور عندما 
يرون عداد االرقام على اال�سارة وان يتوقف عندما يرون التوقيت يف العدد واي�سا عند ظهور ا�سارة  

اليد.

من الناحية الفنية ، ميكن اأن تفر�س عليك غرامة بقيمة 50 دوالًرا للعبور اأثناء رفع اليد. وا�ستمرت 
حملة التوعية حتى 17 مار�س املا�سي.

تقول ال�سرطة اإن 41 من امل�ساة قتلوا يف �سوارع املدينة يف عام 2018. وكان اأكرث من ن�سف القتلى 
ا يبلغون من العمر 55 عاًما اأو اأكرب. اأ�سخا�سً

حملة تثقيفية
حول �لإ�ضار�ت �ل�ضوئية للم�ضاة
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اأ�سبحت يقينية وا�سحة، والكراهية واالإ�سالموفوبيا والنار  الدالئل 
�سفاح  اأمثال  احلاقدين  اليمينيني  املتطرفني  قلوب  يف  امل�ستعلة 
نيوزيالند الذي مل يتورع قط حتى عن ت�سوير وبث م�ساهد االإبادة 
اإن�سان  مائة  من  اأكرث  وجرح  بقتل  ويتباهى  يتلذذ  وهو  اجلماعية 
بريئ اأعزل، جرائم عن�سرية �سنيعة بهذا احلجم ال بد اإال اأن ي�سفر 
عنها، ال قدر اهلل، حربًا ال هوادة فيها �ستنه�س باجلميع بال ا�ستثناء. 
كل  يف  مت�سرطنني  املتعفنة،  وال�سياطني  االأفاعي  بذور  والدواع�س، 
لتعكر  الآخر  حني  من  اخلبيثة  روؤو�سهم  تربز  دين،  كل  ويف  طائفة 
بينهم يف  فيما  والكراهية  واالأحقاد  الزعر  وتثري  النا�س  �سفو حياة 

كل مكان.

اأين دين املحبة  اأين االإر�ساد؟؟  ن�ساأل م�ستهجنني!!..اأين التوعية؟؟ 
واأين االأخوة االإن�سانية التي من املفرو�س اأن تبثها دور العبادة؟؟

احلزن  بل  فح�سب  الربيئة  االأرواح  على  لي�س  هنا  واحلداد  احلزن 
ملوث  عامل  يف  نعي�س  اإذ  االأحياء  نحن  حالنا  على  االأكرب  والهلع 
بالكراهية والعن�سرية والفزع من االآخر. كيف ت�ستمر حياة النا�س 
باأمن ب�سالم ويهنئ لهم بال وهناك حثالة مت�سرذمة من كل طرف 
تعيث يف االأر�س ف�سادًا.. تواري يف جعبتها قنابل كراهية م�سمومة 

موقوتة حم�سوة بالقرف واالأذى.. وبفكر مييني، عن�سري، طائفي، 
تكفريي، جهنمي، متحجر، متكل�س، قذر، بغي�س.. ال تهدئ ل�ساحبه 
نار وال ي�ستفي قلبه احلاقد من دم، وال يهنئ له عي�س وال ت�ستقر به 
اأر�س وال تر�سى عنه �سماء، ح�سب زعمه، حتى يزيل االآخر عن حيز 

الوجود. 

للقيام  مكان  كل  يف  وال�سرطة  االأمن  وم�سوؤويل  احلكومات  نطالب 
بدورهم وواجبهم املنوط بهم يف تاأمني اأرواح النا�س وتوفري احلماية 
ال�سعائر  تاأدية  اأوقات  وخا�سة  العبادة  دور  يف  للم�سلني  الالزمة 
الوكيل  ونعم  واالأحد، وح�سبنا اهلل  وال�سبت  يوم اجلمعة  وال�سلوات 
واأراح  وبغ�سهم،  �سرورهم  من  اهلل  واأعاذنا  غادر  حاقد  كل  من 
واأ�سحابه  واأحرقه  والدنيا من كل فكر متطرف همجي  النا�س  اهلل 

واأهلكهم واأهلك منا�سريهم يف الدنيا واالآخرة.

واأن  نيوزيالند  يف  واالإميان  االإن�سانية  ل�سهداء  الرحمة  اهلل  ون�ساأل 
ُي�سبل على ذويهم ال�سرب وال�سلوان وال حول وال قوة اإال باهلل.

باأمل.. وقلم رئي�س �لتحرير: معتز �أبوكالم
١٥ �آذ�ر/ مار�س ٢٠١٩

�لتطرف �ليميني و�لوجه �لقبيح للغرب
هل ي�سهد �لعامل يف نيوزيالند ن�سخة د�ع�سية ميينية متطرفة عن�سرية هالكة ُمهلكة!؟

اأعرب الرئي�س الرتكي، رجب طيب اأردوغان، عن رف�سه لتحويل اآيا 
�سوفيا من جديد اإىل م�سجد، حمذرا من تداعيات خطرية التخاذ 

مثل هذه اخلطوة.
وقال اأردوغان، يف مقابلة مع القناة ال�سابعة الرتكية، اليوم االثنني: 
وميكن  �سوفيا،  الآيا  تابعة  خا�سة  �ساحة  يف  االآن  ال�سالة  "تقام 

تو�سيعها، هذا لي�س م�سكلة. لكن ماذا �سيعطي ذلك"؟
واأ�ساف اأردوغان: "هناك تداعيات قد تنجم عن حتويل اأيا �سوفيا 
اإىل م�سجد، قد تكون خطرية"... "دعونا ال نن�سى اأن هناك االآالف من 
م�ساجدنا يف بلدان خمتلفة. وهل يفكر هوؤالء الذين يطالبون بتحويل 

اآيا �سوفيا اإىل م�سجد يف ما ميكن اأن يحدث لتلك امل�ساجد"؟
الدولة  قبل  من  امليالدي  ال�ساد�س  القرن  يف  �سوفيا  اآيا  واأن�سئت 
م�سجد  اإىل  الحقا  وحولت  م�سيحية،  كاتدرائية  وكانت  البيزنطية، 
)ا�سطنبول(،  الق�سطنطينية  على  العثمانيني  �سيطرة  بعد  جامع 

بقيادة ال�سلطان حممد الثاين عام 1453.
حولت  اأتاتورك،  كمال  م�سطفى  االأول،  الرتكي  الرئي�س  عهد  ويف 
ال�سلطات الرتكية هذا امل�سجد اإىل متحف يف قرار دخل حيز التنفيذ 

عام 1935، وذلك بعد اإغالق اجلامع عام 1931 ملدة 4 �سنوات.
ويف اأبريل من العام 2015 تلي يف متحف اآيا �سوفيا اآيات من القراآن 

اإمام  تل،  علي  قراأها  عاما،   85 حوايل  منذ  منذ  مرة  الأول  الكرمي 
م�سجد اأحمد حمدي اأك�سكي يف اأنقرة، خالل مرا�سم افتتاح معر�س 
حتت �سعار "حب النبي"، عر�ست فيه خمطوطات عن النبي حممد.
�مل�سدر : وكالت

�أردوغان يرف�س حتويل �آيا �ضوفيا �إىل م�ضجد
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واالإن�سانية،  احلب  لواء  حملن  التي  ال�سيدات  من  العديد  توجد 
وقررن  واأحبوه  ذلك،  على  ن�ساأن  فهن  يتوقف،  ال  الذي  والعطاء 
هوؤالء  �سمن  ومن  عليهن،  ُكتب  الذي  الطريق  هذا  يف  املُ�سي 

ال�سيدات ماما ماجي �سيدة العطاء .

ماما ماجي �سيدة �لعطاء
ماما ماجي �سيدة العطاء اأو كما يطلق عليها االأم تريزا امل�سرية، 
العديد  لها  العامل،  يف  حدود  له  لي�س  عطائها  التي  ال�سيدة  تلك 
و  الب�سر من حب  لي�ست كباقي  اأنها  بها  اأثبتت  التي  املواقف  من 
اإن�سانية، فهي تقوم مب�ساعدة االأطفال، وتذهب هنا وهناك عندما 

ت�سعر باأن اأحد يطلب م�ساعدتها.

االأطفال،  وخا�سة  للم�ساعدة،  طلبها  �سخ�س  اأي  نداء  ترف�س  ال 
فهي ترى اأن اهلل اأعطاها لتكون بخدمة من يحتاجها، حيث قالت 
يف اإحدى املرات »اهلل اأعطانا اأكرث مما كنا ناأمل اأو نتخيل. اأعطانا 
فر�سة رائعة للو�سول اإىل االأطفال الفقراء واإذا اأردنا اأن نتقرب 
اإليه اأكرث علينا اأن ن�ستمر يف دعم وم�ساندة اآالف االأطفال الذين 

يحتاجون اإىل احلب«. 

تكرمي ماما ماجي كاأول �سيدة م�سرية يف جائزة �ملر�أة 
�لدولية لل�سجاعة

بـ جائزة  ومت تكرمي ماما ماجي اليوم كاأول �سيدة م�سرية تفوز 
بومبيو  مايك  اخلارجية  وزير  من  ال�سجاعة،  الدولية  املراأة 
وال�سيدة االأوىل ميالنيا ترامب يف العا�سمة وا�سنطن، ومت تكرمي 
م�سرية  اأول  ولكنها  معها  دولة  من  اأكرث  من  ال�سيدات  من  عدد 

تفوز مبثل هذه اجلائزة.

من هي ماما ماجي �سيدة �لعطاء
كما  اأرثوذك�سية،  م�سيحية  امراأة  هي  جربان،  ماجي  ال�سيدة 
 Stephen's جلمعية  التنفيذي  املكتب  ورئي�س  املوؤ�س�س  اأنها 
Children اخلريية يف القاهرة، وهي االبنة ال�سغرى لرجل 
اأنها متزوجة من رجل  فيزيائي، حتب عمل اخلري والعطاء، كما 

اأعمال ثري، ولديها ولد و بنت.

�أعمالها 
اجلامعة  يف  احلا�سبات  لعلوم  جامعًيا  اأ�ستاًذا  ماجي  ماما  كانت 
االأمريكية يف القاهرة يف اإحدى الفرتات، وُر�سحت للح�سول على 

جائزة نوبل لل�سالم يف عام 2012.

وقامت  االأكادميي،  عملها  ماجي  ماما  اأنهت   1989 عام  وخالل 
وهذه  اخلريية،   Stephan's children جمعية  باإن�ساء 
امل�سيحيني  االأطفال  اأحوال  حت�سني  اإىل  تهدف  كانت  اجلمعية 

املعي�سية واالأ�سر التي تعي�س يف املناطق االأ�سد فقًرا يف قرى �سعيد 
تقدم  ا  واأي�سً حدود،  بال  العطاء  تقدم  اأن  باإمكانها  فهي  م�سر، 
امل�ساعدة لالأطفال امل�سلمني والبهائيني الفقراء، وكل من يحتاج 

هي اأول �سخ�س تقف بجانبه.

خالل  من  اأ�س�ست  االأطفال  وم�ساعدة  اخلري  لعمل  حبها  وب�سبب 
جمعيتها اأكرث من 92 مركًزا، لتوفري الرعاية واالهتمام والتعليم 
الأكرث من 18 األف طفل، ولي�س ذلك فقط بل اأ�س�ست العديد من 
منها  ا�ستفاد  التي  والتدريبية،  والتعليمية  االإن�سانية  املبادرات 

العديد من االأ�سر واالأطفال.

�لأم تريز� للقاهرة
وب�سبب ما تفعله ماما ماجي من خري وعطاء وم�ساعدة للكل، كان 
للقاهرة،  تريزا  االأم  اأنها  على  جربان  ماجي  اإىل  اجلميع  ي�سري 
من  الرغم  وعلى  بها،  تقوم  التي  اخلريية  اأعمالها  ب�سبب  وذلك 
اال�سطهاد  واجهت  الفقر  عن  بعيًدا  ثراء  يف  تعي�س  كانت  اأنها 
نوبل،  بجائزة  للفوز  مرة  من  الأكرث  ُر�سحت  اأنها  كما  كم�سيحية، 
�سحكة  هو  عندها  �سيء  فاأهم  اأبًدا  باجلوائز  تهتم  مل  ولكنها 

االأطفال اإمامها.

�مل�سدر : جملة �ملو�طن

ماما ماجي �ضيدة �لعطاء..
�أول م�ضرية تفوز بجائزة �ملر�أة �لدولية لل�ضجاعة
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ها  ال ُت�ساعد القهوة �ساربها يف خ�سارة الوزن ب�سورة مبا�سرة، ولكنَّ
نات ال�سحيَّة  اإىل املكوِّ اإحراق دهون اجل�سم، نظًرا  تزيد من ن�سبة 
التي حتتوي عليها، وبالتايل هي ت�ساهم اإيجاًبا يف الرجيم املخ�س�س. 
باجلملة،  �سحيَّة  فوائد  اليومي،  الرجيم  يف  القهوة  والحت�ساء 

واأبرزها:
�س اإنزمي الكبد. الوقاية من اأمرا�س الكبد، الأنَّها ُتخفِّ

خف�س فر�س االإ�سابة بالنوع الثاين من ال�سكري.
احلماية من االألزهامير.

تقلي�س ن�سب االإ�سابة باالكتئاب.
�سلبيَّات االإفراط يف �سرب القهوة يف الرجيم اليومي

ة �سلبيَّة من االإفراط يف �سرب القهوة، يف الرجيم  تنتج عوار�س جانبيَّ
ال  اليوم  يف  الكافيني  من  بتناوله  امل�سموح  الكمَّ  باأن  علًما  اليومي. 
ة اأو  يتجاوز االأربعمائة ميلليغرام )تعادل 4 فناجني من القهوة الرتكيَّ

فنجانني من القهوة �سريعة التح�سري(. وتتمثل هذه العوار�س، يف:
ر يف اجلهاز  ه للج�سم، ما يوؤثِّ االأرق، نظًرا اإىل اأن القهوة تعمل كمنبِّ

الع�سبي، ويعيق النوم ال�سحي.
االإدمان على الكافيني.

االرتفاع يف ن�سبة �سغط الدم، والزيادة يف �سربات القلب.
بعد  واخلمول  فالتعب  �سريًعا،  والن�ساط  بالطاقة  اجل�سم  تزويد 
ثانية  القهوة  �سرب  اإىل  املرء  فيلجاأ  ارت�سافها،  على  �ساعة  انق�ساء 

ال�ستعادة ن�ساطه.
ر االألياف  امل�سكالت يف الكلى الأنَّ وفرة مادة الكافيني تت�سبَّب بتك�سُّ

ر جمرى الكلى، ما ُيولِّد جمموعة من االأمرا�س املزمنة. التي ُت�سكِّ
طرد املاء من اجل�سم، مما يت�سبَّب باجلفاف. ولذا، من ال�سروري 

�سرب كّم وافر من املاء، بعد القهوة.
القهوة اخل�سراء اأم ال�سوداء؟

ت�ستهر القهوة اخل�سراء واملنتجات التي ت�سّمى بـ"ُم�ستخل�س حبوب 
مع  ال�سهية،  من  احلدِّ  يف  دورها  لناحية  اأخرًيا،  اخل�سراء"  النب 
االإ�سارة اإىل اأنها حتتوي على ن�سبة اأقل من الكافيني، مقارنة بالقهوة 
االإطار،  هذا  ويف  منها.  وافر  كّم  �سرب  ميكن  وبالتايل،  ال�سوداء. 
لكونها  اخل�سراء،  القهوة  ب�سرب  املخ�س�س  الرجيم  متتبعو  ُين�سح 

ة االأي�س. ز عمليَّ حترق الدهون وُتعزِّ
�مل�سدر : جملة �سيدتي

ا،  ال�ساخن جدًّ ال�ساي  تناول  النا�س من  االأطباء  بع�س  رغم حتذير 
�ساخًنا  تناوله  يحبون  النا�س  ظل  ب�سيطة،  جانبية  بعوار�س  لت�سببه 
لدرجة ل�سع الل�سان واملريء، لكن هل �سيغريون عادتهم هذه، عندما 

ا؟ يعلمون اأّن اخلطر اأكرب عند �سرب ال�ساي �ساخًنا جدًّ

اأّن �سرب ال�ساي ال�ساخن يرتبط بزيادة  اكت�سف فريق بحث دويل، 
خطر االإ�سابة ب�سرطان املريء، وفًقا ملوقع:

�سملت  درا�سة  العلماء  اأجرى  املوقع،  وبح�سب     EurekAlert
اأكرث من 50 األف �سخ�س ترتاوح اأعمارهم بني 40 و75 عاًما. كان 
اكُت�سف  الوقت،  هذا  خالل  �سنوات.  ع�سر  املراقبة  فرتة  متو�سط 

عند املتطوعني 317 حالة من �سرطان املريء.

ب�سرطان  االإ�سابة  خطر  يزيد  بانتظام  ال�ساخن  ال�ساي  ا�ستهالك 
املريء

ال�ساي  من  ملليلرت   700 من  الأكرث  املنتظم  اال�ستهالك  اأّن  ات�سح 
اأعلى،  اأو  مئوية  درجة   60 اإىل  حرارتها  درجة  ت�سل  والتي  يوميًّا، 
بح�سب  باملئة،  بن�سبة 90  املريء  ب�سرطان  االإ�سابة  يزيد من خطر 

موقع "�سبوتنيك".

حتى  ال�ساخنة  امل�سروبات  انتظروا  االأمريكية:  ال�سرطان  جمعية 
تربد

ال�سرطان  جمعية  من  اإ�سالمي  فرهاد  الدرا�سة  اأ�ستاذ  يقول 
االأمريكية: »كثري من النا�س يف�سلون �سرب ال�ساي والقهوة اأو غريها 
من امل�سروبات ال�ساخنة، ومع ذلك، ووفًقا لعلمنا، فاإّن �سرب ال�ساي 
ا، قد يزيد من خطر االإ�سابة ب�سرطان املريء. لذلك،  ال�ساخن جدًّ

ُين�سح باالنتظار حتى تربد امل�سروبات ال�ساخنة قبل �سربها.

�مل�سدر : جملة �سيدتي

�لقهوة يف �لرجيم 

بني �ملنافع و�لأ�ضر�ر

علماء يكت�ضفون خطًر� 

قاتاًل لل�ضاي �ل�ضاخن.. 

وهذ� هو �ل�ضبب

�ل�ضتثمار �حلقيقي

بقلم في�سل �لعطري
"اأوبر" على مناف�ستها يف  ا�ستحوذت �سركة النقل االأكرب يف العامل 
�سوق ال�سرق االأو�سط "كرمي" ب�سفقة بلغت 3.1مليار دوالر دفعت 
�سكل  على  دوالر  1.7مليار  و  نقدًا  دوالر  1.4مليار  مبوجبها  اأوبر 
املبلغ  اأوبر لدفع هذا  للتحويل الأ�سهم، فما الذي دفع  �سندات قابلة 

الهائل ل�سراء �سركة القيمة الأ�سولها مقارنة بحجم ال�سفقة؟

االإجابة تتمثل بالنقاط التالية:

1- ال يعتمد هذا النوع من ال�سفقات على قيمة االأ�سول بل على ما 
ال�سنوات القادمة فمثاًل لو كانت  اأرباح حمتملة خالل  �ستجنيه من 
"كرمي" �ستحقق اأرباحًا بقيمة �ستة مليارات دوالر تكون "اأوبر" قد 
دفعتهم االآن دفعة واحدة على اأن ت�سرتدهم م�ستقباًل �ستة مليارات 
 Discounted cash  دوالر، هذا النوع من اال�ستثمار يدعى

.”flow  ”DCF
2- احلقيقة اإن "اأوبر" مل ت�سرتي "كرمي" بهذه ال�سفقة بل ا�سرتت 
Law of Duality يقول حني  الثنائية  اأن قانون  ال�سوق ذلك 
تتناف�س �سركتان عمالقتان على مدى طويل ي�سبح من ال�سعب اأن 
تدخل بينهما �سركة ثالثة مهما دفعت من اأموال "اأبل ومايكرو�سوفت 

- كمثال".

3- جتنبت "اأوبر" مناف�س عاملي حمتمل فمثاًل لو قررت "كرمي" اأن 
تو�سع اأعمالها يف بالد اأخرى ف�ست�ستحوذ على جزء من ح�سة اأوبر 

يف اأ�سواق تلك البالد.

4- ميكن "الأوبر" بعد هذه ال�سفقة اأن تقل�س من نفقاتها االعالنية 
واحل�سومات والعرو�س التي تقدمها ملناف�سة "كرمي".

كاالنيك  ترافي�س  خرج  حني  ن�ساأت  اأوبر  �سركة  اأن  نعلم  اأن  بقي 
يح�سره  كان  موؤمتر  من  مثلجة  ليلة  يف   Travis Kalanick
يف باري�س و واجه �سعوبة باحل�سول على تاك�سي وتخيل وجود تقنية 
ت�سمح له باحل�سول على تاك�سي بكب�سة زر، تزامن هذا مع تغريدة 
فيها  يطلب   Garrett Camp كامب  غاريت  �سديقه  اأطلقها 
منتجات جديدة مميزة ل�سركة نا�سئة تعتمد على تقدمي خدمات يف 
املناطق املحلّية وطلب بع�س االأفكار لينطلق يف خطته ، من هنا بداأت 
فكرة اأوبر بالتكون داخل عقل “جاريت كامب” و�سرعان ما حتولت 
ل�سركة جنحت بابتالع قطاع النقل مبعظم دول العامل دون اأن متتلك 

�سيارة واحدة.

لو نظرنا ملا �سبق واأ�سفنا له اأن اأ�سخم �سركة ت�سويق فندقي يف العامل 
مفاهيم  اأن  الأدركنا  واحدًا  فندقًا  متلك  ال   Booking.com
اال�ستثمار و االأعمال "جتارة، �سناعة، �سياحة..." التي ورثناها مل 
يعد لها مكان يف العامل واأن هناك ثورة حقيقية يف عامل االأعمال لن 

تقوم لنا قائمة مامل نواكبها.
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ناديا �لذيب وعام على ماأ�ض��اة �لرحيل 
�إجن��از�ت �إجتماعية وت�ض��امن عائلي ومنح 

در��ض��ية تخلي��دً� لذكرى �ل�ض��ابة �لفقيدة 

٢٥ �آذ�ر ٢٠١٨ - ٢٥ �آذ�ر ٢٠١٩
عام كامل م�سى على غيابك يا �أبنتي �لغالية ناديا �سامي �لذيب 

االأليم ونخ�س بالذكر، اجلمعية اخلريية الدرزية  بال�سكر لكل من �ساركنا ووا�سانا يف م�سابنا  نتقدم 
اإىل جانبنا واإىل كل االأهل االأ�سدقاء واملعارف  اأع�سائها وبهيئتها االإدارية بوقوفهم  يف كالغري بكامل 
ال�سفر من  اأعباء  الذين حتملوا  الكرمية  وعائلته  الذيب  �سمري  اأخي  الكرام  الذيب  اآل  بالذكر  ونخ�س 
اأوتاوا وملى من دبي، اإىل اأخواتي مهى الذيب، ومنى الذيب التي حتملت اأعباء ال�سفر من لبنان لتكون 

بجانبنا.
�سكرا للجمعيات الدرزية يف كندا، ونخ�س بالذكر اجلمعية اخلريية الدرزية يف ادمنتون، اأوتاوا، تورنتو، 
يف  الدرزية  واجلمعيات  والياتها،  بكافة  اأمريكا  يف  الدرزية  اخلريية  اجلمعيات  اإىل  و�سكر  ومونرتيال. 
واالأقارب  االأهل  االإجتماعي واىل كل  التوا�سل  او عرب  الهاتف  واأ�سرتاليا مرا�سلني ومعزين عرب  اأوروبا 

واالأ�سدقاء يف جميع اأنحاء العامل. 
الدروز  املوحدين  ملي�سخة عقل طائفة  �سكرا خا�س  للتعزية.  باإت�ساله  �سهيب  اأكرم  للوزير  �سكر خا�س 

املمثلة بال�سيخ ربيع �سالمة يف الربتا بال�سالة عليها.
�سكر خا�س للحزب التقدمي االإ�سرتاكي يف الربتا وعاليه ملوا�ساتنا.

�سكر خا�س لالأب مي�سال، راعي االأبر�سية املارونية يف كالغري بوقوفه اإىل جانبنا.
�سكر خا�س لل�سيخ جمال حمود ممثل دار الفتوى االإ�سالمية يف كندا  بتالوة الفاحتة على روحها خالل 
التعزية املنزلية. �سكر خا�س اإىل ال�سرطة يف كالغري وعلى راأ�سهم  الظابط كولني �سي�سومل ومعاونيه 
املحققني كومل ودافيد وغريهم بك�سف مالب�سات اجلرمية خالل ب�سعة اأيام فقط. �سكر خا�س لل�سرطة 
امللكية الكندية واىل الظابط براين توم�سن والذي اأ�سيب خالل حماولة القب�س على قاتل ابنتي ناديا 
واىل كامل فريق عمله الذين عاجلو الو�سع بقتله بعد رف�سه االإ�ست�سالم. �سكر خا�س اإىل رئي�سة الوزراء 
الفدرايل  النائب  اإىل  �سكر خا�س  تعزية خا�سة.  وباإر�سالها  ناتلي مبوا�ساتنا  رات�سل  األربتا  يف مقاطعة 
جا�سون كني مبرا�سلته وت�سامنه معنا. �سكر خا�س اإىل املجل�س الت�سريعي يف الربتا با�ست�سافتنا والوقوف 

اإىل جانبنا عرب النائبة روبن لوف بتكرمي ناديا وتخليد ا�سمها يف ال�سجل الذهبي.
  https://youtu.be/l6muXNfDRAE

واإىل النائبة كارن مكفار�سون بت�سامنها معنا.
�سكر خا�س اإىل ال�سيناتور جويل ديوان يف الربملان الكندي فكنت احلافز فرفعت ال�سوت لتعديل قانون 

حمل ال�سالح يف كندا. 
https://sencanada.ca/en/speeches/sen-miville-dechêne-bill-to-amend-
 certain-acts-and-regulations-in-relation-to-firearms
�سكر خا�س لكل االإعالم املرئي وامل�سموع يف كالغري وكل كندا  بتغطيتهم وبتعميم �سور القاتل لت�سهيل 
والعربية  اللبنانية  ولل�سحافة  لل�سحافيني  �سكر  معنا.  بالت�سامن  احلادثة  عن  والكتابة  عليه  القب�س 
الدين، مرينا  اأبوكالم، مرينا �سري  بالذكر معتز  املاأ�ساوية ونخ�س  تفا�سيل احلادثة  ون�سر  بت�سامنها 
ر�سوان، اأ�سرار �سبارو وغريهم كرث. ياأبنتي الغالية ناديا �سامي الذيب اأختك ر�سا نا�سطة يف رفع �سوتك 

يف املحافل املحلية وعملت جاهدة حتى اأ�سبح هناك منحة درا�سية �سنوية كندية تخليدا لك
scholarship-launched-/30/08/https://www.thestar.com/calgary/2018  
in-memory-of-domestic-homicide-victim-nadia-el-dib.html
املعنفني  الن�ساء  مل�ساعدة  الن�ساطات  لك، وغريها من  تخليدا  باإ�سمك  �سمية  ال�سماء  وهناك جنمة يف 

والوقوف معهم، وما زال هناك الكثري لنفعله. �سامي الذيب
اأيام كندية جندد تعازينا القلبية اخلال�سة ودعمنا لعائلة الفقيدة �سائلني  • {وباإ�سم �سحيفة وموقع 
يرزقهم  واأن  واأحبابها  واأخواتها  والديها  ي�سرب  واأن  اجلنان،  ف�سيح  ابنتهم  ي�سكن  اأن  وجل  عز  املولئ 

ال�سرب وال�سلوان على فراقها.} معتز اأبوكالم.

25 March 2018 - 25 March 2019
Today is your first anniversary since we lost you dear daughter Nadia El-
Dib  It's like today you are still living inside of us, never to be forgotten, 
your face, your smile & that joy. There are no words that can bring you 
back, but what your sister Racha El-Dib did is raised your voice high 
to the sky by naming a scholarship in your name https://www.thestar.
com/calgary/201830/08//scholarship-launched-in-memory-of-domestic-
homicide-victim-nadia-el-dib.html
and a star in the sky named after you. By helping other people who are in 
need we, are still working hard to save other's lives and making a special 
page on Facebook, Nadia's Hope.
Thank you to all who stand with us during that tragedy.
To our El-Dib Family's my Brother Samir Eldib who travel with his family 
to be with us from Ottawa
Lama El-Dib who traveled from Dubai to be with us. Carlos 
MoukhayberCarlos who traveled from Windsor to be with us. Sisters 
Maha Eldib, Mona ED who traveled from Lebanon to be with us
Thank you to our Calgary Druze Community Association, to all our 
friends here and everywhere. To the Edmonton Druze community and 
to PSP Alberta, to the Druze CDS in Toronto, Ottawa, Montreal, and the 
ADS in the USA, Europe, & Australia and from all around the world. 
Also from strangers and people who don't know us. Thank you to the 
Minister of Education in Lebanon 
Mr Akram Shehayeb for calling us, Cheikh Rabih Salame. MCC  Sh Jamal 
Hammoud, Maronite Church  Abouna Michel Kassas.
To Moutaz Abu Kalam, to Mirna Serreddine. To reporters in Lebanon  Asrar 
Chbaro, Mirna Radwan. And many other Friends and Families. Special 
thanks to the Calgary Police Service who helped solve the Homicide, to 
Staff Sgt Colin Chrisholm, Detective Colum, Detective Dave Sweet
And the RCMP in Evensburdgh. Sgt Brian Thompson and his team who 
caught the perpatrator. 
A big thank you to Premier of Alberta Rachel Notley, Member of house in 
common of Canada Mr. Jason Kenney, Alberta legislation by hosting us 
by MLA Robin Mulf  https://youtu.be/l6muXNfDRAE 
MLA Karen McPherson.
Senator Julie Miville-Dechêne Raising the voice for firearms law
https://sencanada.ca/en/speeches/sen-miville-dechêne-bill-to-amend-
certain-acts-and-regulations-in-relation-to-firearms  Thank you all for 
your supporting.
Thanks for Ctvnews, Calgarysun, Calgaryherald, CBC Radio, Global new 
Nancy Hixt https://globalnews.ca/news/5024065/crime-beat-podcast-
nadia-el-dib-murder/
Thank you all for your supporting. Sami El-Dib
{ On behalf of Canadian Days Newspaper and Website, we renew our 
heartfelt condolences and patronage to Nadia's family, and we pray that 
her soul is resting in mercy and peace.}..  Moutaz Abu Kalam

Nadia El-Dib
in her 1st. Tragedy Anniversary,

Social achievements, Family Solidarity and 

scholarships to commemorate her Soul
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كلما فكرنا اأكرث يف معنى املر�س وال�سحة، زادت �سعوبة ر�سم خط 
وا�سح بينهما، فنحن منيل للتفكري باأننا مهيوؤون بطبيعتنا للح�سول 
البكترييا  عن  بعيدًا  البقاء  فقط  ا�ستطعنا  ما  اإذا  جيدة  حياة  على 
والفريو�سات التي ميكن اأن تقتلنا، وجتنب ال�سلوك الذي يوؤدي اإىل 
املر�س، واإننا بهذا �سوف ن�سمن احل�سول على حياة طويلة و�سحية، 
يعطينا  اأن  والتطور ال ميكن  للتطور،  نتاج  ولكننا يف احلقيقة نحن 
ال�سحة املثالية، فعلى الرغم من اأنه قد وهب لنا جهاز مناعة قوي، 
بعيدين  تبقينا  اأن  احلاالت-  بع�س  -يف  ميكن  �سريعة  فعل  وردود 
الكمال، فهو ي�سري  اإىل  تلقائيًا  التطور ال يرقى  اأن  اإاّل  عن املخاطرـ 

بخطوات �سغرية، ويرتكنا مع الكثري من العيوب اخلطرية.

على  ال�سرطان،  الدفاعات �سد  الكثري من  الب�سري  ميتلك اجلن�س 
�سبيل املثال، لكن هذه الدفاعات ت�سعف كلما تقدمنا يف ال�سن، وعلى 
لكثري من  االأمل واحلزن  الكثري من  �سبب  االأمر  اأن هذا  الرغم من 
العائالت، اإاّل اأنه التوليفة الرابحة بالن�سبة للتطور، حيث اأن ال�سفة 
االنتقائية للطبيعة تف�سل االأ�سخا�س الذين ميتلكون الدفاعات �سد 
ال�سرطان الذي تهدد قدرتنا على البقاء على قيد احلياة والو�سول 
اإىل مرحلة البلوغ واإجناب االأطفال، ولكن اإذا مات ال�سخ�س ب�سبب 
ال�سرطان يف �سن ال�ستني، فاإن اأطفاله �سيكونون يف طريقهم لالإ�سابة 
به اأي�سًا، وهم بدورهم �سيقومون بنقل اجلينات اإىل اجليل القادم.

بها  نفكر  التي  الطريقة  من  يغري  اأن  ميكن  التطوري  املنظور  اإن 

حول �سحتنا بالعديد من الطرق، خذ احل�سا�سية على �سبيل املثال، 
اإنها توؤثر على املاليني من االأ�سخا�س، وت�سبب الكثري من امل�ساكل، 
اأحد  ولكن  التح�س�سية،  بال�سدمات  وانتهاءًا  احلمى  من  ابتداءًا 
العلماء الرائدين يف جمال املناعة ي�سري اإىل اأن احل�سا�سية هي يف 
الواقع تعديالت ن�ستخدمها للدفاع عن اأنف�سنا �سد املواد الكيميائية 
اإىل مراحل ي�سعب  اأن احل�سا�سية قد ت�سل  وبالرغم من  ال�سارة، 
نتاج  هي  باملخت�سر  بدونها،  العي�س  ميكننا  ال  اأننا  اإاّل  احتمالها، 

طبيعي عن تطورنا.

�مل�سدر : جملة نقطة �لعلمية

االآونة  "االكتئاب املبت�سم" منت�سرا ب�سكل وا�سع يف  اأ�سبح م�سطلح 
يف  يعاين  بينما  �سعيدا  ال�سخ�س  خاللها  يبدو  حالة  وهو  االأخرية، 

احلقيقة من اأعرا�س اكتئاب داخلية.
للغاية،  ب�سكل كبري  املو�سوع  واالأبحاث حول هذا  املقاالت  وتزايدت 
حتى اأن عمليات البحث عن هذا امل�سطلح بوا�سطة حمركات البحث 
هذه  ملعرفة  حماولة  يف  العام،  هذا  كبريا  تزايدا  اأي�سا  �سهدت  قد 

احلالة املر�سية.
وقالت اأوليفيا رمييز، وهي طالبة دكتوراه يف جامعة كامربيدج، اإن 
"االكتئاب املبت�سم" لي�س م�سطلحا تقنيا ي�ستخدمه علماء النف�س، 
اإخفاء  وينجح يف  باالكتئاب  ت�سمية علمية ملن ي�ساب  اأقرب  اإنه  بل 

االأعرا�س".
االنتحار،  خلطر  النا�س  تعر�س  احلالة  هذه  اأن  من  رمييز  وحتذر 
اأعمارهم عن 35  تقل  الذين  لالأ�سخا�س  قاتل  اأكرب  تعد  اأنها  حيث 

عاما يف اململكة املتحدة، على �سبيل املثال.
وت�سري رمييز اإىل اأن اأقرب ت�سمية علمية لهذه احلالة هي "االكتئاب 
االكتئاب،  بهذا  امل�سابني  من  كبرية  ن�سبة  اأن  حيث  الالمنطي"، 
يف  املتعة  وفقدان  ال�سيئ  املزاج  من  معاناتهم  اإخفاء  من  متكنوا 
ممار�سة االأن�سطة املف�سلة عادة، وقد يكون هوؤالء االأ�سخا�س عر�سة 

ب�سكل خا�س لالنتحار.

وقد يكون من ال�سعب للغاية حتديد املر�سى امل�سابني بـ"االكتئاب 
للحزن،  �سبب  اأي  من  يعانون  ال  وكاأنهم  يظهرون  حيث  املبت�سم"، 
حني  ويبت�سمون  و�سركاء،  اأطفال  ورمبا  ومنازل  وظائف  فلديهم 
مع  ممتعة  حمادثات  اإجراء  من  يتمكنون  اأنهم  عن  ف�سال  حتييهم 

االآخرين.

ي�سعون  املبت�سم"  "االكتئاب  من  يعانون  الذين  فاإن  وباخت�سار، 
ون�سطة  طبيعية  حياة  يعي�سون  اأنهم  يظهر  اخلارجي  للعامل  قناعا 
على الدوام، بينما ي�سعرون يف الداخل بالياأ�س واحلزن، ويف بع�س 

االأحيان تراودهم اأفكار باإنهاء حياتهم.

الطعام،  اإفراط  اخلطري:  االكتئاب  من  النوع  هذا  اأعرا�س  وت�سمل 
وال�سعور بالثقل يف الذراعني وال�ساقني، والتعر�س لالأذى ب�سهولة من 
امل�ساء،  اأكرب يف  ب�سكل  باالكتئاب  وال�سعور  الرف�س،  اأو  النقد  خالل 

ف�سال عن ال�سعور باحلاجة اإىل النوم لفرتة اأطول من املعتاد.

االإ�سابة  اإىل  توؤدي  التي  املبا�سرة  االأ�سباب  حتديد  ال�سعب  ومن 
باالكتئاب املبت�سم، لكن هوؤالء االأ�سخا�س هم غالبا ممن يعانون من 
الف�سل،  لتوقع  اأكرث عر�سة  باأنهم  ذلك  يرتبط  وقد  املتقلب،  املزاج 
ومواجهة �سعوبات يف التغلب على بع�س املواقف املحرجة اأو املهنية، 

ومييلون اإىل التفكري يف املواقف ال�سلبية التي يحتمل اأن حتدث.

ويعد االكتئاب �سائعا للغاية باعتبار اأن نحو واحد من كل 10 اأ�سخا�س 

يعاين منه، يف حني اأن هناك ما بني 15% و40% من هوؤالء يعانون من 
هذا "االكتئاب الالمنطي".

اخلطري،  االكتئاب  من  النوع  هذا  من  يعانون  ممن  كنت  حال  ويف 
فعليك االعرتاف باإ�سابتك باملر�س كخطوة اأوىل يف طريق العالج، 
التغلب  اأجل  من  امل�ساعدة  على  احل�سول  خا�س  ب�سكل  املهم  ومن 
على القيود التي متنعهم من العودة اإىل احلياة الطبيعية، ف�سال عن 
�سرورة ممار�سة التاأمل واالأن�سطة البدنية التي اأثبتت فوائدها على 

ال�سحة العقلية يف العديد من الدرا�سات.
واأكد عامل االأع�ساب النم�ساوي، فيكتور فرانكل، اأن "حجر الزاوية 
ينبغي  العقلية اجليدة" هو وجود هدف يف احلياة، وال  ال�سحة  يف 
وامل�سوؤولية  التوتر  من  خالية  "حالة  يف  نكون  الأن  ن�سعى  اأن  لنا 
اإىل �سيء يف احلياة، وهذا ما قد  اأن ن�سعى  والتحديات"، بل يجب 
يكون له تاأثري اإيجابي، مثل التطوع يف ن�ساط ما، اأو رعاية اأحد اأفراد 

العائلة اأو حتى احليوانات.
�مل�سدر: ذي �سن

هل تعاين من �حل�ضا�ضية؟

هل ت�ضائلت يوما ملاذ� ن�ضاب بها؟

ملاذ� ن�ضاب باحل�ضا�ضية؟

�لكتئاب �ملبت�ضم.. �أخطر �لأمر��س �لعقلية
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تويف رجل �أعمال هندي
�ضعر زر�ع�����ة  ل��ع��م��ل��ي��ة  خ�����ض��وع��ه  ب��ع��د 
م���وم���ب���اي يف  ����ض���اع���ة   12 د�م�������ت 

ونقل الرجل البالغ من العمر 43 عاما، والذي ذكرته و�سائل االإعالم 
اإىل   ،"Shrawan Kumar Choudhary" با�سم  املحلية 
يف  للعملية  خ�سوعه  بعد  التنف�س،  يف  م�ساكل  ب�سبب  امل�ست�سفى 

عيادة خا�سة.

رد  ب�سبب  املتعدد  االأع�ساء  ف�سل  بعد  التايل  اليوم  الرجل يف  وتويف 
فعل حت�س�سي، وفقا ملا ذكره تقرير ال�سرطة.

 500 مبلغ  لوجي�ستيات،  �سركة  يدير  كان  الذي  االأعمال  رجل  ودفع 
عيادة  يف  ال�سعر  زراعة  مقابل  دوالرا   7158 يعادل  ما  روبية،  األف 

خا�سة مبنطقة �سين�سوكوكلي يف مومباي.

فيكا�س  اجلراح،  اأخرب  فقد  اإنديا"،  اأوف  "تاميز  �سحيفة  وبح�سب 
هالواي، ال�سرطة اأن املري�س تلقى 3700 ب�سيلة �سعر يف جل�سة واحدة.

 9 زرع   "Choudhary" فقد طلب  التقرير،  ورد يف  ما  وبح�سب 
اإذا  ما  الوا�سح  غري  من  اأنه  رغم  واحدة،  عملية  يف  ب�سيلة  اآالف 
اأنه  املعروف  لكن من  ال،  اأم  االأمر  على هذا  وافق  قد  الطبيب  كان 

من غري املعتاد غر�س اأكرث من 3000 ب�سيلة يف جل�سة واحدة.
وبداأت اجلراحة املطولة يوم اجلمعة، وا�ستكملت يف ال�ساعة الثانية 
والن�سف �سباحا يف اليوم التايل، حيث نقل الرجل اإىل امل�ست�سفى 
االأطباء مل يتمكنوا  التنف�س وحدوث تورم، لكن  ب�سبب �سعوبات يف 
من اإنقاذ حياته، حيث يعتقد اأنه عانى من �سدمة احل�سا�سية، وهي 

رد فعل حت�س�سي حاد ومميت.
يخرب  مل  الهندي  االأعمال  رجل  اإن  املحلية  االإعالم  و�سائل  وقالت 
حتقيقا  ال�سرطة  وبداأت  �سعر،  زراعة  لعملية  �سيخ�سع  اأنه  عائلته 
العوامل  اإذا كان االإهمال الطبي عامال من  الوفاة ملعرفة ما  ب�ساأن 

التي اأدت اإىل فقدان ال�سحية حلياته.

التنف�س  اإن �سعوبات  الهند  التجميليني يف  وقالت رابطة اجلراحني 
التي يعاين منها عدد قليل فقط من  النادرة  "تعد من امل�ساعفات 
اأن  مر�سى زراعة ال�سعر"، واإن ال�سيد "Choudhary" كان يجب 

يخ�سع للمراقبة ملدة 24 �ساعة على االأقل بعد اإجراء اجلراحة.

بد�ئل
لعقوبات �لطفال

فت 80 �سيدة، �ساركن يف الندوة التثقيفية "الرتبية باحلب..  تعرَّ
متها جمعية �سيهات للخدمات االجتماعية،  بدائل العقاب"، التي نظَّ
تربية  يف  امل�ستخدمة  احلديثة  والطرق  االأ�ساليب  من  عدد  على 
االأبناء بدل اللجوء اإىل العقاب، مثل ال�سرب، وال�ستم، واحلرق، 

واال�ستهزاء وال�سخرية، واالنتقا�س والرتهيب والتخويف.

ق اأحمد اآل �سعيد، االخت�سا�سي النف�سي، يف حما�سرته  حيث تطرَّ
طرٌق  العقابية  "البدائل  قائاًل:  االأ�ساليب،  هذه  من  عدٍد  اإىل 
ومن  نف�سي،  اأو  ج�سدي  اإيذاء  دون  االأبناء  �سلوك  لتعديل  مقبولة 
اأهمها العالج امللطف بالتزام االأب واالأم بالهدوء، والرتيث اأمام 
والتظاهر  والتجاهل  االبن،  عن  ي�سدر  مرغوب  غري  �سلوك  اأي 

باالن�سغال عنه".

الإحداث  البدائل  اأف�سل  من  تعد  الطرق  هذه  اأن  �سعيد،  اآل  وبنيَّ 

تغيري يف �سلوك االبن، وجعله مقبواًل، وقال: "العالج امللطف يحتاج 
االبن  واإعطاء  االإيجابي،  التعزيز  مثل  ومعنوي،  نف�سي  دعم  اإىل 
مكافاآت مادية، وااللتزام بالوعود، ومع مرور الوقت �سُتحدث هذه 

البدائل تغيريًا يف �سلوكه".

واأ�سار اإىل اأن ا�ستخدام العقاب بكافة اأنواعه جتاه االبن قد يخلق 
اإىل  اإن�سانًا غري �سوي وعدمي الثقة يف نف�سه، ما قد يعر�سه  منه 
االإ�سابة با�سطرابات نف�سية و�سلوكية ال ح�سر لها، وقال: "العقاب 
الذي يتعر�س اإليه االأبناء قد يوؤثر على حياتهم امل�ستقبلية". منوهًا 
بغر�س  اأبنائهم  جتاه  الق�سوة  ي�ستخدمون  االآباء  بع�س  اأن  اإىل 
اإعطاء  ال�سلوك هو  االأهل فعله يف هذا  ينبغي على  وما  تاأديبهم، 

اأبنائهم الثقة.

�مل�سدر : جملة �سيدتي

بالقيام  واالندفاع  احلما�س  معه  واقرتب  الزفاف  موعد  اقرتب 
باللم�سات االأخرية التي تتمّم كل �سيئ . لكن احذري اأيتها العرو�س 

باأن جتاذيف و تقومي باأمور توؤثر �سلبَا عليك و على زفافك .

يف ما يلي اأبرز العادات التي ينبغي على كل عرو�س االإبتعاد عنها 
قبل 10 اأيام من حفل زفافها.

و�سع كرميات �لتق�سري
من املعروف اأّن الكرميات واملراهم وحتى الـ"جل" الذي يباع يف 
ال�سيدليات، لـ تق�سري الب�سرة وت�سفيتها، بعد فرتة من تركها، 
قبل  املق�سرات  هذه  ترك  يجب  لذا  الب�سرة،  على  الق�سور  تظهر 
االأقل، وميكن عمل حّمامات حارة  اأيام على  بـ 10  حفل زفافكمِ 

جلعل ب�سرتكمِ اأكرث ن�سارة.

ومن �سلبيات و�سع املق�ّسر قبل زفافكمِ باأيام قليلة:

-�سعوبة و�سع الكوافرية "امليك اأب اآرتي�ست" للمكياج، الأّن طبقة 
الب�سرة تتق�سر.

-احمرار وق�سور يف الب�سرة ب�سكل مزعج يف �سهر الع�سل.

طريقة  اأّي  اأو  باملكياج،  امل�سكلة  هذه  تغطية  من  ن  التمكُّ عدم   -
اأخرى، ما �سيجعلكمِ ت�سطرين اإىل االنتظار حتى تختفي من تلقاء 

نف�سها.

نزع �سعر �جل�سم
�ستواجهني  اأيام   10 بـ  الزفاف  قبل  اجل�سم  �سعر  نزعكمِ  عند 
ب�سرتكمِ خ�سًنا،  لل�سعر، يجعل ملم�س  روؤو�س  م�سكلة، وهي ظهور 

وي�سعب عليكمِ اإزالتها قبل يوم زفافك.

لذا يجب عليكمِ عزيزتي ترك ال�سعر ينمو حتى ي�سهل انتزاعه، 
كنتمِ  اإذا  اأما  ال�سمع،  اأو  احلالوة،  يف  ت�ستخدمني  كنتمِ  ما  اإذا 
عمل  عليكمِ  فيجب  ال�سعر،  اإزالة  وليزر  "املو�س"،  ت�ستخدمني 
جل�سة قبل موعد الزفاف بيومني، لتتاأكدي من ا�ستمرار النتيجة 
بجل�سة  القيام  بعد  ج�سمكمِ  فرك  من  احذري  لكن  اأطول،  ملدة 

الليزر حتى ال تتهّيج ب�سرتكمِ

�لبتعاد عن �أ�سعة �ل�سم�س قدر �لإمكان
حتى ال ت�ساب ب�سرتكمِ بـ الت�سّبغات، عليكمِ عزيزتي عدم اخلروج 

من املنزل يف فرتة الظهر، ويف�سل يف حالة اخلروج ال�سروري، 
ٍد بعامل حماية من هذه  ب واٍق من اأ�سعة ال�سم�س، مزوَّ و�سع مرطِّ

االأ�سعة بدرجة 25 حلماية ب�سرتك.

هات �لبتعاد عن �مل�سروبات �لغازية و�ملنبِّ

عليكمِ  يجب  لذا  باالأرق،  باإ�سابتكمِ  امل�سروبات  هذه  تت�سبَّب 
ا�ستبدالها بـ �سرب املاء والع�سري الطازج، ما ي�ساعد على ترطيب 

ب�سرة العرو�س.

�مل�سدر : جملة �سيدتي

�أمور ل تقومي بفعلها قبل �لزفاف ب� 10 �أيام
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�لإعالمي �لقدير مرو�ن �سو�ف

والتي  و�ستني  وواحد  وت�سعمائة  األف  عام  يف  »البعلبكية«  من   ••
يف  عر�ست  التي  برتا  م�سرحية  اىل  بعلبك،  مهرجانات  يف  قّدمت 
م�سرح كازينو لبنان عام ثمانية و�سبعني و�سواًل اىل حفلة االأوملبياد 
اإيجاز التجربة بعبارة قالها  بباري�س عام ت�سعة و�سبعني، هل ميكن 
الراحل الكبري عا�سي الرحباين وتبناها القدير من�سور الرحباين 
قبل اأن يلتقيا يف ديار احلق: الفن ابن الوعي والفن ابن ال�سعوبة، 
اأم اأن من االأف�سل اأن يّوقع املرء على حوار املن�سور يف فنه بكلمات 
من اأحدث م�سرحياته »اآخر اأيام �سقراط« بالقول االآ�سر »اأقوى �سي 
يلي مابدو �سي – اأقوى النا�س من مل تاأ�سره رغبة اأو لقمة ؟، هااأنَت 
تقرتب �سيئًا ف�سيئًا من اجلزء الثالث واالأخري من احلوار مع االأ�ستاذ 
ل�سالح  ت�سويره  مت  تلفزيوين  لقاء  من  امل�ستمد  الرحباين  من�سور 
التلفزيون العربي ال�سوري يف عام 1996، وين�سر مطبوعًا الأول مرة 

ويف جملة اأيام كندية تزامنًا مع الذكرى العا�سرة لرحيله«.

»جبال  مع  قلياَل  �أبقى  دعني  رحباين،  من�سور  • �لأ�ستاذ 
 ١٩6٩ عام  يف  ظهرت  �لتي  �لأثرية  م�سرحيتكم  �ل�سو�ن« 
عن  – قر�أت   ١٩67 عام  �لهزمية  مابعد  مناخ  ظل  – ويف 
تعر�سها لعا�سفة نقدية يف ذ�ك �لوقت – رمبا يعطينا هذ� 
�لأمر فكرة عن طبيعة �ملز�ج �لنقدي لبل و�لرقابي �أي�سًا 

يف تلك �لأيام ؟ 
قا�سيًا  النقد  – بدا  – جدًا  الوقت  ذاك  يف  نقدًا  واجهت  •• نعم 
لبنان،، جميعهم  االإعالم يف  وو�سائل  واملجالت  اجلرائد  ومبختلف 
وًثبت  لكنها  الأول مرة،  امل�سرحية يوم عر�سها  ت�سدوا وبعنف لهذه 

فيما بعد وغدت من اأجمل االأعمال والقطع الفنية التي اأنتجناها.. 

 • ومن �أي منطلق جاء �لنقد ؟ 
اىل  منيل  دائمًا  اإننا  القول  اأ�ستطيع  اإمنا  الاأعرف،  ب�سدق   ••
اأن  مالحظة  مع  ما�سويون«  »النا�س  ومذاقنا  اأحكامنا  يف  املا�سي 
العمل الأول  »�ساف«  بيكون مثاًل  الوقت،  يتغريان مع  املذاق واحلكم 
مرة وانتقده ولكن اليلبث اأن ت�سبح للعمل قيمة لديه وذكريات معه 
املرات فال  بع�س  ي�سعق يف  بتقديري  عنده، اجلديد  ويغدو حمببًا 
»�سغلة«  النا�س  راأى  لقد  االأوىل:  املرة  من  امل�ساهد  يقبله  اأو  يفهمه 
جديدة مغايرة فيها قتل وعنف وموت وهم جاءوا اىل م�سرح بعلبك 
ويف خيالهم وتوقعاتهم اأن يروا عماًل فولكلوريًا »خبز مرقوق اأو خبز 
�ساج واأ�سياء �سياحية« فخذلناهم براأيهم وجئنا بهذا العمل القا�سي، 
نعم كانت هناك موجة من النقد القا�سي جوبه بها هذا العمل، ولكن 
فيما بعد اأ�سبح النا�س من حمبي هذا العمل واملقبلني على روؤياه، بل 
لعلك تالحظ كيف اأحدث تاأثريًا بكل لبناين بل وتبناه كل لبناين..• 

يطالبني االأ�ستاذ من�سور باالإبتعاد عن االألقاب يف حواره، اإمنا هل 
ي�ستقيم اأمر احلوار مبفهوم جيلنا اإال بخطاب علمي ؟

ف�سلك من  اأبعدها  معي،  اخلطاب  يف  االألقاب  اأبعد  •• ماعليك، 
ولو  �لتايل  �سوؤ�يل  �ليك  رحباين،  من�سور  �لأ�ستاذ   •
يف  �لف�سل  لكم  كان  �أُخرى،  مرة  �لألقاب  ��ستخدمُت 
قامو�سنا:  �ىل  �جلميلة  �لتعابري  من  جمموعة  �إدخال 
�سوق  بعتلك  مالفي،  وحبيبي  �للوز  وخل�س  �للوز  �سحك 
�لعينني وتنهيدة قلبي مر�سال، �خلطر بيكبرّ حجم �ل�سوق، 
�لأخو�ن  �أين يجيء  من  �لطفولة،  ر  بتهجرّ كرة  �ملبرّ �ملعرفة 
كيف  وغناء«،  »حو�رً�  و�سورهما  مبفر�د�تهما  رحباين 
كنتما ترَقيان باملفردة �سعرً� وتقدمان لنا �ل�سهل �ملمتنع، 

�لب�سيط و�لعميق يف �آن معًا ؟
ل اأن الن�سرح الفن، اإذا �سرحنا الفن ن�سبه من »ينتف«  •• اأنا اأف�سّ
فاالأف�سل  ؟  العبري  جاء  اأين  من  يرى  كي  اأوراقها  وينتزع  الوردة 
مناق�سُة  لي�س  والفن  حزبيًا،  بالغًا  لي�س  الفن  هذا،  النفعل  اأن 
اأمام حرية االإنطباع وحرية  اإن�سان  حتوي موا�سفات معينة، دع كل 
التف�سري، دعه يخربك عن انطباعه عن العمل وماذا يعني له، دعه 
اأنا  ب�سدق  اأمامه،  كمبدع  اأنت  ماو�سعته  مع  فكرية  ب�سياحة  يقوم 
العمل  يتلقى  اإن�سان  كّل  والتف�سري، دع  ال�سرح  الاأف�ّسر عادة، الاأحب 
واللحن  الكلمة  مع  يذهب  ودعه  التفاعل  متعة  له  اترك  يريد،  كما 
ومتعة  املذاق  ت�سادر  وال  اأخربتك  كما  وجدانية  عقلية  �سياحة  يف 

االإكت�ساف لديه التي تخلق العوامل اخلا�سة للمتابع. 

�أمر�ن  �لإنطباع  وحرية  �لفكرية  �ل�سياحة  ولكنرّ   •
خميفان �أحيانًا يا�أ�ستاذ من�سور ؟ 

مثاًل  التفا�سري  فتعدد  واأجدى،  اأجمل  فذاك  »ليكن«  معلي�س   ••
اأو  ما  مل�ساهد  جئَت  فلو  وغنًى،  ثراًء  يك�سبها  ما  م�سرحية  يف 
هناك  لذاك  واأرمي  هنا  املعنى  هذا  اأق�سد  اإنني  له:  وقلت  م�ستمع 
نظري  بوجهة  م�ستمعًا«  اأو  »م�ساهدًا  املتابع  �سجنُت  قد  عمليًا  اأكون 
ما  مل�سرحية  متابع  خم�سمائة  اأمام  اأننا  لنفرت�س  ؟،  اأنا  وانطباعي 
يوميًا، �سيكون لديك خم�سمائة تف�سري كل ليلة وامل�ساهد خاّلٌق اآخر 
امل�سهدية،  وتكوين  وي�ساهُم يف عملية اخللق  املبدَع يف عمله  يزامل 
اإنه ياأخذ عمَلك ويذهب به اىل عوامله ومن املمكن اأن يخرج بتفا�سرَي 

اأجمل من تفا�سريك واأنت من اأبدع العمل..

• وماذ� �إذ� جتاوز �ملتلقي �أو �ملتفاعل »وهي �لكلمة �لأدق« 
معانيكما، هل كنتما  �أكرث مما حتتمل  �خلطوط وحملرّكما 
�أو  �ملتابع  يكون  وقد  �حلد،  هذ�  �ىل  �لإنطباع  حرية  مع 

�ملتفاعل رقيبًا يف بع�س �لأحيان ؟ 
ي�ساء  كما  ويعمم  يريد  كما  – فليحّمل  حر  – هو  •• »ي�سطفل« 
امل�سهد  اأو  املقّدمة  للقطعة  ثراًء  واأكرث  واأغنى  اأجمل  هذا  ف�سيكون 

املراد اأو احلوار الدائر بني ال�سخ�سيات.

حالة  يف  تخ�ساه  �أل  من�سور  �أ�ستاذ  يا  �لرقباء  • وتف�سري 
ما ؟

الرقابة  الرقباء مريحون وجيدون، كن مطمئنًا »�ساحكًا«  •• اأبدًا 
بخري. 

�سيئًا  الرقباء  يلتقط  فعندما  االإطالق،  على  مهادنة  لي�ست  وهذه 
– اأتذكر مثاًل يف م�سرحية  – اأهاًل و�سهاًل  ويواجهونني به ككاتب 
مبدئيًا  اإجازته  بعد  الرقابة  اىل  الن�س وحتويَله  »ال�سخ�س« ذهاَب 
اأول مرة، ومراقبتة مرات ثالث ثم اإقراره دون اتخاذ اأي اإجراء، فقد 
دار اجلدل مثاًل حول عبارة تقول: »ياأخذ القا�سي القانون ويحكم 
عليه«.. ال�سك اأنهم تبنوا مبا�سرة مفهوم القانون باملعنى الق�سائي 
واحلقوقي، ولكننا قلنا يف التف�سري: اإن مانق�سده هو اآلة القانون التي 
احتجت  ونغماتها،  باأوتارها  املعروفة  املو�سيقية  اآالآلة  عليها،  نعزف 
املحكمة والرقابة معها ومت حتويل الن�س اىل حمكمة اأخرى، وكان 
راأينا ودفاعنا اأنكم اأجزمت العمل اأول مرة فلماذا الرقابة اجلديدة 

اأ�ساًل، ولكن امل�سرحية م�ست يف طريقها اىل امل�ساهد وامل�ستمع. 

يف  وبقائها  �ل�سخ�س  م�سرحية  روح  من  من�سور،  •  �أ�ستاذ 
�لذ�كرة و�لوجد�ن �أذهب �ىل �سوؤ�يل �لقادم:

هناك هاج�س يحكمكم �أحيانًا وهو هاج�س �خللود، ولطاملا 
ى يف مفر�دتكم »�ملدى - �لزمن – �لبقاء – �لإختباء  تبدرّ
خلف �لأعمار« خذ م�سرحية �ملحطة مثاًل و�أغنية ياد�ره 
ي كبو�  دوري فينا »تعا تنتخبى من خلف �لأعمار �إذ� هنرّ
ناطورة  م�سرحية  يف  وينن  �أغنية  �أو  �سغار«  بقينا  نحنا 
�ملفاتيح »ركبو� عربيات �لوقت وهربو� بالن�سيان وتركو� 
�لريح  �سوت  تركو�  عاحليطان،  مرمية  ولدن  �سحكات 
بعد  عن  من�سور  �أ�ستاذ  حدثني  عنو�ن«،  ماتركو�  ور�حو 

�لزمن يف �أعمالكما – عا�سي ومن�سور - ؟
بدنا  اإذا  ثانية:  واأقولها  براأيي  اأنا  من�سور:  االأ�ستاذ  جواب   ••
حدود  على  تنزهت  ورمبا  فيه  الحياة  كائن  بت�سري  ن�سّرحها 
الب�ساعة، عا�سي واأنا تفاعلنا فكريًا وع�سنا عمرًا مديدًا مع بع�سنا 
البع�س وبالبداهة دار حديثنا غالبًا عن املو�سيقى وال�سعر والفل�سفة 
وحتديدًا عن »املاورائيات« تلك النقطة التي لطاملا اأقلقتنا: ماذا يكمن 

ك���ات���ب �ل��و���ض��ي��ة وع���ا����ض���ق ����ض���ق���ر�ط م��ن�����ض��ور 
�ضي  م����اب����ّدو  ي��ل��ي  ���ض��ي  �أٌق�������وى   : �ل���رح���ب���اين 
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خلف ذاك اجلدار »امل�سمى باحلياة« وهذه وحدها مّثلت هاج�سًا لدى 
عا�سي ب�سورة اأكرب – اأما بالن�سبة للعب اأو العزف على وتر الزمان 
والوقت فال �سك اأّن لدى االإن�سان توقًا اأو�سوقًا اىل املا�سي واأن لديه 
هاج�سًا اليهداأ من انق�ساء الزمن ومرور الوقت ومن تذكر االأ�سياء، 
تراه باحثًا عن مهرب من االآتي، اإمنا يف احلقيقة، اأنا موؤمن مب�ساألة 
معاك�سة متامًا يف منطق تف�سري مرور الوقت »مااأراه اأننا نحن الذين 
روؤاي  بنا، وهذه هي  والزمن اليعرب  بالزمن من وجهة نظري  نعرب 
بت�سوري،  ثقل  فللزمن  االأغاين،  كلمات  واأنظم  امل�سهد  اأر�سم  واأنا 
كّلها  واالأ�سياء واملوجودات  االأحياء  تراه جال�سًا مطمئنًا جاثمًا على 
وهي تقاوم وفقًا لقوة االإحتمال لديها، واالإن�سان يحمل منذ والدته 
عامل املتغريات« يحبو ويزحف ثم ي�سبح �سابًا ومن ثم يغدو م�سنًا 
»اإنه العابر بالوقت: هو من ميرق« اأو مير »بالوقت، والوقت ماعم« 
اأن  اىل  املهيمنة  اجلاثمة  القوة  بتاأثري  يتبدل  من  وهو  »فيه،  ميرق 
يرحل يف النهاية،، هذا هو فهمي لعن�سر الزمن واملدى والوقت يف 

اأدبياتنا عا�سي واأنا.

�لغنائي  نتاجكم  تو�كب  �لأو�ساف  من  حالة  هناك   •
�لغنائي  �لإبد�ع  حالة  تر�فق  لعلها  بل  تعابريكم  وتتبع 
عن  نتحدث  عندما  �سيما  �لفنية  �لعربية  حياتنا  يف 
�أغنية وطنية ورمبا �أغنية �سيا�سية وعن �أعنية عاطفية 
�لوجد�ين  و�سف  �أن  مع   - بالوجد�نية  �لبع�س  وي�سميها 
لينف�سل عن �لوطني و�لعاطفي حكمًا – �ساأذهب هنا �ىل 
لتن�ساين  لتهملني  �أغنية  يف  �خلري  ز�د  �سالة  �أو  مغناة 
�ملثال �لأ�سهر يف م�سرحية ناطورة  يا�سم�س �مل�ساكني وهي 
و�سعي  معي،  �أنك  عرفت  حزين  من  ناديتك  �ملفاتبح« 
�لأر�س  وجثت  �ملطارح  و�سعت  �ركعي«.  ويا�أر�س  يامطارح 
يوم �سال �لدم يف �جلنوب فبدت مناجاة ز�د �خلري للخالق 
عز وجل مناجاة روحية وجد�نية وطنية يف �آن، عن �حتاد 

�لهم �لعاطفي و�لوطني يف نتاجكم �أ�ساأل ؟
واآخر  وطني  هّم  بني  والتفريق  الت�سنيف  �سد  اأنني  ال�سك   ••
االإن�سانية مت�سابكة، نحن  العواطف  ؟  االأمر  ي�ستقيم  عاطفي، كيف 
وهمٌّ  هاج�س  عقلنا  يف  فلدينا  غرام  حكينا  اإذا  الوجود،  هذا  يف 
وجداين و�سويف و�سيا�سي، واإذا ا�ستغلنا �سيا�سة لدينا هّم عاطفي، 
االإن�سان بفطرته مليء وحمكوم باأحا�سي�س ل�سخ�سيات كثرية يف وقت 
واحد، خذ �سعبنا مثاًل اأينما ذهبت واإىل اأية منا�سبة »دعوة ع�ساء« 
مثاًل »بعد ال�سالم واإبداء عواطف ال�سوق يبداأ احلديث يف ال�سيا�سة 
وعن اأ�سياء اخرى بالطبع، هموم احلياة كما تراها متداخلة، من هنا 
- ومن هذا الرحم - جاءت �سالة« زاد اخلري »يف م�سرحية ناطورة 
اأنا بيتك، هذه �سالة  اأو بيتي  املفاتيح يف مغناة التهملني التن�ساين 
والنجوى  بالرجاء  يتوجه  وهو  الب�سري  الكائن  لدى  في�س  تعرّب عن 
الو�سيعة كتعبري عن كون اخلالق عز  االإلهية وجتاه املطارح  للقدرة 
وجل »�سم�س امل�ساكني« وا�سع بقدرته ورحمته. وما اأود االإ�سارة اليه 
اأن احتاد الهم الوجداين ب�سكليه الوطني والعاطفي ناب�س لدينا ويف 

امل�سرح الرحباين واملفردة الرحبانية عمومًا..

 - فنانًا  �أو  كان  كاتبًا   - �ملبدع  يحيا  �أن  لبد  منطقيًا،   •
�إذ كيف  حالة و�قعية ما كي يكون قادرً� على جت�سيدها، 
يعي�س  يعي�س  م�سرحية  يف  �ملهرب  ملهب  �سخ�سية  د  �أج�سرّ
مثاًل دون �أن �أختبها و�قعيًا، هل من �ل�سروري �أن �أقرتب 
عن  مثاًل«  �ملدمن  ماأ�ساة  عن  �أكتب  كي  �لإدمان  و�قع  من 
�أ�ستاذ من�سور  �أ�ساأل  �لإختبار و�لإنغما�س ك�سرط لالإبد�ع 

»؟ 
اأي  لتاأثري  نخ�سع  مل  نحن  فعاًل  ومن�سور،  عا�سي  اإثنان  •• هما 
ابن  والفن  الوعي،  ابن  الفن  عا�سي:  اأطلقه  الذي  و�سعارنا  اإدمان 
ال�سعوبة، واالإن�سان يف املدى العميق وعندما يبحر يف احلالة قادر 
على بلوغ هدفه والو�سول اىل اأ�سياء يف غاية االأهمية، البد لالإن�سان 
عامة واملبدع ب�سكل خا�س اأن يتمتع مبوهبة االإت�سال باالأ�سياء وبعمق، 
البد اأن يعرّب عن م�ساعر املدمن مثاًل دون اأن يحت�سي اخلمر، البد 
اأن اأر�سم مالمح املهّرب يف م�سرحية يعي�س يعي�س - كاإجابة مبا�سرة 
عن �سوؤالك - دون اأن تكون لدي فكرة �سابقة عن هذه املهنة ودون 
انغما�س، ثم اإننا مل نع�س يف الق�سور من طرف ثان، عا�سي ومن�سور 
من اأبناء هذا املجتمع الفقري، بكل معاناة هذا املجتمع وبكل اأطيافه 
وفئاته: فيه املدمن وفيه املعافى، كنا نراهما »املدمنني على اخلمر« 
اأثناء  يف طفولتتنا ون�ساأتنا واحتكاكنا ب�سلك ال�سرطة والدرك مثاًل 
يف  اأهلنا  ونلتقي  املهربني  نعرف  كنا  الفرتات،  من  فرتة  يف  عملنا 
اجلرد ون�سغي اىل اأحاديثهم وق�س�سهم، مل ننغم�س باأي حالة من 
ومااأزال  كنت  وخربناها  اإال  حالة  مامن  ذلك  ومع  االإدمان  حاالت 
اإبداعي اإح�سا�س  اأعاي�س يف  اأومن اأن ال�سرورة الإحت�ساء اخلمر كي 
املدمن على الكحول، كان راأيي معروفًا، وكنت اأقول دائمًا: ميكن اإذا 
�سربت »�سفة واحدة« تبعدين عن ال�سيطرة على الفكر مرتًا. لذلك 
الاأ�سرب اأبدًا، واأما عن النفاذ ل�سخ�سية ما يف عملية االإبداع فاأقول 
لك: عليك النفاذ اىل العمق »اإذا بّدك تكتب الزم تكتب بتمام الوعي 
والزم تدخل«، ومتى دخلت �سرتى اأّن هناك عوامَل كبرية قد اأتيحت 
العلم  لك  يتيح  اأال  �سيحدث،  باالآخرين  ات�سااًل  ثمة  واأن  اأمامك 
ال�سخ�سيات  ؟، وهكذا علم �سرب  بكاملها  بقارات وعوامل  االإت�سال 

االإن�سانية �سيمكنك من االإت�سال العميق بالنف�س الب�سرية.

�أ�ستاذ من�سور قد يبدو عائليًا لكنه �أكرث  • �سوؤ�يل �لقادم 
عبارة  لك  �أذكر  �لإبد�عية:  �لناحية  من  وعمقًا  نفاذً� 
قبيلة،  فاأ�سبحنا  ومن�سور«  »عا�سي  �ثنني  كنا  �سهرية: 
وو�سلنا �ىل عا�سي ومن�سور وزياد ومرو�ن وغدي وغ�سان 
�ر كما يقال، كيف ينظر �لأ�ستاذ  و�أ�سامة »و�حلبل على �جلررّ
من�سور رحباين �ىل هذه �ملتو�لية �لإبد�عية مع �ختالف 

كل جتربة بخ�سو�سيتها ؟
هم  »هدول  ومن�سور  عا�سي  اإال  رحباين  اأخوين  اليوجد   ••
اأقوم  اأر�س  قطعة  لي�س  فالفن  الفن،  يف  الوراثة  الرحباين«.. 
يف  ابني  هو  من  الاأعرف  رمبا  العقاري«،  »بال�سجل  الإبني  بتوريثها 
الفن: من يكونُ ثم من �سيكون ؟، لكن ت�ساء امل�سادفات »اإن �سئنا 
اأن تثبت ال�سخ�سيات اخلارجة من معطف عائلة الرحباين  القول« 

وجودها: اليا�س رحباين مثاًل اأثبت وجوده وهو االأخ االأ�سغر، بعدين 
ب�سارة اخلوري  �سقيقتي  ابن  اأنت هناك  التي ذكرتها  االأ�سماء  عدا 
اأوروبا اليوم، هوؤالء  حفيد االأخطل الذي اأ�سبح موؤلفًا �سيمفونيًا يف 
اأو  الرحباين  ا�سم  يحملون  الأنهم  الرحباين  ا�سم  يحملون  جميعًا 
واأ�سماءهم«،  هويتهم  يبدلون  »هل  يفعلون  فماذا  اليهم  ينتمون 
دعني اأقول كلهم حتت املحك يثبتون اأنف�سهم »اأ�ستثني اليا�س اأخي 
االأ�سغر« الذي غدا م�ستقاًل و�سيخ طريقة كما يقال عادة يف الو�سف. 
�سحيح هوؤالء خرجوا من املعطف الرحباين ولكن اإذا »بدهم« اأو اإذا 
اأرادوا اأن يقلدوا اأباهم او عمهم فمعنى ذلك اأن اأباهم وعمهم األغيا 
والب�سمة  الوجود  اإثبات  من  البد  لذلك  عنهم،  اأغنيا  اأو  وجودهم 
الذاتية، البد من ابتكار الطريقة اخلا�سة بكل واحد منهم وهناك 
مكان وف�سحة للجميع« اأمل اأقل لك منذ البدء اإن احل�سارة توا�سلية 

ومامن عامل ُيغني عن االآخر.

�حلزبن  �لباكي  �حلا�سر  زينة  �لعقل  �ساحب  و�لغايف،   •
�ل�ساحك زياد �لرحباين يا�أ�ستاذ من�سور، ماذ� عنه ؟ 

وا�ستقل  طريقًا  لنف�سه  خط  مذ  ويبدع  اأبدع  الرحباين  زياد   ••
ينتزع  – وهو  اآن  يف  واحلزن  بالفرح  مليء  عميق  اإن�سان  – زياد 
م�سرحيته«  يف  زياد،  واالأ�سى  احلزن  على  »بياخدك  منك  ال�سحكة 
بقليل  االأخري  امل�سهد  وقبل  مثااًل  اأخذناها  »اإذا  �سو  لبكرا  بالن�سبة 
عميق  اإن�سان  عاٍل،  ب�سوت  ت�سحك  واأنت  احلزن  الأق�سى  يو�سلك 
جدًا واأنا دائمًا اأح�س به واأتفاعل مع اإبداعه وله عندي اعتبار خا�س 

اإبداعيًا..

باإ�سادة عمارة رحبانية، مدماك فني ي�ساف  • هل فكرَت 
�لأخ  �بن  �إبد�عيًا مع  �لتالحم  و�أن يتم  �آخر،  �ىل مدماك 

لإجناز هرم رحباين �سغري يليق ؟ 
•• الفائدة »مابيطلع منها �سي« الفن فردي. بالفكر – والفن فكر – 
ينبغي اأن تتعمق بذاتك وال ي�ستطيع اأحد اأن يدخل اليها، هذا حمال، 
هناك التجربة الغريبة الفريدة عا�سي واأنا »اأدي�س اأنكر الواحد منا 
ثمة م�ساحة  كان  ومع ذلك  ننجح«  فيه حتى قدرنا  اللي  واالأنا  ذاته 
�سغرية نتجادل عربها على فكرة مثاًل، نوقف العمل مرارًا ونوؤجل 
على جملة مو�سيقية ما اأو جملة �سعرية. ماخال ذلك ل�ست اأت�سور اأن 
اأن التجربة قابلة للتكرار  هناك اإمكانية حلدوث اندماج والاأت�سور 
اأو ميكن اأن حتدث وكل عمل يتدخل فيه كثريون تكون النتيجة هي 
الف�سل غالبًا، اأال يقال عادة »كرثة الطباخني حترق الطبخة اأو تف�سد 

مذاق الطعام«؟ 

جتربة  لكم  قلياًل:  �أبعد  م�سافة  �ل�سوؤ�ل  يف  �ساأذهب   •
و�سوت  �ل�سخ�س  مب�سرحية  ممثلة  متامًا  �أذكرها  عربية 
هذه  يف  قدمًا  مت�سي  �أن  توقعنا  مثاُل،  ر��سي  عفاف 
قدر�ت  مع  �لتعاون  تتيح  متامًا  جديدة  باأعمال  �لتجربة 

يتبع �سفحة ٢3
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�جلزء �لثامن ع�ضر 

مقالت

كغريها من دول العامل االأول، تعترب كندا �سباقة يف ميدان احلريات. 
الكندي  للقانون  االأ�سا�سي  املنبع  والواجبات-  احلقوق  الئحة  تن�س 
طبيعية  حقوق  اإن�سان  لكَل  واأَن  الفردية،  احلرية  احرتام  على 
الغاية من  تعترب  اأبعد من ذلك،  واإىل  اإن�سانًا،  اكت�سبها ملجرد كونه 
قيام الدولة هي حماية تلك احلريات اأو احلقوق الفردية يف املعرفة 
وال�سحة وال�سمان واالأمن. وتتدخل ال�سلطة احلاكمة تدخاًل اإيجابيًا 
توجيهًا  مل�سلحته  الفرد  لتوجيه  الثانوية(  لغاية  التعليم  )كاإلزامية 
علميًا. واأ�سدقكم القول باأنه على اأر�س الواقع لي�س كمثل كندا بلد 
حام حلقوق الطفل واملراأة والعجزة وكرامة املواطن واإن�سانيته. لكن 

هل للمهاجر اأن يعي�س فيها كما يريد وهل له اأن يقول ما يعتقد؟

يف ظل البلد الذي يحمي حقوق االأفراد ال�سخ�سية ي�سمح لكل منهم 
على  يفر�س  اخرتاقها.  االآخرين  على  مينع  حدودًا  لنف�سه  ي�سع  اأن 
اجلميع احرتام ما ي�سمى بـ" احلرية الفردية ". لي�س لنا اأن نعار�س 
�سيا�سة الدولة بخ�سو�س حقوق اجلن�سيني املثليني يف احلياة امل�سرتكة 
ن�سائح  اإعطاء  املهاجرين  من  وخا�سة  للمتدينني  يحق  ال  والزواج؟ 
التوبة والعودة اإىل اهلل واإىل الفطرة الأن اجلواب االأول واالألطف الذي 
" اإن مل يعجبك احلال هنا فارجع ب�سرعة من  اأيًا منهم هو  ينتظر 
حيث اأتيت، اأنت ال تريد اأن تتح�سر وال اأن تتمدن بيننا وبعيد عنك 
جدًا ا�ستيعاب فكرة التعاي�س مع االآخر" ممنوع اأن يعار�س العاقلون 
عليهم  التجروؤ  اأبعد من ذلك مينع  واإىل  املتحولني جن�سيًا،  م�ساريع 
بلفظة �سواذ. لن اأن�سى ده�ستي قط عند م�ساهدتي ملقابلة تلفزيونية 
مع اأحد املتحولني جن�سيًا الذي قرر بعد 45 �سنة من كونه رجاًل اأنه 
قد خلق يف القالب اخلطاأ ثم بعد اأن ت�ساور مع زوجته وابنته مطواًل 
قرراً  اأن ينقلب اإىل " مدام" وكان له ذلك. كانت املتحولة اجلديدة 

تتحدث بفرح غامر اأنها اأخريًا وجدت نف�سها! وكانت تذكر على الهواء 
مبا�سرة بحقوقها كمواطنة والقوانني التي حتميها من التميز والعنف 
اللفظي جتاهها.  ال يجروؤ اأحد اأن ينظر اإىل �سكل اأحد عبدة ال�سيطان 
نظرة ا�سمئزاز الأن التميز باأي �سكل من اأ�سكاله جنحة يعاقب عليها 
القانون. ممنوع اأن نطلب من كا�سية عارية يف ال�سارع اأن تتح�سم ولو 
قلياًل، وال جنروؤ على الطلب من اأحد ال�سبان اأن يرفع �سرواله قلياًل 
ليغطي ليته املك�سوفة. لي�س الرجل حرًا فيما يقول ويفعل مع زوجته 
الأنها كيان ولي�ست متاع، ولي�س لالأهل اأن ي�سربوا اأطفالهم تاأديبًا الأن 
العنف املنزيل جنحة يعاقب عليها القانون بحرمان االأهل من االأوالد 

بو�سع هوؤالء االأخريين يف مراكز االأحداث. 

اأول  يف  بحرية؟  ال�سيا�سية  اآرائنا  عن  نتحدث  اأن  ن�ستطيع  هل 
حما�سرات الرتحيب بالقادم اجلديد التي التحقت بها يف اأول �سهر 
من اإقامتي، اإحدى اأهم املالحظات التي نبهتنا اإليها املحا�سرة كانت 
عن االنتباه لعدم التطرق ملوا�سيع "حمرمة" علينا كمهاجرين. وال 
اأن�سى اإ�سارة يدها اإىل فمها و كاأنها تخيطه عن الكالم باأن ال نتطرق 
اأبدًا اإىل احلديث عن �سيا�سة كندا اخلارجية، و اأن ال نرثثر بخ�سو�س 
انف�سال كيبك عن كندا الأن هذا املو�سوع يدور حول ق�سية  ح�سا�سة 
هي ق�سية الوالء للبلد الذي �سمنا بدفء فهل نرد له اجلميل باملطالبة 
بتق�سيمه؟  ا�سرتجعت ن�سيحة هذه املحا�سرة بالتف�سيل قبل �سهر 
تقريبًا عندما اأذاع الراديو املحلي خرب وفاة اأحد ال�سخ�سيات املحلية 
املرموقة يف حادث �سيارة ماأ�ساوي بعد يوم من اإدالئها بت�سريحات 
معادية لدولة ذات نفوذ. ومل تخ�س ال�سحافة اأكرث يف هذا املو�سوع. 
اأود هنا اأي�سًا ذكر اأحد الريبورتاجات التلفزيونية التي �ساهدتها يف 
�ساب  ق�سة  هي  الن�سراين.  حممد  بعنوان   االأخبار  قنوات  اإحدى 

مهاجر اأتى من اإحدى دول املغرب العربي. كغريه من كثريين مل يتلَق 
اأي اأدب اجتماعي يف خمالطة النا�س من كل االأجنا�س، فهو ي�سخر 
كثريًا من االآخرين وي�ستبق االأحكام على ال�سعوب )براأيه مثاًل اأن كل 
البلد  اأهل  اأن كل  و  الرو�سيات عاهرات،  واأن كل  االإيطاليون مافيا، 
ون�سائح  اآراء  ويعطي  يعرفها  ال  اأمور  عن�سريون(. يرثثر كثريًا يف 
مغالطة لكل من ي�سادفهم دون اأن يطلبوها منه، ويلجاأ اإىل الكذب 
واللف والدوران بدون اأي �سبب. وكانت النهاية اأن ل�سانه جنى عليه. 
قررت ال�سلطات ترحيله من االأرا�سي الكندية بعد �سكوى تلقتها، وملا 
اأتت ال�سرطة للقب�س عليه هرب اإىل اأول مالذ �سادفه هو الكني�سة 
ثم اعت�سم بها. قرر رجال الكني�سة االأتقياء اأنه مبا اأن ال�ساب حممد 
قد ا�ستغاث بهم يف بيت الرب فعليهم تلبيته وعملوا على ذلك. بقي 
اأثناءها امل�سيحية  حممد يف الكني�سة ثالث �سنوات متوا�سلة اعتنق 
ومل يتجراأ على اخلروج من مالذه خ�سية اأن تقب�س عليه ال�سرطة. 
البالد  يف  ال�سرعية  اإقامته  له  تعود  لكي  الكني�سة  رجال  نا�سل 
لوها الأجله، وهاهو هذا ال�ساب يبداأ من جديد واأت�ساءل اإذا ما  وح�سّ

كان �سيبقى على ا�سمه؟! 

يتبع يف �لعدد �لقادم ...

بقلم: هدى �لبني

�حلرية يف �لأحالم...

خالل  من  ال�سرطان  يغذي  قد  ال�سكر  اأن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
ت�سريعه منو االأورام يف اجل�سم.

واكت�سف علماء يف مركز "Weill Cornell Medicine" يف نيويورك، 
امل�ستخدم يف  الفروكتوز،  الذرة عايل  ت�ستهلك �سراب  التي  الفئران  اأن 
ّية.  معدمِ اأوراما  �سهدت  الطاقة،  وم�سروبات  كرمي  واالآي�س  الب�سكويت 
امل�سروبات  من  مل   350 نحو  تعادل  كمية  �سرب  اأن  اإىل  العلماء  واأ�سار 

ال�سكرية يوميا، �سّرع منو االأورام املعوية يف الفئران املري�سة.

وقال الدكتور لوي�س كانتلي، املعد امل�سارك يف الدرا�سة: "هذه املالحظات 
يف النماذج احليوانية قد تف�سر ال�سبب يف اأن زيادة ا�ستهالك امل�سروبات 
احللوة وغريها من االأطعمة التي حتتوي على ن�سبة عالية من ال�سكر، 
القولون  �سرطانات  يف  بزيادة  ترتبط  املا�سية،  �سنة  الثالثني  خالل 

وامل�ستقيم يف �سن 25 اإىل 50 عاما يف الواليات املتحدة".
"مل  وقال كبري معدي الدرا�سة، الدكتور ماركو�س دي جونكالفي�س: 
ي�سبب  الفروكتوز  عايل  الذرة  �سراب  اإعطاء  اأن  اإثبات  من  نتمكن 

جديدة،  اأورام  ظهور 
الفئران  هذه  الأن 
عند  حتى  اأوراما  تطور 
وجبات  على  ح�سولها 

طبيعية خالية من ال�سكر امل�ساف. لكن عندما متنحها هذا ال�سكر 
االإ�سايف، فاإن االأورام تنمو ب�سكل اأكرب".

�مل�سدر: ديلي ميل 

هل تغذي �مل�ضروبات �ل�ضكرية �لأور�م �ل�ضرطانية؟
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وم�سر  �سورية  من  �لرحباين  �لبيت  �ىل  قادمة  و�أ�سو�ت 
مثاًل من �ملنطقة �ملغاربية فر�سًا ومن منطلق كونك م�سكونًا 
ملاذ�  �أعمالك،  ت�سهد  كما  �لعربي  �ل�سعبي  �ملوروث  بهاج�س 
جمرد  ولي�ست  حديثة  �أعماًل  �لتجربة  هذه  تثمر  مل 
�إحياء مل�سرحية رحبانية فريوزية عريقة؟ ملاذ� مل تتجه 
يالقي  لبناين  فني  »مدماك  عربية  ظاهرة  لتكري�س 
هو  و�لباين  مغاربيًا  مدماكًا  ويعانق  م�سريًا  فنيًا  مدماكًا 

من�سور �لرحباين «. 
حقيقي  »مابيطلع  �سادقًا  عماًل  �ستكون  النتيجة  اأن  اأت�سور  •• ال 
منطقة  يف  منغم�س  اأنا  به،  واأومن  الأمر  مدرك  لعلي  و�سادق«. 
بالعادات  التالحم  ماي�سبه  »هناك  و�سورية  لبنان  هي  م�سرقية 
اللبا�س والطعام وغري  والفولكلور الغنائي والفولكلور االآخر وقوامه 
ذلك، وهذا اأمر اأراه يف منتهى االأهمية، اأنا غري قادر على التفكري 
بالبيئة امل�سرية كالفنان امل�سري مثاًل وال اأ�ستطيع االإدعاء مبجاراة 
الفنان املغاربي يف فهمه لبيئته »�ساأكون كاذبًا ودخياًل« وعندما اأكتب 

هنا مقطوعة لبنانية اأو �سورية فاأنا منغم�س بالرتاب هنا.

�أعمالكم لتقف  �إعادة  �إمكانية  • د�ئمًا يدور �حلديث عن 
على قدميها من جديد �سيما مع ود�ع قرن وقدوم �آخر؟

•• مامتنيته حقًا اأن تعاد هذه االأعمال قبل ان يرحل ن�سري �سم�س 
»اإذا  فريوز،  ال�سيدة  عمر  اهلل  اأطال  مثاًل،  وهبي  وفيلمون  الدين 
عملوها  يلي  بالنا�س  تعاد  اأن  ينبغي  حقًا  االأعمال  هذه  اإعادة  اأردنا 
قدمي  عمل  اأي  يف  الن�س  جت�سيد  على  قادر  اأنك  ال�سك  باأنف�سهم« 
ُت�سّجل  اأن  ا�ستطعت  لو  املنطقي  لكن  اآخرين،  اأ�سخا�س  مع  معروف 
االأعمال بنب�س وح�سور االأ�سالء وهذا م�ستحيل بالطبع اىل جانب 
ميزانية  تتطلب  امل�سرحيات  هذه  من  م�سرحية  فكل  اأخرى،  موانع 
واإخراجًا  متثياًل  جديدة  م�سرحية  اإنتاج  ميزانية  عن  التقل  مالية 
وت�سميم مالب�س وعرو�سًا راق�سة واأجور مدربني ومو�سيقيني وغري 

ذلك وهذه م�ساألة لي�ست �سهلة وحتقيقها متعذر.

• بروؤى �لأ�ستاذ من�سور: �ىل �أي مدى ��ستطاعت �ملعاجلة 
�لذي  �ل�سحر  �سنا عن ذ�ك  �أن تعورّ �لتلفزيونية  �لب�سرية 

ي�سفيه �مل�سرح »م�سرح �للحم و�لدم«؟
العر�س  العمل:  يحّجم  ال�سغرية  ب�سا�سته  التلفزيون  اأن  •• ال�سك 

عن  ناهيك  كاحلقيقة،  لي�س  ولكن  �سدق  فيه  التلقزيوين  امل�سرحي 
العمل  �ساهد  الفنية:  واحلقيقة  التقني  اجلانب  غري  جوهري  فارق 
الأول مرة على �سا�سة التلفزيون ثم عد مل�ساهدته مرة ثانية و ثالثة 
�سرتاه هو هو اليتغري ؛ على خ�سبة امل�سرح ترى املمثل كل ليلة هو اآخر 
يف  اإ�سافة  ال�سالة  وجمهور  النا�س  من  وياأخذ  بتفاعالته  – جديد 
كل عر�س دون ق�سد ودون اأن ي�سعر، ويعطيهم �سحنة ثانية، لذلك 
والالحقة  ال�سابقة  الليلة  امل�سرح خمتلف عن  ليلة على  االن�سان كل 

بالبداهة، دائمًا ناب�س متدفق »طازج« غري معّلب. 

�أ�ساأل �لأ�ستاذ من�سور، هل كان  �أن  �أود  • وعلى ذكر �ملمثل 
�ملمثل تابعًا يف �أعمالكم غالبًا ومتى كان مبدعًا. 

من هي ال�سخ�سيات بتقديرك التي ا�ستطاعت اأن ت�سفي من روحها 
على ماكتبتموه �سيئًا اآخر ؟

•• ا�سمح يل اأن الاأذكر ا�سمًا الأي من ال�سخ�سيات، كلهم مبدعون 
على  قادٌر  عامة  وب�سورة  ممثل  كّل  اأن  ال�سك  قديرون،  وجميعهم 
اأخذ الن�س ومنحه م�سامني ثانية ت�ساف للن�س االأ�سلي وملا قراأ ؛ 
متامًا كما ي�سفي املغني جماليته ب�سوته واأدائه على اللحن االأ�سلي 
املعطى له ودون اأي تغيري جوهري - كلهم بال ا�ستثناء كانوا على قدر 
اإبداعيًا  اأن يت�سرف  اأن لكل منهم احلريَة يف  من القيمة كبري كما 

كما يرى.

• كنا د�ئمًا نبحث عنكما ور�ء �ل�سخ�سيات �لتي تر�سمان 
ور�ء  خمتبئني  �ملتابع  ير�كما  رمبا  �إبد�عاأ:  مالحمها 
اع  بيرّ  - فيلم  ثم  ومن   - م�سرحية  »يف  ر�جح  »�سخ�سية 
�خلو�مت �أو ور�ء �سخ�سية »�سبلي« هو يلعب لعبة �لغام�س 
يف م�سرحية يعي�س يعي�س �أو ور�ء �سخ�سية جرحي ما�سح 
�أمامه  جلو�سهم  خالل  من  �لنا�س  يعرف  �لذي  �لأحذية 
�أحذيتهم،  ومقا�س  �أقد�مهم  حجم  قيا�س  من  فقط  ولي�س 

دعني �أ�ساألك �أين �أنتم من �سخ�سياتكم ؟
اأن  ال�سك  و�ستجدنا،  ال�سخ�سيات  هذه  كل  يف  عنا  ابحث   ••
وح�سب  مرة  كل  ويف  كثرية  تناق�سات  داخله  يف  يختزل  االإن�سان 
احلقيقة  »ب�س  للنا�س  مالحمها  وير�سم  �سخ�سية  ي�ستخرج  املوقف 
الواحد منا فيه من الكل« متل �سخ�سيات �سبع وخّمول وبو فار�س، 
�سور  من  �سورة  هي  هوؤالء  من  �سخ�سية  كل  جدال،  بال  نحن  هم 

االإن�سان مبا له من وجوه كثرية زاخرة بتناق�سات كبرية.

• من تعا ولجتي وكذوب عليي »�إحدى �أغنياتكم �لأثرية« 
�ىل »يلرّي عايزين يجيني �أنا مابروح�س حلد« وهي �إحدى 
وماذ�  لأمانينا  حدث  ماذ�  �أيامنا،  يف  �لر�ئجة  �لأغنيات 

جرى لأغانينا ؟
الرتاجع  يف  اآخذ  الفن  »اإن  يقال  كان  ومكان  زمان  كل  يف   ••
وال  كاّل،  العامل  يف  واإمنا  فقط  العربية  البلدان  يف  لي�س  والهبوط، 
اأعرف ال�سبب ؟ رمبا دورة احلياة نف�سها ت�سهد تراجعًا وانحطاطًا 
ثم تعود لرتتفع وتتقدم من جديد، رمبا هذا دقيق لكني اأجزم اأننا 
نحيايف املرحلة املنخف�سة غنائيًا ومن يدري« رمبا تعود الرومان�سية 
بعد فرتة وميكن اأن تزدهر اأغاين الفرو�سية من جديد، هل اأحاكم 
امل�سدر اأم األوم النا�س ؟ لن اأفعل هذا وال ذاك، �ساأبقى من اأن�سار 
ل«،  القول: دع كّل االأزهار تتفتح وكّل من لديه موهبة �سنقول له »تف�سّ
االإحتفاظ  �سيتم  احلكم،  هو  ال�سعبى  املذاق  اأو  التاريخ  لندع  ثم: 

باجليد و�سي�سقط الغث تلقائيًا 

فاأية  يوم  ذ�ت  قادم  بربيع  تنا  ب�سررّ �لأخري:  �سوؤ�يل   •
و�لو�سية«  �ل�سابع  »�لربيع  كاأجيال  �لينا  تنقلها  و�سيرّة 

عنو�نان مل�سرحتني لك ؟
ا�سمح  ولكن  الوعظ،  اأكره  فاأنا  �سدق،  بكل  مااقول  الاأعرف   ••
من  دائمًا  اأحكي  »واأنا  العامل  املوقع من  ونحن يف هذا  اأقول  ان  يل 
نتحول  اأن  علينا  اأن  اأت�سّور  اأنا  مايلي:  ولبنان«  �سوريا  يف  موقعي 
وب�سرعة فائقة من كمية اىل نوعية، فيخرج منا املو�سيقيون الكبار 
النوعية  االأبحاث  واأ�سحاب  املهرة  واالأطباء  العظام  وال�سيا�سيون 
واملهن�سون الكبار لنغرّي وجهة نظر العامل فينا الأنهم ينا�سرون الغري 
يف منطقتنا على اأ�سا�س تفّوقه وتخلفنا، وا�س�س التقدم كامنة فينا، 
لن�ستطيع  النوعية  اىل  التحول  ب�سرورة  املناداة  على  األح  هنا  من 
الثبات واالإنت�سار، لنكن غزاة فكر وعلم، هذه ر�سالة حمبة وجمال 

وح�سارة واأملي اأن نت�سلح بالفرح والطموح.. وبنبقى ومنو�سل«

املادة   ،1996 رحباين  من�سور  االأ�ستاذ  دار  يف  احلوار  ت�سجيل  مت 
انتاج  نظر«  »وجهة  ا�سم  حمل  تلفزيوين  برنامج  من  م�ستمدة 
التلفزيون العربي ال�سوري وقاد فريق العمل املخرج املهند�س اأ�سامة 

خليفاوي بقلم واإعداد وحوار : مروان �سواف

تتمة �ملقال

يعد التدهور املعريف اأمرا مقلقا للغاية بالن�سبة للكثريين، ولكن يبدو اأن 
هناك ما ميكنه امل�ساعدة يف اإبطاء هذه العملية وفقا لدرا�سة جديدة.

تناول اجلوز ميكن  اأن  اأ�سرتاليا  الباحثون من جامعة جنوب  ووجد 
اأن ي�ساعد يف تعزيز وظائف الدماغ يف ال�سيخوخة. ودر�س الباحثون 
اأعمارهم عن 55  تزيد  م�ساركا ممن  تناول اجلوز يف 4822  تاأثري 
 10 من  اأكرث  يتناولون  الذين  البالغني  اأن  النتائج  واأظهرت  عاما. 

اأف�سل، مبا  غرامات من اجلوز يوميا، باتت وظائف الدماغ لديهم 
الذي  يل،  ميغ  الدكتور  وقال  والذاكرة.  التفكري  حت�سني  ذلك  يف 
"من خالل تناول اأكرث من 10 غرامات )اأو ملعقتني  قاد الدرا�سة: 
�سغريتني( من اجلوز يوميا، ميكن حت�سني الوظائف االإدراكية لدى 
يتناولون  ال  الذين  باأولئك  مقارنة   ،%60 اإىل  ت�سل  بن�سبة  امل�سنني 
الدماغ  وظائف  يف  التح�سن  هذا  �سبب  يزال  ما  حني  ويف  اجلوز". 

غري وا�سح، ي�سري الباحثون اإىل اأنه قد يكون مرتبطا باالآثار امل�سادة 
"من  يل:  الدكتور  واأ�ساف  للجوز.  االأك�سدة  وم�سادات  لاللتهاب 
املعروف اأن اجلوز غني بالدهون ال�سحية والربوتني واالألياف ذات 
اخل�سائ�س الغذائية، التي ميكن اأن تخف�س الكولي�سرتول وحت�سن 

ال�سحة املعرفية".
�مل�سدر: مريور

مادة غذ�ئية حت�ضن وظائف �لدماغ بن�ضبة %60
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تلك  هي  االأع�ساب  علم  جمال  يف  �سهرة  االأكرث  التجربة  تكون  قد 
والتي  ليبيت(  اإجراوؤها يف عام 1983، من قبل )بنجامني  التي مت 
اأثار من خاللها اجلدل حول احتمال اأن يكون �سعورنا باالإرادة احلرة 

هو جمرد وهم لي�س اإاّل، وهو اجلدل الذي ازداد منذ ذلك احلني.
وهي  رئي�سية،  عنا�سر  ثالثة  على  حتتوي  كانت  )ليبيت(  جتربة 

االختيار الب�سري احلر، مقيا�س لقيا�س ن�ساط الدماغ، و�ساعة.
العن�سر االأول  املتمثل باخليار احلر كان  متمثاًل من خالل اخليار 
اأو ذراعهم  الي�سرى  بتحريك ذراعهم  اإما  امل�ساركني  اأمام  املطروح 
اليمنى، ويف الن�سخة االأ�سلية من هذه التجربة كان اخليار يف حتريك 
املع�سم االأمين اأو االأي�سر، اأما يف بع�س التجارب االأخرى التي كانت 
حتاول تكرار هذه التجربة فقد كان اخليار هو رفع االإ�سبع االأمين 
رغبتهم  يرتكوا  اأن  امل�ساركني  من  )ليبيت(  طلب  حيث  االأي�سر،  اأو 
الداخلية التي ميتلكونها حترك اأيديهم من تلقاء نف�سها يف اأي وقت 
دون اأي تخطيط م�سبق اأو تركيز على الوقت اأو الكيفية التي �ستتم 
بها احلركة من قبل امل�ساركني، ومت ت�سجيل الوقت الدقيق الذي متت 
فيه احلركة من اإ�سارات احلركة التي تر�سلها ع�سالت الذراع اإىل 

الدماغ.
اإىل  اأقطاب كهربائية  و�سل  الدماغي عن طريق  الن�ساط  قيا�س  مت 
طول  على  تقريبًا  )املتو�سعة  احلركية  الق�سرة  على  الراأ�س  فروة 
�سواء  وتنفيذها  ما  حلركة  التخطيط  وعند  الراأ�س(،  منت�سف 
يف  الكهربائية  االإ�سارات  فاإن  االأخرى  باجلهة  اأو  اليمنى  باجلهة 

اجلهتني الي�سرى اأو اليمنى من الدماغ ت�سبح خمتلفة.
اأما بالن�سبة لل�ساعة، فقد مت ت�سميمها خ�سي�سًا لل�سماح للم�ساركني 
لتبني التغريات التي حتدث خالل فرتة تقل عن الثانية، حيث متتلك 
هذه ال�ساعة نقطة واحدة، تتم دورتها حول �سطح ال�ساعة كل 2.56 
النقطة  مو�سع  يحددون  عندما  امل�ساركني  اأن  يعني  وهذا  ثانية، 
امل�ساركني  اأن  افرت�سنا  فاإذا  فيها،  يرونه  الذي  الوقت  يحددون 
ا�ستطاعوا االإبالغ عن موقع النقطة بدقة ت�سل اإىل 5 درجات زاوية، 
فاإن هذا يعني اأنه ميكن ا�ستخدام هذه ال�ساعة لالإبالغ عن الوقت 

خالل 36 ميلي ثانية وهذا 1000/36 من الثانية.
القيا�سات  باأخذ  )ليبيت(  قام  معًا،  املكونات  هذه  كل  با�ستخدام 
احليوية، حيث طلب من امل�ساركني اأن يقوموا بتحديد مكان النقطة 

القرار  اتخاذهم  عند  بال�سبط،  ال�ساعة  مدار  �سمن  تدور  التي 
باحلركة.

الكهربائية  االإ�سارات  باأن  عقود  منذ  يعلمون  الفيزيولوجيون  كان 
يف الدماغ تتغري قبل جزء من الثانية من اإجراء احلركة، وهذا ما 
ح�سل يف جتربة )ليبيت(، حيث كان باالإمكان ت�سجيل تغيري موثوق 
قيام  قبل  االأقطاب  با�ستخدام  الدماغ  يف  الكهربائية  االإ�سارات  يف 
امل�ساركني باحلركة بجزء من الثانية، ولكن النتيجة املفاجئة كانت 
القرار  باتخاذ  فيه  قاموا  الذي  الوقت  اإىل  امل�ساركون  اأ�سار  عندما 
ما  واقعة  ما  فرتة  يف  حدث  القرار  هذا  باأن  تبني  حيث  باحلركة، 
بني التغيري الكهربائي يف الدماغ واحلركة الفعلية، وهذا يعني، باأن 
القرار كان اإىل حد ما قد مت اتخاذه بالفعل قبل اأن يكون امل�ساركون 
على علم باأنهم �سيقومون باإجراء احلركة، حيث اأن اإ�سارات الدماغ 
القرارات  الناجمة عن  الواعية  اأن حتدث احلركة  قبل  تتغري  كانت 

التي اتخذها امل�ساركون.
ال�سعور  اأم كان  القرار م�سبقًا؟  باتخاذ  امل�ساركني  اأدمغة  هل قامت 
طويل،  زمن  من  حمتدم  النقا�س  هذا  وهم؟  جمرد  القرار  باتخاذ 
اأبعد  احلرة  واالإرادة  االأع�ساب  علم  جمال  يف  اأكرب  نقا�س  وهناك 
من جمرد هذه التجربة الواحدة، ولكن ب�ساطة هذه التجربة خولتها 
كوننا  جمرد  اأن  يعتقدون  الذين  الكثريين  خميلة  على  ال�سيطرة 
خملوقات بيولوجية يحد من اإرادتنا احلرة، كما ا�ستطاعت التاأثري 
على اأولئك الذين يقولون باأن اإرادتنا احلرة ت�سمح لتفكرينا بالتحرر 

من القيود التي تفر�سها علينا بنية دماغنا البيولوجية.
جاذبية جتربة )ليبيت( تعود اأ�ساًل اإىل وجود بديهيتني منت�سرتني 
حول العقل الب�سري، وبدون هاتني البديهيتني مل تكن هذه التجربة 

لتبدو باعثة على اال�ستغراب.
اأنف�سنا  عن  منف�سل  �سيء  هي  عقولنا  باأن  االأوىل  البديهية  تفيد 
املادية، وهي الطبيعية الثنائية التي تدفعنا لالعتقاد باأن العقل هو 
مكان جمرد ومتحرر متامًا من القيود البيولوجية، ولكن حظة واحدة 
ل�سعورك  نتيجة  بالغ�سب  بها  ت�سعر  التي  االأوقات  يف  التفكري  من 
باجلوع قد يحطم هذا الوهم، ومع ذلك فاإن هذا املو�سوع ال يزال 
مو�سعًا لنقا�س م�ستمرًا، فلوال ذلك ملا كنا قد تفاجئنا ولو قلياًل من 
معرفة اأنه من املمكن اأن جند رابطًا ع�سبيًا بني االأحداث العقلية، 

فاإذا كنا نوؤمن حقًا يف ح�سا�سة قلوبنا باأن العقل يوجد يف الدماغ، 
اأن يكون مرتافقًا مع  تغرّي عقلي يجب  باأن كل  فاإننا عندها �سنعلم 

تغيري مقابل له يف الدماغ.
اأما البديهية الثانية التي جتعلنا ننده�س من جتربة )ليبيت(، فهي 
االعتقاد باأننا نعرف عقولنا، وهذا االإميان يقول باأن اإرادتنا الواعية 
عند اتخاذ القرارات متثل دلياًل دقيقًا عن كيفية اتخاذ ذلك القرار، 
ولكن احلقيقة هي اأن العقل ي�سبه االآلة، وطاملا يعمل ب�سكل جيد، فاإنه 
باإمكاننا اأن نتجاهل كيفية عمله، ولكن ما اأن نالحظ خطاأ اأو تناق�س 
ما فاإننا نتنبه عندها ل�سرورة النظر حتت الغطاء، فمثاًل كيف ميكن 
اأن اأن�سى ا�سم ذلك ال�سخ�س؟ اأو ملاذا ياأتي ال�سعور باتخاذ القرار 
بعد اأن تكون التغريات املرتبطة ب�سنع القرار قد حدثت يف الدماغ 

بالفعل؟
حقيقيني  معربين  باأننا  لالعتقاد  يدفعنا  �سبب  اأي  هناك  لي�س 
وم�سيبني عن كل جانب من جوانب التغريات التي حتدث يف عقولنا 
ب�سكل دقيق، فعلم النف�س يعطينا الكثري من االأمثلة عن االأ�سياء التي 
نخفق يف التعبري عنها، فال�سعور باتخاذ القرار يف جتربة )ليبيت( 
قد يكون وهمًا باأكمله، ورمبا يكون القرار احلقيقي قد مت اتخاذه يف 
اأدمغتنا بطريقة اأو باأخرى، اأو رمبا قد يكون ال�سعور باتخاذ القرار 
قد تاأخر عن عملية اتخاذنا للقرار ب�سكل فعلي، وجمرد اأننا اأخطاأنا 
يف االإبالغ عن وقت اتخاذنا للقرار، ال يعني اأننا مل ن�سارك يف اتخاذه 

بالفعل، بطريقة اأو باأخرى.
هناك دائمًا املزيد من االأ�سياء التي يتم كتابتها عن جتربة )ليبيت( 
كل عام، فقد وّلدت هذه التجربة ق�سمًا اأكادمييًا خمت�سًا بالتحقيق 
االنتقادات  من  العديد  وهناك  احلرة،  االإرادة  اأع�ساب  علم  يف 
التجربة  كون  واحتمالية  كيفية  حول  املحتدم  والنقا�س  والردود، 
ذات �سلة بحرية اتخاذنا للقرارات اليومية، وحتى اأن�سار )ليبيت( 
يجب اأن يعرتفوا باأن احلالة التي كانت �سائدة يف التجربة قد تكون 
عن  مبا�سرًا  منوذجًا  تكون  اأن  تخولها  ال  لدرجة  للغاية  م�سطنعة 
اخليارات اليومية احلقيقية، ولكن التجربة االأ�سا�سية ال تزال تلهم 
فيها  تتجذر  التي  الطريقة  حول  اجلديدة  االأفكار  وتثري  املناق�سات 

حريتنا داخل اأدمغتنا.
جمله نقطة �لعلمية

علميًا:
هل يتمتع �لإن�ضان بالإر�دة �حلرة؟

وقفت ال�سرطة التايالندية رجاًل اأردنيًا اأقر بقتله طفله البالغ �سنة 
واحدة من خالل دفع عربته اإىل مياه خليج تايالند، على ما اأعلن 

رئي�س هيئة الهجرة يف البالد، الثالثاء.
ووقعت جرمية القتل املفرت�سة يف مدينة باتايا ال�ساحلية، حيث كان 
االأردين وائل نبيل �سلمان زريقات البالغ 52 عاما مي�سي اإجازة مع 

زوجته وطفلهما البالغ �سنة واحدة.
الرئي�سي  باتايا  ميناء  يف  �سيادون  عرث  بعدما  الرجل  اأوقف  وقد 

االثنني على جثة الطفل الر�سيع.
موؤمتر  يف  هاكبارن،  �سوراخاتي  الرائد  الهجرة  هيئة  رئي�س  وقال 
عربة  داخل  ابنه  ربط  باأنه  املا�سية  الليلة  »اأقر  الثالثاء:  �سحايف 

االأطفال ودفع بها اإىل البحر«.

ثم  اآذار/مار�س،   6 يف  التايالندي  الفندق  اإىل  الثنائي  و�سل  وقد 
عمد الوالد بعد يومني اإىل اأخذ الطفل وقال للزوجة اإنه عهد به اإىل 

اآخرين.
وا�ستكت الزوجة لل�سلطات ما اأ�سفر عن توقيف زريقات.

اأ�ساف �سوراخاتي: »قال االأب اإنه غري قادر على تربية الطفل واإنه ال 
يريد اأطفااًل. هذه ق�سة مفجعة«.

و�سيحاكم الرجل االأردين مبوجب الفقرة 289 من القانون اجلنائي 
التايالندي بتهمة قتل طفل عمدًا. وت�سل عقوبة هذا العمل يف حال 

االإدانة اإىل االإعدام.
فر�ن�س بر�س

دفع بطفلته ذ�ت �لعام �لو�حد �إىل �لبحر
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12 قانون للحياة كتاب �سدرعام 2018  للمفكر الدكتور يف جامعة 
املثري لالهتمام يف  كتاب مميز. من  وهو  بيرت�سون  تورنتو جوردان 
اأنه مالأ كل بيته ب�سور من حقب ال�سيوعية وفرتة  �سخ�سية املوؤلف 
االأ�سقف  حتى  البيت  حوائط  من  بداية  ال�سوفييتي  االحتاد  �سعود 
النظام  بذلك  اأو  بال�سيوعية  حبا  لي�س  وذلك  وغريها  واحلمامات 
اال�ستبدادي اأو تلك الفرتة بل ليذكر نف�سه كل يوم وكل �ساعة كيف 
حجة  حتت  النا�س  من  املاليني  مئات  وقتل  وتعذيب  خداع  مت  اأنه 
معينة  اأفكار  اأدجلة  خالل  من  املثالية  احلياة  اأو  للف�سيلة  الو�سول 

بطرق معينة. 

يف كتاب “12 قانون للحياة - ترياق للفو�سى" يذكر املوؤلف ،م�سبقا ، 
اأنه رمبا ال يعجب النا�س املزيد من القوانني فهي مقيدة اأحيانا ولكن 
وي�سرد  منها  واحلكمة  ودوافعها  اأ�سبابها  �سرد  عند  يتفهموها  قد 
املوؤلف القوانني واأ�سبابها كق�س�س ويركز بكرثة على االأيدولوجيات 
التي قد تبداأ كاأفكار ب�سيطة حتت م�سميات علمية اأو فل�سفية تدعي 
تف�سري اأو �سرح العامل وتعر�س احلل املثايل جلعل العامل ذلك املكان 
اجلميل اأو الفا�سل وعادة فاإن املوؤدلج يدعي املعرفة املطلقة بذلك 
ال�سرح واحلل حتى قبل اأن يعرف و يبداأ باإ�سالح نف�سه وبيته ومن 

اأهداف الكتاب الرئي�سية هو "اأن تبداأ برتتيب نف�سك وبيتك اأوال". 

واملوؤدجلني  االأيديوجلية  بعنوان  كتاب  يف  ورد  االأدجلة  ذكر  وعلى 
مالحظة لالأ�ستاذ لوي�س فوير اأن االأدجلة اأعادت �سياغة الق�س�س 
الدينية يف ق�س�س ال�سيوعية )على �سبيل املثال ق�سة القائد لينني 
الذي �سافر وعا�س مع االأ�سياد ثم عاد للعبيد واالأر�س املوعودة بوعد 

اليوتوبيا الذي ا�سبح الحقا ا�ستبداد الطبقة العاملة(.

يذكر املوؤلف يف عدة مواقع يف كتابه اأن حياة االإن�سان مليئة باملعاناة 
ملجرد كونه اإن�سان واأن االأمل والقلق هما من اأجزاء الوجود االإن�ساين 
لل�سعادة  املوؤدي  ال�سلوك  هي  الف�سيلة  اأن  يف  اأر�سطو  راأي  ذكر  كما 
وال  وعادات  قوانني  و�سعوا  دائما  الب�سر  واأن  العك�س  هي  والرذيلة 
بيرت�سون  ويوؤكد  باالأخالقيات  اهتمام  بدون  ب�سرية  حياة  يوجد 
وقوانني  وبو�سلة  اأخالق  بدون  احلياة  ت�ستطيع  ال  النا�س  بع�س  اأن 
املذهب  الأن   - املو�سوع  هذا  ت�سعب  الن�سبية   اأن  )حيث  اأخالقية 
الن�سبي يوؤكد ا�ستحالة احلكم بكيفية احلياة الأن الف�سيلة والرذيلة 
اأمور ن�سبية.(فالن�سبي يف هذه احلالة هو عك�س املوؤدلج الذي لديه 
اإجابة لكل �سيء. وي�سيف بيرت�سون اأن ال�سعادة كهدف ان�ساين وحيد 

ال تكفي بل يجب وجود معنى اأعمق. 

كثرية  ق�س�س  مع  و�سرحها  القوانني  �سرد  يتم  اأعاله  املقدمة  بعد 
حول مو�سوع تلك القوانني ويف ما يلي ،ح�سب قراءتي و ا�ستيعابي، 

خمت�سر موجز جدا الأولها: 

1- قف م�ستقيما معتدال واأكتافك للخلف: ي�سرد الكاتب عدة اأمثلة 
ومنها  ال�سنني  وماليني  اأالف  عرب  تطورها  وكيفية  الكائنات  عن 
اللوب�سرت – �سرطان البحر- )الذي عا�س الأكرث من 350 مليون عام 
اأي اأنه اأقدم من الدينا�سورات( وكيف اأن هذا املخلوق عرب تطوره 
حافظ  واأبقى على غريزة الهيمنة و ال�سيطرة على منطقته والدفاع 
لكثري من  ب�ساطته-  م�سابه  الع�سبي -على  اأن جهازه  عنها وكيف 
ماليني  اأخذت  لديه  التي  وال�سفات  االإن�سان  فيها  مبا  املخلوقات 
ال�سنني لتتطور وتبقى عنده وعند الكثري من املخلوقات وبقاء هذه 
هذا  ُيجرب  وعندما  للبقاء  و�سرورية  اأنها  خمتارة  موؤ�سر  ال�سفات 

الكائن على اخلروج من منطقته بعد معركة اأو هزمية فاإن م�ستوى 
هرمون ال�سريوتونني ينخف�س عنده وهذا يقلل الثقة بالنف�س )�سواء 
عند اللوب�سرت اأو االإن�سان اأو اأي حيوان( ومع كل انهزام جديد يف حياته 
يقل الهرمون اأكرث ويزيد ال�سغط النف�سي )�سرت�س( وتقل ال�سعادة 
�سحيح  والعك�س  احلياة.  معدل  وحتى  والقلق  واملر�س  االأمل  ويزيد 
فاللوب�سرت الناجح تزيد ن�سبة هرمون ال�سريوتونني عنده ويزداد قوة 
غالبا  امل�ستكني  ال�سعيف  اأن  التاأمل  هذا  دالالت  ومن  و�سعادة  وثقة 
ي�ستغل والذي ال يدافع عن حقه قد يظلم ب�سكل م�ستمر والن�سيحة 
�سيعاملك  حمبطا  حمنيا  م�سيت  اإذا  اأنك  هنا  لالأ�سخا�س  العامة 
معاملة  �ستتغري  م�ستقيما  الراأ�س  مرتفع  م�سيت  واإذا  كذلك  النا�س 
وقوفك معتدال  �ستتغري عند  لغة ج�سدك. احلياة  النا�س لك ح�سب 
و�ست�ستطيع حتمل امل�ساعب ب�سكل اأكرب و�سيكون هناك معنى اأجمل 

للحياة. لذلك حاول اأن تقف دائما م�ستقيما معتدال. 

يف اجلزء القادم �ساأ�سرد املزيد من هذه القوانني اللطيفة املقدمة 
من دكتور خبري يف علوم النف�س ال�سخ�سية واالجتماعية وله العديد 

من االأراء اجلريئة املثرية لالهتمام. 

حممود �جل�سري

12 قانون للحياة ترياق للفو�ضى
ج1

لغة �لوجوه
كما بداأنا يف العدد ال�سابق بالتحدث عن علم الفرا�سة واخل�سائ�س 
التي ميتاز بها هذا العلم وهي قراءة اال�سخا�س الذين تقابلهم دون 

التحدث اليهم.

ويِف هذ� �ملقال �سوف �أتطرق ب�سكل عام للحديث عن ��سكال 
�لوجوه ومعنى كل �سكل على حد� :

قوي  حتدي  و  قوية  ارادة  ذو  باأنه  �ساحبه  :ميتاز  �ملثلث  -�لوجه 
مراوغ يجيد اقتنا�س الفر�س واثق من نف�سه و ممكن ي�سمع من الغري 
لكن ينفذ ما يف راأ�سه يف النهاية  ولديه عقلية غريبة و يجيد قراءة 

مابني ال�سطور اذا ا�ستخدم هذه ال�سفات بالطريقة االيجابية.

-�لوجه �لعري�س : ميتاز �ساحبه باأنه واثق من نف�سه وحازم يف 
يرى  اأن  ويف�سل  كثريًا  التفا�سيل  يف  الدخول  اليحب  لكنه  قراراته 

ال�سورة ال�ساملة دائمًا

-�لوجه �لرفيع: على عك�س الوجه العري�س ميتاز ا�سحاب هذا 
مهن  يف  نراهم  لذلك  كثريًا  بالتفا�سيل  ويهتمون  بالتدقيق  الوجه 
والثقة  بال�سفافية  ميتازون  كما  والتحقيقات  املحاماة  او  املحا�سبة 

بالنف�س وال يقبلون اال�ست�سالم .

-�لوجه �لد�ئري: ميتاز اأ�سحابه باأنهم اجتماعيني ويحبون النا�س 
يحبون  و  واحليوية  بالن�ساط  اي�سًا  ميتازون  االجتماعية،  واحلياة 
التعرف على ا�سخا�س جدد وطبيعتهم املنفتحة توقعهم يف امل�ساكل. 
اأن تدرب  واالنفعال. ن�سيحتي حاول  الغ�سب  �سريعي  اأ�سخا�س  وهم 

نف�سك على امت�سا�س الغ�سب مما يجنبك  الكثري من امل�ساكل 

اأ�سحابها  ميتاز  الوجوه  اجمل  من  �لبي�سوي:يعترب  -�لوجه 
بالفتنة  واملرح واللطف بالتعامل ويحاولون ر�سم الب�سمة على وجوه 
الكل ومراعات م�ساعرهم ولكن مييلون يف االإفراط باالهتمام بالغري 

على ح�ساب �سعادتهم، مت�ساحمون وطيبون.

الوجوه يدركوا  تلك  -�لوجه �ملربع :ح�سا�س ومتحفظ وا�سحاب 
بقوة  وميتازون  التكتم  اىل  ومييليون  متب�سرين  و  حولها  يجري  ما 

ال�سخ�سية واالإ�سرار على حتقيق اهدافهم.

الوجوه  -�لوجه على �سكل قلب: مهذب وتقليدي ا�سحاب تلك 
يتبعون القواعد و ملتزمني واليرغبون يف اخلروج من منطقة الراحة 

اخلا�سة بهم. ان�سحهم بالعمل على تكبري الدائرة املحيطة بهم. 

علم  يف  دللته   و  وطبيعته  �ل�سعر  ��سرح  �سوف  و�لآن 
�لفر��سة .

العواطف  عن  يبعد  الطباع  حاد  �ساحبه  يكون  �خل�سن:  -�ل�سعر 
وامل�ساعر يف بع�س االحيان و�سعب اأن يقتنع اأو يغري راأيه.

ح�سا�س  التعامل،  يف  باملرونة  اأ�سحابه  ميتاز  �لناعم:   -�ل�سعر 
الغزل  �سماع  اىل  مييلون  ال�سعر  هذا  واأ�سحاب  ورومن�سي  وعاطفي 

والكالم اجلميل .

االح�سا�س  برهافة  اأ�ساحبه  )�ل�سابل(:ميتاز  �ل�سايح  �ل�سعر 
و�سديدي التاأثر لذلك يجب احلذر بالتعامل معهم .

األوان ال�سعر ودالالتها:

-�ل�سعر �ل�سود : ميتاز �ساحبه بال�سدة والقوة 
-�ل�سعر �لأ�سقر : يدل على التاأمل واخليال 

-�ل�سعر �لذهبي يدل على التقلب وقلة احلزم
-�ل�سعر �خلرنوبي : يدل على املغامرة وال�سفر وحب اال�ستطالع

�ل�سعر �لحمر: يدل على ال�سجاعة واالإقدام 
بن�سب  اال�سخا�س  لدى  متواجدة  تكون  ذكرتها  التي  ال�سفات  هذه 
فمن  به.  املحيطة  والبيئة  �سخ�س  كل  طبيعة  اىل  وترجع  متفاوتة 
املمكن اأن جتد ا�سخا�س يحملون نف�س ال�سفات ال�سكلية ولكن تالحظ 
االختالف بالت�سرفات كل واحد يختلف  عن االخر  وممكن توظف 
ترجع  ذكرت  كما  ال�سر   لعمل  توظف  او  اخلري  بعمل  ال�سفات  هذه 
حاولت   ودقيق   وا�سع  و   كبري  علم  الفرا�سة  علم  ال�سخ�س.  لطبيعة 
قارىء  لكل  ت�سل  لكي  مب�سط  وب�سكل  املهمة  االأفكار   على  االإ�ساءة 
العلم  هذا  تطبيق  ميكن  ثم  ومن  �سخ�سيته  بتحليل  نف�سه  من  ويبداأ 
معرفة  على  ي�ساعدك  الفرا�سة  علم  بالذكر  اجلدير  املحيط.  على 
نقاط ال�سعف والقوة كذلك االإيجابيات  وال�سلبيات  يف �سخ�سيتك و 

باإمكانك التحكم  بهذه ال�سفات وتعديلها لتفادي  الوقوع باخلطاأ. 

�إعد�د: منال كريز�ن



26Newspaper - www.canadiandays.ca / www.canadiandays.netتغذية

الغذائية  احلميات  التباع  البع�س  ميالن  االأخرية  االآونة  يف  زادت 
النباتية Vegetarian التي ت�ستق�سي منها اللحوم والدجاج وحتى 

احلليب وم�ستقاته.
اللحوم  تناول  واأ�سرار  فوائد  على  ال�سوء  �سن�سلط  املقال  فبهذا 

احلمراء والدجاج!
رغم تعدد و�سفات الطعام وتنوع املطابخ حول العامل، اإال اأن تناول 
الدجاج كان االأكرث اإنت�سارًا وا�ستخدامًا. يعترب الدجاج من امل�سادر 
وال�سعرات  والدهون  الربوتني  ن�سبة  وتختلف  بالربوتني،  الغنية 
فخذ  من  كان  �سواء  تناوله  يتم  الذي  اجلزء  باختالف  احلرارية 

الدجاج، وركه، �سدره، اأو جناحه.
كما اأن تناول اللحوم احلمراء يعترب من اأكرث املوا�سيع املثرية للجدل يف 
عامل التغذية والتغذية ال�سحية مل قد ت�سببه من اأمرا�س، فاحليوانات 
يف القدمي كانت ترتبى باملزارع وتاأكل االأع�ساب وغريها من االأطعمة 
على  وتتغذى  بامل�سانع  احليوانات  هذه  ترتبى  االآن  لكن  الطبيعية، 

االأعالف وتعطى م�سادات حيوية وهورمونات لتعزز منوها.
فو�ئد �لدجاج:

اأ�سا�سي ملن يرغب  اأن الدجاج غني بالربوتينات فهو م�سدر  - مبا 
ببناء الكتلة الع�سلية واحلفاظ عليها والتخل�س من الدهون.

وغني  احلرارية  بال�سعرات  منخف�س  �لدجاج:  �سدر   •
�سعرة  الدجاج حتتوي على 165  بالربوتينات 100 غرام من �سدر 
حرارية و31 غرام من الربوتينات 80% من �سعراته احلرارية تاأتي 
من الربوتينات و20% من الدهون، ما يجعله خيارًا جيدًا ملن يرغب 

باإنقا�س وزنه ولريا�سيي كمال االأج�سام.
�لدجاج: يعترب اأغمق من �سدر الدجاج مل يحتويه على  • فخذ 
غرام   100 باالأوك�سيجني  الع�سالت  يزود  الذي   Myoglobin
من  غرام  و26  حرارية  �سعرة   209 على  حتتوي  الدجاج  فخذ  من 
الربوتينات و%47  تاأتي من  الربوتينات 53% من �سعراته احلرارية 

من الدهون.
�لدجاج: 100 غرام من ورك الدجاج حتتوي على 172  • ورك 
�سعراته  من   %70 الربوتينات،  من  غرام  و28.3  حرارية  �سعرة 

احلرارية تاأتي من الربوتينات و30% من الدهون.
�لدجاج: مبا اأن اأجنحة الدجاج يتم تناولها مع جلدها  • جناح 
حرارية  �سعرة   203 على  حتتوي  الدجاج  اأجنحة  من  غرام   100
تاأتي من  و30.5 غرام من الربوتينات 64% من �سعراته احلرارية 

الربوتينات و46% من الدهون.
فو�ئد �للحوم �حلمر�ء:

- حتتوي اللحوم احلمراء على جميع االأحما�س االأمينية االأ�سا�سية 
مما يجعلها م�سدر ممتاز للربوتينات.

العمر. تقدم  مع  الع�سلية  الكتلة  �سمور  وتقلل  الع�سالت  على  • حتافظ 
الريا�سية  التمارين  ممار�سة  اأثناء  االأداء  حت�سني  على  ت�ساعد   •
وذلك الحتوائها على Carnosine )حم�س اأميني موجود باللحم 

واالأ�سماك(.
بامت�سا�س  دور  لها  كما  باحلديد،  لغناها  الدم  فقر  من  تقي   •

احلديد غري الهيمي املوجود باالأغذية النباتية.
احلديد،  ال�سيلينيوم،  كالزنك،  واملعادن  بالفيتامينات  غنية   •

B12 النيا�سني، الف�سفور، وفيتامني
�أ�سر�ر �لدجاج:

- �لإ�سابة بالبكترييا:
Salmonella التي توؤدي اإىل االإ�سابة بالت�سمم الغذائي والتهاب 

املعدة واالأمعاء.
Campylobacter التي توؤدي اإىل ا�سهال م�سحوب بالدم.

 Staphylococcus Klebsiella البكترييا  من  والعديد 
Enterococcus التي قد ت�سبب العديد من االأمرا�س وامل�ساعفات 

اخلطرية.
- �لإ�سابة بح�سا�سية �لدجاج:

واحتقان  التنف�س  و�سعوبة  االأنف  و�سيالن  العينني  انتفاخ  اإىل  توؤدي 
وتعترب  واحمراره،  وتهيج اجللد  والغثيان  واال�سهال  وال�سعال  احللق 

هذه احل�سا�سية من النادرة احلدوث.
�أ�سر�ر �للحوم �حلمر�ء:

- تزيد خطر االإ�سابة ب�سرطان القولون والبنكريا�س والربو�ستات.
- تزيد من خطر االإ�سابة باأمرا�س القلب.
- تزيد من خطر االإ�سابة بالف�سل الكلوي.

.Diverticulitis تزيد من خطر االإ�سابة بالتهاب الرجت -
ميكن  ال  ا�سرارها  اأن  اإال  احلمراء  واللحوم  الدجاج  فوائد  رغم 
الغفالن عنها وجتاهلها، لذلك وجد نظام غذائي يدعو اإىل التوازن 

بني النظام النباتي وتناول اللحوم.
من  مزيج  وهو   Flexitarian Diet بالـ  النظام  هذا  يدعى 
ال  والنظام  للتكيف(،  وقابل  )مرن   Flexible الـ  النظام 

Vegetarian)النباتي(.
ب�سكل  والبقوليات  والفاكهة  تناول اخل�سار  النظام على  ين�س هذا 
اأ�سا�سي، وعلى تناول الربوتينات من م�سادر نباتية، ويكون اإدخال 
اللحوم والدجاج من وقت اإىل اآخر )اإذ ال يحرم متابعيه من تناولهم، 
ولكن يدعو اإىل التخفيف منهم(، كما ين�س على التقليل من تناول 

اللحوم امل�سنعة، ال�سكر، واحللويات.
:Flexitarian Diet فو�ئد �لـ

- تقليل خطر االإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سرايني.
- الوقاية من االإ�سابة مبر�س ال�سكري، وتعديل م�ستويات ال�سكر بالدم.

- الوقاية من االإ�سابة باأمرا�س ال�سرطان.
- ي�ساعد باإنقا�س الوزن.

بنق�س  االإ�سابة   Flexitarian الـ  نظام  متبعي  لبع�س  ميكن 
الدهنية  واالأحما�س  والكال�سيوم،  والزنك،  كاحلديد،  املغذيات، 

.B12 وفيتامني )Omega-3(
اأن  اأي نظام غذائي  لذلك على كل �سخ�س مهما كان خياره باتباع 
يعود اإىل اأخ�سائي التغذية العالجية لكي يكون نظامه منا�سبًا حلالته 
 Nutrient املغذيات  بنق�س  االإ�سابة  ولتجنب  واأهدافه  ال�سحية 

.Deficiencies
ريتا �سموئيل

ماج�ستري بالتغذية و�ملعاجلة �لغذ�ئية
Facebook: r.s-nutritionista
Instagram: r.s-nutritionista

 Rita.n.samuel@hotmail.com

فو�ئد و�أ�ضر�ر تناول �للحوم �حلمر�ء و�لدجاج!

ريتا �سموئيل 
ماج�ستري يف �لتغذية و�ملعاجلة �لغذ�ئية 

من منا ال يقوم بت�سفح هاتفه املحمول قبل النوم، ولكن يجب علينا 
�سحتنا  على  توؤثر  التي  ال�سيئة  العادة  هذه  يف  اأنف�سنا  نراجع  اأن 
اإىل  يوؤدي  النوم  قبل  املحمول  الهاتف  ا�ستخدام  اأن  حيث  بال�سلب، 
عدم ح�سول اجل�سم على الق�سط الكايف من الراحة التي يحتاجها.

كما اأن �سوء الهاتف املحمول يوؤدي اإىل ت�سوي�س ال�سعور بالنوم حيث 
اأن ال�سا�سات الرقمية التي تنبعث منها االأ�سواء الزرقاء والبي�ساء 
هذه  اأن  كما  الطبيعية،  النوم  دورة  يف  خلل  حدوث  اإىل  توؤدي  قد 
االأنواع من االأ�سواء متنع الدماغ من اإفراز هرمون امليالتونني وهو 

الهرمون امل�سوؤول عن ال�سعور بالنعا�س بل ويجعلك تنام.
و عند ا�ستخدام الهاتف املحمول قبل النوم فاإنه يوؤدي اإىل ما ي�سمى 
بـ cell phone hangover وهو عبارة عن ال�سعور بالدوار 

يف اليوم التايل ب�سبب الهاتف.
خماطر ��ستخد�م �لهاتف �ملحمول قبل �لنوم

اإن اتخاذك وقت اأطول حتى تنام مع رغبة اجل�سم للنوم يوؤدي اإىل 
عدم ح�سولك على الق�سط الكايف من النوم و الراحة وهذا يت�سبب 

يف العديد من املخاطر العقلية واجل�سدية ومنها :

�ل�سمنة :
مع  يتداخل  االأمر  وهذا  النوم  تعطيل  اإىل  يوؤدي  الهاتف  �سوء  اإن 
الهرمونات التي تتحكم يف اجلوع مما يجعلك تاأكل كثريًا قبل النوم، 
الناجتة عن  الطاقة  فاإن  الليل  تبذل جمهودًا كبريًا يف  اأنك ال  ومبا 
تناول الطعام تتحول اإىل دهون ثم يتم تخزينها يف اجل�سم وبالتايل 

يزيد الوزن.
�لكتئاب :

خطر  زيادة  اإىل  يوؤدي  امليالتونني  هرمون  م�ستوى  انخفا�س  اإن 
ت�سفح  عن  واالمتناع  القرار  اأخذ  يجب  لذلك  باالكتئاب،  االإ�سابة 

هاتفك قبل النوم بل واإبعاد الهاتف عن ال�سرير.
�سعف �لنظر :

تو�سل العديد من الباحثني اإىل اأن ال�سوء االأزرق املنبعث من الهاتف 
يوؤدي اإىل اإحلاق ال�سرر بالعني ويوؤثر على القدرة على الروؤية وقد 

يت�سبب يف اإعتام عد�سة العني.
�سعف �لرتكيز :

انخفا�س  اإىل  يوؤدي  النوم  من  كايف  قدر  على  ح�سولك  عدم  اإن 

م�ستوى قدراتك العقلية و�سعف قدرتك على الرتكيز وبالتايل تواجه 
م�ساكل كثرية يف العمل.

و يف النهاية .. اإن كنت ترغب يف جتنب املخاطر الناجتة عن ا�ستخدام 
الهاتف املحمول قبل النوم، فيجب جتنب التعر�س الأي اإ�سعاع �سوئي 
ال�سيئة  العادة  هذه  عن  بالتخلي  االأطباء  ين�سح  كما  النوم،  قبل 

وا�ستبدالها بت�سفح كتاب اأو جملة حتى تتمتعون ب�سحة جيدة.
�مل�سدر : كل يوم معلومة طبية

�أ�ضباب �ضتجعلك تتوقف عن ت�ضفح �لهاتف �ملحمول لياًل
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بكل اأ�سف منذ قدومي اإىل كندا وجدت فئة ولو قليلة من املهاجرين 
القدامى يحملون بداخلهم كل العن�سرية والنظرة الدونية للقادمني 
على  النا�س  هذه  ودخلت  بيتهم  كندا  وكاأن   ) )الالجئني  اجلدد 
غرفهم واقتحمت خ�سو�سيتهم !!! اأ�سئلة كثرية ت�ساأل ب�سكل مبا�سر 
يف  حتمل   ، خاطرهم  يف  جتول  تقدير  اأقل  على  اأو  مبا�سر  غري  اأو 

طياتها الكثري من املعاين والتف�سريات املخجلة بالفعل الإن�سانيتنا : 

هل اأنت قادم من �سوريا اأم تركيا ؟ اأم من دول اجلوار اأم من دول 
يجب  �سوريا  من  فالقادم   ، بنظرهم  مقال  مقام  فلكل   ! اخلليج؟ 
وذاق  عا�س  بعدما  متنكرًا  �سبحًا  اأ�سبح  لرمبا  بحذر  معه  التعامل 
على  توؤثر  وقد  معه  جلبها   نف�سية  عقدًا  يحمل  اأو  احلرب،  ويالت 
االآخرين عند االحتكاك واالختالط بهم، واإذا كنت قادمًا من دول 
اجلوار فلرمبا تكون جاهاًل اأو ك�سواًل و�ست�ستغل عطاء وكرم احلكومة، 
تكون  عندما  اأّما  منها.  لالإ�ستفادة  م�ساعدة  اأو  حيلة  اأي  توفر  وال 
اأتيت اإىل كندا ؟ باملعنى العامي  اإذًا  قادمًا من دول اخلليج فلماذا 
) اأنت واحد بطران ( اأو رمبا ترى يف عيونهم كل االحرتام والتقدير 

والتاأهيل، فاأنت حتمًا حتمل املال الوفري  !!!!

وحتى  وعروبتنا،  اإن�سانيتنا  على  وعار  بالفعل  خمٍز  �سيئ  حقًا  اإنه 
ديننا يف اإغاثة امللهوف ون�سرة املظلوم.  

لنف�س  اإال  ياأتمِ  مل  املهاجر  عزيزي  يا  االجئ  اأو  اجلديد  القادم  اإن 
املختلفة  والظروف  التفا�سيل  النظر عن  اأنت، بغ�س  �سبب قدومك 
مب�ستقبل  وحلم  االأمان،  طلب  يف  ت�سب  املطاف  نهاية  يف  هي  التي 

اأف�سل لك ولعائلتك.

هذه العن�سرية مل تكن حكرًا فقط على اجلالية ال�سورية، بل حتى 
العربية، وامل�سحك اأنه هو اأي�سا قدم الجئًا عندما كان بلده يف حالة 
اأو تنا�سى هذا مبجرد ح�سوله على  حرب وعدم ا�ستقرار،  ون�سيى 

اجلن�سية الكندية !!

اأحت�سب نف�سك اأيها املهاجر القدمي اأنك اأذكى من احلكومة الكندية  
يف ا�ستقبال هذه االأعداد الكثرية يف ال�سنوات االأخرية التي كندا هي 
باأم�س احلاجة لها ولبناء البلد والإعادة التوزيع ال�سكاين والبيوغرايف 
بكل �سرائحه واأطيافه املنتجة، وحتى الغري  منتجة  التي تعمل فقط 
على االإجناب، واأنت تقول هذا هو عمله فقط هنا ليح�سل على قدر 
اأكرب من رواتب االطفال ، ولكن بنظر احلكومة العك�س متامًا، فهو 
اإ�ستثمار ومك�سب كبري لديهم اأن يخلق كل يوم طفل كندي هو بنظرهم 

لي�س �سوري وال عراقي وال فل�سطيني وال لبناين اإمنا كندي.

اإن كل الجئ اأتى كان باأم�س احلاجة فقط اأن ي�سمع ويرى يف عيون 
به  االإح�سا�س  �سوى  �سيئًا  منهم  يريد  ال  والتقدير  احلب  كل  النا�س 
كاإن�سان عانى وذاق ويالت احلرب والت�سرد قبل قدومه اإىل هذا البلد 
العطوف، واإال فكندا هي ثاين اأكرب دولة م�ساحة بالعامل، اإذهب و�سع 
يوجد  ال  خالية  بقعة  باأي  وا�ستقر  حقببتك  يف  وعقدك  عن�سريتك 
فيها �سوى اجلبال والبحار، ومتتع بطبيعتها اخلالبة وحدك مبعزل 

عن النا�س وهذه االآفات االجتماعية التي حلت عليك بنظرك. 

وكل االحرتام والتقدير الأنا�س �ساهمو ولو بكلمة طيبة ون�سيحة قيمة 
اأعطى من وقته وخربته واأحيانا ماله يف خدمة وم�ساعدة القادمني 
اجلالية  غالبية  لدى  ومعروفة  م�سرفة  اأ�سماء  وهناك  اجلدد. 

ال�سورية، ولكن بكل اأ�سف تكاد تعد على اأ�سابع اليد الواحدة، ترفع 
دون  الالحمدود  اأخالقهم  وكرم  وعطائهم  بجهودهم  القبعة  لهم 
انتظار اأي مقابل، اأو رد جميل، اأو ا�ستعرا�سات فقط لك�سب االأجر 

والثواب، واالإح�سا�س باالإن�سانية وامل�سوؤولية جتاه اإبن بلده.

القادمني  من  مناذج  اأي�سًا  ومن�سفني،هنالك  مو�سوعني  ولنكن 
اجلدد خمزية وخمجلة بالفعل، ال يرتكون فر�سة ملمار�سة اال�ستغالل 

واالنتهاز، ومبادئهم فقط امل�سلحة ال�سخ�سية فوق اأي اعتبار .

وبكل  وزمان  مكان  بكل  موجودة  وامل�سرفة  ال�سيئة  النماذج  اإن 
اجلن�سيات، ولكن علينا اأال نحكم ونعمم وجنلد ذاتنا ونعطي �سورة 
ه  ون�ساأتمِ واأخالقه  بيئته  عن  يعرب  اإن�سان  كل  اأنف�سنا.  عن  �سوداوية 

الميثل اإال نف�سه وال ميثل بلده وعرقه

�إعد�د فاطمة خوجة

عذر� �أيها �لقادم »�لقدمي«

بقلم �لباحثة �ملهند�سة: هال ق�سق�س

ا�ستق ا�سم الغوطة من الغائط، ومعنى الغائط املطمئن اإىل االأر�س، 
وقال ابن االأعرابي : الغوطة جممع النبات، وورد ا�سم الغوطة بلفظ 

التثنية يف ال�سعر القدمي واحلديث، قال اأبو املطاع بن حمدان :
�سقى اهلل اأر�س الغوطتـني واأهـلـهـا      فلي بجنوب الغوطتني �سجون
وما ذقـت طعم املاء اإال ا�ستـخـفني      اإىل بـــردى والنــيـربـني حــنــني
الرحالت،  واأدب  وال�سعر  والتاريخ  اجلغرافيا  كتب  من  وي�ستنتج 
وما  بردى،  نهر  من  تروى  بدم�سق،  اأحاط  ما  كل  هي  الغوطة  اأن 
الغوطة  فحد  هذا  وعلى  �سغرية،  واأنهار  جداول  من  منه  ا�ستق 
يبداأ غربًا من فوهة وادي الربوة، فاملزة فداريا وينتهي باجلنوب 
وال�سفونية  الريحان  ال�سرق  ومن  و�سبينة،  واالأ�سرفية  ب�سحنايا 
قا�سيون،  بجبل  ال�سمال  يف  وينتهي  والن�سابية،  املباركة  وحو�س 
يختلف  وعر�سها  كيلومرتًا  ع�سرين  بنحو  الغوطة  طول  ويقدر 
اأين  يحارون  الدم�سقيون  يكن  ومل  تقريبًا،  كيلومرتًا  و15   10 بني 
يق�سون اأوقات املتعة وال�سفاء �سواء يف الربيع وال�سيف، وعندهم 
الغوطة واجلبهة ووادي البنف�سج، اإن اأ�سهر ما يف الغوطة اأ�سجارها 
وثمارها واأزهارها، واعتنى اأهايل دم�سق باأ�سجار الغوطة وتفننوا 
فيها، ويقال : اإنه كان يف الغوطة اأ�سجار حتمل الواحدة منها اأربعة 
والكرمة  واالإجا�س  والتفاح  وامل�سم�س  : كاخلوخ  الفاكهة  اأنواع من 

والتوت، ف�ساًل عن اأ�سجار اللوز واحلم�سيات .
انت�سرت اأ�سجار التوت ب�سكل وا�سع  يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر 
نظرًا الزدهار �سناعة احلرير يف تلك الفرتة. اأما اأ�سجار امل�سم�س 
واجلوز، فهي من اأكرث االأ�سجار عددًا و�سهرة، فقد عرفت الغوطة 
21 نوعًا من امل�سم�س و52 نوعًا من العنب، وهذه اأ�سماء قرى الغوطة 
باأجمعها : االأ�سرفية – باال – ببيال – برزة – بال�س – البالط 
– حجرية  فوقا  – بيت  �سوا  – بيت  �سحم  – بيت  – البوي�سة 
 – الريحانية  – حو�س  – حمورية  – حزة  – حر�ستا  – احلديثة 
جرمانا – ج�سرين – جوبر – اخليارة – داريا – دوما – زملكا 

– زبدين – �سبينة – �سقبا – �سحنايا – عربني – عقربا – عني 
ترما – القابون – القدم – قرب ال�ست – كفر بطنا – كفر�سو�سة 

– املليحة– يلدا. – م�سرابا  – املزة  – مديرة  – املحمدية 
تبداأ غربًا عند موقع ج�سر اخل�سب  الربوة فحدودها احلالية  اأما 
حيث مق�سم نهر ثورا، وهناك ق�سر عثماين قدمي يعود الآل العظم 
)مطعم الق�سر حاليًا(، ومن ال�سمال جبل قا�سيون ومن اجلنوب 
�سخرة  حيث  الربوة  خانق  عند  �سرقًا  الوادي  وينتهي  املزة،  جبل 
املن�سار، واإىل الغرب من ج�سر ت�سرين. و�سف ابن بطوطة الربوة، 
يف  طولون  وابن  الهجري،  التا�سع  القرن  يف  البدري  و�سفها  كما 
منتزهات  اأعظم  )الربوة   : قال  عندما  الهجري  العا�سر  القرن 
/ بها  وكان  ومدر�سة،  وجامع  م�ساجد  اأربعة  بها  كانت  دم�سق، 

خم�سة  بها  وكان  اجلبل،  �سن  على  مرتفع  ق�سر  وهو  التخوت/ 
مقا�سف اثنان �سرقي نهر بردى وثالثة غربية، كما كان بها كثري 
من الق�سور واالأبنية على طريف واديها(. وفيها اأي�سًا زاوية خ�سر 
العدوي التي بناها امللك الظاهر بيرب�س، كما بنى نور الدين ال�سهيد 
فيها ق�سرًا للفقراء، وكانت الربوة زاخرة مبزارع الزعفران، كما 
كان دير )مّران( ي�سرف عليها من �سفح جبل قا�سيون املطل على 
للهجرة.  ال�سابع  القرن  عامرًا حتى  وبقي  الغرب  دم�سق من جهة 
ويحمل اجلبل الغربي للربوة ا�سم )الدف( لكرثة مزارع الزعفران 
الأن  )اجلنك(  ا�سم  ال�سرقي  اجلبل  يحمل  كما  فيه،  كانت  التي 
اجلبل  وهذا  طويلة،  رقبة  ذات  عود  وهي  اجلنك  اآلة  ي�سبه  راأ�سه 
االأخري هو الق�سم الغربي جلبل قا�سيون. اأحرق ال�سليبيون الربوة 
عند ح�سارهم دم�سق �سنة  )543هـ/1148م( ثم خّرب ما تبقى 
من ق�سور االأغنياء يف القرنني احلادي ع�سر والثاين ع�سر للهجرة 
العثمانيني  دخول  اعترب  لذلك  والعثمانيني،  االإنك�ساريني  يد  على 
كما  الربوة.  ق�سور  خراب  بدء  )922هـ/1516م(  �سنة  دم�سق 
ي�سف ابن الراعي الربوة قائاًل : )الربوة ذات املن�سار، والن�سائم 

يف  الكواكب  بها  مت�سي  ال�سبعة  واأنهارها  االأزهار،  بطيب  املعطرة 
وتروي  ب�ساللها،  االأحزان  تطرد  التي  واملقا�سم  الدّوار،  الفلك 
ونافحات  والعود،  ال�سفاء عن ع�ّسالها، و�سرادقات اجلنك  حديث 
الزهر التي ت�ساهي �سذى العنرب والعود، و�سادحات اأطيارها التي 
و�سفها،  يف  ال�سعراء  اعتنت  وقد  داوود،  اآل  مزامري  من  اأعطيت 

وترمنوا بذكر جنكها ودفها(.

غوطة دم�ضق وربوتها
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اأوروبا،  يف  1914م  عام  يف  االأوىل  العاملية  احلرب  اندلعت  عندما 
نف�سها  بريطانيا  اإعالن  بعد  املعركة  خ�سم  يف  نف�سها  كندا  وجدت 
طرفًا يف احلرب، النها كانت تتبع يف �سيا�ستها اخلارجية لربيطانيا 
وفقًا لقانون االحتاد، ليرتتب على ذلك اإر�سال كندا اجلنود ل�سفوف 
اأ�سهر  ولعل  الغربية،  اجلبهة  على  املعارك  يف  للم�ساركة  احللفاء 
املعارك التي خا�ستها القوات الكندية والتي كانت جزءًا من اجلي�س 
الربيطاين، معركة "فيمي ريدج" حيث اأدت هذه القوات دورًا مهمًا 

فيها، وهي اإحدى معارك اأرا�س على اجلبهة الغربية يف فرن�سا.

ا�ستوىل االأملان على مدينة "فيمي باد كاليه" يف �سمال فرن�سا عام 
1914م ، مدينة ذات اأهمية ا�سرتاتيجية ح�سنها املهند�سون االأملان 
ببناء خنادق وخمابئ ملواجهة مدافع احللفاء، وحولوها ملوقع دفاعي 

قوي، حاول احللفاء حتريرها من يد االأملان لكن دون جدوى.

ال�سرتداد  والربيطانية  الفرن�سية  القوات  حماوالت  ف�سلت  اأن  بعد 
باأربع  املعركة  يف  �ساركت  والتي  الكندية  القوات  تقدمت  املدينة، 
كتائب وعرفت بـ Canadian Corps، وذلك يف التا�سع من 
األف   100 نحو  االأربعة  الكتائب  عدد  بلغ  وقد  1917م،  عام  ابريل 
اأبريل،   12 اإىل   9 من  ال�سر�سة  املعركة  ا�ستمرت  كندي،  جندي 

اأيام،  ثالثة  بعد  االملان  على  موؤزرًا  ن�سر  الكندية  القوات  وحققت 
اإىل  االنت�سار  هذا  ويرجع  اأملاين،  جندي   4000 اال�سر  يف  ووقع 

التدريب الذي خ�سع له اجلنود .

االإ�ستيالء  كان  منها  الهدف  الأن  وحا�سمة  تاريخية  معركة  كانت 
على التالل واالأرا�سي املرتفعة التي ي�سيطر عليها االأملان، وا�ستوىل 
الكندييون على معظم التالل من اليوم االأول للمعركة، ومكن ذلك 
احللفاء من اأن يكون لهم مر�سدًا بارتفاع 145 مرت عن �سطح البحر، 
يتم من خالله االإ�سراف على منطقة م�سطحة و مك�سوفة، مما رجح 
"فيمي ريدج" مثااًل �ساطعًا على جهود كندا  كفة احللفاء، لت�سبح 

وكفائتها الع�سكرية يف احلرب العاملية االأوىل.

كندّي  جندي   3598 �سقوط  عن  ريدج"  "فيمي  معركة  اأ�سفرت 
واإ�سابة 7 اآالف اآخرين بجروح، واأظهر جنود كندا �سجاعة كبرية، 
و�سع  الباهر  االنت�سار  اأن  اإال  الب�سرية  اخل�سائر  من  الرغم  وعلى 
حلظة  املعركة  و�سكلت  العاملية،  ال�سيا�سية  اخلارطة  على  كندا 
حا�سمة يف تاريخها كما اأظهرت قوة الكنديني الع�سكرية، فقد دخلت 
كندا احلرب العاملية االأوىل كم�ستعمرة بريطانية وخرجت منها دولة 

م�ستقلة.

Reference:
-Victory at Vimy: Canada Comes of Age, 
April 912-, Ted Barris.
-Valour at Vimy Ridge: The Great Canadian 
Victory of World War I, Tom Douglas 

»فيمي ريدج« ملحمة كند� �خلالدة...

ال�ّسبيُل  وهو   . الب�سرمِ معظم  ل�سانمِ  على  يرتدُد  قوٌل  الن�سيان«  »نعمُة 
ال�ستمرارمِ احلياةمِ على الّرغم من ق�سوتها وازدحاممِ الّذاكرة بالكثري 
اأّن  تعلموَن  لكن هل  الّيومية.  ت�سادفنا يف حياتنا  التي  املواقفمِ  من 
بع�َس النا�س قادرون على تذّكر ما مّر من ذكريات بتفا�سيلها الدقيقة 
واحلزينة مهما م�ست االأياُم وال�سنون؟ وتعود هذه احلالة الّدماغية 
»هايرب�سيميثيا«  مر�س  اأو  التذّكر،  فرطمِ  متالزمة  اإىل  الفريدة 
اأي�سا  وي�سمى  النادرة،  الع�سبية  اال�سطرابات  من  باأّنه  وامل�سنف 

الذاكرة ال�ّسريية الّذاتية بالغة القوة.
 الهايرب�سيميثيا جتعُل من م�سابيها حوا�سَب اآلية متحركة التخطئ. 
ال�سنون  تباعدتمِ  مهما  بهم  مّرت  التي  واملواقف  االأ�سياء  كّل  تتذّكُر 
اأ�سرى ذكرياتمِ املا�سي واآالمهمِ ولي�س  وبدقة مفرطة، وهذا يجعلهم 
يف  التفكري  جمرد  اأو  احلا�سر  مع  التعاي�س  على  القدرة  لديهم 
الياأ�س  من  دائمة  حالة  اإىل  املحزنة  ذكرياتهم  فتتحّول  امل�ستقبل 
تاريخية  �سخ�سيٍة  عن  و�سنحدثكم  ال�سديد...  واحلزن  واالكتئاب 

تدعى اخليزران 
 اإّنها اجلارية اليمنية التي ا�سرتاها املهدي قبل اأن يعتلي اخلالفة ثم 

اأعتقها عند عزمه الّزواج باأخرى !
ي�سُف هاروُن بُن عبد اهلّل بن املاأمون اأحد اأحفادمِ اخليزران اللقاَء 
�ست اخليزران على املهدي  االأّوَل الذي جمعها باملهدي بقوله ” ملّا ُعرمِ
حم�سة  ولكّنك  التمني،  غاية  لعلى  اإّنك  جارية  يا  واهلّل   : لها  قال 
تراهما  ال  اإليهما  تكون  ما  اأحوج  اإّنك  موالنا  يا   : فقالت  ال�ّساقني، 
…!! فا�سرتاها وحظيت عنده.. “ وهذا يدّل على جراأتها وفطنتها 
هما  املهدي  اخلليفة  من  خلليفتني  اأّمًا  اخليزران  وكانت  وذكائها. 

الهادي والّر�سيد وهذه حالٌة فريدٌة يف البيتمِ العبا�سّي...
ال�سريح  واجلواب  يرتدد  �سوؤال  اآخر؟  وتنبذ  ولدًا  االأّم  تف�سُل  ملاذا 
اأما  واأمانيها.  والدته  طموحاتمِ  حتقيقمِ  على  الولد  هذا  قدرُة  هو 
ابنها  اإىل  متيُل  اخليزران  ولدها؟  االأّم  تقتُل  ملاذا  املحرّي  ال�سوؤال 
اأن تقنَع زوجها  هارون الّر�سيد وتف�سلُه على ابنها الهادي فحاولْت 
اأن يرّجَح كفَة الّر�سيد يف والية العهد على ح�ساب ابنه الهادي اإال اأّن 
وفاة املهدي ب�سورٍة مفاجئة وغام�سة ع�سفْت بهذا ال�سيناريو وتوىل 
اإىل  اأمه اخليزران  ونفوذ  �سلطاتمِ  قّل�س من  والذي  الهادي احلكم 

حّد كبري.
كانت اخليزران تتمتع مبكانة كبرية لدى زوجها املهدي فكانت تتدخُل 

يف تعيني الوالة واحلكام وكبار رجال الدولة مما جعل بابها مق�سدًا 
نفوذها  يف  طمعًا  عليها  يرتددون  الذين  احلاجات  اأ�سحابمِ  ملواكبمِ 
الطاغي، وقد ا�ستمَر هذا الو�سع اإىل فرتة ق�سرية من تويل الهادي 
واأنذرها  اأّمه  وا�ستدعى  البالد  اإدارة  يف  ال�ّسبيل  هذا  �ساءه  والذي 
ب�سكٍل حا�سم قائال : واهلل لئن بلغني اأّنه وقَف اأحٌد ببابكمِ الأ�سربّن 
عنقه والأقب�سّن ماله، فمن �ساَء فليلزم ذلك، ما هذه املواكب التي 
تغدو وتروح اإىل بابك يف كّل يوم؟ اأما لك مغزل ي�سغلك؟ اأو م�سحف 
الأحد..  بابك  فتحت  اإن  واإياك  اإياك  ثم  ي�سونك؟  بيت  اأو  يذكرك 
تتح�س�س مكان قدميها؛  تكاُد  ابنها وهي ال  : فرتكت  الطربي  يقوُل 

فقد اأعلنت احلرب بينهما.
خياٌر  ال   ! ابنها  واإما  نفوذها  اإما  احل�سم  االأمُر يف طور  ا�سبح  لقد 
الّر�سيد  لتويل  االأمور  وتهيئة  منه  التخل�س  اإىل  ف�سارعت  ثالث، 
يف  الهادي  ابنها  خنقمِ  يف  الق�سر  بجواري  فا�ستعانت  املقّرب  ابنها 
اأن تكون  عب  ال�سّ القاتلة ومن  االأّم هي  اأثناءمِ نومه.. م�سهٌد خميٌف 
االأّم معينا على قتلمِ ابنها ثّم ت�سلي عليه وتذهُب اإىل احلج؟! تبقى 
الذكريات حمفورة واإن طال الّزمان.. منوذٌج غريٌب ونادٌر من ن�ساء 
النفوذ على  األي�س كذلك؟ امراأة ال جتد �سعوبة يف تقدميمِ  الق�سور 

اعتباراتمِ االأمومة. 
على  الّر�سيد  بجلو�سمِ  الّدماء  �سبُح  ينتهمِ  مل  احلكاية؟!  تنتهي  هل 
راع  ال�سّ ن�سَب  حيُث  ملكانتها.  اخليزران  وا�ستعادة  اخلالفة  عر�س 
بنَي  دائرًا  راع  ال�سّ كان  فيما  الّر�سيد  زوجة  وزبيدة  اخليزران  بني 
اأ�سده  على  املاأمون  اأّم  مراجل  الفار�سية  واجلارية  االأمني  اأّم  زبيدة 
فيمن يخلف الّر�سيد فاأ�سهمت اخليزران يف ات�ساع الهوة التي اأدت 
يف النهاية والتي مل ت�سهدها مبقتلمِ االأمني. الغرية واالنتقام و�سفُك 

الدماء 
اإّنه كيُد الن�ساء كما اأ�سماه االأقدمون والغرية التي جتعل املراأة دائما 
�سواء اأكانت زوجة اأو اأّمًا ت�سارع كّل من حولها لت�ستحوَذ على الّرجل 
الغرية  الباعث نحو  يكون  ابنًا وعادة ما  او  �سواء كان م�سماه زوجًا 

تغريات هرمونية عدة يف املراأة 
اإ�سافة اإىل ات�سام املراأة بن�ساط ملحوظ فى ال�سيولة الدموية الناجتة 
عن تدفق الّدم اإىل ال�سدغ االأمامى من املخ، مما يوؤدي اإىل ارتفاع 
يف  املعرفية  الوظائف  عن  امل�سوؤول  النورادرينالني  هرمون  اإفراز 
املخ، وما يجعلها اأكرث تركيزًا وانتباهًا لالأحداث خا�سة فيما يتعلق 
بالن�ساء االأخريات نحو رجلها فاملراأة بخالف الرجل ال ت�ستطيع اأن 
توزع م�ساعرها واهتمامها يف اجتاهمِ اأكرث من �سخ�س يف نف�سمِ الوقت 

فيبقى حبها مركزًا على رجٍل ا�ستحوذ قلبها.
التي ال  القا�سية  و اخليزران يف نهايةمِ حياتها تت�سارُع مع ذكرياتها 
تغادرها فبقيت يف مكة حماولة اأن تخفف عن نف�سها ذكرياٍت موؤملة ال 
تفارق خميلتها...توفيت اخليزران ف�سار الر�سيد يف جنازتها حافيا. 
اإّنها اخليزران التي اأخذت من اخليزران �سفاته وقد عملت وفق املثل 
ال�سائد ) ال تكن قا�سيًا فتك�سر وال لينًا فتع�سر( امراأة ر�سمت �سيا�سة 
مملكة بقوة و�سالبة وحققت ما تريد بعزمية دوَن تردد يف قتلمِ فلذة 
كبدها لترتبع على عر�سمِ القرار. وهذا واإن دّل فهو داللة وا�سحة على 

دورمِ املراأة يف �سنع القرارت امل�سريّية عرَب الع�سور. 
�أ�ستاذة ر�غدة �سفيق حممود �لباحثة يف علوم �للرّغة 

د.حممد فتحي عبد �لعال كاتب وباحث
�ملر�جع: �لبد�ية و�لنهاية لبن كثري/ �لعالم �لزركلي/ 

�سري �عالم �لنبالء �لذهبي / موقع ويب طب

�ضيدة �لق�ضر 

د/ عمر حممد �ل�سريف

مقالت
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رجب�ل�مه�س١٠

الكلمات املتقاطعة 
اإعداد حممد احلاج عبداهلل

حل �لعدد �ل�سابق

�أفقي :
1- لقب �ساعر اأموي من�سوب اإىل حبيبته

2- دولة فقرية تقع يف اأمريكا الو�سطى – مت�سابهان
 – االإنرتميالن  يف  يلعب  اأرجنتيني  قدم  كرة  العب   -3

جتدها يف ر�سول
4- تراهم ) مبعرثة ( – ا�سم علم موؤنث 

5- من حروف العطف – مفاخر ) معكو�سة ( 
6- نناف�س – نغري

7- تائهون يف االأر�س – جاء ) معكو�سة ( 
8- مزلزل )مبعرثة ( – �سقاية 

9- ا�سم علم موؤنث م�ستق من ا�سم نبات عطري
10- الذين غادروا مكة اإىل املدينة  

عمودي:
1-  عبارة تقال عندما يتم االأمر يف العلن 
2- مقاطعة كندية – خا�ستي )معكو�سة( 

3- يهّده – حمائم ) مبعرثة ( 
4- كثري اللوم والعتب – اإ�سارتاه 

5- قّدما العذر واحلجة – اأركن واأظل وحيدًا )معكو�سة(
6- كلمة ف�سيحة مبعنى ثرى وندى – نذكر ا�سم احلبيب دائما 

7- مي�ّسيهن 
8- اال�سم االأول مل�سوؤول خليجي ت�سريحاته تثري ال�سخرية 

واجلدل – للتمني
9- فلم اأجنبي حقق اأرقاما خيالية يف االأرباح 

10-  �سل�سلة جبال �سهرية يف اآ�سيا 
�حلل يف �لعدد �لقادم

اقرتا�س  يف  جديدة  قفزة  اخلمي�س  يوم  االئتمانية  للت�سنيفات  جلوبال  بورز  اآند  �ستاندرد  توقعت   - )رويرتز(  لندن 
احلكومات �سرتفع جبل الدين ال�سيادي العاملي اإىل 50 تريليون دوالر هذا العام.

وتتوقع الوكالة اأن تقرت�س اجلهات ال�سيادية ما يعادل نحو 7.78 تريليون دوالر هذا العام، بزيادة 3.2 املئة عن 2018.
وقال كارين فارتابيتوف املحلل لدى �ستاندرد اآند بورز ”نحو 70 باملئة، اأو 5.5 تريليون دوالر، من اإجمايل الدين ال�سيادي 
�سيكون الإعادة متويل دين طويل االأجل يحل ا�ستحقاقه، مما �سينتج عنه �سايف متطلبات اقرتا�س بنحو 2.3 تريليون 

دوالر، اأو 2.6 باملئة من الناجت املحلي االإجمايل للدول ذات الت�سنيفات“.
وارتفاع الدين ال�سيادي اإىل 50 تريليون دوالر ينطوي على زيادة �ستة باملئة عن العام املا�سي ويرجع جزئيا اإىل تقلبات 

اأ�سعار ال�سرف.
�إعد�د عالء ر�سدي للن�سرة �لعربية - حترير �أحمد �إلهامي

مدينة الفاتيكان )رويرتز( - تعهد بابا الفاتيكان باأن يتمخ�س موؤمتر افتتحه يوم اخلمي�س عن اإجراءات ملمو�سة ملواجهة ا�ستغالل الق�ساو�سة 
االأطفال جن�سيا، وذلك ردا على �سكوك اأبداها �سحايا قالوا اإن املوؤمتر اأ�سبه بحملة عالقات عامة.

ويجتمع البابا فرن�سي�س بزعماء كاثوليك من اأنحاء العامل يف املوؤمتر الذي ي�ستمر اأربعة اأيام للت�سدي لف�سيحة هزت م�سداقية الكني�سة يف 
الواليات املتحدة، حيث ُدفعت ت�سويات مبليارات الدوالرات، واأيرلندا وت�سيلي واأ�سرتاليا واأماكن اأخرى يف العقود الثالثة املا�سية.

وقال فرن�سي�س لالأ�ساقفة وروؤ�ساء الطوائف الدينية ”اأردت اأن اأتوا�سل معكم الأن علينا الت�سدي الآفة اال�ستغالل اجلن�سي التي ارتكبها رجال 
الكني�سة �سد الق�سر... ا�ستمعوا لبكاء ال�سغار الذين يطلبون العدالة“.

واأ�ساف اأن ال�سحايا يتوقعون ”اإجراءات ملمو�سة وفعالة“ ولي�س جمرد اإدانة.
و�ساهد البابا وقرابة 200 م�سارك يف قاعة بالفاتيكان ت�سجيال م�سورا خلم�س �سحايا رووا ق�س�سا موؤملة لالنتهاكات والت�سرت عليها. وعرب 

ال�سحايا عن رغبتهم يف اأن يظلوا جمهويل الهوية.
وقال امراأة ”اأقام ق�س عالقات جن�سية معي منذ اأن كان عمري 15 عاما. ا�ستمر ذلك 13 �سنة. حملت ثالث مرات واأجربين على االإجها�س 

ثالث مرات ملجرد اأنه ال يريد ا�ستخدام الواقي الذكري اأو اأن ا�ستخدم و�سائل منع احلمل.
�سبعة عقود يف  األف �سخ�س على مدار  ا�ستغلوا جن�سيا نحو  اأن ق�ساو�سة  االأمريكية  بن�سلفانيا  لهيئة حملفني كربى يف والية  تقرير  وك�سف 

الواليات املتحدة وحدها.
�إعد�د علي خفاجي للن�سرة �لعربية - حترير �سها جادو

�لبابا فرن�سي�س بابا �لفاتيكان يتحدث خالل �جتماع يف 
�لفاتيكان يوم �خلمي�س. )�سورة لرويرتز ماأخوذة من 
فيديو يحظر �عادة بيعها �أو �لحتفاظ بها يف �أر�سيف(.

�لبابا يتعهد باتخاذ �إجر�ء�ت ملمو�ضة
ملكافحة ��ضتغالل �لق�ضاو�ضة لالأطفال جن�ضيا

�ضتاندرد �ند بورز:
�لدين �ل�ضيادي �لعاملي 

يقفز �إىل 50 تريليون دولر

�أخبار منوعة
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�مللخ�س
اإىل  الكندية  الطبية  اجلمعية  جملة  يف  ن�سرت  كندية  درا�سة  ت�سري 
االأطفال  اأن جتعل  اال�ستخدام ميكن  ال�سائعة  املنزلية  املنظفات  اأن 

يعانون من زيادة الوزن عن طريق تغيري ميكروبات االأمعاء.

عامة  من  ر�سيعًا   757 اأمعاء  يف  النافعة  البكترييا  الدرا�سة  حللت 
و3  �سنة  عمر  عند  االأطفال  ووزن  اأ�سهر،   4-3 عمر  بني  ما  النا�س 
واملنتجات  واملنظفات  للمطهرات  التعر�س  اإىل  بالنظر  �سنوات، 

ال�سديقة للبيئة امل�ستخدمة يف املنزل.

قام باحثون من جميع اأنحاء كندا باالطالع على البيانات اخلا�سة 
الكندي  الر�سع  �سحة  تنمية  برنامج  من  الرباز  يف  بامليكروبات 
)CHILD(، وا�ستخدموا خمططات النمو ملنظمة ال�سحة العاملية 

.)BMI( ملوؤ�سر كتلة اجل�سم

البكترييا  يف  التغريات  بني  �سورها  اأو�سح  يف  العالقات  كانت 
اأعمارهم  ترتاوح  الذين  االأطفال  لدى  االأمعاء  يف  النافعة 
مثل  منزلية  للمطهرات  املتكرر  واال�ستخدام  اأ�سهر   4-3 بني 
من  اأقل  م�ستويات  اأظهرت  والتي  اال�ستخدام،  متعددة  املنظفات 
بكترييا  من  اأعلى  وم�ستويات  والكلو�سرتيدمي  امل�ستدمية  البكترييا 

.”Lachnospiraceae“
 ”Lachnospiraceae“ والحظ الباحثون اأي�سًا زيادة يف بكترييا
يف حالة التنظيف املتكرر بهذه املطهرات، ومل يجدوا نف�س االرتباط 

مع املنظفات االأخرى اأو املنظفات ال�سديقة للبيئة.

ميكروبات  تغيريات مماثلة يف  درا�سات على اخلنازير  وقد وجدت 

االأمعاء عند تعر�سها ملطهرات االأيرو�سول.

طب  اأ�ستاذة   )Anita Kozyrskyj( كوزير�سكي  اأنيتا  قالت 
االأطفال يف جامعة األربتا، والباحث الرئي�سي يف م�سروع �ساميبيوتا 
تغري  تاأثري  يدر�س  بحث  وهو   –  )SyMBIOTA project(
اأن  “وجدنا   : االأطفال-  �سحة  على  االأمعاء  يف  النافعة  البكترييا 
اأ�سبوعيًا  املطهرات  فيها  ت�ستخدم  بيوت  يف  يعي�سون  الذين  الر�سع 
على االأقل كانوا اأكرث عر�سة لالإ�سابة مبعدالت اأعلى من امليكروبات 
اأن  كما  اأ�سهر؛   4-3 عمر  يف   ”Lachnospiraceae“ املعوية 
موؤ�سر كتلة اجل�سم لديهم يف عمر 3 �سنوات كان اأعلى من االأطفال 
للمطهرات  املتكررة  املنزلية  لال�ستخدامات  يتعر�سوا  مل  الذين 

كاأطفال ر�سع”.

وذكروا اأي�سًا اأن االأطفال الذين يعي�سون يف بيوت ت�ستخدم املنظفات 
لزيادة  اأقل عر�سة  وكانوا  لديهم جراثيم خمتلفة  للبيئة  ال�سديقة 

الوزن يف عمر الطفولة.

وقالت الباحثة: “هوؤالء الر�سع الذين ن�ساأوا يف بيوت ت�ستخدم فيها 
من  بكثري  اأقل  م�ستويات  لديهم  بكرثة  للبيئية  ال�سديقة  املنظفات 
مل  ذلك  ومع   ،”Enterobacteriaceae“ املعوية  امليكروبات 
اأدى  االأمعاء  يف  امليكروبات  هذه  تغري  اأن  على  دليل  اأي  على  نعرث 

اإىل انخفا�س خطر ال�سمنة”.

وت�سري اإىل اأن ا�ستخدام املنتجات ال�سديقة للبيئة قد يكون مرتبًطا 
على  ينعك�س  مما  االأم،  لدى  �سحية  غذائية  وعادات  حياة  بنمط 
يف  النافعة  البكترييا  ناحية  من  اأكرث  �سحيًا  يكون  حيث  الر�سيع 

اأمعاءه ووزنه.

كما كتب الباحثون: “اإن منتجات التنظيف امل�سادة للبكترييا لديها 
لدى  الوزن  زيادة  وخطر  البيئي  امليكروبيوم  تغيري  على  القدرة 
املنتجات  تاأثري هذه  معلومات جديدة عن  درا�ستنا  تقدم  االأطفال. 
على تركيبة امليكروبات يف اأمعاء الر�سع ونتائج زيادة الوزن يف نف�س 

املجموعة ال�سكانية”.

النتائج  بهذه  املتعلقة  نظرهم  وجهة  املخت�سني  بع�س  ويقدم 
معقولة  بيولوجية  قابلية  “هناك  قائلني:  لالهتمام  املثرية 
خطر  من  يزيد  قد  للمطهرات  املبكر  التعر�س  باأن  لالكت�ساف 
عائلة  من  البكترييا  يف  التغريات  خالل  من  االأطفال  لدى  ال�سمنة 
“Lachnospiraceae”، تعليق اأخ�سائي الوبائيات الدكتور 
نويل مولر ومويرا ديفوردينج من كلية جونز هوبكنز بلومربج لل�سحة 

العامة.

يفيدون؛  كما  الدرا�سات  من  املزيد  اإجراء  اإىل  تدعوا  وهي 
املطهرات  ا�ستخدام  باأن  لالهتمام  املثرية  االإمكانية  “ال�ستك�ساف 

املنزلية قد ت�ساهم يف ال�سمنة من خالل اآلية امليكروبات”. 

اإىل احلاجة  وي�سري   )Kozyrskyj( الدكتور كوزيرجي�س ويوافق 
اإىل درا�سات ت�سنف منتجات التنظيف ح�سب مكوناتها الفعلية، كما 

قال “اإن عدم القدرة على القيام بذلك كان اأحد عيوب درا�ستنا”.

للبحوث  الكندية  املعاهد  قبل  من  الدرا�سة  متويل  مت  وقد 
والبيئة  واجلينات  احل�سا�سية  �سبكة  من  بتمويل  واأي�سًا  ال�سحية 

)AllerGen( التابعة ملراكز االمتياز لدرا�سة الطفل.

sciencedaily.com :مل�سدر� 

�مللخ�س:
هل �سبق و اأن غفوت وانت ترتدي عد�ساتك الال�سقة ؟ اذا كانت 
العد�سات  هذه  ازالة  �سعوبة  تعلم عن  حتمًا  فاأنت   ، نعم  االإجابة 
اجلافة من عينيك يف ال�سباح التايل. وفقا للتقرير احلديث الذي 
االأمرا�س  من  الوقاية  و  للتحكم  االأمريكي  املركز  قبل  من  ن�سر 
)CDC(  اأن النوم بالعد�سات الال�سقة يعترب من اأكرث احلاالت 
املبلغ عنها �سيوعًا ملن اعتادوا ارتداء العد�سات الال�سقة. يف حني 
علمنا اأن هذا االأمر �سّيء ل�سحة اأعيننا ، لكن هل نعلم ما مدى 

�سوئه ؟

خماطر �لنوم بالعد�سات �لال�سقة
األي�سون بابيوخ : نومك مرتديًا العد�سات الال�سقة  تقول الطبيبة 
بل  باالإلتهابات،  عينيك  اإ�سابة  فر�سة  من  فقط  يزيد  ال  اليومية 
اأخرى  ت�ساب مب�ساكل  قد  و  عيناك  تتهيج  ان  اأي�سًا  املحتمل  من 
يف قرنية العني وهي اجلزء االأمامي من العني . وعلى الرغم من 
اأن بع�س اأنواع العد�سات الال�سقة ُي�سمح النوم بها اال اأن الدكتورة 

بابيوخ ال تن�سح بذلك حيث اأنه من املهم اأن ُتعطى العينني راحة 
من ارتداء العد�سات الال�سقة وُترتك القرنية لتتنف�س.

ممن   7 اأ�سل  من  اأ�سخا�س   6 اأن   )CDC يف)  الباحثون  وجد 
يرتدون العد�سات الال�سقة ي�ستخدمون العد�سات الال�سقة بطرق 
العديد  يوجد  الال�سقة  بالعد�سات  النوم  بجانب  �سليمة.  غري 
اأثناء  العد�سات  ارتداء  االأخرى ومن �سمنها  ال�سيئة  العادات  من 
ال�سباحة و عدم التخل�س من العد�سات  التي ت�ستعمل ملرة واحدة ، 

اأي�سًا عدم ا�ستبدال علب العد�سات امل�ستخدمه ملدة طويلة .

ن�سائح ل�ستخد�م �لعد�سات ب�سكل �آمن
بابويخ  الطبيبة  تن�سح  بااللتهابات،  العني  اإ�سابة  خطر  لتقليل 

باالآتي:
1- غ�سل اليدين باملاء وال�سابون دائما قبل ا�ستخدام العد�سات 

الال�سقة.
2- عند غ�سل العد�سات ا�ستخدم حملول تنظيف العد�سات وفرك 
العد�سات بلطف الإزالة البكترييا و االأو�ساخ حتى واأن كان غالف 

املحلول ين�سح بعك�س ذلك.

اأ�سهر  اأربعة  اإىل  3- ا�ستبدل العلبة احلافظة للعد�سات كل ثالث 
لتقليل البكترييا.

4- احفظ العد�سات يف علبة نظيفة مع حملول معقم يوميًا .

عالمات �لإ�سابة باللتهاب
اذا �سعرت بنق�س يف حدة الروؤية اأو احمرار اأو دموع  اأو افرازات 
التهيج  يزال  وال  العد�سة  اأزلت  اذا  عينيك.  يف  م�سابًا  تكون  قد 
عد�ستك  اح�سار  تن�سى  وال  العيون  طبيب  زيارة  يجب   ، موجودا 
الال�سقة امل�سببة للم�سكلة معك، قم باإزالة العد�سة الال�سقة من 
عينك لكن احتفظ بها وال ترمها و من ثم �سعها يف العلب اخلا�سة 
َاي  وجدنا  حال  يف  الأنه  املوعد  اىل  واأح�سرها  العد�سات  حلفظ 
على  املوجودة  البكرتيا  من  عينه  ناأخذ  اأن  املمكن  من  التهابات 

العد�سة نف�سها.

�مل�سدر:
 health essentials from

cleveland clinic

قد ت�ضاهم منتجات �لتنظيف �ملنزلية يف زيادة 
وزن �لأطفال عن طريق تغيري ميكروبات �لأمعاء

ماذ� ي�ضبب �لنوم
يف �لعد�ضات �لال�ضقة لعينيك ؟

�أخبار �ضحية
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على  اإ�سرائيل  ب�سيادة  االعرتاف  ترامب،  دونالد  االأمريكي،  الرئي�س  قرار  دعم  رف�سها  كندا،  اأعلنت 
اجلوالن، موؤكدة اأن اله�سبة اأر�س حمتلة وفقا للقانون الدويل.

واأفادت اخلارجية الكندية، يف بيان، االثنني، اأن »كندا وبالتوافق مع القانون الدويل ال تعرتف بال�سيطرة 
االإ�سرائيلية الدائمة على مرتفعات اجلوالن، وال يزال موقف كندا الذي تتم�سك به منذ زمن بعيد، دون 

تغيري«.
اأحادي  تغيري  عن  اإعالن  واأي  الدويل،  القانون  يحظره  اأمر  القوة  با�ستخدام  االأرا�سي  »�سم  اأ�سافت: 

اجلانب للحدود يتناق�س مع النظام الدويل القائم على القواعد«.
تعترب كندا من اأبرز حلفاء الواليات املتحدة واالأقرب اإليها جغرافيا، لكن العالقات بني البلدين �سهدت 
الكندي،  الوزراء  ورئي�س  االأمريكي  الرئي�س  بني  عدة  خالفات  جراء  االأخرية  االآونة  يف  ملحوظا  توترا 

جا�ستني ترودو.
ووقع ترامب يف البيت االأبي�س، بح�سور رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو، االثنني، على مر�سوم 
اإجراء  املحتل، وذلك يف  ال�سوري  اإ�سرائيل على اجلوالن  ب�سيادة  املتحدة  الواليات  ين�س على اعرتاف 

يتناق�س مع جميع القرارات الدولية حول هذه الق�سية.
حتتل اإ�سرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوايل 1200 كيلومرت مربع من ه�سبة اجلوالن ال�سورية، يف خطوة 

مل يعرتف بها املجتمع الدويل، بينما ال يزال حوايل 510 كيلومرتات مربعة حتت ال�سيادة ال�سورية.
تعترب اله�سبة التي كانت قبل ذلك جزء من حمافظة القنيطرة ال�سورية، ح�سب القانون الدويل، اأر�سا 
حمتلة، وي�سري عليها قرار جمل�س االأمن الدويل رقم 242 لعام 1967، الذي ين�س على �سرورة ان�سحاب 

�مل�سدر: .huffingtonpostاإ�سرائيل منها. 

قالت متحدثة با�سم االحتاد االأوروبي اليوم اجلمعة اإن االحتاد ال يعرتف ب�سيادة اإ�سرائيل على ه�سبة 
اجلوالن.

وياأتي الت�سريح بعد قول الرئي�س االأمريكية دونالد ترامب اإن الوقت قد حان لالعرتاف ب�سلطة اإ�سرائيل 
على ه�سبة اجلوالن باالأرا�سي ال�سورية، وهي االأرا�سي التي حتتلها اإ�سرائيل منذ حرب يونيو-حزيران 

عام 1967.
واأثارت ت�سريحات ترامب ردود اأفعال غا�سبة وانتقادات من �سوريا ورو�سيا وتركيا واإيران، كما قالت 
متحدثة با�سم احلكومة االأملانية اإن بالدها ترف�س اخلطوات االأحادية، م�سيفة اأن �سم اإ�سرائيل للجوالن 

باطل مبوجب قرار االأمم املتحدة.

ك��ن��د� ت��رف�����س �لع�����ر�ف �لأم��ري��ك��ي
ب��ضيادة �إ�ضر�ئيل على 

�جلولن

�لأوروبي يرف���س �لعر�ف  �لحت��اد 
�جل��ولن  عل��ى  �إ�ض��ر�ئيل  ب�ض��يادة 
عل��ى �لرغم م��ن ت�ض��ريحات تر�مب
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فوائده  على  التعّرف  بعد  ال�صحية؟  فوائده  تعرف  هل  ال�صوفان 
العديدة، �صتقوم بالتاأكيد باإ�صافة ال�صوفان اإىل قائمة طعامك !

اإن اتباع نظام غذائي معني هو اأمٌر مهٌم جًدا لل�صحة، ولكن يجب 
التذكر دائمًا باأّن اتباع نظام غذائي �صحي يتطلب اللتزام والإرادة 
الغذائي  النظام  يف  لال�صتمرارية  الأهم  اجلزء  تعد  التي  الكافية 
ال�صحي، جميعنا �صمعنا عن دقيق ال�صوفان وعن فوائده للوقاية من 
اأمرا�ض القلب وال�صرطان وغريها، ولكن وكما نقول دائًما ما ينا�صب 
غريك قد ل ينا�صبك لذلك حتقق فيما اذا كان دقيق ال�صوفان قد 

ينا�صبك اأو ل؟
يعد ال�صوفان وجبة حبوب متكاملة و�صحية، فهو يوفر تغذية متوازنة 
حتتوي على الألياف الكاملة والربوتني ويحتوي على الدهون ال�صحية 
التي قد ل توجد باحلبوب الأخرى. حتتوي ح�صة �صوفان واحدة على 
غرامات  و8  الربوتني  من  غرام  و13  الكربوهيدرات  من  غرام   51
من الألياف و5 غرامات من الدهون فقط ،بالإ�صافة اىل الكثري من 
الفيتامينات واملعادن وما يقارب ال 303 �صعرة حرارية فقط، اذا ما 

الفوائد ال�صحية لل�صوفان؟
م�ضادات  من  جيدة  كمية  على  حت�ضل  :�ضوف  اأوال 

االأك�ضدة
وظيفة م�صادات الأك�صدة هي منع اأك�صدة اجلزيئات الأخرى وترّميم 
العثور  وميكن  احلّرة.،  اجلزيئات  عن  الناجمة  التالفة  اخلاليا 
يحتوي  نباتية،  كيميائية  كمواد  اأو  كمعادن  اأو  كفيتامينات  عليها 
دقيق ال�صوفان على نوع من مركب البوليفينول ي�صمى اأفينانرثاميد 
وهو  الغذاء الوحيد الذي يحتويه ب�صكل اأ�صا�صي. وقد وجدت بع�ض 
يزيد  لأنه  وذلك  الدم  يخف�ض �صغط  الأفينانرثاميد  اأن  الدرا�صات 
الأوعية  تو�صيع  عن  عن  م�صوؤول  يعد  والذي  النيرتيك  انتاج  من 

الدموية لتح�صني تدفق الدم، وهو اأي�صا م�صاد لاللتهابات.
ثانيا: �ضوف حت�ضل على نوع مهم من االألياف

يحتوي  حيث  اله�صمي،  اجلهاز  ل�صحة  جًدا  مهمة  الألياف  تعد 
نوع  وهو  غلوكان   بيتا  ي�صمى  الألياف  نوع خا�ض من  على  ال�صوفان 
مادة هالمية  وينتج  الطعام  تناول  يذوب جزئًيا عند  للذوبان  قابل 
املناعي  واجلهاز  القلب  �صحة  بتعزيز  يقوم  و  الأمعاء،  يف  كثيفة 
وينظم م�صتويات ال�صكر يف الدم ويحارب ال�صرطان وي�صاعدك على 

ال�صعور بال�صبع لفرتة اأطول.
ثالثا: �ضوف تتح�ضن م�ضتويات الكولي�ضرتول وال�ضكر يف الدم

اإن ارتفاع ن�صبة الكولي�صرتول يف الدم هي من اأحد املوؤ�صرات الرئي�صية 
لأمرا�ض القلب، حيث ميوت الكثري من كبار ال�صن ب�صببه يف جميع 
اأنحاء العامل، اأ�صارت العديد من الدرا�صات اأن األياف البتيا غلوكان 
التي توجد يف ال�صوفان تقوم بخف�ض م�صتويات الكولي�صرتول والدهون 
الدم  يف  ال�صكر  م�صتويات  غلوكان  البيتا  حت�صن  الدم،   يف  الثالثية 
وكذلك ا�صتجابة الأن�صولني للجلوكوز، لأن املادة الهالمية الناجتة عن 
البيتا جلوكان توؤخر اإفراغ املعدة اإىل الأمعاء، وبالتايل يتم التخل�ض 

من اجللوكوز يف جمرى الدم ب�صكل مت�صاٍو و اأكرث بطًئا.
رابعا: فقدان الوزن

فقدان الوزن لي�ض بالأمر ال�صهل ولكن تناول الأطعمة التي ت�صعرك 
الطرق  تكون من  قد  وزنك  تزيد  اأن  دون  ومن  اأطول  لفرتة  بال�صبع 
الذكية التي تقوم بها، الرغبة ال�صديدة يف تناول الطعام هي واحدة 
اإنقا�ض  حتاول  عندما  عليها  التغلب  يجب  التي  الأمور  اأ�صعب  من 
وزنك لكن تناول طعام قليل ال�صعرات احلرارية ومليئ بالفيتامينات 
والألياف هو اأمر بالغ الأهمية، حيث اأثبتت بع�ض الدرا�صات اأن البيتا 
الهرمون  هذا  اأن  حيث    )PYY( البيتيد  هرمون  يعزز  غلوكان 

مرتبط بال�صبع ويعمل على تقليل ال�صهية يف الدم والأمعاء وعنا�صر 
احلرارية  ال�صعرات  تقليل  اىل  يوؤدي  اأنه  العلماء  واأثبت  اأخرى، 

ويخف�ض خطر الإ�صابة بال�صمنة ب�صكل عام.
خام�ضا: وقاية االأطفال من الربو

يعد الربو من اأكرث الأمرا�ض املزمنة �صيوًعا لدى الأطفال، ينطوي 
الربو على التهاب ال�صعب الهوائية وعادة ما ي�صبب �صيق يف التنف�ض 
من  يقلل  قد  بال�صوفان  طفلك  تغذية  اأن  العلماء  اأثبت  وال�صعال، 
خطر اإ�صابته بالربو والأمرا�ض التح�ص�صية. ميكنك تقدمي ال�صوفان 
لطفلك مع الع�صل واجلوز والزبيب والتوت اأو الفراولة وال�صكر البني 

�صتكون وجبة غذائية مثالية لذيذة  و�صتعجب طفلك.
�ضاد�ضا:  العديد من الفوائد اجلمالية للب�ضرة

اإّنه  حيث  للب�صرة،  اجلمالّية  الفوائد  من  الكثري  ال�صوفان  يقّدم 
ي�صتخدم يف الكثري من الو�صفات التي تعطي الب�صرة ن�صارًة، ويعمل 
على اإزالة خاليا اجللد امليت وتنظيف الوجه من الأو�صاخ وال�صوائب 
حيث  للب�صرة  كمرطب  يعمل  ا  اأي�صً ال�صابونني،  مادة  على  لإحتوائه 
مينحها النعومة والن�صارة ويخفف من عالمات ال�صيخوخة والهالت 
ال�صوداء وميكن ا�صتخدامه كقناع للوجه، ويخفف من تهيج واحمرار 
اجللد.  فالكثري من منتجات العناية بالب�صرة باتت حتتوي يف وقتنا 

هذا على ال�صوفان.
امل�ضدر : جملة نقطة

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

الكارثة اليمنية تنتظر احلل!

Awareness Sponsor

Yemen Crisis waiting for Solution!

Woman dies after 11-hour wait to see a doctor in 
New Brunswick emergency room

By Callum Smith and Alexander Quon 
Global News

Marianne Porter spent some of the final hours 
of her life hunched over and moaning in pain 
as she waited to be seen by an emergency 
room doctor at Moncton Hospital.

Porter waited for 11 hours before she was 
eventually seen.

It’s a period of time that Porter’s sister, Donna 
Bordage, believes contributed to her death 
only hours later.

“She was having a hard time breathing, she 
was visibly uncomfortable, she couldn’t stand 
up, she couldn’t eat,” Bordage told Global 
News on Thursday. 

Bordage says Porter went to the hospital on 
Saturday morning for what she believed was 
a hernia.

Porter’s vitals were normal, but she was left 
in the waiting room in severe pain, waiting for 
hours before she was finally seen.

“They needed to do bloodwork to find out that 
she had, that she was in acute kidney failure,” 
Bordage said.

Doctors worked on her sister overnight, but 
her kidneys eventually shut down and she 

died just after 9 a.m. on Sunday.

Porter was only 58. She had three children.

Overcrowded ER’s an issue

Although Dr. Serge Melanson couldn’t speak 
to the specific incident of Porter’s death, the 
president of the New Brunswick Medical 
Society said that at times, half of the ER 
beds in the Moncton Hospital are taken up by 
people who are admitted to the hospital but 
can’t be transferred to a unit or another ward 
due to overcrowding.

“I think that is a clear example of demonstrating 
that there is a real human cost to the reality 
that we are living,” said Melanson, who works 
in the ER at Moncton Hospital.

“As much as we may look at the data in 
terms of numbers, in terms of wait times and 
percentages of hours, for example, at the end 
of the day, it is our patients and the community 
at large that we are failing by not meeting their 
needs in a more timely fashion.”

Melanson says the Moncton Hospital’s ER 
isn’t meeting any of its wait time targets and 
it’s begun taking a toll on both patients and 
staff.

“As a practicing ER doctor, I have a lot of 
regret when I see a patient who’s waited eight 

hours to see me,” he said.

The problem of overcrowding is a challenge in 
New Brunswick, and something that doctors 
say needs to be fixed.

One of the suggestions is for more patients to 
look at other health care options online. It’s 
believed it could reduce wait times and deter 
non-emergency health issues from ending up 
at the ER, taking up valuable space for those 
who need it.

Bordage says she believes hospital officials 
did everything they could, but she believes 
that overcrowding was a contributing factor 
in her sister’s death.

“I don’t think that anybody, under any 
circumstances, especially as sick as you are, 
should have to sit in a room for 11 hours before 
you can see a doctor,” she said.
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TORONTO, March 21, 2019 /CNW/ 
-- Employment in Canada increased 
by 36,200 jobs from January to 
February according to the February 

ADP® Canada National Employment Report. 
Broadly distributed to the public each month, 
free of charge, the ADP Canada National 
Employment Report is produced by the 
ADP Research Institute®. The report, which 
is derived from actual ADP payroll data, 
measures the change in total nonfarm payroll 
employment each month on a seasonally-
adjusted basis. 

February 2019 Report Highlights*

Total Canada Nonfarm Payroll 
Employment1: 36,200

Industry Snapshot:
Goods Producing:
- Manufacturing 5,900
- Construction 5,700
- Natural Resources and Mining -3,500
Service Providing:
- Trade/Transportation and Utilities 5,500 
- Information 500
- Finance/Real Estate 4,500
- Professional/Business Services 7,000
• Professional/Technical 4,600
• Management of Companies -4,300
• Administrative and Support 6,700 
- Education & Health Care 1,300
• Educational Services 5,800
• Health Care -4,500
- Leisure and Hospitality 6,200 
- Other Services2 3,000 
* Sum of components may not equal total, due 
to rounding.
"We saw continued strength in employment 
growth this month," said Ahu Yildirmaz, vice 
president and co-head of the ADP Research 
Institute. "There were significant increases 
in many industries. However, professional 
services added the most jobs in February, 
after experiencing losses for the past four 
months. This growth was primarily driven by 
administrative support positions which buoyed 
the overall decrease in management roles."
The January total of jobs added was revised 
down from 35,400 to 32,900.
The March 2019 ADP Canada National 
Employment Report will be released at 
8:30a.m.ET on April 18, 2019.

About the ADP Canada National 
Employment Report

The ADP Canada National Employment 
Report is a monthly measure of the change 
in total Canada nonfarm payroll employment 
derived from actual, anonymous payroll data 
of client companies served by ADP Canada. 
The report, which measures more than two 

million workers in Canada, is produced by the 
ADP Research Institute®, a specialized group 
within the company that provides insights 
around employment trends and workforce 
strategy.
Each month, the ADP Research Institute 
issues the ADP Canada National Employment 
Report as part of the company's commitment 
to adding deeper insights into the labour 
market in Canada and providing businesses, 
governments and others with a source of 
credible and valuable information. The ADP 
Canada National Employment Report is 
broadly distributed to the public each month, 
free of charge.
For a description of the underlying data and 
the statistical model used to create this report, 
please see "ADP Canada National Employment 
Report: Development Methodology".

About ADP (NASDAQ: ADP)
Designing better ways to work through 
cutting-edge products, premium services and 
exceptional experiences that enable people to 
reach their full potential. HR, Talent, Benefits, 
Payroll and Compliance informed by data and 
designed for people. Learn more at ADP.com
ADP, the ADP logo, Always Designing for 
People and the ADP Research Institute are 
registered trademarks of ADP, LLC. All other 
marks are the property of their respective 
owners.
Copyright © 2019 ADP, LLC. All rights 
reserved.
1 Including 14 industries (cf. report 
methodology)
2 Including public administration

SOURCE ADP, LLC

ADP Canada National Employment Report: 
Employment in Canada Increased by 36,200 Jobs in 

February 2019 Français
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March 2019 is the 15th annual Fraud 
Prevention Month. The Government of 
Canada is committed to protecting Canadians 
and newcomers from falling victim to fraud.

Do you know how to recognize and prevent 
immigration fraud? Test your knowledge 
by answering the 6 true or false questions 
below!

1.Processing fees are the same in Canada and 
around the world.

2.You need to hire a lawyer or immigration 
consultant to help you apply for permanent 
residence.

3.Using a third-party service provider can help 
speed up your passport application.

4.IRCC may contact you directly by Facebook 
or What’s App to make arrangements for you 
to immigrate to Canada.

5.A Canadian citizen who marries someone 
for the sole purpose of letting their sponsored 
spouse or partner immigrate to Canada can be 
charged with a crime.

Bonus question: What kind of consequences 
can immigration fraud have for victims?

a.Identity theft.
b.A denied application.
c.Stolen bank or credit card information.
d.Computer viruses.
e.All of the above.

Answers to the quiz
1- True. IRCC’s processing fees are in 
Canadian dollars and they are the same around 
the world. Processing fees in local currencies 
are based on the official exchange rates.
2- False. It’s your decision if you want to 
hire an immigration lawyer or consultant for 
any IRCC application. Paying a consultant 
or representative will not speed up your 
application. All forms and instructions you 
need to apply to immigrate to Canada are 
available for free online. If you do want to 
hire an immigration representative, make sure 
that that person is authorized.
3- False. No third-party person or group can 
speed up the processing of your passport 
application. If you need a Canadian passport 
ASAP, you must apply in-person at a passport 
service location.
4- False. IRCC employees will never contact 

you via social media to make arrangements 
for you to immigrate to Canada. They will 
only contact you using an email address that 
ends in “@gc.ca” or “@Canada.ca”. IRCC 
may also contact you over the phone to find 
out more information about your case, but 
they will never call you to collect money or 
payments.
5- True. This is known as a marriage of 
convenience, and it is a type of immigration 
fraud. Learn more about how to protect 
yourself against marriage fraud.
Answer to the bonus question: e) All of the 
above. Immigration fraud can have disastrous 
consequences for victims. Learn how you can 
prevent fraud and report those who commit it.

Government of Canada 

True or false quiz: recognizing and preventing fraud!

Did you know... Registration for the 2019 International 
Metropolis Conference is now open! From 
June 24 to 28, 2019, Canada will be host 
to the annual conference, which is the 
largest international gathering of experts 
on migration, integration and diversity.
You can check the status of your application 

online, depending on what you applied for. If 
you are not able to check your status online, 
you can use processing times as a guide to find 
out how long it might take to process your 
application. Learn more about checking your 
application status online.
To mark the 40th anniversary of Canada’s 

Private Sponsorship of Refugees Program, 
we’re asking people to share their stories about 
being a privately sponsored refugee. We’d 
also like to hear the stories of individuals and 
groups who have helped privately sponsored 
refugees settle in Canada.

Send your story to IRCC.Outreach-
Rayonnement.IRCC@cic.gc.ca with a written 
submission of 1,000 words or less or a 
short video (no longer than 45 seconds). All 
submitted content will be used at the discretion 
of IRCC.

Government of Canada

Canada rejects US recognition of Israel,s sovereignty over
«the Golan Heights»

Canada announced Monday that it has refused 
to support US President Donald Trump>s 
decision to recognize Israel>s sovereignty 
over the Golan Heights, saying the «Heights» 
is an occupied territory in accordance with 
international law.
«In accordance with international law, 
Canada does not recognize the permanent 
Israeli occupation over the Golan Heights,» 
Canada>s foreign ministry said in a statement 
on Monday. «Canada>s long-held position 
remains unchanged.»
«The annexation of territory by the use of 
force is prohibited by international law, and 

any declaration of a unilateral change of 
borders contradicts the international rules-
based system.»
Canada is one of the most prominent allies of 
the United States and geographically closer, 
but relations between the two countries have 
seen considerable tension in recent times due 
to differences between the US President and 
Prime Minister of Canada, Justin Trudeau.
In a meeting with Israeli Prime Minister 
Benjamin Netanyahu on Monday, Trump 
signed a decree that recognizes the United 
States of Israel>s sovereignty over the occupied 
Syrian Golan in a move that contradicts all 

international resolutions on the issue.
Since the June 1967 war, Israel has occupied 
about 1,200 square kilometers of the Syrian 
Golan Heights, a move not recognized by 
the international community, while some 
510 square kilometers remain under Syrian 
sovereignty.
«The Heights», which was previously part 
of the Syrian province of Quneitra, under 
international law, is an occupied territory and 
is subject to UN Security Council Resolution 
242 of 1967, which stipulates that Israel must 
withdraw from it.

News



April Spring Bling 

Time to put away those boots/ jackets/ and winter tires, 
Spring is in the air!
April is here and with April comes… Easter! Chocolates, 
Easter eggs, and the Easter Bunny which are all at 

Sheridan Centre this month. As a reminder Sheridan Centre will 
be closed on April 19th for Good Friday and April 21st for Easter 
Sunday.
The Centre is excited to welcome the Spring season and on April 
13th, we have E-waste from 1st Homeland Scouts Canada to 
collect your unwanted electronics. Drop-offs can be made in the 
Centre’s parking lot next to Payless and Scotia Bank from 8 am 
until 3 pm. We hope for a beautiful sunny spring day!
On April 13th the Centre is also hosting our monthly Kids’ Club. 
It’s going to be a “Hopping Good Time” at Kids’ Club this month. 
Little friends will create a one of a kind Easter craft followed 
by an egg hunt throughout the mall! Keep your eyes open for 
the Easter Bunny, he will be making a special visit to Sheridan 
Centre during Kids’ Club. The Kids’ Club is open to children ages 
4 to 12 and is free of charge. Supplies are limited to the first 200 
children. All children must be accompanied by an adult. More 
details on our website and on our Facebook/Google pages.
ONE DAY SALE!!! Stock up on books while supporting the 
Mississauga Symphony Orchestra and the Mississauga Symphony 
Youth Orchestra. On April 27 TH from 10 a.m. to 4 p.m., The 
sale features used book like gardening and children’s books, 
hardcover and paperback, general fiction, science fiction,
romance and mystery fiction. Cash only please. For more details, 
visit www.sheridancentre.ca and click on events!
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We strongly 
recommend 
that Canadian 
children carry 

a consent letter if they are 
travelling abroad alone, with 
only one parent/guardian, 
with friends or relatives 
or with a group. For the 
purposes of this consent letter, 
a Canadian child is defined 
as anyone who is under the 
age of majority (18 or 19, 
depending on the province or 
territory of residence).
A consent letter is not a legal requirement in Canada, but it can simplify 
travel for Canadian children, as it may be requested by immigration 
authorities when entering or leaving a foreign country or by Canadian 
officials when re-entering Canada. The letter demonstrates that 
Canadian children have permission to travel abroad from parents or 
guardians who are not accompanying them.
We recommend that you talk to a lawyer about the legal issues that 
apply to you and your children’s unique situation, particularly if your 
parenting arrangement has special terms governing international 
travel. Carrying a consent letter does not guarantee that children will 
be allowed to enter or leave a country, as every country has its own 
entry and exit requirements.
For additional information about entry and exit requirements for 
Canadian children travelling alone, with only one parent or with another 
accompanying person, see our Travel Advice and Advisories or contact 
the nearest embassy or consulate of the destination country.
We recommend that the letter be signed by every non-accompanying 
person or organization with the legal right to make major decisions for 

the child, including anyone with:
• custody rights,
• guardianship rights, or
• parental authority (in Quebec 
only)
We also recommend that 
the letter be signed by any 
non-accompanying parent 
who has access to the child.
Consult justice.gc.ca if you 
have questions about parenting 
terminology.
Before writing a consent letter, 
read the instructions on this page 
and the Consent Letter FAQ
We encourage you to use 
our interactive form to write 
a consent letter that fits your 
specific situation. You can save 
information entered in this form. 
However, this data is not collected 
or stored by Global Affairs 
Canada.
The signing of a consent letter 
may be witnessed by anyone who has 
attained the age of majority (18 or 19, depending on the province or 
territory of residence). However, we strongly recommend that you 
have the letter witnessed by a notary public, so that border officials 
will be less likely to question its authenticity.
We also recommend that you contact the airline, bus, train or other 
transport company you will be using to check its policies and regulations 
for child travellers.

Recommended consent letter
for children travelling abroad 

IRCC has launched a short-term pathway 
to permanent residence for caregivers. 
The Interim Pathway for Caregivers 
(IPC) is open to applicants until June 4, 

2019.

The IPC responds to an issue that developed 
since the changes made in 2014 to caregiver 
immigration. The 2014 changes were not 
well understood. Many caregivers continued 
to work in Canada without realizing that 
they were no longer part of the old Live-in 
Caregiver Program, and that they would not 
qualify for the Caring for Children or Caring 
for People with High Medical Needs pilots.

With modified criteria for education and work 
experience, the IPC offers another opportunity 
for caregivers, who no longer qualified under 
the old Live-in Caregiver Program, to become 
permanent residents.

In addition, later this year, IRCC will launch 
2 new caregiver immigration pilot projects for 
home child-care providers and home support 
workers. These new pilot projects will replace 
the Caring for Children and Caring for People 
with High Medical Needs pilots, which expire 
later in 2019.

The new pilot projects will have some of the 
same features as the old Live-in Caregiver 
Program, such as providing a direct pathway 
from temporary to permanent residence.

Under the new pilots, applicants will be 
assessed for permanent residence criteria 
before they get an initial temporary work 
permit to come to Canada. This means that 
caregivers who get a work permit associated 
with one of the pilot projects will have only 
the 2-year work experience criteria left to 
meet to attain permanent residence.

Other features of the new pilot projects include 
the introduction of occupation-specific work 
permits that will allow caregivers to change 
jobs quickly when needed. Spouses and 
common-law partners will be eligible for 
open work permits, and minor children will 
be able to obtain study permits. It will also 
remove barriers for the caregiver’s family to 
come with them to Canada.

Government of Canada

Interim Pathway for Caregivers gives a new chance at permanent residency
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Investing in 
and improving 

settlement services

The Government of Canada is 
committed to ensuring that 
newcomers successfully integrate 
and contribute fully to the 

Canadian economy, Canadian society and the 
communities in which they live.

In the 2019 to 2020 fiscal year, IRCC will 
invest nearly $778 million to support the 
needs of newcomers across Canada, except 
for Quebec (Quebec has its own immigration 
program).

The majority of these funds will go to more 
than 500 service provider organizations 
across Canada that deliver settlement services 
to newcomers, such as information and 
orientation, language training and community 
connections.

More than $33 million will also be invested in 

IRCC’s Service Delivery Improvement Fund 
to increase the efficiency and effectiveness 
of the Settlement Program. This will impact 
projects such as specializing service delivery 
for newcomer seniors or newcomers with 
disabilities and providing food production 
training for newcomer youth. It will also focus 
on things like innovation and experimentation, 
as well as improving service delivery models.
More than $25 million will go toward renewed 
pre-arrival settlement services. These services 
provide newcomers with the information and 
support they need to make informed decisions 
about their new life in Canada before they 
arrive.

Government of 
Canada Newsletter

Many newcomer women who are visible minorities have faced barriers to 
employment, such as gender- or race-based discrimination, uncertain and low-
income employment, unaffordable childcare or weak social supports.
In December 2018, IRCC launched a pilot project aimed at improving the 

employment and career advancement of newcomer women who are visible minorities.
As part of the 3-year Visible Minority Newcomer Women Pilot, IRCC is providing funding of 
up to $7 million for new, innovative programs and services to help these women gain access to 
the labour market and improve the capacity of smaller organizations that serve, or are led by 
visible minority women.
IRCC also amended existing agreements with 10 service provider organizations across Canada. 
They were provided with additional shared funding of up to $5 million to expand their existing 
employment services to address the needs of visible minority newcomer women.
Service provider organizations in Moncton, Edmonton, Windsor, St. John’s, Victoria, Calgary 
and Etobicoke have already benefited from being awarded part of this increased funding.
Finally, IRCC is working with the Social Research and Demonstration Corporation to develop a 
program that will measure the effectiveness of different combinations of traditional employment 
services, such as employment counselling, mentoring and work placements. This will help IRCC 
gain a better understanding of the needs of visible minority newcomer women.

Government of Canada Newsletter

Supporting visible 

minority women 

new to Canada


