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بعد ن�شر املقالتني الأخريتني ،وعنوانهما:

" �سادية التطرف اليميني ووجوب اخلروج من دائرة اخلطر" و"
خطبة اجلمعة وجدار ال�صمت" وبعد تباين ردود الأفعال بني �أغلبية
�صامته تخ�شى ك�سر ع�صا الطاعة ،وعدد ال ب�أ�س به من الداعمني
للفكر الإ�صالحي ،وفئة من املناوئني املت�شددين والذين بدا يل من خالل
قراءة ردود �أفعالهم على و�سائل التوا�صل الإجتماعي ب�أنهم يقر�ؤون وال
يفهمون ما يقر�ؤون� ،أو يقر�ؤون ويف�سرون الكالم كما ي�شتهون �أو على
قدر ما ر�شح يف عقولهم املنغلقة� ،أو �أنهم يدافعون بعلم �أو من دون علم
عن �أوهام وهواج�س يح�سبونها من الدين والدين ال�صحيح منها براء.
يف هذه املقالة �أود �أن �أ�سلط ال�ضوء على هذه الفئة املت�شددة ،وهي
للأ�سف فئة كبرية العدد قليلة العقل والفكر ،كثرية ال�صراخ والنواح،
قليلة الإنفتاح وعدوها الدائم الإ�صالح وامل�صلحني .مع�ضلة هذه الفئة
�أنها تعترب �سلوكها هذا �إمنا هو مت�سك وقب�ض بالنواجذ على الدين،
لكن واقع الأمر وحالهم هذا يعرب عن �إ�ستع�صاء فكري وحالة من
الهو�س الديني والإن�سداد العقلي لدرجة �أنهم مل يعد مبقدورهم ر�ؤية
اخلري وتَقبل الن�صيحة.
هذا الإ�ستع�صاء الديني هو اخلطر احلقيقي على الدين نف�سه ،متام ًا تدافعون عنها ب�شرا�سة كدفاع املدمن على الأفيون.
كما يح�صل الإ�ستع�صاء يف �آلة ما ،في�صبح من ال�صعب مبكان ت�شغيلها واجب كل م�صلح وهبه اهلل الب�صرية واحلكمة والفكر ال�سليم �أن يدافع
مامل يتم تفكيكها و�إعادة تركيبها وتزييتها من جديد.
عن جوهر الدين والإميان احلقيقي بخالق هذا الكون ليخل�صه من
م�شكلة هذه الفئة �أنها تظن ب�أنها تدافع بب�سالة عن الدين احلنيف براثم ه�ؤالء الطغاة امل�ستبدون الذين �ضل �سعيهم يف احلياة الدنيا
خ�شية �أي تغيري مهما كان ،لكن يف حقيقة الأمر ،هي ال تدافع عن وهم يح�سبون �أنهم يح�سنون �صنعا .و�أ�شهد اهلل ب�أن �أولئك هم �أعداء
الدين بل تدافع ب�شرا�سة عن الطبقة املتكل�سة من هذا الدين ،فمث ًال الدين احلقيقيون الذين �صادروا دين اهلل وك ّبلوه و�أ�سروه وح�شروه يف
وبعد امل�شادة مع �أولئك وال�صد والرد معهم عرب و�سائل التوا�صل زوايا الن�صو�ص واملفاهيم التي عفا عليها الزمان.
الإجتماعي حول تطوير خطب اجلمعة بحيث ي�سمح للح�ضور وب�شكل �أُوهيب بكل العقالء وبكل املنظمات الإ�سالمية وعلى ر�أ�سها منظمة
منظم ال�س�ؤال والإ�ستف�سار من اخلطيب �أثناء خطبة اجلمعة ،ح�سبت امل�ؤمتر الإ�سالمي ورابطة العامل الإ�سالمي والأزهر ال�شريف ووزارات
ً
ً
بداية �أنني �أبتعدت كثريا عن حمور الدين ،لكن بعد �أن هداين اهلل لأدلة الأوقاف يف الدول الإ�سالمية ،كما و�أهيب برجاالت وعقالء الأمة
ً
�شرعية تُثبت وتدعم ما ذهبت �إليه يف بحثي املو�سع ،حمدت اهلل كثريا والعلماء العاملون �أن ي�أخذوا خطوات حقيقية ويت�صدروا امل�شهد
�أن �ألهمني �أن �أكتب ما كتبت وف�صلت ،ثم تيقنت ب�أن �أولئك اجلهابذة وي�ؤدوا دورهم املنوط بهم و�أن ال يكتفوا ب�أن يكونوا �شهود ًا على ما قدمه
بدفاعهم امل�ستميت كانوا �إمنا يدافعون عن �أراء متكل�سة لي�ست من �أ�سالفهم من فكر و�أراء وفتاوى لأهل زمانهم بل عليهم �أن يقتدوا بهم
ً
�صلب الدين ب�شيئ ،بل ما �أذهلني هو �أنهم ازدادوا �شرا�سة بعد �أن بالإجتهاد فيقدموا هم �أي�ض ًا فكر ًا جديد ًا ينا�سب �أهل زمانهم .ينبغي
�ألقيت يف وجوههم تلك الأدلة ال�شرعية القاطعة التي تدعم ما ذهبت �أن يعيدوا النظر يف موروث هذه الأمة ،فيحيدوا منه ما مل يعد �صاحل ًا
ً
�إليه ،فبدال من �أن ي�ستدركوا جهلهم متادوا يف ت�صلبهم وحتول اجلدال بل �أ�صبح �ضار ًا ب�أهل هذا الزمان" ،والثوابت" ال خالف عليها ولكن
العقيم �إىل انت�صار للذات ف�أثبتوا ب�أنهم على �ضالل مبني.
هناك ت�شعبات وتفرعات كثرية �ألقت بظلها الثقيل على الثوابت نف�سها
ومن ناحية �أخرى جتد ب�أن هذه الفئة نف�سها هي املدافعة دوم ًا ،عن �أراء حتى �أرهقتها ف�أ�صبح النا�س يقد�سون الن�صو�ص والت�شعبات ويتقاتلون
وفتاوى م�ضى عليها �ألف عام بل يزيد ،تلك الفتاوى التي �إمنا ُو�ضعت من �أجلها فحولوا الدين �إىل معركة وعبئ ثقيل.
لأهل زمانها وكانت �صاحلة ومنا�سبة لظروفهم وعقولهم وبيئتهم،
ديننا يا �سادة ب�سيط ،و�إذا كنا نعتربه منا�سب لكل زمان ومكان فهذا
والإ�ستع�صاء احلا�صل الآن� ،أننا نعي�ش يف القرن احلادي والع�شرين
لأنه ب�سيط ،ولكن �أن ُنبقي املوروث الثقيل بكل �إفرازاته جاثم ًا على
وبيننا �أنا�س م�صرون على �أن ميار�سوا دينهم بعقلية من �سبقهم �إىل
�صدور وعقول ومفاهيم النا�س ،فهذا واهلل �سيجعل الدين بو�ضعه
رحمة اهلل منذ �ألف �سنة و�أكرث� ،أقول له�ؤالء الأخوة� ،إن امل�شكلة ال تكمن
امل�ستع�صي هذا غري �صالح ال لزمان وال ملكان بعد الآن.
يف تلك الن�صو�ص وال تلك الفتاوى وال يف علماء ذلك الزمان ،بل امل�شكلة
�أنتم يا �سادة وعقولكم املتكل�سة لأنكم ُم�صرون وب�شكل �أعمى على �أن و�إذا ما ا�ستمر احلال على ما هو عليه ،ومل ت�ؤخذ الإجراءات وتو�ضع
تلب�سوا ثوب ًا مل يف�صل لكم ،ومت�شبثون بفتاوى ال تنا�سب �ش�ؤونكم وال الإجتهادات والتوجيهات الالزمة ،ف�ستُعر�ض الأجيال القادمة عن هذا
طبيعة حياتكم وال ظروفكم بل تفر�ضونها فر�ض ًا يف �أنوف جمتمعاتكم الدين ال حمالة .و�ستكون نهاية هذا الدين حتم ًا على يد من ي ّدعون
ب�أنهم حرا�سه وحماة ر�سالته.
ومن يخالفكم حتكمون عليه ب�أنه خارج عن الدين.
الطامة يف الأمر �أنه بتعنتكم هذا وو�ضعكم ع�صا التخلف يف عجلة
الإ�صالح ،تُ�صيبون الدين يف مقتل و�أنتم ال ت�شعرون .الطبقة ال�صدئة
التي تراكمت عرب مئات ال�سنني ف�سممت عقول �أجيال كثرية وجنم
عنها الت�شدد والتخلف والإنطواء وكراهية الأخر ،هي نف�س الطبقة
التي ما تزالون ت�ست�سيغونها وتقتاتون عليها بعقولكم وقلوبكم ف�أ�صبحتم

هذه ر�سالتي �أ�ضعها على م�س�ؤوليتي ال�شخ�صية
واهلل من وراء الق�صد
بقلم رئي�س التحرير
معتز �أبوكالم
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ّموال الغربة:

مروانيات

الإعالمي القدير مروان �صواف

بحث ًا عن الفرح الر�صني وال�سلوك الذي يليق ..الذاكرة تروي

قومي من حتت الردم ،قومي كق�صيدة ورد ،قومي كق�صيدة نار،
قومي من حزنك قومي..
«نزار قباين ويف ندهة ملدينة عربية كي تخلع رداء احلزن الأ�سود ويف
مرحلة �صعبة حرجة من مراحل حرب �أهلية حارقة ا�ستمرت �سبعة
ع�شر عام ًا»..
بني زمنني « وعلى حدود النار  :من القادر على حتديد نوع اخلطاب
الأدبي والإعالمي والفني مع نهاية مرحلة وبداية �أخرى ؟  ,ما لون
خطابنا على �شا�شات البث و�أمواج الأثريمث ًال وخطابنا املكتوب
ثم خطابنا امل�سرحي الأقرب للحياة كما نراها ،ثم خطابنا عرب
من�صات التوا�صل ؟  ،-ما حال �سلوكنا املعا�ش واحلزن مل يفارق
الديار – هل يخلع املرء ،ودفعة واحدة ،ثياب احلزن ال�سوداء
ويرتدي الثياب الزاهية مقيم ًا ال�سهرات واحلفالت ناثر ًا الأوراق
واجلوائزاملالية النقدية لت�سرت اجلراح و�أج�ساد ال�ضحايا و�أطالل
البيوت وقد �س ّويت بالرتاب ،حام ًال الب�شرى « ب�أن ك ّل �شيء على ما
يرام و�أن الروح تعافت  -ولو على مدار �ساعة ون�صف من زمن البث
�أم �أن هناك ثياب ًا رمادية ؟ ..لقد ق ّدر جليلي �أن ي�شهد عربي ًا « ويف
الف�صول كافة �شتا ًء وخريف ًا و�صيف ًا وربيع ًا «�أحداث ًا كربى �أقرب اىل
الزالزل العنيفة و�أحيان ًا الرهيبة يوم مل تكن هناك من�صات للتوا�صل
الإجتماعي ،ق ّدر له هذا مث ًال يف عتمة الهزمية عام �سبعة و�ستني،
ثم �إبان م�شروع ن�صر اكتوبر بني الأمل عام ثالثة و�سبعني وواقع
اخلذالن ،فكيف �سارت حياة النا�س �إبان النك�سة مث ًال والت�سمية «
النك�سة « مت�أثرة ب�أدبياتنا وخطابنا يف ذاك الوقت ؟ ،ال �شك �إن
ثمة فارق ًا يف �سلوك النا�س واخلطاب الذوقي املق ّدم لها بني مناخني
 :مناخ حرب نظامية تدوم �أيام ًا قليلة بكل �ضرواتها ،ومناخ يحياه
وطن يكاد يتمزق �أ�شالء على مدار �سنوات ت�سع �أو ع�شر ،ال �أن�سى
كيف تفاعل النا�س ذات يوم  -وكنت يف �سنتي اجلامعية الثانية ويف
الطريق لنيل درجة الإجازة العامة يف الآداب ق�سم ال�صحافة  -مع
عر�ض م�سرحي بعنوان « حفلة �سمر من �أجل خم�سة حزيران» عندما
�أراد م�ؤلفه «الكاتب الأ�ستاذ �سعد اهلل و ّنو�س» وقد ح ّلت ذكراه منذ
�أيام ،وطمح خمرجه الأ�ستاذ عالء الدين كوك�ش �أطال اهلل عمره
و�أبدع ممثلوه ومنهم من رحل اىل ديار احلق �أو مازال ناب�ض ًا بيننا..
يج�سدوا احلالة التي نحياها �أنذاك من خالل
�أرادوا جميع ًا �أن ّ
عر�ض تدور �أحداثه مع مرور عام على احلرب� ،إنها الذكرى الأوىل
للهزمية وقد �آثر منظمو احلفل وبقرار ر�سمي «هكذا تقول امل�سرحية»
�أن يق ّدموا للم�شاهدين يف املنا�سبة مهرجانا غنائي ًا حما�سي ًا من ّوع ًا
�أقرب لفن الفرجة ،و�أين منه برامج امل�سابقات ال�سخية واملن ّوعة يف
�أيامنا – لكن اجلمهوريف الوطن املوجوع «كما تروي امل�سرحية»
يتمرد يف ال�صالة وي�صرخ ب�أعلى �صوته « ال ..حمال �أن نقبل هذا
العر�ض والدماء مل جتف بعد � ,صحيح �أن الب�سمة تولد من رحم

الأحزان ،ولكن لي�س بهذه الطريقة وال بهذا امل�ستوى من التهريج..
وينقلب العر�ض ر�أ�س ًا على عقب ب�إ�ستيالء النا�س على املن�صة
وخ�شبة امل�سرح وب�إقامتهم لعر�ضهم املختار العفوي وال�صادق
وب�إعالن ر�ؤاهم ملا حدث وروايتهم احلقيقية ولي�ست الر�سمية ..
ظالم الهزمية كان مازال خم ّيما يوم ح�ضرت هذه امل�سرحية ثالث
مرات  ,وقبيل اندالع حرب ال�ساد�س من اكتوبر ت�شرين الأول عام
ثالثة و�سبعني ومن ثم حرب الإ�ستنزاف يف اجلوالن يوم ت�سنى يل
�أن �أت�ش ّرف بكوين واحد ًا من ع�شرة �إعالميني دخلوا مدينة القنيطرة
حلظة ان�سحاب القوات الإ�سرائلية وت�سليم املدينة وهي حترتق ،وما
�أزال �أتذ ّكر اندفاع طليعة �شباب القنيطرة الذين بقوا يف املدينة �ست
�سنوات وهم يروون ن�صف احلكاية الآخر الذي يتمم رواية جمهور
م�سرحية حفلة �سمر والذي �أنهى العر�ض الر�سمي املز ّيف وفر�ض
الرواية الواقعية..

 هناك ما ي�شبه القناعة الثابتة والقائلة «�إن احلياة �أقوى من �أيحزن وينبغي �أن ت�ستمر وجترف الأحزان حتى �أثتاء احلروب ومراحل
القتال ال بل والكوارث  ,رمبا بدا هذا �صحيح ًا ،ت�ستمر احلياة ال
�شك وحتى يف غمرة الأحزان واملحن ولكن ب�أكرث املظاهر ر�صانة،
وحتى لو حظينا مبن�صات التوا�صل الإجتماعي وهذه نعمة ينبغي �أن
ال يف ّرط الإن�سان بها وتكاد متاثل يف �أدائها ما فعله جمهور م�سرحية
حفلة �سمر من �أجل خم�سة حزيران ،حيث ميار�س النا�س طقو�سهم
ويعربون عن مواقفهم امللفتة يف �أيامنا وهم يراقبون �صدى الربامج
الرتفيهية والربحية مث ًال والعرو�ض الدرامية التي تبث على مدار
ال�ساعة..
 وهناك ماي�شبه القناعة وثائقي ًا وتاريخي ًا �أن ثمة فارق ًا جوهري ًا بنيحال املجتمع و�سلوك �أفراده �أيام احلروب التقليدية التي تدوم �أيام ًا
قبل �سريان اتفاقات وقف �إطالق النار «كحرب الأيام ال�ستة عام
�سبعة و�ستني مثالآً ،وحرب الأ�سابيع الثالثة يف ال�ساد�س من ت�شرين
الأول عام ثالثة و�سبعني» ،وبني زلزال يحياه وطن على مدار �سنوات
ت�سع مث ًال « كما احلال يف بلدي املوجوع �سورية «�أو �سبعة ع�شر عام ًا
كما احلال عند �أ�شقائنا يف لبنان الذي عا�ش حرب ًا �أهلية �ضارية،
لكني �أميل اىل ت�أ ّمل ما عا�شه الأحباء يف اجلزائر وقد ُكتب لهم
�أن يخو�ضوا التجربتني مع ًا» وقائع �سنوات اجلمر و�صو ًال النت�صار
جبهة التحريروالثورة اجلزائرية الكربى واتفاقية �إيفيان يف مطلع
ال�ستينيات من القرن املا�ضي و�إعالن الإ�ستقالل بعد احتالل دام
مائة واثنني وثالثني عام ًا «ثم جتربة ال�سنوات الع�شر ال�سوداء التي
كادت تب ّدل وج َه اجلزائر احلبيبة من بلد املليون �شهيد الذي �سكن
ف�ؤادنا يف عهد الطفولة اىل بلد املليون ذبيح ال ق ّدر اهلل لوال �أن توقفت
ف�صول الكارثة ..وها �أنت تراهم يف احلراك الأخري الواعي والراقي
طالب ًا وحمامني وعما ًال  ,فهل ا�ستفاد النا�س من كل ما حدث ؟ ،ملاذا

الي�ستفيد النا�س من مرارة ما حدث ويحدث يف بلدي ويف امل�شرق
العربي عموم ًا  ,وهو �أ�شد حزن ًا ووقع ًا من نار الهزمية يف عام �سبعة
و�ستني يف حزيران و�أ�شد هو ًال من �إع�صار الثمانينيات ؟ ملاذا ال يبدو
فرحنا راقي ًا ور�صين ًا كحزننا الذي ن�أمل �أن ال يطول ؟ ..ملاذا ي�ضطر
املرء منا �أن يعتذر بحرارة مث ًال عن ح�ضور حفل زفاف يقام يف �أحد
الفنادق الفارهة  -ويف غمرة الأحداث امل ّرة  -وفيه من البذخ ما
ي�ؤملك بحق ،وملاذا يواجه اعرتا�ض ًا وعتب ًا ورف�ض ًا من �أ�صحاب احلفل
أل�ست يف الطريق لتزويج
وهم ي�س�ألونه «مالك ؟� ،أال ت�ستمر احلياةَ � ،
ابنتك �أو ابنك مث ًال ؟ � ,أكيد ,ولكن لي�س بهذه الطريقة الفجة
والنا�س تئن يف بلدي ويف كل البلدان املثيلة اجتماعي ًا ج ّراء الغالء
والعجز عن تلبية حاجات العي�ش الأوىل فيما يغفو �أبنا�ؤهم عراة
�أحيان ًا على الأر�صفة ويف احلدائق ،الذاكرة ت�سعفني مب�شهد �آ�سر يف
بداية فيلم ا�شتهر يوم كنا طالبا يف املرحلة الإعدادية وحمل ا�سم
معركة اجلزائر ،عندما يخاطب م�أذون جاء م�سرع ًا لعقد قران
قائ ًال «�أبارك للعرو�سني بروحي وقلبي لك ّني �أذك ّرهما ب�أننا نحيا قي
ظرف ال يتيح لنا احتفا ًال وا�سع ًا � ,أرجو �أن تقبلوا دعوتي للإكتفاء
مبظاهر الزفاف وعقد القران العادية امتثا ًال للظروف».

 ال�شك �أنك معني مباليني النا�س الذين ي�شبهونك وت�شبههم و�أنتول�ست معني ًا مبن يريد تزويج حفيدته
ت�سرتجع هذا امل�شهد من فيلمَ ،
�أو ابنته يف حفل ا�سطوري يقام يف عا�صمة �أوروبية وبلده الأم جريح
نازف مث ًال – واالن حتديد ًا ؟
 حقيقة �أخرى �أراها جارحة ،ويف غربتي �أي�ض ًا ،عندما �أً�صغيم�صادفة حلوار فئة �شابة �صغرية تنتمي جذور ًا لبلدي ويف عمر
�أوالدي ويف مكان عام وهم ال يعرفون �أن هناك من يقف قريب ًا منهم
من جيل �آخروينتمي لبلدهم ولغتهم ي�صغي اليهم م�صادفة ،تراين
�أمام هذا امل�شهد �أردد وقد متلكني احلزن العميق «يا للهوان»� .أقولها
و�أنا �أرى عدد ًا منهم يت�صرف ب�أ�سلوب غري الئق وال مقبول �سيما
وهو من �أبناء وطن مت�أمل حتى العظم و�أين ؟ يف بلد حنا عليه
علم ًا ورعاية ككندا مث ًال ،ثم ال �ألبث �أن �أ�صغي لدقات قلبي وهي
يج�سد معاناتهم مع �أهلهم
تن�شد مع �شاعر عربي وباللغة املحكية ّ
قبل املجيء قائ ًال «ما تغربينا�ش وتقويل قدر ،ما توهينا�ش يف مواين
�سفر ،حتجيبي منني ز ّينا ع�شاق ،يف قلوبنا ح�صاد وعينينا مطر» ,..
كم �أمتنى لو �أرفع يدي عالي ًا لتعانق ه�ؤالء وغريهم وغريهم و�أهتف
مت�أثر ًا بكلمات ر�أت النور يف عتمة الهزميه ذات يوم عندما �أن�شد
�شاعر �آخر باللغة املحكية «�أبد ًا بلدنا للنهار ،بتحب م ّوال النهار�..أال
ميكن �أن ننهل من العلم ما يتاح متام ًا كما ننهل من احلياة يف بلد
النهار ؟.
مروان �صواف ..م�ساء الع�شرين من مايو �أيار – 2019
�سان لوران – مونرتيال – كندا..
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ق�ص�ص جناح

�سورية
تفوز بجائزة
�أف�ضل امر�أة ب�أوروبا
يف الهند�سة
والإن�شاءات
نور ال�شام�سي
نالت املهند�سة ال�سورية "لني �صائب" ،والبالغة  32عاما ،من مدينة
دير الزور ،جائزة �أف�ضل ن�ساء �أوروبا يف الهند�سة والإن�شاءات لعام
 2019عن فئة التنمية االقت�صادية.
وح�صلت املهند�سة على اجلائزة ك�أول �سورية ت�صل �إىل الرت�شيح
واللقب لهذه امل�سابقة املهمة على امل�ستوى الأوروبي ،بح�سب
املوقع الإلكرتوين لل�شركة الربيطانية " "Asiteالتي تعمل بها
املهند�سة.

ون�شر والد املهند�سة ،الكاتب ال�سوري "و�ضاح �صائب" عرب �صفحته
الهند�سة املائية يف جامعة "�إك�ستري" الربيطانية.
ونالت "لني" املاج�ستري يف تلك الدرا�سة عن �أبحاثها حول ا�ستخدام على "في�سبوك"" :كيف ال �أتيه فخر ًا؟ ..ليلة �أم�س يف لندن� ،أعلنت
الذكاء ال�صناعي يف معاجلة املياه و توفريها ،وبد�أت املهند�سة العمل  WICEAWARDSنتيجة الت�صفية النهائ ّية لرت�شيحات
Euruope 2019 Best woman in Buisness
عام  2016يف �شركة "�أ�سايت" الربيطانية التي ر�شحتها لنيل هذه
� - Developmentإمر�أة �أوربا الأف�ضل يف جمال تطوير الأعمال..
اجلائزة.
وكانت اجلائزة الأوىل البنتي املهند�سة لني �صائب ..لنا ال�صد ُر".
وناف�ست "لني �صائب" � 450سيدة من خمتلف الدول الأوروبية يف
يذكر �أن "لني �صائب" كانت قد �أجرت �أبحاثا مطولة عن كيفية
م�سابقة "جائزة املر�أة الأوروبية يف العمارة و الهند�سة" ،حيث
احلفاظ على املياه على م�ستوى الأُ�سر� ،إذ متكنت من الو�صول �إىل
و�صلت  9مر�شحات فقط للمرحلة النهائية لكل فئة.
جتربة املياه الذكية التي تقوم على تر�شيد ا�ستخدام املياه ،عرب

وكانت "لني �صائب" قد تخرجت من كلية الهند�سة املدنية يف جامعة
دم�شق ،اخت�صا�ص هند�سة املياه وح�صلت على �شهادة ماج�ستري يف وعبرّ ت �شركة "�أ�سايت" التي تعمل "لني �صائب" لديها ،عن فخرها بطاقات ذكية ت�شحن كل فرتة ،بحيث تزود العائلة الواحدة مبا
تقنية املعلومات عام  ،2012ثم تابعت عام  2015يف لندن لدرا�سة باملهند�سة ال�سورية التي و�صفتها "ب�صاحبة املوهبة العظيمة".
حتتاجه عرب البطاقة.

عندما يح�ضر الأوالد من املدر�سة ينحنون نحو الي�سار �إىل املطبخ
بحث ًا عن �أمهم ،وال ينحنون �إىل اليمني حيث مكتبي بحث ًا ع ّني ،رغم
�أن مكتبي مقابل للمطبخ متام ًا،
ال �أتو ّقف كثري ًا حول هذا «التطني�ش»� ،أحيان ًا �أ�سمع �أمهم تقول لهم:
«�سلمتوا على �أبوكم؟ ..روحوا �سلموا» ..بني هذا الطلب وتنفيذه
ي�ستغرق الأمر من ربع �إىل ن�صف �ساعة ،وال �أتوقف كثري ًا حول هذا
«التطني�ش» �أي�ض ًا ..
فالدنيا زحمة ،والطرق امل�ؤدية من املطبخ �إىل غرفتي ت�شهد ازدحام ًا
مروري ًا كبري ًا ،وقد ي�ستغرق منهم الو�صول �إ ّ
يل وقت ًا �أطول..
يف نهاية املطاف ي�صلون نحوي فرادى و �سالم وحتية باردة
اال�سبوع املا�ضي ،وفور و�صول �أكرب الأبناء ،خرجت بال�صدفة من
يهم مبناولة «ال�ست الوالدة» �شيئ ًا
مكتبي فوجدته يقف يف املطبخ ّ
ما ،وعندما ر�آين تراجع و�أخفاه خلف ظهره ،ف�أكملت طريقي دون
انتباه..
وعند العودة �ضبطته وهو ي�ضع بفمها «�إ�صبع �شوكوالتة» فاخر ًا قد
ا�شرتاه لها من م�صروفه ،وعندما ر�آين خجل مني ومل يعرف كيف
يتدارك املوقف،
ثوان حاول �أن يخرج من جيب بنطاله «اجلينز» حلوة
ثم بعد ٍ
«كرملة» كانت ملت�صقة يف قعر اجليب بالكاد �أخرجها ،وعليها
بع�ض قطع مناديل الورق حماو ًال �إهدائي �إياها ف�شكرته
�أنا ال �أتوقف كثري ًا حول هذا «التمييز العن�صري»� ،صحيح �أن
ال�شوكوالتة التي ا�شرتاها لأمه لذيذة جد ًا ،ونف�سي فيها �إىل هذه
اللحظة ،لكنني ال �أنزعج من ميلهم كل امليل نحو �أمهم ،فقد كنا
مثلهم و�أكرث،

الأب حب ال ين�ضب

رغم ك ّد الأب و�سفر الأب وتعب الأب وحنان الأب� ،إال �أن اجلنوح ت�أنيب الأب ي�صدر من جوار قلبه ال من جدار قلبه� ،،،،،إذ يت�أمل
وهو ي�ؤنب ابنه.
يكون نحو الأم ،وهذه طبيعة فطرية ال نتح ّكم فيها!
الغريب �أن الأوالد ال يكت�شفون ح ّبهم اجلارف لآبائهم �إال مت�أخر ًا ،قلب الأب هبة اهلل الرائعة لأبنائه.
�إما بعد الرحيل ،و�إما بعد املر�ض وفقدان ال�شهية للحياة !!..
�أخري ًا �أقول:
وهذا حب مت�أخر كثري ًا ح�سب توقيت الأبوة..
الأم حتب من كل قلبها ،والأب يحب بكل قوته
علي احلياة� ،أو ترددت يف ح�سم
الآن كلما تهت يف قرار� ،أو �ضاقت ّ
رب ارحمهما كما ربياين �صغريا
م�س�ألة  ..تن ّهدت وقلت� « :أين �أنت يا بابا»..
لو �أعرف �أن العمر ق�صري �إىل هذا احلد ،لكنت �أكرث قرب ًا من
وا�صلح لنا ذرياتنا ونياتنا.
ابي.
نحن نعرف قيمة امللح عندما نفقده يف الطعام  ،وقيمة الأب عندما
ميوت وي�شغر مكان جلو�سه يف البيت.
�إذ عندما ميوت يفتقد الأبناء وجود ذلك البطل يف حياتهم الذي
كان يقودهم بثبات �إىل بر الأمان.
فالأ�سرة كلها مع الأب يف رحلة احلياة كراكبي قطار يف �سفر طويل
اليعرفون قيمة قائد القطار �إال عندما يتعطل بهم  ،ويبد�أ قائده يف
التفاين لإ�صالحه و�إعادة ت�شغيله رغم �ضخامته.
الأب وحده هو الذي ال يح�سد ابنه على موهبته وتفوقه ،بل بتفوقه
يتباهى ويفرح ويفاخر والأب وحده هو الذي يخفي �أخطاء �إبنه ،
ويغفرها وين�ساها.
والأب وحده هو الذي يتمنى �أن يكون ابنه �أف�ضل منه يف حياته.
ت�أنيب الأب البنه م�ؤمل يف حينه ،لكنه دواء ناجع حلو املذاق بعد
التعلم منه والتماثل لل�شفاء واال�ستقامة.

�أيام كندية
تتمنى لو تتعرف على
كاتب هذه املقالة لت�شكره

ن�صائح طبية
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كيفية احلماية من لدغ القراد
امل�صدر وزارة ال�صحة  /الرتجمة العربية �أيام كندية
مع ارتفاع درجات احلرارة  ،تعلم كيفية الوقاية من لدغات القراد ومر�ض المي Lyme
تورنتو  -ت�شجع حكومة �أونتاريو النا�س يف جميع �أنحاء املقاطعة على
اتخاذ االحتياطات الالزمة عند ق�ضاء بع�ض الوقت يف اخلارج ملنع
لدغات القراد ومر�ض المي.
مر�ض المي هو عدوى خطرية ت�أتي من التعر�ض لع�ضة القراد ال�سوداء
امل�صابة .ميكن العثور على احل�شرة امل�صابة يف �أي مكان يف �أونتاريو
تقري ًبا  ،ولهذا ال�سبب تقوم احلكومة بتذكري القاطنني يف اونتاريو بحماية
�أنف�سهم من لدغات القراد قبل عطلة نهاية الأ�سبوع الطويلة يف مايو.
وقالت كري�ستني �إليوت  ،نائبة رئي�س الوزراء ووزيرة ال�صحة
والرعاية الطويلة الأجل" :الآن بعد �أن �أ�صبح الطق�س احلار �أخ ًريا
هنا � ،سي�ستمتع املزيد من قاطني اونتاريو بوقتهم يف اخلارج".
"لكن الطق�س الأكرث دف ًئا يعني � ً
أي�ضا �أن القراد ن�شيط ون�شط .نريد
�أن نت�أكد من �أن النا�س يف �أونتاريو يفهمون كيفية حماية �أنف�سهم
و�أحبائهم من مر�ض المي وغريه من الأمرا�ض التي تنقلها القراد ،
حتى يتمكنوا من اال�ستمتاع بالهواء الطلق ب�أمان.

االحتياطات الب�سيطة هي �أف�ضل دفاع لك ولعائلتك".
القراد �صغرية وي�صعب ر�ؤيتها� .إذا وجدت عالمة  ،فقم ب�إزالتها
بعناية با�ستخدام مالقط دقيقة ،حيث �أن �سحق �أو �إتالف القراد
قد يت�سبب يف انتقال جراثيم مر�ض  Lymeمن القراد �إىل جمرى
الدم .قم بتنظيف املنطقة باملاء وال�صابون مبجرد �إزالة القراد.
ا�ست�شر �أخ�صائي الرعاية ال�صحية يف �أقرب وقت ممكن �إذا كان لديك
�أي خماوف بعد لدغة القراد� .إذا مت اكت�شافه مبك ًرا  ،فيمكن معاجلة
معظم حاالت مر�ض المي بنجاح با�ستخدام امل�ضادات احليوية.

التنخدع بابت�سامة هذه
ال�سمكة فاملعلومة
القادمة �ست�صدمك

حقائق �سريعة
على الرغم من �أن االحتمال �ضئيل  ،فمن املمكن العثور على عالمة
انها ف�صيلة من �سمك الني�ص ُ�س ّمها املعروف ب�أ�سم تيرتودوتوك�سن
�سوداء م�صابة يف �أي مكان تقري ًبا يف �أونتاريو.
�أقوى ب 1200مرة من ال�سيانيد (ال�سمكة الواحدة فيها ما يكفي من
حاالت مر�ض المي �آخذة يف االرتفاع يف املقاطعة.
ال�سم لقتل  30رجل بالغ وال يوجد له �أي م�ضاد معروف) ومع ذلك
قد ت�شمل الأعرا�ض املبكرة ،احلمى وال�صداع و�آالم الع�ضالت �إبت�سامتها ومظهرها اخلارجي يف غاية اللطافة والرباءة!

قد تكون يف خطر لدغات القراد �إذا كنت تق�ضي وقتًا يف املناطق واملفا�صل والتعب والطفح اجللدي املت�سع.
احلرجية �أو املناطق ذات احل�شائ�ش وال�شجريات الطويلة (مبا يف �إذا تركت دون عالج  ،ف�إن مر�ض المي ميكن �أن ُي�شعرك بالتعب
ذلك حدائق املدينة واحلدائق العامة) .ميكنك حماية نف�سك عن وال�ضعف  ،و�إذا تفاقم  ،ف�إنه ميكن �أن ي�ؤذي القلب والأع�صاب
طريق:
والكبد واملفا�صل  ،ويف حاالت نادرة جدً ا  ،يت�سبب يف الوفاة.
ارتداء قم�صا ًنا ذات �أكمام طويلة فاحتة اللون و�أحذي ًة مغلقةبينما تكون القراد ن�شطة يف ف�صلي الربيع وال�صيف � ،إال �أنه ميكن
الأ�صابع و�سراويال طويلة مدجمة يف اجلوارب اخلا�صة بك.
العثور عليها يف �أي وقت من ال�سنة عندما تكون درجة احلرارة �أعلى
ا�ستخدام طارد احل�شرات مع "� "DEETأو ""icaridinمن درجة التجمد.
فيه  ،وهو فعال وميكن ا�ستخدامه ب�أمان عند تطبيقه ح�سب
جهات االت�صال
التعليمات.
ديفيد جين�سني فرع االت�صاالت 6197-314-416 /
التحقق من نف�سك و�أطفالك واحليوانات الأليفة اخلا�صة بك بعدmedia.moh@ontario.ca
�أن كنت يف الهواء الطلق و�إزالة �أي عالمات على الفور.
هايلي ت�شازان مكتب الوزير9941-726-416 /
وقال الدكتور ديفيد ويليامز  ،كبري امل�س�ؤولني الطبيني يف ال�صحة يف
hayley.chazan@ontario.ca
�أونتاريو" :مر�ض المي ميكن الوقاية منه"" .هذا هو ال�سبب يف �أننا وزارة ال�صحة والرعاية الطويلة الأجل
ن�شجع الأونتاريني على تعلم كيفية الأمان ومنع لدغات القراد .هذه
http://ontario.ca/health

�أخبار العلوم
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درا�سة طبية

درا�سة حتذر :الإفراط
يف ت��ن��اول ع�صائر
الفاكهة تزيد فر�ص
الوفاة املبكرة
معظم النا�س حول العامل يظنون �أن الإفراط يف تناول ع�صائر
الفاكهة �سواء امل�صنعة �أو الطبيعية مينح الإن�سان �صحة �أف�ضل
ومناعة �أكرث ،لكن الأمر اختلف الآن  180درجة بعد �صدور درا�سة
حديثة هي الأوىل من نوعها حتذر من تناول ع�صائر الفاكهة لأنها
تزيد فر�ص الوفاة املبكرة ،كيف؟
هل ع�صائر الفاكهة م�ضرة بال�صحة؟
ذكرت درا�سة �أمريكية �أن ع�صائر الفاكهة م�ضرة بال�صحة ،بل ومن
املحتمل �أن ت�ؤدي �إىل الوفاة املبكرة ،مثل حال �شرب الكوال �أو ع�صري
الليمون.
وقارن الباحثون الأمريكيون وللمرة الأوىل ،ت�أثري ع�صري الفواكه
بن�سبة  ٪100على �صحة الإن�سان� ،إىل جانب امل�شروبات املحالة
بال�سكر ،مثل «الكوال» وع�صري الليمون بح�سب �صحيفة «ديلي ميل»
الربيطانية ،وموقع «�سبوتنيك».

وعرثوا على ارتباطات مت�شابهة للغاية بني ع�صائر الفاكهة  340ملليلرت �إ�ضافية من امل�شروبات املحالة بال�سكر ،وزيادة بن�سبة
وامل�شروبات ال�سكرية ،مع زيادة خطر الوفاة املبكرة ،على الرغم من  %24لكل  340ملليلرت �إ�ضافية من ع�صري الفاكهة امل�ستهلكة.
�أنهم قالوا �إن هناك حاجة �إىل �إجراء املزيد من البحوث.
امل�شروبات ال�سكرية وع�صائر الفاكهة مرتبط بزيادة الوفيات
ون�شرت الدرا�سة اجلديدة يف جملة اجلمعية الطبية الأمريكية ،والتي
ا�ستنتجت نتائجها من حتليلها لبيانات � 13ألف و� 440شخ�ص ًا� ،إذ مت وقال الباحثون ،من جامعتي �إموري يف �أتالنتا وكورنيل يف نيويورك:
ت�سجيل معدل ا�ستهالكهم من امل�شروبات ال�سكرية وع�صائر الفاكهة «هذه النتائج ت�شري �إىل �أن ارتفاع ا�ستهالك امل�شروبات ال�سكرية ،مبا
بن�سبة  ،%100من خالل ا�ستبيان �أجري لهم حول عدد املرات التي يف ذلك ع�صري الفاكهة ،يرتبط بزيادة الوفيات».
يتناولون فيها امل�شروبات.
ال ب�أ�س بتناول كوب واحد
ويف خالل متو�سط متابعة لهم ملدة � 6سنوات ،كانت هناك 1000
وو�صف �أحد اخلرباء الدرا�سة ب�أنها مهمة� ،إال �أنه قال �إنه ال يوجد
حالة وفاة لأ�سباب خمتلفة ،و 168حالة وفاة ب�سبب مر�ض ال�شريان
خطر من تناول كوب واحد من ع�صري الفاكهة �سعة  150ملليلرت
التاجي.
يوم ًيا.
وبعد �أخذ عوامل مثل ال�سمنة يف االعتبار ،زاد خطر الوفاة لدى
امل�صدر  :جملة �سيدتي
الأ�شخا�ص الذين لديهم �أعلى كمية ا�ستهالك بن�سبة  %11ب�سبب كل
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�أحالم تتحقق

دب��ي تطلق املرحلة الأوىل مل�شروع
مدر�سة �أكرب من�صة �إلكرتونية لتعليم
 50مليون عربي

�أطلقت حكومة دبي م�ؤخ ًرا ،املرحلة الأوىل مل�شروع «مدر�سة» �أكرب من�صة عربية للتعليم الإلكرتوين يف و�أندرويد ولينوك�س ،مع تنوع حلول تخزين البيانات والبحث عن معلومات يحتاجها جميع الطلبة وف ًقا
.املنطقة لتقدم خدماتها لأكرث من  50مليون طالب وطالبة يف �أي مكان يف العامل العربي
.للمرحلة الدرا�سية واملادة العلمية
وجاء يف تغريدة ن�شرها مكتب دبي الإعالمي يف ح�سابه الر�سمي على تويرت « َبد�أ تنفيذ املرحلة الأوىل من وتتيح املن�صة �إمكانية البحث املبا�شر عن الدرو�س التعليمية� ،إما عن طريق البحث عن املواد التعليمية؛
مبادرة من�صة مدر�سة للتعليم الإلكرتوين ،يف  1000قرية ،ال تت�صل ب�شبكة الإنرتنت �أو لديها �صعوبة يف مثل علوم اجلرب والهند�سة وح�ساب املثلثات والإح�صاء و�سواها من علوم الريا�ضيات� ،أو احلركة ثنائية
الأبعاد وفيزياء الكم واملوجات امليكانيكية يف الفيزياء ،وغريها من مواد الكيمياء والأحياء� ،أو عرب
».توفري املوارد التعليمية ،ك�أول من�صة تعليمية عربية متنقلة ال تتطلب االت�صال بالإنرتنت
و�أعلنت حكومة دبي عن امل�شروع ،يف مدينة جمريا ،يف �أكتوبر/ت�شرين الأول  ،2018وهو �أول ثمار مبادرة .البحث عن املواد التعليمية �ضمن املراحل الدرا�سية املختلفة
حتدي الرتجمة ،التي �أطلقتها دبي يف �سبتمرب�/أيلول  ،2017ك�إحدى مبادرات م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات رئي�س جمل�س الوزراء
م�شروعا تعليم ًيا عرب ًيا
�آل مكتوم العاملية ،لتعريب � 5آالف مقطع فيديو تعليمي باال�ستناد �إىل مناهج تعليمية متميزة عامل ًيا ،ويوفر حاكم دبي ،يف �صفحته على تويرت ،يف �أكتوبر/ت�شرين الأول �« 2018أطلقنا اليوم
ً
درو�سا يف علوم احلا�سوب والهند�سة والفيزياء والكيمياء والأحياء والريا�ضيات والعلوم العامة جديدً ا لكل الطالب العرب؛ موقع مدر�سة ،ي�ضم  5000در�س تعليمي بالفيديو يف الريا�ضيات والفيزياء
امل�شروع ً
والربجمة والذكاء اال�صطناعي وعلوم الف�ضاء ،واللغة العربية وقواعدها ،لطالب وطالبات مراحل ما والكيمياء والأحياء وغريها ،لكافة الف�صول من الأول وحتى الثاين ع�شر ،مت تعريبها من �أف�ضل املواقع
قبل التعليم اجلامعي .ف�ضلاً عن توفري مترينات وتطبيقات يف خمتلف املواد العلمية مبا يرفد العملية ».العاملية و�إعادة �إنتاجها باللغة العربية
.التعليمية ب�صورة متكاملة
وتتلخ�ص ر�ؤية امل�شرع يف ردم الفجوة التعليمية بني العامل العربي ودول العامل املتقدم ،عرب تطوير مفهوم
و�أعد القائمون على املن�صة و�أنتجوا الفيديوهات التعليمية باال�ستناد �إىل �أحدث مناهج التعليم العاملية« ،مدر�سة امل�ستقبل وم�ستقبل املدر�سة» كمفهوم جديد يهدف لالرتقاء بامل�ؤ�س�سة التعليمية ككل ،وتعزيز
�ضمن خطة تعريب و�إنتاج مدرو�سة ،تتنا�سب واحتياجات الطلبة التعليمية يف �شتى املراحل الدرا�سية؛ من المركزية التعليم ،ومواكبة �أحدث املناهج الدرا�سية العاملية ،مع الرتكيز ب�صفة �أ�سا�سية على مواد العلوم
الرو�ضة �إىل املرحلة الثانوية ،مع مراعاة تطبيق معايري و�ضوابط فنية متقدمة يف اختيار املواد العلمية والريا�ضيات بو�صفها مفتاح ا�ستئناف احل�ضارة العربية ،و�أ�سا�س االبتكار العلمي والتقني وجميع ما
.تُبنى عليه اجتاهات اقت�صاد امل�ستقبل القائم على املعرفة
.وتعريبها ومواءمتها وفق املناهج املعتمدة يف الدول العربية
و�شارك يف حتدي الرتجمة ،مئات من املتطوعني العرب؛ من مرتجمني ومعربني وحمررين علميني ومعلقني وذكر موقع امل�شروع �إن «مدر�سة امل�ستقبل تركز على التعليم الذاتي النوعي الذي ي�سعى �إىل بناء مهارات
الطالب ،وتو�سيع مداركه من خالل حمتوى تعليمي محُ َّدث ،مبا ي�ضعه يف امل�ستوى ذاته مع �أقرانه يف دول
�.صوتيني وم�صممي جرافيك ومنتجني فنيني ومعلمني ،حتت �إ�شراف جلان تربوية وفنية متخ�ص�صة
».العامل املتقدم ،ويعزز قدراته التناف�سية
ويهدف امل�شروع �إىل توفري تعليم نوعي ،ي�ستند �إىل �أحدث املناهج العاملية يف العلوم والريا�ضيات ،و�إتاحته
جما ًنا ملاليني الطلبة العرب؛ ليتمكنوا من الو�صول �إليه يف �أي مكان ،وامل�ساهمة يف تغيري واقع التعليم يف وت�شمل ر�ؤية امل�شروع � ً
أي�ضا ،تو�سيع ف�صول املدر�سة وم�ساراتها التعليمية الإلكرتونية ،لت�شمل موا ًد تعليمي ًة
العامل العربي ،واالرتقاء بالتح�صيل العلمي ملاليني الطلبة العرب ،وفتح �آفاق معرفية جديدة �أمامهم� .أخرى ،وتتطلع لبناء �شراكات مع م�ؤ�س�سات وهيئات �إقليمية ودولية ذات برامج وم�شاريع تعليمية وتدريبية
.متميزة يف �شتى املجاالت العلمية والتقنية
وتر�سيخ �أ�س�س التعلم الذاتي واملنهجي ،دون �أن يتناق�ض ذلك مع دور امل�ؤ�س�سة التعليمية التقليدية.
والت�صدي مل�شكلة عزوف الطلبة العرب عن درا�سة التخ�ص�صات العلمية ،بتوفري حمتوى تعليمي جاذب وي�ؤكد امل�س�ؤولون يف دولة الإمارات العربية املتحدة على �أهمية دور ال�شباب العربي يف التحول الرقمي
ومتميز يف مواد العلوم والريا�ضيات ،من مراحل الت�أ�سي�س الأوىل ،وحتى مرحلة ما قبل التعليم اجلامعي ،والتطور العلمي والتقني ،و�ضرورة �إعادة ت�أهيلهم وتدريبهم لتزداد خربتهم وي�صبحوا قادة للفكر وريادة
للم�ساهمة يف �إعداد جيل جديد من الباحثني والعلماء واملبتكرين واملخرتعني العرب امل�ؤهلني للت�صدي .الأعمال يف املنطقة
لأبرز معوقات التنمية .وخلق كفاءات عربية �شابة م�ؤهلة علم ًيا ،ومتمكنة من التقنية احلديثة ،وقادرة و�سبق �أن �أ�شار وزير دولة الإمارات للذكاء اال�صطناعي نائب الع�ضو املنتدب مل�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ،عمر
على بناء جمتمعات قائمة على اقت�صاد املعرفة ،وممار�سة دورها يف �صناعة م�ستقبل دولها؛ وف ًقا ملا بن �سلطان العلماء ،على �أن التوجه الر�سمي لدولة الإمارات يرمي �إىل تدريب ال�شباب العربي ومنحهم
.ذكره موقع امل�شروع
فر�ص حلياة كرمية «نحن
الفر�صة ،كخيار بديل لوقوفهم على �أعتاب �أوربا والواليات املتحدة بح ًثا عن ٍ
ومتتاز املن�صة اجلديدة بب�ساطة اال�ستخدام والدخول �إىل املحتوى املجاين ،من خمتلف الأجهزة ».نريد �إنتاج  100من �أمثال مارك زكربريج و 1000من �أمثال �إيلون ما�سك من �شباب املنطقة
امل�صدر :مر�صد امل�ستقبل

�شيوعا مثل ويندوز
الإلكرتونية وعرب التطبيق الإلكرتوين ،وتلك التي ت�ستخدم �أكرث �أنظمة الت�شغيل ً

�أقمار �ستارلينك من �سبي�س �إك�س قد حتول الف�ضاء �إىل حقل �ألغام
راقب خطواتك :تخطط �شركة �سبي�س �إك�س لإطالق �أول دفعة من
�أقمار �ستارلينك اال�صطناعية والتي تهدف �إىل بث خدمة الإنرتنت
عايل ال�سرعة �إىل جميع �أنحاء العامل ،وتعد هذه املهمة طموحة
جدً ا ،لكن �سيكون لها –وف ًقا ملجلة �ساينتفيك �أمريكان -بع�ض
الآثار ال�سلبية� ،إذ ميكن �أن ت�ؤدي –يف �أ�سو�أ احلاالت� -إىل ن�شر كمية
كبرية من احلطام الف�ضائي ،وهذا ما يعرف با�سم متالزمة كي�سلر،
و�سيمتلأ الف�ضاء حينها بالعديد من النفايات الف�ضائية التي �ستهدد
حياة الب�شر على الأر�ض.
قال �ستني ليمنز الباحث يف وكالة الف�ضاء الأوروبية للمجلة «�أ�سو�أ

�سيناريو ميكن �أن يحدث هو �أن تطلق �إحدى ال�شركات عددًا كب ًريا
من الأقمار اال�صطناعية ثم تعلن �إفال�سها ،لتبقى بعد ذلك الأقمار
اال�صطناعية يف الف�ضاء دون �أي خطة لإخراجها ،ما �سيجعلنا نواجه
متالزمة كي�سلر».
جتنب الكارثة :اتخذت �شركة �سبي�س �إك�س عدة خطوات
ا�ستباقية لتجنب زيادة كمية النفايات الف�ضائية ،وتخطط ال�شركة
لإطالق �أقمار �ستارلينك اال�صطناعية �إىل مدار �أخف�ض من املدار
الذي تدور فيه معظم الأقمار اال�صطناعية الأخرى حول الأر�ض،
ما �سي�ؤدي الح ًقا �إىل �إنقا�ص عدد هذه الأقمار اال�صطناعية ب�سبب

قوة جذب الغالف اجلوي للأر�ض لها ،لكن يف الوقت ذاته� ،سي�ؤدي
العدد الكبري من الأقمار اال�صطناعية –وف ًقا ملجلة �إم �آي تي
تكنولوجي ريفيو� -إىل رفع عدد اال�صطدامات املحتملة �إىل � 67ألف
ا�صطدام يف العام.
وقال جلني بيرت�سون مهند�س الطريان والف�ضاء الذي ق ّدر عدد
اال�صطدامات املحتملة يف العام ملجلة �ساينتفيك �أمريكان «يجب �أن
ننتبه �إىل خطر هذه اال�صطدامات علينا و�أن نتخذ خطوات ا�ستباقية
ملنعها».
امل�صدر  :مر�صد امل�ستقببل
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منوعات

من امل�آثر ال�سورية
كان عبد الغني بيك القوتلي ،جد الرئي�س الراحل �شكري بيك حاول امل�ساعد التدخل مر ًة �أخرى و قال" :ع�شرون لرية؟"...
القوتلي ،من �أعيان و وجهاء مدينة دم�شق يف القرن التا�سع ع�شر ...رده عبد الغني بيك و قال" :ارفع املبلغ �إىل ثالثون لري ًة �إذ ًا"...
كان يقيم يف داره كل ٍ
يوم مائد ًة عامر ًة للفقراء و املحتاجني ،دون نفذ امل�ساعد ما �أُمر به...
ال�س�ؤال عن ا�سمهم و عملهم و ظروفهم املعي�شية...
بوزن يف جيبه فنظر
و عند االنتهاء من تناول الطعام �شعر ال�ضيف ٍ
ذات ٍ
يوم يف �شهر رم�ضان املبارك جاءه رج ٌل يرتدي معطف ًا ثمين ًا �إليه لريى كي�س ًا من النقود فيه ثالثون لري ًة ذهبي ًة...
من الفرو و جل�س مع املحتاجني يتناول طعامه ب�صمت...
مل ي�صدق عيناه و خرج �سريع ًا من البيت...
نظر �إليه �صاحب الدار و �أمر �أحد امل�ساعدين بو�ضع ع�شر لريات
ٍ ف�أمر عبد الغني بيك القوتلي �أحد رجاله مبتابعته عن بعد ملعرفة
ذهبي ٍة يف معطفه املعلق �إىل جانب املائدة� ،شرط �أن ال ي�شعر ال�ضيف ماذا �سيفعل الرجل بهذا املال!
بهذا الفعل...
و�صل ال�ضيف �إىل حلام احلي و �أخرج �أول دفع ٍة و �سلمه �إياها معتذر ًا
ا�ستغرب امل�ساعد و قال" :ع�شر لريات يابيك؟ مو كتري؟"...
عن الت�أخري يف ت�سديد الدين ،ثم ا�شرتى بع�ض الطعام ،و �أعاد نف�س
الت�صرف مع ال�سمان و بقية املتاجر...
ابت�سم الرجل الدم�شقي و �أجاب" :اجعلهم ع�شرون لري ًة �إذ ًا"...

� 10أطعمة ت�ساعد يف
ترميم وتعوي�ض نق�ص
فيتامني «ب» يف اجل�سم

ثم و�صل �إىل بيته فا�ستقبلته ابنته ال�صغرية بالقول" :ناطرينك يا
�أبي و رح منوت من اجلوع! ما �أكلنا من �أ ّيام!"...
عرف عبد الغني بيك �أن الرجل امل�سكني كان من الأكابر الذين
داقت بهم الدنيا و منعه كربيائه من مد يده �إىل �أحد...،
قوم ذل"...
و ردد قوله ال�شهري" :ارحموا عزيز ٍ

اخلمرية الغذائية:حتتوي اخلمرية الغذائية ،وهي نوع من اخلمرية املعطلة ( فطريات
وحيدة اخللية مليئة بالقيمة الغذائية) ،ب�شكل طبيعي على عدد من
فيتامينات "ب" ما يجعلها خيارا منا�سبا للنباتيني الذين يكافحون
من �أجل تلبية احتياجاتهم من فيتامني "ب  "12و"ب  "3و"ب "6
و"ب ."1

يلعب الفيتامني "ب" مبختلف �أ�شكاله ،دورا مهما يف احلفاظ على -ال�سلمون:
�صحة اجل�سم ،ف�ضال عن دعمه للنظام الع�صبي واجللد والأي�ض يعد �سمك ال�سلمون �أحد �أف�ضل م�صادر الفيتامينات "ب" املوجودة
برا وبحرا .وتوفر وجبة واحدة من 100غ من ال�سلمون نحو ن�صف
وم�ستويات الطاقة �أي�ضا.
ويوجد ثمانية �أ�شكال خمتلفة من الفيتامني "ب" وهي" :ثيامني" االحتياجات اليومية لل�شخ�ص العادي من فيتامني "ب  "3و"ب "12
( ،)B1و"ريبوفالفني" ( ،)B2و"النيا�سني" ( ،)B3و"حم�ض و"ب  ،"6كما �أنه يحتوي �أي�ضا على فيتامني "ب  "2و"ب  "1و"ب ."5
البانتوثنيك" ( ،)B5و"البرييدوك�سني" ( ،)B6و"البيوتني" -حلوم الدجاج:
( ،)B7و"الفوالت" ( ،)B9و"الكوباالمني" ( )B12والذي يحتوي الدجاج على  6فيتامينات من �أ�صل  8من فيتامينات "ب"،
يعرف �أي�ضا با�سم الفيتامينات املعقدة "ب".
ويت�ضمن ب�شكل خا�ص م�ستويات �أعلى من كل من "ب  "3و"ب "6
ومن بني جميع هذه الفيتامينات ،يعد الفيتامني "ب  "12الوحيد
حلم البقر:الذي ي�ستطيع اجل�سم تخزينه لفرتات طويلة من الزمن ،وهذا يعني
�أن هناك حاجة �إىل احل�صول على بقية �أنواع الفيتامني بانتظام ،من ي�ضم حلم البقر م�ستويات عالية من فيتامني "ب  ،"3وي�ساعد يف
احلفاظ على اجلهاز الع�صبي واجللد ،كما يحتوي �أي�ضا على كمية
خالل النظام الغذائي �أو املكمالت الغذائية.
ونظرا لأنه من الأف�ضل دائما احل�صول على الفيتامينات واملعادن �صغرية من فيتامينات "ب  "1و"ب  "2و"ب ."6
من خالل النظام الغذائي� ،إليكم بع�ض �أف�ضل الأطعمة للت�أكد من �أن -احلليب:
اجل�سم يح�صل على الكمية املحددة التي يحتاجها من جميع �أ�شكال يحتوي احلليب على فيتامني "ب  ،"2ويعد حليب البقر م�صدرا جيدا
فيتامني "ب":
لهذا الفيتامني ،حيث يوفر كوب واحد منه الكمية التي يحتاجها
البي�ض:اجل�سم ،بالإ�ضافة �إىل كميات �صغرية من فيتامينات "ب  "12و"ب
بالإ�ضافة �إىل كونه �أف�ضل م�صدر للربوتني ،ف�إن البي�ض يقدم  "1و"ب ."5
جمموعة جيدة من فيتامينات "ب" وجرعة كبرية من "البيوتني" �أو -املحار:
"ب  ،"7يف كل من �صفار البي�ض وبيا�ضه ،لذلك حتتاج �إىل تناولهما
لدى املحار جمموعة من فيتامينات "ب" ويحتوي على كميات عالية
للح�صول على الت�أثري الغذائي الكامل للبي�ض.
من فيتامني "ب  ،"12كما �أنه م�صدر كبري للزنك.
ويجب الت�أكد من طهي البي�ض جيدا ،حيث يحتوي بيا�ض البي�ض
النيئ على بروتني ي�سمى " "avidinميكن �أن مينع اجل�سم من -الفا�صوليا ال�سوداء والبقوليات:
امت�صا�ص البيوتني.
ت�ضمن هذه املواد الغذائية كمية هامة من الفيتامني "ب  "9الذي
ي�ساعد على تكوين خاليا الدم احلمراء ال�صحية.
بذور عباد ال�شم�س:حتتوي بذور عباد ال�شم�س على �أعلى م�ستويات "حم�ض البانتوثنيك" -اخل�ضروات الورقية:
�أو "ب  ،"5من �أي مادة غذائية �أخرى ،حيث يوجد يف الواقع يف معظم
ت�ضمن اخل�ضار الورقية مثل ال�سبانخ وامللفوف وغريهما ،كمية هامة
الأطعمة النباتية واحليوانية� ،إال �أنه عادة ما يكون بكميات �صغرية
من الفيتامني "ب ."9
فقط ،وميكن فقدانه �أثناء املعاجلة.
امل�صدر :بزن�س �إن�سايدر

النفط يرتفع �صوب
 69دوالرا
لكنه ب�صدد �أكرب خ�سارة
�أ�سبوعية يف 2019
ارتفعت �أ�سعار النفط �صوب  69دوالرا للربميل ،بعد خ�سائر تكبدتها
على مدى جل�ستني ،لكنها تظل متجهة �صوب �أكرب انخفا�ض �أ�سبوعي
منذ بداية العام اجلاري ب�سبب ارتفاع املخزونات والقلق ب�ش�أن تباط�ؤ
اقت�صادي.
وزادت خمزونات النفط اخلام الأمريكية لتبلغ �أعلى م�ستوياتها منذ
يوليو/متوز  ،2017مما ي�شري �إىل وفرة الإمدادات يف �أكرب م�ستهلك
للخام يف العامل .يف غ�ضون ذلك ،ت�أثرت الأ�سعار �سلبا جراء خماوف
من �أن النزاع التجاري بني الواليات املتحدة وال�صني يتطور لي�صبح
�أكرث تر�سخا.
وقبل افتتاح بور�صة وول �سرتيت ،ارتفعت خام القيا�س العاملي برنت
� 98سنتا �إىل  68.74دوالر للربميل لكنه يظل على م�سار االنخفا�ض
نحو  %5هذا الأ�سبوع.
و�صعد خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي � 75سنتا �إىل 58.66
دوالر للربميل.
لكن تخفي�ضات الإنتاج� ،سواء الطوعية �أو تلك الناجمة عن عقوبات
�أمريكية ،تقدم الدعم للأ�سعار ويتوقع بع�ض املحللني تعايف ال�سوق.
وقال حملل لدى كومرت�س بنك "من املنطقي ال�شك فيما �إذا كانت
ال�سعودية �ستكون راغبة يف تعزيز �إنتاجها بالنظر �إىل �أحدث
انخفا�ض يف الأ�سعار...لذلك نتوقع �أن نرى ارتفاعا لأ�سعار النفط
جمددا يف امل�ستقبل القريب".
وتخف�ض منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك) وحلفاء من
بينهم رو�سيا ،يف حتالف معروف با�سم �أوبك ،+الإنتاج منذ يناير/
كانون الثاين بهدف تقلي�ص الإمدادات يف ال�سوق ورفع الأ�سعار.
امل�صدر  CNBCعربية
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جميل راتب تربع بجميع ثروته ل�صالح م�ست�شفى �سرطان الأطفال
كم �أغبط هذا الرجل النبيل الأ�صيل الذي فهم ب�أن كل �شيء �إىل جميل راتب حرفي ًا كان فع ًال �أ�صيل �إبن �أ�صول..
زوال� ..إ ّال الإح�سان.
جميل راتب بعيد ًا عن الفن كان مي�سور احلال
جميل راتب ترك و�صية بالتربع بجميع ثروته ل�صالح م�ست�شفى ويف الكوالي�س يف الفن مل يكن �أبد ًا و�صويل وال �إن�سان �سيء مع
�سرطان الأطفال البالغة حوايل  18مليون جنيه..
زمايله ..كان �أ�صي ًال نبي ًال مع الكل..
جميل راتب مل يرزقه اهلل ب�أطفال ولكنه يت�سبب يف ا�سعاد ماليني جميل راتب على امل�ستوى الثقافى كان يتحدث الفرن�سية والإجنليزية
الأطفال والأهايل..
والأملانية وقام بالتمثيل خارج م�صر..
جميل راتب كان ع�ضو فى نادي الزمالك وفى �آخر �أيامه كان
يتحرك على كر�سي متحرك ..كان دائم ًا يجمع ال�صغار العاملني يف
كافيرتيات النادي وي�س�ألهم على مرتبهم ويعطي لكل واحد مرتب
�شهرين وتالتة من فلو�سه..
جميل راتب تكفل مب�صاريف زواج بنت �أحد �سيدات النظافة يف
النادي ملا �س�ألها عاملة �إيه وقالتله �إنها بتجهز بنتها  ،ف�أعطاها 40
�ألف جنيه من غري �أن تطلب هي ذلك..

جميل راتب الرجل الذى مل يتغري باملال وال ال�شهرة وال اجلاه وال
الثقافة..
�سواق تاك�سي قلتله �أنا ما عندي�ش �أوالد فقايل� ..إحنا كلنا
جميل راتب مل ي�أت جلنازته �أحد ًا من املمثلني وال الفنانني لأنهم
�أوالدك...
كانوا فى مهرجان مهم اجلونة  ،و�إن كان هذا من ح�سن حظه ومن
دول تالتة �أثروا فيا �أوي وم�ش قادر �أن�ساهم  ،وبا�شكرهم من كل
كرم اهلل عليه � ،إن مافي�ش حد مي�شي يف جنازته �إال اللي زيه...
جميل راتب يقول :مرة بت�س�ألني مذيعة يف برنامج تليفزيوين عن قلبي !!...
ّ
ً
افتكرت �إين هاتكلم وداعا “جميل راتب“
�شخ�صيات �أحب �أ�شكرها �أثرت فى حياتي  ،هي
ْ
عن نا�س م�شهورة  ،قلتلها حابب �أوي �أ�شكر ثالثة :
جميل راتب الرجل الذي متتع بالأ�صالة والنبل وال�شرف وال�صدق
تعزمني على �إزازة كوكا كوال..

جميل راتب الرجل الأ�صيل رغم �أنه كان على كر�سي متحرك يف
ّ
َّ
�آخر �أيامه �إال �إنه مل يرد النا�س اللي كانت عاوزة تت�صور معاه  ،يف �سواق �أوتوبي�س �شافني يف الزمالك  ،وقف الأوتوبي�س ونزل ي�سلم والطيبة والإن�سانية..
الوقت اللي فيه الفنانني والعبي الكرة بي�صدون النا�س عنهم �إذا عليا..
�أيام كندية ت�س�أل اهلل الرحمة لروح الفنان الراحل وت�شكر كاتب هذه
عاملة نظافة يف مطار القاهرة مل جتد ما يعرب عن �إعجابها �إال �إنها الكلمات.
ر�أوا �إن ت�سريحة �شعرهم غري منا�سبة..

من هو عمر اخليام الذي يحتفل

مبولده؟

عمر اخليام �شاعر فار�سي وعامل يف ريا�ضيات وعلم الفلك
يحتفل غوغل يف الـ  18من مايو�/أيار من كل عام ،مبولد عمر اخليام ،الذي ترك �إرث ًا غني ًا يف عامل الفن
والعلوم الفلكية والريا�ضية .هذه ملحة عن حياته و�أهم �إجنازاته.
ولد غياث الدين �أبو الفتوح عمر بن �إبراهيم اخليام املعروف بعمر اخليام يف  18مايو�/أيار عام ،1048
وتويف عام  1131عن عمر ناهز  83عام ًا .و ُلقبت عائلته با�سم اخل ّيام ،ن�سبة �إىل عمل والده الذي عمل
يف جتارة اخليام.
وينحدر اخليام من مقاطعة خرا�سان التي كانت �ضمن حدود بالد فار�س الكربى يف ذلك الوقت ،لذا
ُعرف عنه �أنه عا ٌمل فار�سي.
وهو معروف يف العامل من خالل �أبحاثه العلمية ونظريات اجلرب التي تو�صل �إليها ،ورباعياته التي
تُرجمت من الفار�سية �إىل معظم لغات العامل.
اخلبز» و»�أنت» و»الزهرة التي انفجرت مرة واحدة �إىل الأبد « .وكانت كل رباعية من رباعياته ت�شكل
ومل يكن اخليام �شاعر ًا فح�سب ،بل كان عامل ًا يف الريا�ضيات وعلم الفلك واللغة والفقه والتاريخ.
ق�صيدة كاملة بحد ذاتها بح�سب ما كتب فيتزجريالد يف كتابه.
التقومي الفار�سي
يرجع للخ ّيام الف�ضل يف التقومي الفار�سي الذي كان ُي�سمى جليلي ،وتو�صل �إليه عام  1074بعملية ح�سابية ومن خالل ترجمة فيتزجريالد و�آخرين لرباعياته ،مل يجد �أحد �أي �إجابة عن �سبب ا�ضطراب هذا
الرجل العبقري يف طرح �أ�سئلة عن الطبيعة والواقع والأبدية وعدم الثبات �أو اليقني يف احلياة ،وعالقة
«�أدق من التقومي الغريغوري» بح�سب امل�ؤرخ جورج �سارطون.
و�سمح له قربه من طبقة احلكام يف ني�سابور (مدينة يف مقاطعة خرا�سان ،قرب م�شهد يف �إيران) الإن�سان باهلل.
بالتمتع بامتيازات مالية من ال�سلطان وحياة مرفهة ،مما جعله يتفرغ لإجراء بحوثه العلمية ودرا�ساته و�أثارت كتاباته عن ال�شك بوجود العناية الإلهية والآخرة ،اتهامات له بالإحلاد� .إال �أن �سبب حريته يف
احلياة والعامل احل�سي املادي بقي جمهو ًال.
وتنقالته بني �أكرب مراكز العلم ،لتبادل التجارب والأفكار مع العلماء.
وهو الذي اخرتع طريقة ح�ساب املثلثات ومعادالت جربية من الدرجة الثالثة بوا�سطة قطع املخروط ،رباعيات اخليام
وا�ستخدم كلمة ( )Xayللداللة على املجهول ،وتعني �شيء ،و�أ�صبحت  Xالحق ًا رمز ًا عاملي ًا للداللة على كانت رباعيات اخليام عبارة عن مقطوعة �شعرية بالفار�سية ،مكونة من �أربعة �أبيات ،كان يتغنى بها يف
املجهول يف جمال الريا�ضيات.
�أوقات فراغه ،ويقال �إنها ُن�شرت من قبل كل من �سمعها من �أ�صدقائه ورمبا ُن�سب �إليه ما مل يقله �أو رمبا
احلج يف مكة
معان �أخرى.
تُرجمت املعاين من وجهات نظر خمتلفة �أو �أ�ضيف �إليها ٍ
كانت �سنواته يف �أ�صفهان مثمرة للغاية ،عندما كان ال�سلطان يدعمه باملال .ولكن بعد وفاته ،انقلبت
ورجح بع�ض امل�ؤرخين�أن الرباعيات لي�ست جميعها للخيام ،نظر ًا لأنها «تدعو �إىل اللهو واغتنام فر�ص
ّ
�أرملة ال�سلطان عليه ،وتوقف الدعم عنه.
احلياة الفانية» ،و�أن «اخليام مل يكن �سوى عامل ًا جلي ًال يتمتع ب�أخالق �سامية».
وبعد ذلك بفرتة ق�صرية ،ذهب اخليام �إىل احلج يف مكة .ثم عاد ثانية �إىل ني�سابور ليعمل يف املحكمة .و�أثبت امل�ست�شرق الرو�سي زوكوف�سكي �أن  82رباعية لي�ست للخيام ،و�إنه مل يبقَ �إال القليل الذي مل ُيعرف
له �صاحب.
كتاب من الغرب مثل الكاتب الأمريكي �إدوارد فيتزجريالد ،الذي �أ ّلف كتاب اخليام.
ت�أثر برباعياته ٌ
ومل ُ
يخل الكتاب من العبارات ال�شهرية التي لونت الأفكار الأوروبية مثل�« ،إبريق من النبيذ» و»رغيف
امل�صدر  :عربي نيوز
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عمدة بلدة فرن�سية يقرتح توزيع «الفياغرا» درا�سة تك�شف خطرا جديدا غري
على ال�سكان ب�سبب قلة �أعداد الطالب
متوقع لـلـ�سجـائـر الإلـكرتونية
يف خطوة غري م�ألوفة ،اقرتح عمدة بلدة فرن�سية طريقة مثرية للجدل بغر�ض ت�شجيع الأزواج على �إجناب
الأطفال ،يف حماولة منه لإنقاذ مدر�سة البلدة من الإغالق ،ب�سبب قلة �أعداد الطالب.
و�أ�صدر عمدة بلدة "مونتريو" يف �شمال فرن�سا ،جون ديبوزي ،قرارا بتوزيع حبات "الفياغرا" ال�صغرية
الزرقاء على الأزواج بني  18و 40عاما.
وقال العمدة جون ديبوزي" :الأولوية بالن�سبة يل هي (�إعادة الرغبة) �إىل �سكان (مونتريو) الذين ترتاوح
�أعمارهم بني  18و 40عاما يف �إجناب الأطفال".
و�أفادت �صحيفة "لوباريزيان" الفرن�سية ب�أن العمدة مل ينظر يف اخلدمات اللوج�ستية� ،إال �أنه �صرح ب�أنه
�إذا طلبت منه �صناديق من احلبيبات الزرقاء �سينظر يف املو�ضوع ،م�شددا على �أن الهدف هو �إنقاذ
املدر�سة.
وتابع عمدة بلدة "مونتريو" قائال" :مدر�سة تغلق �أي بلدة متوت".
جتدر الإ�شارة �إىل �أن العمدة اجتمع ،يوم الثالثاء ،بعدد من امل�س�ؤولني لتحديد م�صري املدر�سة ،وتقدم
باقرتاح �آخر �أكرث جدية ،وهو فتح منطقة موازية لل�سكن ،ال�ستدعاء وت�شجيع �سكان جدد على القدوم �إىل
البلدة وبالتايل زيادة عدد التالميذ.
امل�صدر� :صحيفة "لوباريزيان" الفرن�سية

وجدت درا�سة جديدة �أن ال�سجائر الإلكرتونية ميكن �أن ت�ضعف قدرة اجل�سم على حماربة فريو�س
الإنفلونزا.
وفح�صت الدرا�سة التي �أجراها باحثون من جامعة كارولينا ال�شمالية ،بيانات  47متطوعا من الأ�صحاء
ممن يدخنون ال�سجائر الإلكرتونية و�آخرون غري مدخنني.
وخالل الدرا�سة ،حقن الباحثون امل�شاركني بنف�س الن�سخة ال�ضعيفة من فريو�س الإنفلونزا ،وراقبوهم
لقيا�س اال�ستجابة املناعية الفطرية لفريو�سات الإنفلونزا.
وكما هو متوقع ،كانت الأجهزة املناعية للمدخنني �أ�سو�أ يف التغلب على املر�ض ،حيث انخف�ضت ا�ستجابة
جهاز املناعة لديهم والتي تعمل كم�ضاد للفريو�س ،ما زاد من انت�شاره يف �أج�سادهم ،مقارنة مع غري
املدخنني الذين قامت مناعتهم مبهاجمة الفريو�س.
وبذلك يفرت�ض الباحثون �أن هذا النوع من التدخني ميكن �أن يثبط ا�ستجابة اجل�سم على املدى الطويل
لفريو�س الإنفلونزا.
وقالت امل�ؤلفة الرئي�سية للدرا�سة ،ميغان ريبويل" :على الرغم من �أن درا�ستنا ركزت على الإنفلونزا
فقط� ،إال �أن نتائجها ميكن �أن تنطبق �أي�ضا على �أنواع �أخرى من العدوى التنف�سية التي حتدث طوال
العام".
و�أ�ضافت �أن اخلطر املتزايد للإ�صابة بالعدوى يجب �أن ُينظر �إليه على �أنه رادع ال�ستخدام ال�سجائر
الإلكرتونية خا�صة بالن�سبة لأولئك الذين ما زال لديهم نظام مناعي متطور.
امل�صدر :مريور

اتبع هذه اخلطوات لكي ت�صبح رجل �أعمال ناجح
�أخبار الآن | دبي • الإمارات العربية املتحدة • لوت�س �أن ي�ؤدي �إىل �أداء �أف�ضل للأ�شخا�ص يف العمل ،وكذلك زيادة فر�ص
االلتحاق بالوظائف ،كما �أنه يعزز القدرات الإبداعية.
الزغبي
من �أكرث الأ�سئلة التي تخطر على بال ال�شباب ،ما �سر النجاح الذي • االن�شغال الدائم:
يحققه رجال الأعمال يف عامل البزن�س املعروف دائما بـ " املغامرة" الك�سل �صفة بعيدة كل البعد عن الأ�شخا�ص الناجحني ،بل �إنه العدو
واملخاطرة"؟
الأول لهم .لذا هم يبحثون دائم ًا على ما ي�شغلهم.
مما ال �شك فيه �أن الإبداع واملثابرة ،وبالطبع القليل من احلظ هي
�أ�سباب تف�سر جناح رجال الأعمال يف كل زمان ومكان ،لكن �أكرث
رجال الأعمال جناحا وثراء ي�شرتكون يف جمموعة من العادات وفق ًا يدرك رجال الأعمال الناجحون �أن رف�ضهم لأي �شيء �سلبي �أو
للعمل الإ�ضايف �أو الأن�شطة التي تهدر الوقت ،يزيد من قدرتهم على
ملا ن�شرته جملة "بزن�س ان�سايدر" :
الرتكيز يف زيادة م�ستوى �إنتاجيتهم.
الت�أمل:
الت�أمل هو �أكرب م�ساهم يف �أي جناح ،فالعناية باجل�سد والعقل عن و�إذا ما قال ه�ؤالء الأ�شخا�ص "نعم" لكل �شخ�ص وعلى كل �شيء،
طريق اال�سرتخاء وممار�سة التمارين الريا�ضية ،وكذلك تناول الأكل �سيتعر�ض ذهنهم للت�شوي�ش ولن ينجزوا املهام املطلوبة منهم.
• يعرفون الوقت املنا�سب لقول "ال":

ال�صحي و�أخذ �أق�ساط كافية من النوم ،كلها و�سائل تزيد من فر�ص • ال ي�شاهدون التلفاز:
النجاح يف عامل البزن�س.
وفقا ملا قاله "توما�س كوريل" م�ؤلف رواية "عادات الأغنياء :عادات

من املخطط تنفيذها م�سبقا حتى يت�سنى لهم حتديد الأولويات يف
اليوم التايل.
• يحددون �أهدافهم:
يقوم الأ�شخا�ص الناجحون بتحديد الأهداف التي ي�سعون لتحقيقها
كي يكونوا على ا�ستعداد دائم ملواجهة �أي حتديات تكون يف
انتظارهم.

النجاح اليومية للأثرياء" ،ي�شاهد  %67من الأ�شخا�ص الأثرياء • يح�سنون �إدارة �أموالهم:
• اال�ستيقاظ مبكرا:
الأ�شخا�ص الذين ي�ستيقظون من النوم باكرا ،يكون لديهم قدرة على التلفاز ملدة �ساعة واحدة �أو �أقل يوميا .ووجد كوريل �أي�ضا �أن  %6حقق الأثرياء ثرواتهم بف�ضل قدرتهم على �إدارة �أموالهم جيدا.
بدء يومهم قبل اجلميع وممار�سة التمارين الريا�ضية و�إيجاد وقت فقط منهم ي�شاهدون الربامج الواقعية حيث يهتمون بالقراءة ويعني هذا �أنهم ي�ستثمرون �أموالهم بطريقة حكيمة وال ميلون من
�أكرث.
�شخ�صي لهم ،وه�ؤالء الأ�شخا�ص هم �أكرث �سعادة ون�شاط.
البحث الدائم عن فر�ص جديدة ،كما يحتفظون ب�أجزاء من �أموالهم
حلاالت الطوارئ.
• يخططون ويعدون القوائم:
• العمل يف �شبكات:
وجدت �إحدى الدرا�سات البحثية �أن العمل يف �شبكات من املمكن من املعروف �أن الأ�شخا�ص الناجحون يكتبون قوائم بالأ�شياء التي

امل�صدر  :االن
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عادات ميكن اتباعها لل�سيطرة على �شراهة الطعام
و�إنقا�ص الوزن!

تعترب ال�شراهة يف الأكل من �أكرث العوامل امل�سببة لزيادة الوزن ،وذلك و�سكري احلمل ،االكتئاب وبع�ض اال�ضطرابات النف�سية ،انخفا�ض
لأن ال�شراهة تعطي ال�شخ�ص ال�شعور باجلوع الدائم وتناول الطعام م�ستوى ال�سكر بالدم ،وال�شره املر�ضي .يف�ضل يف هذه احلاالت
مراجعة الطبيب املخت�ص.
من غري وعي ومن دون توقف مما ي�ؤدي �إىل زيادة يف الوزن.
هناك عدة �أ�سباب ت�ؤدي �إىل ال�شهية املفتوحة ،لنتعرف عليها  -تناول الوجبات وم�شاهدة التلفاز:
يف هذا املقال:
اثبتت عدة درا�سات �أن تناول الطعام �أثناء م�شاهدة التلفاز يزيد
من خطر الإ�صابة بال�سمنة ،وذلك لأن الأ�شخا�ص ال مي�ضغون
 عدم تناول وجبة الإفطار:العديد من الأ�شخا�ص يظنون �أن عدم تناول وجبة الإفطار هو احلل الطعام ب�شكل جيد ويتناولون الطعام دون وعي �-أثناء م�شاهدة
لإنقا�ص الوزن! ،ولكن على عك�س ذلك ف�إن ج�سم الإن�سان يعتمد على التلفاز -مما ي�ؤدي �إىل ال�شعور باجلوع امل�ستمر وزيادة يف الوزن.
وجبة الإفطار ب�أنها الوجبة الأ�سا�سية يف اليوم والتي ت�ساعد على بع�ض العادات التي ميكن اتباعها للتحكم بال�شهية و�إنقا�ص
تعديل م�ستويات ال�سكر بالدم وحتفز على حرق الدهون.
الوزن:

 عدم �شرب املاء:�شرب املاء ب�شكل يومي مبعدل � 8-6أكواب باليوم الواحد �ضروري
لتن�شيط اجل�سم و�إعطائه احليوية الالزمة وتخلي�صه من ال�سموم،
كما �أنه ي�ساعد على �إنقا�ص الوزن واحلفاظ على ب�شرة ن�ضرة.
 نوع التغذية املتبعة:على الأ�شخا�ص تناول الأطعمة ال�سليمة التي متد اجل�سم
بالفيتامينات واملعادن والألياف مثل اخل�ضار والفاكهة التي تعطي
اجل�سم احتياجاته منهم كما تعطيه الن�شاط وال�شعور بال�شبع.
 عدم النوم ب�شكل كاف:ج�سم الإن�سان �إن مل ي�أخذ ق�سط كاف من النوم ي�ؤدي ذلك �إىل
حتفيز ال�شعور باجلوع والرغبة بتناول الطعام ،املدة الطبيعية
حل�صول اجل�سم على كفايته من النوم من � 8-6ساعات.
 �أ�سباب مر�ضية:هناك عدة �أ�سباب مر�ضية ت�ؤدي �إىل زيادة ال�شراهة ،مثل زيادة
هرمون الغدة الدرقية� ،أمرا�ض ال�سكري من النوع الأول والثاين

يقول �أ�سامة غريب:

ريتا �صموئيل
ماج�ستري يف التغذية واملعاجلة الغذائية

• م�شاهدة التلفاز:

عدم م�شاهدة التلفاز �أو ت�صفح الأنرتنت �أثناء تناول الطعام فذلك
• التغذية ال�صحية:
تناول  3وجبات �أ�سا�سية باليوم الواحد ،تناول طبق يحتوي على  3ي�ؤدي �إىل تناول كميات كبرية من الطعام من دون وعي وح�سبان.
�أنواع من اخل�ضروات ،تناول الفاكهة ،احلبوب الكاملة كال�شوفان ،تتنوع الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل ال�شراهة وزيادة الوزن ،وبهذا املقال
و�إ�ضافة املك�سرات على الطعام مثل اجلوز واللوز.
ناق�شنا بعد الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل زيادة الوزن وال�سمنة كما
تناق�شنا يف بع�ض احللول التي ميكن اتباعها لتفادي �شراهة الطعام
• حجم ال�صحون:
تناول الطعام ب�صحن �صغري وفيه كمية كبرية من الطعام يعطى وبالتايل �إنقا�ص الوزن.
انطباع بال�شعور بال�شبع بعد الأنتهاء من تناول الطعام.
ال نن�سى �أن على كل �شخ�ص الرجوع �إىل طبيبه و�أخ�صائي التغذية
ملعرفة حالته ال�صحية وما ينا�سبه من �أطعمة وعادات �صحية ميكنه
• الوجبات ال�سريعة!:
تناول الطعام يف املنزل � 5أيام يف الأ�سبوع ي�ساعد على تقليل كمية اتباعها للح�صول على �صحة متكاملة ،ج�سم ن�شيط ،وزن �صحي.
الأكل مقارنة بتناول الوجبات ال�سريعة ب�شكل �شبه يومي.
ريتا �صموئيل
• امل�شروبات ال�سكرية:
ماج�ستري يف التغذية واملعاجلة الغذائية
�شرب املاء وع�صري الفاكهة الطبيعية بدل من امل�شروبات ال�سكرية
Facebook: r.s_nutritionista
وال�صودا ي�ساعد على �إنقا�ص الوزن ،وهناك درا�سة اثبتت �أن مبجرد
Instagram: r.s_nutritionista
اتباع هذه الطريقة ت�ساعد على خ�سارة  kg 1بال�شهر.
Rita.n.samuel@hotmail.com

الإ�سكايف مدر�س ًا..

كنت يف زيارة �إىل لندن ذات يوم عندما انك�سر كعب حذائي وانف�صل
عن بقية احلذاء بينما كنت �أ�سري بال�شارع ،ف�أخذين �أحد �أ�صدقائي
�إىل دكان �صغري يعمل به �إ�سكايف �شديد الهمة والن�شاط ...تعرفت
على ال�شاب وكان �أ�سمه "باتريك" ووجدته مغرم ًا بالكويت ويتمنى
زيارتها .تبادلت معه الدعابة والنكات حتى خرجت من عنده ونحن
تقريب ًا �صديقان .واحلقيقة �أن باتريك الإ�سكايف الإجنليزي قد
�أعاد الكعب �إىل احلذاء مبهارة يح�سد عليها.
متر ال�سنوات و�ألتقي بالإ�سكايف العظيم مرة �أخرى يف مكان مل
�أت�صور �أبد ًا �أن �ألقاه به .كنت ب�صحبة �صديق يف �إحدى املدار�س
الأجنبية بالكويت حيث يدر�س �أبنا�ؤه عندما ملحنا بفناء املدر�سة
مدر�س ًا يقف يف ركن يدخن الغليون يف لذة وا�ستمتاع� .شعرنا
با�ستنكار �شديد �أن يقوم �أحد املدر�سني بالتدخني داخل املدر�سة
و�سط التالميذ فتوجهنا نحوه ننوي تعنيفه وتوبيخه على �سلوكه
املعيب .عندما اقرتبنا منه اكت�شفت لده�شتي ال�شديدة �أن هذا
الرجل هو نف�سه باتريك اللندين الذي �أ�صلح حذائي ذات يوم.
دنوت منه و�سلمت عليه فلم يتذكرين  ،لكنني حدثته عن �شعوري
باالمتنان نحوه عندما �أتقن عمله و�أ�صلح حذائي مبنتهى االقتدار.
تذكرين واحت�ضنني ب�سعادة و�ضحكنا كثري ًا وهو يحكي يل عن �أمنيته
التي حتققت بزيارة الكويت و�أي�ض ًا اال�ستقرار والعمل بها .اجلميل

�أنه مل يتن�صل من ما�ضيه ومل ينكر �أنه باتريك الإ�سكايف العامل
بالدكان ب�شارع "موزيل".لكنه �أكد يل �أن امل�سئولني باملدر�سة هم
الذين التقطوه �أثناء قدومه لل�سياحة و�أحلوا عليه حتى �أقنعوه ب�أن
يعمل مدر�س ًا بالكويت .فلما ا�ستنكر الأمر و�شرح لهم �أنه مل يح�صل
على ق�سط كاف من التعليم ببلده كما مل يتلق تدريب ًا على التدري�س
�أقنعوه ب�أن التدري�س بالبالد العربية ال يحتاج �إىل �شيء من هذا!!
و�أنه يكفيه فقط �أن لغته الأم هي اللغة الإجنليزية حتى لو كان يعمل
بت�صليح الأحذية .وزاد باتريك يف �شرحه فقال �أنه بد�أ العملية وهو
متوج�س وموقن من الف�شل.غري �أن الإدارة �شجعته ،بالإ�ضافة �إىل
�أن �أولياء الأمور �أنف�سهم قد �أبدوا ر�ضا و�سعادة ب�أدائه و�صاروا
يتوددون �إليه حتى �صدق هو نف�سه �أنه مدر�س جيد!ومل ين�س باتريك
�أن ي�ؤكد �أن مثل هذه املدار�س يف الكويت ودول اخلليج متتلئ
بزمالئه الإ�سكافية وغريهم من �سائقي التاك�سي والبوابني الذين
اكت�شفوا �أن مدار�س علية القوم العربي تطلب مدر�سني من بينهم
فتنادوا وجلب كل منهم �أ�صدقاءه و�أقاربه وانت�شروا مبدار�سنا!

التدخني يف املدر�سة حتى وجد الناظر يدخن وكذا بقية املدر�سني
فلم ير داعي ًا لأن يكون امللتزم الوحيد.

مل ين�س باتريك �أن يثني على بالدنا اجلميلة الطيبة ال�سخية
التي تنظر �إىل كل �أوربي �أ�شقر �أنه خبري دويل ال جتوز م�ساءلته
�أو تقييمه...لكن يجوز فقط التودد �إليه وطلب ر�ضاه وحماول
احل�صول على �شهادة منه ب�أن هذا البلد جيد وي�سري على الطريق
ال�صحيح! ويا حبذا لو كتب �شهادته هذه يف وثيقة حتى ميكن
كذلك �أخربين باتريك ب�أنه �أح�ضر زوجته التي عملت معه بع�ض
ن�شرها بال�صحف وتعليقها على اجلدران!
الوقت باملدر�سة غري �أنها را�سلت مدار�س �أخرى ببع�ض البالد
العربية وح�صلت على عقد عمل ب�إحدى املدار�س الدولية يف دولة �س�ألته يف ذهول� " :شهادة جدارة يطلبونها من �إ�سكايف بعد �أن
خليجية براتب �أ�سطوري .مل يفتني �أن �أعلق على تدخينه البايب عملوا منه مدر�س ًا لأبنائهم؟!"
و�سط الأطفال ف�أجاب يف خجل ب�أنه كان يف البداية ميتنع عن
�أجاب " :هذه هي بالدكم يا �صديقي"

منوعات
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الكلمات املتقاطعة

خبرية دولية :خطر اندالع حرب نووية يف
�أعلى م�ستوياته منذ احلرب العاملية الثانية

العنا�صر التي �أ�شرت �إليها بات �أكرب من �أي وقت م�ضى
�أخبار الآن | جنيف � -سوي�سرا (رويرتز)
قالت خبرية �أمنية كبرية بالأمم املتحدة يوم الثالثاء �إن منذ احلرب العاملية الثانية .
اخلطر من ا�ستخدام الأ�سلحة النووية بات الآن يف �أعلى والقت معاهدة احلظر النووي التي تعرف ر�سميا با�سم
م�ستوياته منذ احلرب العاملية الثانية وا�صفة ذلك بامل�س�ألة معاهدة حظر انت�شار الأ�سلحة النووية ت�أييدا من احلملة
العاجلة التي يتعني على املجتمع الدويل التعامل معها على الدولية لإلغاء الأ�سلحة النووية التي فازت بجائزة نوبل
لل�سالم عام .2017
نحو �أكرث جدية.
وقالت ريناتا دوان مديرة معهد الأمم املتحدة لبحوث و�صدق على املعاهدة حتى الآن  23دولة من الدول املوقعة
نزع ال�سالح �إن كل الدول التي متلك �أ�سلحة نووية لديها عليها .وحتتاج �إىل ت�صديق  50دولة كي تدخل حيز
حاليا برامج للتحديث النووي و�إن امل�شهد اخلا�ص بالرقابة التنفيذ .ومن الدول التي وقعت و�صدقت عليها جنوب
على الأ�سلحة ي�شهد تغريا لعدة �أ�سباب منها التناف�س �أفريقيا والنم�سا وتايالند وفيتنام واملك�سيك .والقت
املعاهدة معار�ضة قوية من الواليات املتحدة ورو�سيا ودول
اال�سرتاتيجي بني ال�صني والواليات املتحدة.
وقالت لل�صحفيني يف جنيف �إن الرتتيبات اخلا�صة �أخرى لديها �أ�سلحة نووية.

بالرقابة على الأ�سلحة التقليدية تتال�شى �أي�ضا نتيجة و�صدقت كوبا على املعاهدة يف � 2018أي بعد  56عاما
ظهور �أ�ساليب جديدة للقتال مع تزايد انت�شار اجلماعات من �أزمة ال�صواريخ الكوبية التي ا�ستمرت  13يوما �إبان
امل�سلحة والو�سائل التكنولوجية اجلديدة التي طم�ست احلرب الباردة بني مو�سكو ووا�شنطن وو�صفت ب�أنها �أقرب
نقطة و�صل فيها العامل �إىل �شفا حرب نووية.
اخلط الفا�صل بني الهجوم والدفاع.

و�أ�ضافت �أنه مع تعرث حمادثات نزع ال�سالح على مدى
العقدين املا�ضيني وقعت  122دولة على معاهدة حلظر وقالت دوان �إنه يجب على املجتمع الدويل �أال يتجاهل خطر
ال�سالح النووي لأ�سباب تتعلق بالإحباط و�أخرى من منطلق الأ�سلحة النووية.
�إدراك املخاطر.
و�أ�ضافت كيف نفكر ب�ش�أن ذلك وكيف نت�صرف جتاه ذلك
وقالت �أعتقد �أنها دعوة حقيقية للإدراك ،وهذا �شيء اخلطر والتعامل مع ذلك اخلطر يعني بالن�سبة له �أهمية
مفقود يف التغطية الإعالمية للق�ضايا ،ب�أن خماطر اندالع كبرية وم�س�ألة ملحة مل يتم التعامل معها ب�شكل كامل يف
حرب نووية �أ�صبحت كبرية الآن على وجه اخل�صو�ص جمل�س الأمن (التابع للأمم املتحدة)
و�إن خطر ا�ستخدام الأ�سلحة النووية فيما يتعلق ببع�ض
امل�صدر  :اخبار االن
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�إعداد حممد احلاج عبداهلل
�أفقي :
عمودي :
 -1لقب �أحد ال�شعراء ال�صعاليك � /ضمري منف�صل
 -1حاكم عربي خليجي
� -2شاعر باك�ستاين م�شهور
� -2أحد �أئمة املذاهب الإ�سالمية الأربعة
 -3بحر  /كتاب  /ا�سم مو�صول (معكو�سة)
� -3أغلظ �أوتار العود  /ذكية وماهرة يف عملها
� -4سكني  /تيل�سكوب فلكي ف�ضائي تابع لـ (نا�سا)
 -4طروادة (مبعرثة)
 -5مت�شابهان  /للندبة  /بني اثنني
� -5صعب  /زمن قدمي و�سحيق  /من احليوانات
 -6نتجه ملكان �أو لر�أي دون �آخر � /أزيد ا�شتعال النار
� -6إحدى بنات الر�سول حممد (�ص)  /يخرج من �ضرع
� -7شخ�صية طريفة يف الأدب العربي � /صموئيل
الدابة املر�ضعة قبل احلليب
(مبعرثة)
 -8ا�سم علم مبعنى متوعد بالعقاب  /اال�سم الثاين مل�صلح  -7رق�صة برازيلية (معكو�سة)  /مهنة تتعلق بت�صليح
ال�سيارات
وراهب �أملاين عا�ش يف القرن ال�ساد�س ع�شر
 -9مادة ال�صقة ي�ستعملها ال�صيادون ل�صيد الع�صافري  -8 /مدينة يف مقاطعة �أونتاريو قرب تورنتو
 -9من �أطوار القمر  /عا�صمة �أوروبية
الأب (معكو�سة)
 -10من الأ�شهر امليالدية
 -10حر النار  /فقدان العقل
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احلل يف العدد القادم
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�سفري بريطانيا لدى ال�سودان يقيم
م�أدبة �إفطار وي� ّؤم امل�صلني �أمام منزله

من النادر �أن ت�شاهد �سفريا لدولة �أجنبية وهو ي�صلي يف ال�شارع �إمام ًا ،متبوعا
مبجموعة من �أبناء البلد .هذا ما قام به �سفري بريطانيا لدى ال�سودان ،حيث �أ ّم
امل�صلني �أمام منزله يف اخلرطوم ودعاهم ملائدة �إفطار ،بح�سب ال�سفارة.
قام �سفري اململكة املتحدة لدى ال�سودان ،عرفان �صديق" ،بدعوة املارة �إىل م�أدبة
�إفطار �أقامها �أمام منزله يف اخلرطوم" ،بح�سب ما ذكر احل�ساب الر�سمي على
تويرت ل�سفارة اململكة املتحدة يف اخلرطوم.
ون�شر ح�ساب ال�سفارة جمموعة �صور لل�سفري مع �ضيوفه من مواطني ال�سودان .ومن
بني ال�صور �أي�ضا ،تلك التي تظهر ال�سفري وهو ي�صلي مع �ضيوفه ك�إمام.
امل�صدر DW :
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�أربعة ع�شر مهنة قدمية انقر�ضت يف دم�شق ال�شام

الدومري

الطرابي�شي

حول قالب نحا�سي ثم يغطيها باجلوخ ويقوم بتثبيتها مبكب�س خا�ص،
�سامي مبي�ض
هناك عدة مهن دم�شقية بقيت م�ستمرة يف املجتمع من الناحية ثم ت�أتي بعد ذلك مرحلة الكي وهي املرحلة النهائية قبل تثبيت الزر
الفولكلورية فقط ،مثل احلكواتي ،واخرى قدمية جد ًا ولكنها م�ستمرة لي�صبح الطربو�ش جاهزً ا .ا�شهر من لعب هذا الدور الفنان الراحل
يف دم�شق ولو ب�شكل خمتلف مثل "اخلطابة" و"العر�ض حال جي ".فهد كعيكاتي ،ب�شخ�صية "�أبو فهمي" يف فيلم "خياط لل�سيدات".
�أما عن املهن التي غابت كلي ًا عن عاملنا فنذكر منها:
الداية� :أو القابلة ،تقوم بتوليد الن�ساء ،وتقطع احلبل ال�سري
ال�سقا :العامل امل�س�ؤول عن تنظيف ال�شوارع عند الفجر �أو وقت للمولود وت�ساعد على التقاط �أنفا�سه الأوىل .الداية كانت �صاحبة
املغيب ،واي�صال املياه اىل املخازن واجلوامع واملنازل ،يحمل على مكانة مهمة يف املجتمع ،وهي خمتلفة عن القابلة القانونية املوجودة
ظهره كي�س ًا م�صنوعة من جلد املاعز ميلأه باملاء قبل "�سقاية" اليوم ،لأنها مل تكن متعلمة وال ت�ستخدم �أي و�سيلة طبية حديثة
ال�شوارع واحلدائق .املهنة انقر�ضت مع بدء عمل �شركة مياه عني يف عملها .ا�شهر من لعب هذا الدور النجم الراحل نبيل خزام يف
م�سرحية "كا�سك يا وطن "،والفنانة هدى �شعراوي يف م�سل�سل
الفيجة مطلع عهد االنتداب ،وو�صول املاء اىل كل بيت.
املبي�ض :كانت مهنة معروفة يف زمن انت�شار الأوعية النحا�سية قبل "�أيام �شامية" و"باب احلارة".

"اخرتاع" الأملينيوم (�أو الأالمينو كما ي�سمونه �أهايل دم�شق) وكان
مبي�ض النحا�س يتجول يف الأحياء وينادي لت�أتيه الن�ساء بالأوعية
النحا�سية لكي يبي�ضها عن طريق م�سحوق ملحي خ�شن �أو حتى بع�ض
الرمال على �سطح الوعاء لتنظيفه بقطعة خي�ش ،قبل �أن ي�ضعها على
نار لتحمى حرارتها ويطليها بالق�صدير وهو ي�ؤدي حركة �صعبة،
مقاوما احلرارة .اخر
يلف جزعه يف االجتاهني ب�صورة متتالية،
ً
"مبي�ض" حقيقي �شاهدته كان منذ حوايل خم�سة ع�شر �سنة يف
منطقة ال�شعالن .ا�شهر من لعب دور املبي�ض الفنان هو زهري عرب
الكرمي يف م�سل�سل "الدغري" عام .1992

للنا�س ب�شكل فني ب�سيط ،يف املقاهي ،وكثري ًا ما يجرى حوار بني
�شخو�صه "كراكوز وعواظ" الورقية او اجللدية عرب حتريكها يف
الظل با�صابعه الع�شرة بخفة و�سرعة ويتكل ب�أ�صوات خمتلفة للتميز
بني ال�شخ�صيات ،حتى انه قادر على يعطي �أ�صوات عرا�ضة باكملها،
وميثل م�شاهد �صاخبة وحربية احيان ًا يف براعة نادرة.
الدومري :من يحمل النور اىل ال�شوارع واجلوامع ،ي�شعل الفواني�س
يف الأزقة واحلارات ،وهي كلمة قدمية تعني "الفواني�سي" باللغة
الرتكية ،احياها الفنان علي فرزات عرب �صحيفته ،وج�سدها الفنان
ح�سام حت�سني بك يف م�سل�سل "ليايل ال�صاحلية".

املخرز :يهودي يدور يف �شوارع دم�شق لت�صليح �أوعية وزبادي
"ال�صيني" املك�سورة ،عرب "اخلرز" عن طريق دمج قطعتني بخيط
الندابة� :سيدة يتم ا�ستئجارها من قبل عائلة املتويف ،كي تندب و�سل�سلة تثوب ،ت�شوه الوعاء ولكنها حتفظه من التلف.
عليه قبل وبعد خروج اجلنازة "بعيد من هون" كما يقول �أهايل
دم�شق" ب�صوت عايل ورنان .لعبت هذا الدور النجمة يارا �صربي اليهودي العتيق :بائع �ألب�سة ومفرو�شات قدمية ،يدور يف ال�شوارع
منادي ًا" ،يللي عنده تخوتة ،يللي عندو حلوفة ،يللي عندو حرامات".
يف اجلزء الأول من م�سل�سل "احل�صرم ال�شامي".
يقوم ب�شراء الألب�سة القدمية ،مقابل مبلغ من النقود� ،أو تبادلها
امللقن� :أحد �أهم ركائز امل�سرح �أيام زمان ،يجل�س على خ�شبة
بكا�س �أو �صحن �أو �أي �أداة مطبخية.
امل�سرح ،داخل الغرفة املخ�ص�صة له ،وا�سمها "الكبو�شية "،حام ًال
الن�ص بني يديه وناق ًال تركيزه بني املمثلني لتكريهم ب�أي حوار قد الدقاق :ت�صلح لعدة مهن ،منهم من يدق ال�صوف ،ولكن املنقر�ض
يفوتهم .الفنان الراحل رفيق �سبيعي بد�أ حياته ملقن ًا وكذلك الفنان منها هو دقاق اخليط على الأقم�شة وحتديد ًا اللحف �أو ال�صاية.
�أمين زيدان.
البيطار :من يركب ويثبت حدوة الأح�صنة ،وكان ماهر ًا يف دم�شق
امل�صوراتي اخلارجي :حام ًال كامرياته القدمية وعطائها من حتى منت�صف القرن الع�شرين ،حينما تراجع اعتماد النا�س على
القما�ش الأ�سود ،اعتاد على الطواف داخل ال�شوارع بهدف ت�صوير الأح�صنة مقابل ركب ال�سيارات احلديثة.
النا�س و�إعطائهم �صورهم مقابل مبلغ من املال ،وكان ي�سمى �شعبي ًا الطرابة :بائع الترُ اب املتواجد ح�صر ًا عند باب ال�سالم ،املزود
ب�ستوديو "بحب�ش".
الرئي�سي جلميع املعماريني يومها ،والذي كان ي�ضع الرتاب على

الطرابي�شي :املخت�ص ب�صناعة و�صيانة وكي الطرابي�ش ،وا�صالح
�أي ك�سرة او عوج قد ي�صيبه (حيث كانت اخلامات احيان ًا ت�ستورد
من النم�سا) .كانت مهنة معروفة وحمرتمة حتى مطلع ال�سبعينات
عندما بد�أت ترتاجع ب�سبب تخلي النا�س عن طرابي�شهم ،متا�شي ًا مع
احلداثة .كان «الطرابي�شي» يجهز هياكل الطرابي�ش من اخلو�ص
على ح�سب �أكرث املقا�سات امل�شرتكة لر�ؤو�س النا�س ،ثم يقوم بو�ضعها الكركوزاتي� :أو املخايل ،يتابع الأحداث التي تدور يف البلد لنقلها حمري ،ومن هنا جاء مثل" :رايح جاي مثل حمري الطرابة".

البيطار

امللقن

الندابة

امل�صور اخلارجي

الداية

الدقاق

نقد فني
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امل�سل�سالت ذات الطابع امل�شرتك يف ّ
املقدمة

«دقيقة �صمت» حديث ال�شارع
عامر ف�ؤاد عامر

ما الذي �أحرزته م�سل�سالت مو�سم 2019؟ �س�ؤال ال ب ّد من طرحه
�أ ّو ًال ،فبعد متابعة اجلمهور للعديد من م�سل�سالت ال ّدراما ال�سور ّية،
�أفرزت امل�شاهدة غ ّثها من �سمينها� ،إ ّذ يبقى لل�شارع دوره الفا�صل
يف متييز �أهم ّية تكامل عنا�صر العمل ،من دون �إهمال عن�صري
الت�شويق واملتعة يف املتابعة ،ناهيك عن الفائدة التي ي�ستقيها من
مقولة العمل ،وغريها من اجلوانب التي يراها املتلقي مفيد ًة له،
وال ب ّد هنا من الإ�شارة �إىل م�سل�سل "دقيقة �صمت" للمخرج �شوقي
املاجري ،والكاتب �سامر ر�ضوان ،الذي �شحن ال�شارع يف هذا املو�سم
بطاق ٍة من االنتظار ملعرفة ما الذي �سيحدث مع �أبطال العمل بني
يوم و�آخر ،فكان تكامل عنا�صر امل�سل�سل حال ًة ُي�شار �إليها بالتف ّوق
ٍ
ّ
حمب لهذا امل�سل�سل وكاره
على معظم الأعمال التي مت عر�ضها ،فبني ّ
له ،ا�ضطرب املوقف ،بل �أ�صبح الكثري من امل�شاهدين يبحثون عما
ي�ص ّرح به الكاتب ،والناطق با�سم �شركة الإنتاج ،و�أبطال العمل،
دل على �شيء ّ
وغريهم ،وهذا �إن ّ
فيدل على ثقل العمل وداللته.

خ�صو�ص ّية الإخراج
الإن�سان يف �سوريا وما حولها ب�صور ٍة عا ّمة .لكن
ّ
لعبت دور ًا �أ�سا�س ّي ًا ،فكانت بارزة يف "ترجمان الأ�شواق" بكوادر
ولقطات ُمده�شة ملدينة دم�شق ،التي انفرد بها املخرج حممد عبد
العزيز دون غريه ،وكذلك لـ"م�سافة �أمان" ،والتي تع ّد خ�صو�ص ّية
قريبة من الإن�سان ال�سوري يف حميم ّية اعتدناها من املخرج الليث
حجو� ،أ ّما فيما يتعلق ب�أداء املمثلني فالثالث ّية التي ق ّدمها عبا�س
النوري ،وغ�سان م�سعود ،وفايز قزق ،كانت ُمتقنة �إىل حدٍّ مر�ضي،
يف حني �أداء املمثلني ال�شباب يف الرتجمان كان عن�صر ًا مه ّم ًا زاد
من جمال ّية العمل� ،أ ّما "م�سافة �أمان" فوجدانيات ال�شخ�ص ّيات
التي �شحنت العمل ب�أداء الفت ل�سالفة معمار ،ونادين حت�سني بك،
وكاري�س ّ
ب�شار ،وعبد املنعم عمايري ،وغريهم ،كان �شحن ًا عاطف ّي ًا
يثري ال�شجن ،ولهذا امل�ستوى حم ّبوه ومتابعوه� ،أ ّما "عندما ت�شيخ
ن�ص تلفزيوين ،فقد لعب ممثلوه
الذئاب" وهو الرواية املح ّولة �إىل ّ
ما ا�ستطاعوا ،على الرغم من ثقل ال�شخ�ص ّيات يف الرواية ،وال ميكن
هنا �إال والإ�شادة برباعة �سلوم حداد يف التعاطي مع ال�شخ�ص ّية
لدرجة مذهلة.

جانب �آخر �إىل �أن م�سل�سالت "ترجمان الأ�شواق" و"م�سافة
ن�شري من ٍ
�أمان" ،و"عندما ت�شيخ الذئاب" حققت ح�ضورها القوي ،ف ُيح�سب
الن�ص �أو ًال كعن�صر ي�ش ّدنا للمتابعة ،كما �أنها �أعمال ذات بعد
لق ّوة ّ
ج�سدها املمثلني؛ فكانت قريبة �إىل حدٍّ ما من هموم و�أفق
وجداينّ ،

�أي�ض ًا كان مل�سل�سلي "الهيبة احل�صاد" و"خم�سة ون�ص" ،ح�ضورهما
القوي ،فالإنتاج ال�ضخم ،منحهما �إتقان ًا يف �صناعة ال�صورة ،و�إدارة
املمثل اجليد ،وت�صدير لغة فن ّية عال ّية يف الإخراج ،بالإ�ضافة
للإعالن القوي وال�شارات الغنائية الفاتنة ،واملو�سيقى الت�صوير ّية

عامر ف�ؤاد عامر

الالفتة ،وانتقاء جنوم حا�ضرة بق ّوة على م�ستوى الوطن العربي "
تيم ح�سن ،منى وا�صف� ،سريين عبد النور" ،و"ق�صي خويل ،نادين
جنيم ،معت�صم النهار" وغريها من العنا�صر التي جعلت للأعمال
وزنها بني باقي امل�سل�سالت.
مل توفق باقي الأعمال يف ح�ضورها ،كتلك التي �أ�شرنا �إليها �أعاله،
فمنها مل ُيتابع كما يجب ب�سبب �شرط ّية العر�ض ،فم�سل�سل "ورد
�أ�سود" ذي الطابع ال�سوري اجلزائري ،كان مزيج ًا جديد ًا ،بق�صة
حمبوكة بقوة "جورج عربجي" ،و�إخراج مهم "�سمري ح�سني" لكن
يعطه انت�شاره يف
العر�ض احل�صري على قناة ال�شروق اجلزائر ّية مل ِ
ال�شارع ال�سوري ،كذلك "العا�شق �صراع اجلواري" الذي مت ّيز فيه
الفنان غ�سان م�سعود ب�أداء �شخ�صية احلالج ،ومن املتوقع �صداه
بعد رم�ضان ،لأ�سباب متعددة منها عدم عر�ضه على �شا�شة حمل ّية.
أهم الأعمال التي حققت متيز ًا يف ح�ضورها هذا املو�سم،
كانت تلك � ّ
بعد موازنة الن�ص ،والإخراج ،واملمثل ،كعنا�صر �أ�سا�س ّية يف �إجناح
العمل ال ّدرامي التلفزيوين وجذب ال�شارع ،والتي مل تنطبق على باقي
امل�سل�سالت ذات ال�صبغة البيئ ّية وم�سل�سالت الكوميديا وغريها،
وب�صورة عا ّمة ميكن القول ب�أن املو�سم كان �أف�ضل من �سابقه ،على
الرغم من �أن الأعمال ذات الإنتاج امل�شرتك غطت ب�صداها على
�أعمال الإنتاج املح ّلي.
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�أومــن
"الإميان هو �أ�سا�س الف�ضائل و�سند العزائم يف ال�شدائد
ونور الأمل يف ال�صدور وعماد الر�ضى و�سكن النفو�س �إذا
�أوح�شتها احلياة وعزاء القلوب �إذا نزلت بها امل�صائب" .
مقولة يف الوعظ الديني
مل �أجد افتتاحية لهذا الق�سم من الكتاب خري ًا من �أغنية م�شهورة
لفريوز� ،أطربت �أ�سماعي �صباح ًا عند اال�ستعداد لالنطالق �إىل
العمل:
�أوم�����ن �أن خ��ل��ف احل���ب���ات ال���وادع���ات ت�������زه�������و ج����ن����ات
�أوم���ن �أن خلف الليل ال��ع��ات��ي الأم���واج ي����ع����ـ����ل����و �����س����ـ����راج
�أوم����ن �أن ال��ق��ل��ب امل��ل��ق��ى يف الأح����زان ي����ل����ق����ى احل����ن����ـ����ان
كلي �إميان – �إميان ـ ـ �إميان
�أوم���ن �أن خلف ال��ري��ح ال��ه��وج��اء �شفاه ت����ت����ل����و ال���������ص��ل�اة
�أوم������ن �أن يف ���ص��م��ت ال���ك���ون املقفل م������ن ي�������ص���غ���ي يل
�إين �إذ ترنو عيناي لل�سماء ،ت�صفوا الأ���ض��واء ،تعلو الأحل��ان
كلي �إميان – �إميان ـ ـ �إميان
من هو اهلل؟ �أين هو؟ ومل ال نراه؟ هل هو �صبي �أم فتاة؟ هل هو
لطيف؟ كيف نعرفه؟ �أ�سئلة كثرية فاج�أتني بها لأول مرة ابنتي ذات
اخلم�سة �أعوام ونحن يف طريقنا �إىل احل�ضانة .من عادتي �أن ال
�أرجتل ،لذلك وعدتها �أن �أجيبها يف امل�ساء ل�ضيق الوقت ،علي �أن
�أجد الطريقة املثلى لل�شرح الطويل.
ا�ستقبلها مني مدير و�صاحب احل�ضانة اللطيف با�سما� .أثناء
الطريق �إىل عملي م�شي ًا ،ا�سرتجعت يف ذهني ق�صة هذا املدير
(�أنام) التي حكاها يل يف �أحد الأيام .هاجر (�أنام) �إىل مونرتيال

قبل �سنني عديدة حام ًال معه جراح ًا عميقة من املا�ضي .ن�ش�أ يف
كازاخ�ستان من �أبوين م�سلمني .الأب رجل متع�صب جد ًا ،فظ،
غليظ القلب و�سليط الل�سان ،والأم امر�أة جاهلة ال حول لها وال
قوة .كان �أبوه ي�ؤمن بالقوة فح�سب :الل�سان والع�ضالت وال�سالح.
كان يعنفه و�إخوته ب�شدة ،ينهرهم �إىل ال�صالة نهر ًا .ذكر يل �أن
والده �أدمى قدميه من ال�ضرب بالع�صا مرة وهو يف الثامنة من
عمره عندما كذب بخ�صو�ص الو�ضوء ثم ف�سد عليه �أحد �أخوته.
ويف مرحلة البلوغ ،كان مهتم ًا جد ًا باكت�شاف �صنف الن�ساء مثل
�أي �شاب �آخر ،غري �أن �أباه توعد له باللعنة وبجهنم كلما تابع نظره
�شابة حلوة .وعلى �صعيد �آخر كان �أبوه يف بيئة وحميط يعتربون
�أنف�سهم ب�أنهم "جماهدون" ،و�أن ر�سالتهم يف احلياة هي حماربة
الرو�س والكفرة ،و�أن �أرواح ه�ؤالء الأخريين يجب �أن حت�صد تقدمة
هلل وو�سيلة تقرب �إليه ،وكانوا يتفاخرون بتفا�صيل" اجلهاد" الذي
يقومون به على نطاق جمتمعاتهم ال�صغرية .يف هذا اجلو ،هرمت
�أم (�أنام) ب�سرعة ب�سبب ق�سوة احلياة و زوجها الذي يكربها بع�شرة
�أعوام ،و مل تعد تكفي احتياجاته ،و باعتبار �أن ال�شرع ي�سمح للرجل
ب�أربع ن�ساء ،فقد اختار الأب �شابة من �صديقات ابنته الكربى .ومع
�أن �أنام ي�ؤمن ب�أن كل نف�س متوت حني ي�أتي �أجلها ،لكنه يحمل �أباه
م�س�ؤولية موت �أمه من احل�سرة ،فقد كانت زوجة مطيعة� ،أحبت
زوجها ب�صدق وبعد ع�شرة و�إخال�ص ال�سنني الطوال� ،آملها �أن ت�صبح
مهجورة بالكامل و�أن ترى من اعتربته " ربان ال�سفينة" وقائد
الأ�سرة يلهث لري�ضي �شابة �صغرية� .سمع (�أنام) بالهجرة �إىل كندا
بعد وفاة �أمه مبا�شرة ف�شد الرحال على احلال ،ويف البلد اجلديد
تعرف على �صبية م�سيحية لطيفة من �أ�صل كازاخ�ستاين �أي�ض ًا،
ن�ش�أت يف �أ�سرة �أثمر عليها �إميانها بالربكة وال�سالم وال�سرور.

بقلم :هدى البني
�صدم �أنام ب�شدة عندما تعرف على والدها وانبهر ب�سماحته وعطفه
على �أ�سرته و�أدبه مع زوجته .وكان هذا الأب داعية م�سيحي ًا م�ؤمنا
وخمل�ص ًا " هذه بركة الرب يا بني ،الرب الرحيم الذي �أنعم علينا
باحلياة وال�صحة والأ�سرة ،وهذه بركة ي�سوع يف قلوبنا ،ر�سول املحبة
وال�سالم"� .أم�ضى �أنام ليا ًال عديدة باكي ًا قهره .ثم تن�صر و�أح�س
بال�سالم لأول مرة يف حياته ،ثم تزوج �صديقته �سناء ،وافتتحا �سوي ًا
ح�ضانة �أطفال يعلمان فيها احلب والود والت�سامح.
يتبع يف العدد القادم...

احل�صار التقني
عرب التاريخ وحتى القرن التا�سع ع�شر �سمعنا وقر�أنا عن ح�صار بخطورة الأمر بل ورمبا لإرادة احلكومات اال�ستبدادية بها وموافقة
القالع واملدن بعد زحف جي�ش ما لقتال جي�ش �أخر وكان هدف ذلك م�صاحلها لذلك احل�صار.
احل�صار منع و�صول �أي نوع من الغذاء �أوالر�سائل �أوالأ�سلحة وعمل
ت�سارع التطور التقني وظهرت الربجميات و�أنظمة الت�شغيل التي
عزل كامل للطرف املحا�صر بهدف �إنهاكه وك�سر معنوياته ثم �إجباره تعمل من م�صادر مركزية والتي ي�صعب قر�صنتها �أو�سحبها بدون
على اال�ست�سالم.
�إذن النا�شر الرئي�سي لها �أو ب�سبب ارتباطها برجميا ب�أنظمة

حممود اجل�سري

تطور هذا احل�صار الحقا وحتى القرن احلايل و�أ�صبح له تطبيقات الت�شغيل وبع�ض هذه الأنظمة والربجميات ي�ستخدمها مئات املاليني
خمتلفة مثل منع ار�سال معدات و�أغذية �أو �أدوية معينة �ضرورية من النا�س مثل �أنظمة ت�شغيل �أبل و�أندرويد ونظام ت�شغيل كروم
طبيعي لأي امرباطورية قوية جتد من يناف�سها ب�شرا�سة وب�شكل
(�أوكمالية) للطرف �أوالدولة املحا�صرة �أويتم فر�ض ح�صار وغريها.
مفاجئ والت�سارع الذي �أدى لهذه املفاج�أة هو نتيجة طبيعية �أي�ضا
اقت�صادي يفر�ض عدم بيع و�شراء �سلع �أوتعاون جتاري معها وعادة
بعد هذا الت�سارع التقني وبروز ال�صراع االقت�صادي بني الواليات للتطور التقني الذي جتاوز �سرعة التبدل ال�سريع بني ع�صر الزراعة
يكون الطرف الذي يفر�ض هذا احل�صار مهيمنا على دول كثرية
املتحدة وال�صني قررت احلكومة الأمريكية ت�صعيد ذلك والبداية وال�صناعة.
ولديه حتالفات جتارية كبرية حول العامل.
بح�صار جديد من نوعه ومت �إ�صدار القانون اخلا�ص بذلك والذي
جميع احل�صارات ال�سابقة كانت على �أمور ومواد مادية ملمو�سة التزمت به م�ؤخرا عدة �شركات �،أهمها غوغل ،ولأول مرة يف تاريخ يف امل�ستقبل قد ن�شاهد حظر حمركات بحث وخدمات �أ�سا�سية
ولكن مع تطور التقنية خالل الأعوام املا�ضية بد�أ يتطور معها نوع العامل يتم فر�ض ح�صار على برجميات ت�ؤثر على مئات املاليني من م�شابهة ملجموعات �أو دول .بل رمبا �أن هذه الفكرة قد وردت ب�شكل
الأ�شخا�ص امل�ستخدمني لهواتف هواوي ال�صينية الذين لن ي�ستطيعوا حقيقي لدى جهات كثرية وخالل  2019بع�ض الدول ا�ستبقت الأمر
جديد من احل�صار وهو ما �أ�سميه :احل�صار التقني.
حتديث هواتفهم �أو تطبيقاتها �إىل �أي �إ�صدارات م�ستقبلية منتجة و�أجرت جتارب لقطع كل �شبكاتها الداخلية عن ال�شبكة العاملية
بد�أ احل�صار التقني ب�شكل تدريجي غري م�ؤثر منذ تطور الربجميات من غوغل خالل ال�شهور وال�سنني القادمة.
ب�شكل كلي ملدة حمددة ملعرفة ماذا �سيجري يف حال ح�صول هذا
والأنرتنت وكانت الدول املتقدمة يف هذا املجال تفر�ض عدم ت�صدير كان رد �شركة هواوي ال�صينية �أنها �ستعمل على تطوير براجمها االنقطاع و�إجراء خطوات ا�ستباقية ل�سد �أي خلل �أو نق�ص يف حال
برجميات معينة لدول �أخرى ،كمثال على ذلك منع ت�صدير ن�سخ من اخلا�صة بهواتفها وال يخفى على املتابعني �أنها تفوقت ببع�ض حدث ذلك.
املت�صفحات التي تدعم نظام ت�شفريعايل �إىل دول معينة وال�سماح
لها
عائقا
يكون
لن
املو�ضوع
وهذا
أمريكية
ل
ا
ال�شركات
على
املجاالت
رمبا �ستظهر الأيام �أن الهيمنة التقنية �ستكون منف�صلة عن الهيمنة
باملت�صفحات التي تعمل على نظام ت�شفري �أ�سهل ميكن ك�سره
التقنية.
من
متقدمة
ملرحلة
و�صولها
بعد
أن
ل
ا
الع�سكرية �،إن مل تتدخل الأخرية لفر�ض �إرادتها ،خا�صة و�أن املجال
�أواخرتاقه ملن ميلك الأدوات املنا�سبة .مل يكن هذا احل�صار وما
�شابهه خالل ال�سنوات املا�ضية (بعد انت�شار النت) ذا قيمة عالية يذكر البع�ض �أن �أحد �أ�سباب دخول الواليات املتحدة للحرب العاملية التقني ميكن تطوره وظهوره ب�شكل مفاجيء و�سريع كما اثبتت
بالن�سبة لتلك الدول �أوال�شعوب الختالف �أولوياتها وعدم وعيها الثانية كان القلق من التطور التقني الأملاين وهذا القلق هو �شيء ال�سنوات القليلة املا�ضية.
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يقولون :على قدر املحبة ي�أتي العتاب
يقولون العتاب على قدر املحبة ،والعتاب �صفاء للنفو�س وراحة بعد
اخل�صام واجلفاء ،ولكن العتاب اليكون �أ�سلوب ًا فعا ًال �إال �إذا ا�ستخدم
يف الوقت املنا�سب ومع ال�شخ�ص املنا�سب الذي يتقبل العتب بكل
�صدر رحب دون تكرب وال تعايل ،يقول عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل
عنه التقطع �آخاك على ارتياب ،والتهجر دون ا�ستعتاب
ولكن كيف يكون العتاب راقي ًا و�أن يتقبل ُه االخر دون م�شاحنات وع�صبية
من الطرفني  ،و�أخذ النتيجة املر�ضية املرجوة منه الذي غالب ًا ما نعاتب
بطريقة ع�شوائية عاطفية تناف�سية لكل منا يريد �أن يثبت للآخر �أنه
على حق و�أحيان ًا بطريقة قا�سية وفظة على ح�سب مدى اجلرح والأذى
بداخلنا من ال�شخ�ص الآخر  ،لكن الإن�سان قابل للتغري والتعلم والرقي
للإف�ضل طاملا لديه الرغبة يف التطوير الذاتي وال�سمو الأخالقي .
وهذه بع�ض اخلطوات �أو الن�صائح لعتاب �إيجابي َّبناء:
�ضع النقط على احلروف حدد بدقة الأ�شياء التي �أزعجتك بالفعلوالتخرج عن املو�ضوع والذهاب لأمور جتاوزتها منذ زمن وذلك
للحفاظ و البقاء على الود الذي بينكم.
التوجه والت�سكب �إتهاماتك كزخ املطر حتى الي�ضطر ال�شخ�صاالخر للدفاع عن نف�سه طوال الوقت و يخرج عن �شعوره.

كن مهذب ًا وال ت�ستعمل كلمات وعبارات جارحة وفيها كلمات خارجةعن الأدب وال تتعدى اخلطوط احلمراء الذي لرمبا تخ�سره للأبد �إن
جتاوزتها .
 ال تكرث العتاب فالإن�سان الكثري اللوم والعتب يوتر الأجواء وي�شحنهاوي�صبح وجوده غري حمبذ .
اخري ًا ال تعطي كثري من التربيرات والتف�سريات لكل ت�صرفتقوم ب ِه وتثبت �أنك مل تق�صد هذا وذاك� ،إن من يحبك �سيفهمك
ويتفهمك ،ومن يريد بقائك ومتم�سك بك �سيغ�ض طرف عينيه عن
ذالتك وهفواتك ،ومن يريد ان تكون الأف�ضل �سين�صحك وي�شجعك
بكل عمل تقوم و�ستقوم ِبه .وعن هذا ال�صدد يقول الدكتور فتحي
طعامنة �إخ�صائي علم الأجتماع �:إن هناك �أ�شخا�ص تقوم حياتهم
اليومية على العتاب والنقد وي�شرتطون ان يقدم لهم الآخرين
الأعذار والتو�ضيحات لكل ت�صرف يزعجهم وكثري منهم يعتقدون
�أن الآخرين على خط�آ دائم و�أن ر�أيهم هو ال�صواب ،ه�ؤالء يعانون
من عقد نف�سية ونظرة دونية لكل من حولهم وغالب ًا ما يكون �شخ�ص ًا
منعز ًال �إجتماعي ًا وحتى ممكن �أ�سري ًا بحجة ان ال احد يفهمه ولكن
هو بالنهاية هو ال ي�سمع الإ ل�صوته وال يتقبل ويحب الإ ذاته .
�أخري ًا عزيزي القارئ � :إن للأ�صل يف االن�سان ال�سوي �أن يرتفع

�إعداد فاطمة خوجة
ويرتقي عن �صغائر االمور و�أن ال يبايل واليقف عند الأ�شياء الثانوية
وال�صغرية� .إن احلياة �أ�صبحت قا�سية وكل منا مي ُر بظروف رمبا
مادية �أو عاطفية �أو �إجتماعية �أو لرمبا جميعها حتمل يف طياتها
�ضغوطات،حنني و�شوق� ،إنك�سارات ،خيبات ،وفقد ،جتعل كل
�شخ�ص ًا مننا ا�شبه بربكان قابل للإنفجار ب�أي حلظة او �أي موقف
منر ب ِه لنتجنب قدر الإمكان من ال ي�سمعنا من ال يفهمنا من ال يربر
لنا ويتقبلنا كما نحن.

املوت اخللوي املربمج ...
حينما تت�ساقط �أوراق اخلريف
هل تعلم �أن خلالياك وجها �أخر خفي ؟!! فهي تفكر وتتخذ قرارها
وت�ؤثر وتت�أثر مبحيطها ،بل ي�صل الأمر بها ايل الت�ضحية والفداء من
�أجل احلفاظ علي �صحتك ففي حقيقة مده�شة تو�صل الباحثون �أن
اخللية احلية حتمل يف طياتها بالأ�ضافة ايل النظام الذي ي�ضمن
حياتها بكل ما ي�ستلزمه ذلك من �أن�شطة بيولوجية ففي املقابل وعلي
غرار طريقة الهاراكريي اليابانية يف االنتحار كي ينقذوا �أرواح
�أفراد قواتهم فاخللية حتمل �أي�ضا �آلية ذاتية للفناء والت�ضحية
بالذات من �أجل �صحة الأن�سان  .هذة االلية تخ�ضع جلينات خا�صة
م�سئولة عن انتاج بروتينات معينة تخ�ضع لنظام حمكم ومن هنا
كانت الت�سمية لهذة االلية باملوت املربمج للخاليا (بالإجنليزية)
� programmed cell deathأو  Apoptosisوقد جاء
�أختيار الكلمة الالتينية  Apoptosisوالتي تعني �سقوط الأوراق
من الأ�شجار لتمييز املوت اخللوي املربمج والذي يقع حتت ظروف
ف�سيولوجيه عدة �أو ظروف مر�ضية عن �أنواع املوت اخللوي الأخرى.
ولأن عملية املوت املنظمة للخاليا والتي ت�سري وفق برنامج �شديد
التعقيد مت�شابهة �آلياتة بني اخلاليا احليوانية عامة فما �أروع دقة
القران حينما ي�صور هذا املوت ونظامه املحكم يف قوله تعايل:
( َن ْحنُ َق َّد ْر َنا َب ْي َن ُك ُم المْ َ ْوتَ َو َما َن ْحنُ بمِ َ ْ�س ُبو ِقنيَ) (الواقعة.)60 :
موت املادة احلية هو جزء هام و�ضروري لدورة حياة الكائنات احلية
ولهذا كانت حكمة اهلل عز وجل يف تقدمي املوت علي احلياة وجعل
املوت الأ�صل يف قوله تعايل( :ا َّل ِذي َخ َلقَ المْ َ ْوتَ َوالحْ َ َيا َة ِل َي ْب ُل َو ُك ْم
�أَ ُّي ُك ْم �أَ ْح َ�سنُ َع َملاً َوهُ َو ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َغ ُفو ُر) (امللك )2 :فاملـوت املربمـج
للخاليا عملية م ّن َظمة وم ّن ِظمة يف الوقت ذاته ولوالها ماكان التكوين
اجلنيني ،فمنطقة الأ�صابع عند ن�ش�أة اجلنني تكون كتلة واحدة ال
يظهر فيها �أية �أ�صابع مما ي�ستلزم معه �أن متوت اخلاليا يف املواقع
الفا�صلة بني الأ�صابع حتي تتمايز ايل �أ�صابع حمددة ويعترب القران
معجزا يف الأ�شارة ايل مراحل تطور اجلنني من مظهر غري متميز
«ج َع ْل َنا ُه ُن ْط َف ًة فيِ َق َرا ٍر َم ِك ٍني
�إىل مظهر �إن�ساين متميز يف قوله تعايل َ

* ُث َّم َخ َل ْق َنا ال ُّن ْط َف َة َع َل َق ًة َف َخ َل ْق َنا ا ْل َع َل َق َة ُم ْ�ض َغ ًة َف َخ َل ْق َنا المْ ُ ْ�ض َغ َة ِع َظام ًا
َف َك َ�س ْو َنا ا ْل ِع َظ َام لحَ ْ م ًا»(�سورة امل�ؤمنون الآية.)14-13 :
املده�ش �أن املوت املربمج للخلية ال يتوقف دوره عند ذلك بل هو العب
�أ�سا�سي يف نظام مناعة اجل�سم ،فلواله ما ا�ستطاع اجل�سم الت�صدي
للأمرا�ض حيث يتخل�ص من اخلاليا املعطلة والتي لو ا�ستمرت يف
احلياة لهددت حياة الإن�سان كما يقوم بتن�شيط اخلاليا امل�س�ؤولة
عن مقاومة امليكروبات ال�ضارة  ،بل ومن الالفت للنظر �أن النبات
�أي�ض ًا يعتمد الطريقة ذاتها ملقاومة العدوى بامليكروبات ،والتخل�ص
من اخلاليا التالفة ،وكذلك يف حالة ت�ساقط �أوراق اخلريف.
هناك مالمح �شكلية خا�صة متيز املوت املربمج للخاليا عن املوت
املر�ضي للخاليا واملعروف بالنخر ( )cell necrosisوهو املوت
الناجت عن �ضرر �أو �أذى حاد مثال ذلك عندما يتوقف الدم عنها
ومن ثم حرمانها من الأك�سجني حيث تنتفخ اخللية مما ي�ؤدي
�إىل انفجـارها وتناثر حمتوياتها ايل اخلاليا املجاورة ملحقة بها
ال�ضرر وحمدثة التهاب .بينما املوت املربمج للخاليا مييزه عدد من
التغريات ال�شكلية املعروفة والتي ت�شمل  :انكما�ش حجم النواة ،وتك�سر
جزيئات احلم�ض النووي الدنا ايل قطع �صغرية  ،وظهورفقاعات يف
الغ�شاء البالزمي ثم ان�شطار اخللية ذاتها ايل عدد من القطع التي
ت�سمي �أج�سام املوت املربمج للخاليا وتكون حماطة متاما بالغ�شاء
النووي مما يحمي اخلاليا املجاورة من املواد ال�ضارة التي حتتويها
هذه اخللية امليتة ويكتمل هذا ال�سيناريو املتقن ب�أبتالع اخلاليا
البالعة الكبرية ( )Macrophagesلهذه اخللية امليتة.
يتخذ موت اخلاليا املربمج م�ساران رئي�سيان هما امل�سار الداخلي
وامل�سار اخلارجي .يتمركز امل�سار الداخلي تبد�أ الإ�شارات القاتلة
من داخل اخللية وتعترب جمموعة بروتينات  Bcl-2يف هذا امل�سار
مبثابة القا�ضي الذي ي�صدر حكمه علي اخللية باملوت �أو ي�سمح لها
�أن تبقي علي قيد احلياة فما �أن ي�صدر احلكم حتي يتم التنفيذ
بوا�سطة �أنزميات املوت �أو  caspasesوهي �أنزميات حمللة

للربوتني .م�سرح هذه املحاكمة هو امليتوكوندريا م�صنع احلياة
واملوت يف �آن واحد فهي معقل التنف�س اخللوي و�أنتاج الطاقة ويف
الوقت ذاته هي نقطة البداية ملوت اخلاليا املربمج  .ويف املقابل،
ف�إن امل�سار اخلارجي ملوت اخلاليا املربمج وفيه يتم حث اخللية على
االنتحار بوا�سطة تن�شيط م�ستقبالت املوت مثل م�ستقبالت Fas
على غ�شاء اخللية امل�ستهدفة ،حيث ترتبط مع عامل تنخر الورمى
( )TNFمن �أجل حتفيز موت اخلاليا املربمج.
هناك توازن دقيق وم�ستمر بني العوامل املنظمة ملوت اخلاليا
املربمج والعوامل امل�ضادة للموت اخللوي املربمج�.إختالل هذه
الإتزان ي�ؤدِّي �إىل تن�شيط الأمرا�ض .ومن االمرا�ض التي ترتبط
بزيادة املوت اخللوي املربمج :الأيدز ومر�ض الزهامير ومر�ض
باركن�سون و احت�شاء ع�ضلة القلب وال�سكتة الدماغية بينما االمرا�ض
التي ترتبط ب�أنخفا�ض املوت اخللوي املربمج هي � :أمرا�ض املناعة
الذاتية ومر�ض ال�سكر و العدوى الفريو�سية و�سرطانات الدم حيث
�أن ال�سمة البارزة يف املرحلة املت�أخرة للإنت�شار الورمي اخلبيث هي
اكت�ساب اخلاليا ال�سرطانية �صفة مقاومة املوت اخللوي املربمج .
هذا الوجه الأخر ملوت خاليانا والذي امطنا اللثام عنه هو
معني ال ين�ضب بالن�سبة للباحثني للأ�ستفادة من خالله يف مقاومة
االمرا�ض وكبح جماحها.
د.حممد فتحي عبد العال
�صيديل وماج�ستري يف الكيمياء احليوية
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عبقرية «القائد» تتجلئ وقت الأزمات..

�ﺷﺮﻛﺔ �ﺿﺨﻤﺔ لديها �ﺃﻛثر ﻣﻦ  ٧٠٠٠ﻣﻮﻇﻒ  ،ﻲﻓ عام  ٢٠٠٨وخالل ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ لي�ست ﻲﻓ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﺤﻟﻞ � ،إمنا كانت ﺍﻟﻌﺒﻘﺮﻳﺔ ﻲﻓ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﻠﻲ
ﺍ�ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ � ،ألغيت ويف يوم واحد  ٪٣٠ﻣﻦ �صفقاتها � ،ﺃﻋﻠﻦ ﺑﻬﺎ رئي�س ال�شركة ﺍﻟﺮﺒﻧﺎﻣﺞ ،
ﻭبالطبع ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﺭﺛﺔ.
فقد ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻦﻴ :
ﺍﻟ�ﺸﺮﻛﺔ مل ﺗ�ﺴﺘﻮﻋﺐ القدر الكبري من موﻇﻔﻴها وﻤﺑﺮﺗﺒﺎﺗﻬﻢ العالية ،
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺠﻣﺮﺒﻳﻦ على توﻓير  ١٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ امل�صروفات.

" It's better that we should all suffer a little,
"than any of us should have to suffer a lot .

ﺠﻣﻠ�ﺲ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻭﻗﺮﺭ ت�سريح ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻤﻟﻮﻇﻔﻦﻴ ،ولكن (ﺑﻮﺏ مبعنى :الأف�ضل �أن نعاين جميعا القليل  ..بدال من �أن يعاين بع�ضنا
وكانت املفاجاة !!
�ﺷﺎﻤﺑﺎﻥ  -الرئي�س التنفيذي لل�شركة) ﺭﻓ�ﺾ الفكرة  ،ﻭظل يناق�شهم الكثري
عندما ا�ست�شعر ﺍﻤﻟﻮﻇﻔون ا�ﻷﻣﺎﻥ والتقدير من �ﺷﺮﻛﺘﻬﻢ ﻭوجدوا �أﻥ �أن ﺍﻟ�ﺸﺮﻛﺔ ّﻭﻓﺮﺕ  20ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ � ،أي �ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟذي ﻛﺎﻧﻮﺍ
لفرتة ﻃﻮﻳﻠﺔ  ،حتى ﻭ�ﺻﻠﻮﺍ ﻟﺮﺒﻧﺎﻣﺞ ُﻣﺮ�ﺿﻲ ﻳﺤﻞ ﺍ�ﻷﺯﻣﺔ  ..وهو :
بحاجته  ،ﻭمل يف�صل �إن�سان واحد من ال�شركة.
�أن يقوم كل ﻣﻮﻇﻒ  ،ﻣﻦ �ﺃب�سط عامل �إىل ﺭﺋﻴ�ﺲ ﺠﻣﻠ�ﺲ ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ؛ ﻟﻬﻢ ﻗﻴﻤﺔ  ،ﺑﺪ�ﺃﻭﺍ بتطبيق املطلوب وزيادة.
ب�أخذ �إﺟﺎﺯﺓ ملدة � ٤أ�ﺳﺎﺑﻴﻊ ﺑﺪﻭﻥ راﺗﺐ  ،ﻲﻓ �أي وﻗﺖ يريده  ،ولي�س فمن كان منهم لديه ما يكفيه من املال اخذ � 5ﺃﻭ � 6ﺃ�ﺳﺎﺑﻴﻊ �إﺟﺎﺯﺓ  ،فالفرق ﻛﺒﺮﻴ ﺑﻦﻴ املدير الذي يرى ﺍ�ﻷﺭﻗﺎﻡ فقط .ﻭالقائدالذي يعرف
ومن كان �أقل قدرة اخذ �أ�ﺳﺒﻮﻋﻦﻴ  ،ﻭﻫﻜﺬﺍ.
ﻗﻴﻤﺔ الإن�سان.
�ﺷﺮطا �أن تكون ا�ﻷ �سابيع متتالية.

�أخبار متنوعة
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املدخنون �أكرث عر�ضة لل�سكتات الدماغية
ت�شري درا�سة �صينية �إىل �أن املدخنني امل�صابني ب�سكتة دماغية
هم �أكرث عر�ضة للإ�صابة ب�سكتة دماغية �أخرى �إذا مل يقلعوا عن
التدخني �أو يقل�صوه.
ومنذ فرتة طويلة ،يرتبط التدخني بزيادة خطر الإ�صابة ب�أمرا�ض
القلب والأوعية الدموية والأحداث القلبية اخلطرية مثل النوبات
القلبية وال�سكتات الدماغية ،لكن الدرا�سة اجلديدة تلقي ال�ضوء
على كيفية ت�أثري التدخني على خطر اال�صابة ب�سكتة دماغية ثانية
بالن�سبة للمر�ضى الذين �أ�صيبوا من قبل باجللطة.
و�شملت الدرا�سة � 3069شخ�صا عا�شوا بعد الإ�صابة بجلطة بينهم
 48يف املائة من املدخنني يف حني قال ت�سعة يف املائة �إنهم �أقلعوا
عن التدخني ،ومن بني املدخنني متكن � 908أو  62يف املائة من
الإقالع عن التدخني يف غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر بعد �إ�صابتهم بال�سكتة
الدماغية.
وكما كان متوقعا كانت احتماالت الإ�صابة بجلطة ثانية لدى املدخنني
�أعلى بكثري ممن مل ي�سبق لهم التدخني حتى �إذا �أقلعوا عنه بعد

الإ�صابة باجللطة الأوىل ،لكن من �أقلعوا قلت لديهم االحتماالت تقلي�ص عدد ال�سجائر ميكن �أن يقلل من اخلطر ،لكن الدرا�سة
بن�سبة  29يف املائة مقارنة مبن وا�صلوا التدخني ،وعا�ش كل امل�شاركني تو�ضح �أن الإقالع عن التدخني متاما يقلل بدرجة كبرية من خطر
الإ�صابة ب�سكتة دماغية ثانية.
بالدرا�سة ملدة ثالثة �أ�شهر على الأقل بعد �إ�صابتهم باجللطة.
وزاد احتمال تكرار �إ�صابة املدخنني بجلطات بزيادة عدد ال�سجائر و�أ�شار الدكتور جلني �شو يف جامعة ناجنينغ الطبية يف جيانغ�سو
التي يدخنونها يوميا ،وباملقارنة مع غري املدخنني ،زاد خطر الإ�صابة بال�صني وزمال�ؤه يف الدرا�سة التي ن�شرتها دورية جمعية القلب
بجلطة ثانية لدى من يدخنون ما ي�صل �إىل � 20سيجارة يف اليوم الأمريكية �إىل �أن درا�ستهم مل ت�ضع يف االعتبار �أن املدخنني قد
يقومون بتغيريات �أخرى يف �أ�ساليب حياتهم عند الإقالع مثل تناول
بن�سبة  68يف املائة كما و�صلت الن�سبة �إىل ثالثة �أمثالها لدى من
الطعام ال�صحي واملواظبة على التمارين الريا�ضية مما قد ي�سهم يف
يدخنون �أكرث من � 40سيجارة يوميا.
تقليل خطر الإ�صابة بجلطات.
وقال �آالن هاك�شو ،الباحث يف جامعة كوليدج يف لندن باململكة املتحدة على الرغم من ذلك ،ف�إن النتائج ت�ضيف �إىل جمموعة كبرية من
والذي مل ي�شارك يف الدرا�سة :التدخني بعد ال�سكتة الدماغية له نف�س الأدلة التي تربط الإقالع عن التدخني بانخفا�ض خطر الإ�صابة
الت�أثريات على اجل�سم كما كان احلال يف ال�سكتة الدماغية الأوىل  .بال�سكتة الدماغية ،وا�ستمرار التدخني يف زيادة خطر الإ�صابة
وقال هاك�شو يف ر�سالة بالربيد الإلكرتوين :ميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل بال�سكتة الدماغية ،كما قال الدكتور مايكل هيل من كلية الطب يف
م�شاكل يف تدفق الدم يف املخ ،وامل�ساهمة يف تكوين جلطات يف الأوعية جامعة كامينغ يف كاجلاري يف كندا.
الدموية و�أي منهما يزيد من فر�صة الإ�صابة ب�سكتة دماغية .
امل�صدر  :جملة نقطة العلمية

الذكاء اال�صطناعي التابع لـ
على الأطباء بك�شف �سرطان الرئة
ال تقل �أنظمة الت�شخي�ص القائمة على الذكاء اال�صطناعي قدرة
على ك�شف �سرطان الرئة عن �أطباء خمت�صني ،بل وتتفوق عليهم
يف بع�ض الأحيان.
وح�سب الدرا�سة التي �أجراها مهند�سو �شركة "غوغل" مب�شاركة
عدد من مراكز الطب الأمريكية ،ف�إن اخلوارزميات الكمبيوترية
تقوم بت�شخي�ص قرائن �أمرا�ض ال�سرطان بن�سبة جناح .%94
وقد مت تدريب �شبكات "غوغل" خلاليا الأع�صاب اال�صطناعية
على ك�شف الأورام اخلبيثة يف رئتي جمموعة خمتارة من
املتطوعني ،مع العلم �أن هذا املر�ض اخلطري ت�سبب العام املا�ضي

يتفوق

بوفاة � 160ألف �شخ�ص يف الواليات املتحدة و 1.7مليون مري�ض
يف العامل ب�أ�سره.
وجاء يف جملة " "Nature Medicineالأمريكية �أن الذكاء
اال�صطناعي جنح يف التعرف على مر�ض �سرطان الرئة يف 6716
�صورة لل�صدر بن�سبة  .%94وزادت تلك النتيجة عن ن�سبة جناح
التعرف على ال�سرطان لدى � 6أطباء �أ�شعة من ذوي اخلربة.
�إال �أن �شبكة "غوغل" خلاليا الأع�صاب اال�صطناعية باتت غري
جاهزة ال�ستخدامها يف االختبارات ال�سريرية.
وقال كاتب املقال يف املجلة ومدير امل�شاريع يف "غوغل" ،دانييل
ت�سي�":إننا نتعاون مع م�ؤ�س�سات العلم والطب يف العامل كله كي

ندرك كيفية تطبيق تلك التكنولوجيا يف املمار�سات الطبية
الروتينية ".
يذكر �أن �شركة "غوغل" كانت قد اخرتعت يف وقت �سابق �شبكة
خلاليا الأع�صاب اال�صطناعية تفوقت على الإن�سان يف ت�شخي�ص
�سرطان الثدي حيث جنحت بن�سبة  %99يف الوقت الذي جنح
الأطباء بن�سبة  %62فقط.
امل�صدر :في�ستي .رو

وا�شنطن ت� ّشرع حتويل جثث املوتى �إىل �سماد ع�ضوي!

وافق برملان والية وا�شنطن على م�شروع القانون الذي وقعه حاكم
الوالية جاي �إن�سلي ( 21مايو اجلاري) القا�ضي با�ستخدام جثث
املوتى ك�سماد ع�ضوي ب�شري للرتبة.
ووافق الربملان املحلي للوالية على القانون اجلديد بتحويل اجلثث
�إىل �سماد ع�ضوي على �أن يبد�أ العمل به يف �شهر �أيار .2020
ويحدد القانون "املتعلق بالبقايا الب�شرية" �ضوابط التحويل
البيولوجي جل�سم الإن�سان.
ويعد تدوير اجلثة وحتويلها �إىل �سماد ع�ضوي بديال عمليا عن الدفن
الطبيعي �أو احلرق �أو التحنيط ،بو�ضع اجلثة يف حاوية فوالذية
�سدا�سية اجلوانب مملوءة بالرب�سيم ون�شارة اخل�شب والق�ش .وتغلق
احلاوية ب�إحكام ملدة  30يوما يتحلل فيها اجل�سم ب�شكل طبيعي.
ويتمكن �أقارب امليت من ا�ستخدام ال�سماد الناجت عن تدوير اجلثة
يف ت�سميد حديقتهم �أو �أ�شجار ب�ستانهم .وهذه الطريقة دارجة يف
ال�سويد لأنها تعد من �أكرث الطرق �سالمة للبيئة.

الورع ..والإزدواجية
امل�صدر :لينتا .رو

ليت النا�س يتورعون عن �أكل حقوق بع�ضهم البع�ض ،كما يتورعون
عن �أكل ما حرم اهلل من الطعام...
وليت معايري التعامل بني النا�س ترقى لرقي ورعهم ال�شديد عند حتري
ما �أٌحل من الطعام ..وليتنا نفزع من الإ�ساءة للآخرين كما نفزع �إذا
تناولنا ،خط ًا� ،شيئ ًا من حلم �أو دهن خنزير .ليتنا نتخل�ص من حياة
الإزدواجية وانق�سام ال�شخ�صية التي تعاقر حياتنا حتى �أ�صبح معظمنا
ال يفقه من حما�سن الأخالق �إال تعداد م�آثرها .وعن الأفعال فحدث
وال حرج ف�أغلب النا�س نامت �ضمائرها وتف�ضل �أن ال تفيق.
معتز �أبوكالم � ..صباح الأربعاء  ٦فرباير ٢٠١٩
مي�سي�ساغا-تورونتو-كندا
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!الكارثة اليمنية تنتظر احلل

Yemen Crisis waiting for Solution!
Sign this Petition: www.change.org/YemenCrisisRefugees
More info : www.YemenCrisis.com
We are : www.YemeniCanadian.Club

Awareness Sponsor

Celebrate Ramadan Iftar
DawaNet is pleased to organize the third
annual ‘Celebrate Ramadan Iftar (dinner)’.
The presenting sponsor for this event is Zabiha
Halal. This event aims to bring together civic
and interfaith members of the Mississauga,
Brampton, and Toronto communities for
an interfaith evening dinner. Leaders from
different faith groups will serve meals to
all congregants as a symbolic setup where
breaking bread together is a means to a shared
spiritual path.
What is an Iftar? During the holy month of
Ramadan, Muslims fast from dawn to dusk
(today 4:24am to 8:33pm).
The fast opens with a community meal called
an ‘iftar’. This event is anticipated to be the
largest outdoor Iftar held in Canada.
Ramadan is a time of reflection and giving
charity to those in need and to purify our
wealth. This year, Canada Zakat – the
charity branch of DawaNet – aims to
assemble 200 ’Ramadan Care Packs for our
Homeless Neighbors’. Attendees can pledge
to sponsor a care package on site, they will
be assembled and delivered from the main
office. The organization is also raising funds
for a campaign to help local families without
adequate food and pool $200K for emergency
funds to those in need.
Celebrate Ramadan Iftar is an inspirational
gathering to honour Canadian and Muslim
values of inclusivity, diversity, and generosity.
DawaNet aims to showcase the beauty of
Islam by breaking bread with our neighbors
and to display the true meaning of Islam – of

community and love.
Interfaith Leaders Attending:
Rabbi Audrey, Rev. Alex Wilson
Urban Bhuddist Monk Bhante Saranapala
Harmanpreet Singh & Imam Hamid Slimi
Confirmed Dignitaries:
Mayor Bonnie Crombie
Councilor Sue McFadden
Leader of the Opposition, Andrea Horwath
MPP Natalia Kusendova
MPP Sheref Sabawy
Organizers have arranged for a delicious
South Asian entree for 4000 people, with free
water stations (encouraging attendees to bring
their own refillable water bottles) along with
traditional dates. The event is free of charge
to all those who’ve registered. Last year the
Interfaith Ramadan Iftar served meals to 4000
attendees.
DawaNet represents six successful projects
specializing in creative methods of community
outreach and development. Its groundbreaking
public festival-event, MuslimFest, drew
65,000 attendees in 2018. To learn more, visit:
http://dawanet.ca/
Media Contact:
Sana Khawaja
Communications Officer
647- 531 -2212 | media@dawanet.ca
Lalarukh Mahmood
Program Manager
DawaNet
22570- Haines Rd., Mississauga, ON L4Y 4A3
T: 1.877.994.3292 | lalarukh@dawanet.ca
Website | Facebook
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Taking Action to Remove Barriers for People with Disabilities

T

Ontario making buildings more accessible

ORONTO — People with disabilities
and seniors deserve to remain
engaged in their communities and
represent a huge potential employee
and customer base. Many buildings in Ontario
continue to be a challenge for people with
disabilities and seniors. When buildings are
not accessible, people are shut out from fully
participating in everyday life, businesses fail
to reach their full potential, and communities
are not as welcoming as they should be.
Ontario is focusing on what matters most to
people with disabilities and seniors by helping
to remove barriers in buildings and making
communities more accessible.
The Government of Ontario is investing
$1.3 million over two years through a new
partnership with the Rick Hansen Foundation.
Raymond Cho, Minister for Seniors and
Accessibility, and Rick Hansen, Founder
of the Rick Hansen Foundation, were at the
MaRS Discovery District today to announce
that the Rick Hansen Foundation Accessibility
Certification program will be launched in
Ontario.
The certification program will provide
accessibility ratings of businesses and public

buildings by trained professionals, and will
help property managers and owners determine
ways to remove identified barriers.
Through this investment, the Rick Hansen
Foundation will undertake ratings of 250
facilities. The program is expected to start
this fall and roll out over the next two years in
select communities across Ontario.
«Removing barriers in buildings will help
make communities and businesses more
accessible and open for jobs,» said Raymond
Cho, Minister for Seniors and Accessibility.
«We are working to ensure people with
disabilities have the support and resources
they need to participate more fully in their
communities, as consumers and employees.
Being accessible benefits businesses and
communities and opens them up to qualified
talent and more customers.»
«I am very pleased and honoured to be
collaborating with the Ontario government.
The $1.3 million will go a long way in
providing meaningful access to buildings and
communities, and will help make Ontario more
inclusive where people with disabilities are
living to their full potential,» said Rick Hansen,
Founder of the Rick Hansen Foundation.

Quick Facts
• Organizations that are rated through the
program get a confidential scorecard rating
and report of key areas of success and
improvement for their facility.
• The program has two certification levels: RHF
Accessibility Certified and RHF Accessibility
Certified Gold.
• Certification can be made public through
building labeling. Buildings can also be
identified as an accessible facility on the
RHFAC Registry hosted by CSA Group.
• Currently, the RHFAC Accessibility
Assessor Training Course is offered at George
Brown College and Carleton University in
Ontario. The program has been successfully
implemented by the provincial governments
of British Columbia and Nova Scotia.
Additional Resources
• Rick Hansen Accessibility Certification
• 2019 Ontario Budget
• RHFAC Registry
Source: Ontaria

Soccer: Sinclair to lead Canada in her fifth World Cup

R

euters - Christine Sinclair was
named to her fifth women’s World
Cup team on Saturday and will lead
Canada in France where she will
have a chance to also claim the career all-time
scoring record on the sport’s biggest stage.
Sinclair, who is four goals shy of passing
retired U.S. forward Abby Wambach’s mark
of 184, has been a cornerstone of the national
team for almost two decades, helping Canada
to back-to-back bronze-medal performances
at the 2016 and 2012 Olympics and fourth
place at the 2003 World Cup.
The Canada squad features nine returning
players from the 2015 World Cup, including
midfielder Sophie Schmidt, who will be
playing in her fourth showcase, and Olympique
Lyonnais defender Kadeisha Buchanan.
The 22-year-old Buchanan, who recently
signed a contract extension with the French
and European champions, was a tournament
all-star selection and named Best Young
Player at the 2015 World Cup.
The fifth-ranked Canadians will be an
interesting blend of experience and youth
with midfielder Julia Grosso, forward Jordyn

Huitema and fullback Jayde Riviere all 18
years old.
“We are going there to win it but we have
been very good at taking things one step at a
time,” said coach Kenneth Heiner-Moller. “We
didn’t look beyond the Algarve Cup and we
didn’t look beyond matches against England
or Spain; we only looked at what was right in
front of us.
“Right now, there are three group matches in
front of us and we are focused very clearly on
Cameroon, New Zealand and Netherlands.”
Canada head to France unbeaten in 2019 with
five wins and three draws, conceding just one
goal.
The World Cup runs from June 7 to July 7
with Canada starting in Montpellier on June
10 against Cameroon.
Canada’s other group games will be against
New Zealand on June 15 in Grenoble and
Netherlands five days later in Reims.
Squad:
Goalkeepers: Stephanie Labbe,
Sheridan, Sabrina D’Angelo

Kailen

Defenders: Allysha Chapman, Kadeisha
Buchanan, Shelina Zadorsky, Rebecca Quinn,

2016 Rio Olympics - Soccer - Victory
Ceremony - Women,s Football Tournament
Victory Ceremony - Corinthians Arena - Sao
Paulo, Brazil - 192016/08/. Christine Sinclair
(CAN) of Canada and Sophie Schmidt (CAN)
of Canada celebrate with their bronze medals.
REUTERS/Fernando Donasci
Jayde Riviere, Ashley Lawrence, Shannon
Woeller, Lindsay Agnew
Midfielders: Julia Grosso, Desiree Scott,
Gabrielle Carle, Sophie Schmidt, Jessie
Fleming
Forwards: Jordyn Huitema, Christine Sinclair,
Janine Beckie, Adriana Leon, Jenna Hellstrom,
Deanne Rose, Nichelle Prince
Editing by Clare Fallon
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Protect Yourself from Tick Bites
As weather gets warmer learn how to prevent
tick bites and Lyme disease
Toronto — The Government of Ontario is
encouraging people across the province to
take precautions when spending time outside
to prevent tick bites and Lyme disease.
Lyme disease is a serious infection that comes
from being bitten by an infected blacklegged
tick. You can find an infected tick almost
anywhere in Ontario, which is why the
government is reminding Ontarians to protect
themselves against tick bites ahead of this
May long weekend.
"Now that warmer weather is finally here,
more Ontarians will be enjoying time outside,"
said Christine Elliott, Deputy Premier and
Minister of Health and Long-Term Care. "But
warmer weather also means ticks are out and
active. We want to make sure the people of
Ontario understand how to protect themselves
and their loved ones from Lyme disease and
other tick-borne illnesses, so they can enjoy
the outdoors safely."
You may be at risk of tick bites if you spend
time in wooded areas or areas with tall grasses
and bushes (including city gardens and parks).
You can protect yourself by:

Wearing light-coloured long-sleeved shirts,
closed-toed shoes, and long pants tucked into
your socks.
Using an insect repellent with "DEET" or
"icaridin" in it, which is effective and can be
used safely when applied as directed.
Checking yourself, your children, and your
pets after being outdoors and removing any
ticks promptly.
"Lyme disease is preventable," said Dr. David
Williams, Ontario's Chief Medical Officer
of Health. "That is why we are encouraging
Ontarians to learn how to be safe and prevent
tick bites. These simple precautions are the
best defense for you and your family."
Ticks are small and hard to see. If you do find
a tick, remove it carefully with fine-tipped
tweezers, as crushing or damaging the tick
could cause Lyme disease bacteria to pass
from the tick into your bloodstream. Clean
the area with soap and water once you have
removed the tick.
Consult a healthcare professional as soon as
possible if you have any concerns after a tick
bite. If caught early, most cases of Lyme disease
can be treated successfully with antibiotics.

QUICK FACTS
While the probability
is low, it is possible
to find an infected
blacklegged tick almost
anywhere in Ontario.
Lyme disease cases have been on the rise in the
province.
Early symptoms may include fever, headache,
muscle and joint pain, fatigue and an expanding
rash.
If left untreated, Lyme disease can make you
feel tired and weak, and if it worsens, it can
harm your heart, nerves, liver and joints, and
in very rare cases, cause death.
While ticks are most active in spring and
summer, they can be found at any time of the
year when the temperature is above freezing.
CONTACTS

David Jensen
Communications Branch
416- 314 -6197
media.moh@ontario.ca
Hayley Chazan
Minister’s Office
416- 726- 9941
hayley.chazan@ontario.ca
Ministry of Health and Long-Term Care
http://ontario.ca/health
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Hold on tight...

Kids’
Club

MIDWAY FAMILY FUN, JUNE 10th - 23rd

SATURDAY, JUNE 15th, 2:00 PM - 4:00 PM

Bring the entire family for tasty treats,
thrilling rides and games of chance!

Father’s Day will be a magical event this year! The Sheridan
Sharks Kids’ Club will be crafting a special tool themed gift
for their Dads from 2:00 - 3:00 pm. After all of the creative
fun, Andrew Woo will amaze and astound his audience
with his famed magic!

For more information and hours of operation,
please visit www.sheridancentre.ca click on
events or www.magicalmidways.com.

Supplies are limited to the first 200 children
present each day. The Kids’ Club is free and
open to children ages 4 to 12. Parents must
remain with their children. For more details
visit sheridancentre.ca and click on Kids’ Club.

Operated by Magical Midways.
SheridanCentreMississauga

@SheridanCentre

sheridancentre.ca

SheridanCentreMississauga

@SheridanCentre

sheridancentre.ca

Ontario Officially Launches World-Wide Search for
Development Partners
Province seeking submissions to reinvent
Ontario Place as a spectacular destination
TORONTO — Ontario>s government for
the people is launching a world-wide search
to find a private sector partner, or partners,
with the best, most remarkable concepts to
transform Ontario Place into the world-class
destination it was always intended to be.
Michael Tibollo, Minister of Tourism, Culture
and Sport, was joined by Monte McNaughton,
Minister of Infrastructure, at Ontario Place to
make the announcement.
«Our government promised to move quickly
to bring Ontario Place back to life and we
are delivering on that promise,» said Michael
Tibollo, Minister of Tourism, Culture and
Sport. «We are inviting partners from around
the world to submit their designs and ideas for
a reimagined Ontario Place.»
Through a Call for Development, the province
is encouraging interested parties to take a
fresh look at this unique waterfront asset. The
province is seeking transformational ideas that

are financially viable from partner(s) who have
the right experience and capacity to design,
implement and operate their development on
the site. Residential developments or casinos
will not be considered.
«Infrastructure is more than bricks and
mortar. It>s about the people who use it,» said
Infrastructure Minister Monte McNaughton.
«Today>s announcement puts us on a new,
visionary path for Ontario Place that will
benefit the people of our province and beyond.
We are looking for big, bold ideas.»
This Call for Development follows the
government>s invitation in January to
interested parties to submit their ideas early.
Submissions should be commercially feasible
and reflect the province>s vision for the site
as a spectacular destination that could include
sport and entertainment landmarks, public
spaces and parks, recreational facilities, as
well as retail.
«The former government ignored this gem and
let it deteriorate for far too long,» said Tibollo.
«We have a real opportunity here to unlock

the great potential of Ontario Place as a yearround, world-class destination that can attract
visitors from Canada and abroad, as well as
Ontarians.»
QUICK FACTS
• Interested parties are invited to visit
OntarioPlaceDevelopment.com for more
information on the opportunity and details on
how to make a submission.
• Submissions are due September 3, 2019.
• Infrastructure Ontario has engaged KPMG
and Colliers to market and promote this
opportunity.
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News Release

Ontario to Focus on
Innovation Outcomes

May 17, 2019

Province launches intellectual property
plan to protect home-grown innovation
and maximize commercialization

T

ORONTO—Ontario's government
is launching an expert panel and
online consultation on intellectual
property to help protect made-inOntario ideas and create jobs and economic
growth. The government is working to
strengthen the way the province generates
and commercializes intellectual property.
This includes maximizing commercialization
opportunities in the postsecondary education
sector, such as for incubators, accelerators and
Regional Innovation Centres.
The province's postsecondary institutions
conduct high quality research that contributes
to Ontario's innovation based economy. This
research base is supported by a network of
intermediaries designed to help entrepreneurs
move from the idea stage through start-up
growth. Setting up intellectual property rights,
including for new technologies, offers huge
potential for sustainable, competitive and
long-term economic growth in Ontario.
That is why the provincial government is
creating an expert panel, which will deliver
a report on how Ontario can maximize
commercialization opportunities for the
postsecondary sector and its partners. Included
in the expert panel report will be an action
plan for a provincial intellectual property
framework. The panel will look at ways to:
• Improve the innovation outcomes for the
benefit of Ontario's economy;
• Promote the creation and commercialization
of intellectual property;
• Review current commercialization capacity
inside Ontario's postsecondary education
sector; and
• Recommend strategies for improved
generation and commercialization of research
and intellectual property.
"Intellectual property is one of Ontario's
most valuable assets when it comes to growth

from innovation, ideas and discoveries," said
Dr. Merrilee Fullerton, Minister of Training,
Colleges and Universities. "That's why we
need to take concrete steps, like this expert
panel, to support the commercialization of
research and intellectual property in Ontario
postsecondary institutions."

property, which opens today, is intended to
bring together a broad range of perspectives.
The perspectives gathered from the consultation
will be considered in the development of the
expert panel's action plan.

"Our government understands the importance
of protecting made-in-Ontario ideas,"
said Todd Smith, Minister of Economic
Development, Job Creation and Trade. "We
have the best and brightest students right here
in Ontario, and they are leading the charge
in today's knowledge-based economy. This
expert panel will help us support and protect
their ideas so that they can reach their full
economic potential."

• Ontario accounted for $11.7 billion or 40
per cent of Canada’s share of Intellectual
Property Gross Domestic Product in 2016. The
province accounted for $12.8 billion or 44 per
cent of Canada’s research and development
performance in 2015.

Panel members come from a wide range
of backgrounds including postsecondary
education,
industry,
technology
and
innovation, venture capital and investment,
and intellectual property law. Members are:
• Jim Balsillie, retired Chairman and Co-CEO
of Research In Motion (now Blackberry), Cofounder of the Council of Canadian Innovators,
and Founder and Chair of the Centre for
International Governance Innovation
• Dr. Shiri Breznitz, Associate Professor of
the Munk School of Global Affairs and Public
Policy, University of Toronto
• Myra Tawfik, EPICentre Professor of
Intellectual Property Commercialization and
Strategy, University of Windsor

QUICK FACTS

• Canada ranks sixth in the world in quality and
impact of research, with Ontario comprising
nearly half of the country’s research
enterprise.

ADDITIONAL RESOURCES

Information on Intellectual Property in
Ontario
Intellectual
Consultation

Property

Stephanie Rea

Minister’s Office
stephanie.rea@ontario.ca
Tanya Blazina
Communications Branch
416 -325 -2746
Public Inquiries:

• Natalie Raffoul, Managing Partner of Brion
Raffoul Intellectual Property Law

TTY:

The online public consultation on intellectual

Public

CONTACTS

• Dr. Dan Herman, Vice-President of Strategy
and Partnerships, Myant Inc.

The panel will be asked to deliver a final
report to the Ontario government in December
2019.

Online

416- 325- 2929
1- 800 -268- 7095
Ministry of
Universities

Training,

https://www.ontario.ca/tcu

Colleges

and

2

News

Newspaper

Canada’s Cannabis Industry: An Overview

A diverse socio-economic
artistic journal
published in Canada
Distinguished Media Figure
Marwan Sawaf
Founder and Editor-in-Chief
Moutaz Abu Kalam
Researcher
Ammar Murray
Writers
Huda Al Buni
Rana Toumeh
Faysal Otri
Fatima Khuja
Walid Addas
Rita Samuel
Hala Qasqas
Amer Fouad Amer
Historian
Sami Moubayed
Graphic Production
Waad Safaya
Al Muhannad Office
Visit us
www.canadiandays.ca
www.canadiandays.net
Facebook
Canadian Days �أيام كندية
E-mail us:
Canadiandays1@gmail.com
Call us: +1 647 296 3590
,

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

T

here has been much news over the past
year about the legalization of marijuana
for recreational use in this country. The
marijuana plant, which is a member of
the cannabis family that also includes hemp, has
been federally legal here for medicinal purposes
since 2001 and Canada is the first G-7 country
to have marijuana legal for recreational use at
a national level. Canadian investors have been
very active in the cannabis industry and there are
several Canadian cannabis companies with multibillion dollars in value that are traded in the stock
markets in Canada and the United States.
As the cannabis industry becomes a significant
part of the Canadian economy, some analysts are
forecasting that it may be one of the country’s
largest industries surpassing the auto industry. As
marijuana continues its quest towards widespread
acceptance through legalization and regulation,
it is causing debate within religious circles. In
the Jewish religion, it is considered inherently
kosher, even for Passover. Some denominations
in the Christian faith also allow it although with
some controversy. For Muslims, marijuana
is generally considered prohibited unless for
medicinal reasons.
Less controversial than marijuana is hemp
which is also in the cannabis family and a source
of cannabidiol (CBD) which has significant
medicinal value but not the psychoactive effect
of THC from marijuana. CBD has become more
and more popular as a powerful supplement that
has a range of anti-inflammatory properties and
is viewed as having the ability to help relieve the
symptoms of a range of diseases.
So far, here is the what the research has shown
regarding the effects of cannabis in general for
medicinal use:
• CBD, especially when it is used in combination
with THC, has been shown by studies to have
promising results for the treatment of many
types of chronic pain, working by significantly
decreasing both neuropathic pain and chronic
inflammation. This means that it is a potentially
promising treatment for conditions such as
chronic pain caused by multiple sclerosis,
cancer, neuropathic pain, rheumatoid arthritis, or
postoperative pain.
• There have been a number of studies that
suggest CBD may be an effective treatment for
improving heart health, and reducing the risk of
cardiovascular disease, heart attack, and other
heart-related conditions.
• Medical marijuana is believed to help people with
insomnia and other sleep problems have a better
night’s sleep. It works by helping the patient to
relax and unwind, enabling them to drift off into

a deep and restful slumber. Research shows that
taking CBD before bed can help improve sleep in
people with insomnia by encouraging relaxation.
• Those who suffer from skin problems such as
acne or psoriasis may have used a wide range
of CBD/THC creams, gels and tablets to help
keep their condition under control. Research
has found CBD to decrease lipid synthesis in the
body and reduce the proliferation of sebaceous
glands in humans, along with having an antiinflammatory effect on these glands which results
in a therapeutic treatment for acne and similar
skin conditions. CBD also helps to reduce the
growth of skin cells, which means that it could
potentially play a very effective role in reducing
the signs and symptoms of psoriasis.
• Further research into the effects of CBD
on the brain has found it to be a potentially
effective treatment for depression and/or anxiety.
According to researchers who studied mice,
CBD has significant antidepressant-like effects.
In addition, the study also showed that the
antidepressant effects were engaged quickly and
were also consistent over time, suggesting that it
could be used as a successful treatment against
major depressive disorder and perhaps other
mood disorders in humans.
• Research suggests that CBD could provide a
promising new treatment for epilepsy and epileptic
seizures. Parents of children with treatmentresistant epilepsy were given a survey to report
their child’s responsiveness to CBD treatment;
over 80% of parents reported a reduction in
symptoms and seizures whilst taking CBD.
Research in this space is still in its early phase
but the early indications are promising on the
effects of cannabis based treatments for a number
of conditions. GW Pharma received the first
FDA approval for a CBD treatment when its drug
Epidiolex passed Phase 3 clinical trials for treating
Davet Syndrome, an epilepsy related disorder for
children. There is much research on the way and
there will no doubt be some interesting medical
breakthroughs using cannabis based treatments
for a number of medical conditions.

