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كورونا يو��صل �لزحف.. �إ�صابات جديدة يف �أملانيا
قالت منظمة �ل�صحة �لعاملية �إن �لدول �لتي ترى نف�صها يف ماأمن من كورونا "ترتكب خطاأ قاتال"، م�صددة على �أن "لهذ� �لفريو�س 

�إمكانية �نت�صار وبائية". يف غ�صون ذلك مت �لإعالن عن 18 �إ�صابة جديدة يف �أملانيا لريتفع �لعدد �لإجمايل �إىل 44
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Canadian Diversity

"This is what is going on this time, Greek local people on Lesvos island are screaming at refugees and telling 
them to go back, and the police are not doing anything, they don’t care, those refugees have children and they 
have been stuck for over 7 hours in the sea and asked for help several times they even called the emergency 
number 112 but no one came to their help before after 7 hours, tell me if there is Humanity on Lesvos island and 
if you can trust the authorities on the island. This shows that refugees are not safe on this Island and soon the 
situation will explode. European Union must wake up now, it’s time to fix the problem in a human way."

Humane Activist



Canadian Diversity

Your Success is Our Business
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حدیقة  من  مقربة  وعلى  �أوربیة  عا�صمة  قلب  ويف  �لنهار  و�صح  يف 
هاید  )حدیقة  �لدمیقر�طي  للحو�ر  ركنًا  بكونها  عرفت  �صهریة 
عرفت  تاریخیة  و�قعة  �ىل  ترمز  �صاحة  عن  بعیدً�  ولی�س  بارك(، 
با�صم )�صاحة �لطرف �لأَغّر(، یندفع �صاب متنی �لبنیة یخفي بنی 
�لر�صام  دماغ  �إىل  فوهته  لی�صوب  لل�صوت  كامتًا  م�صد�صًا  �صلوعه 
ناجي  وی�صقط  �لعلي(،  )ناجي  حنظلة  رفیق  �ل�صهری،  �لفل�صطیني 
م�صرجًا بدمائه، ویظل مقاومًا �ملوت �إىل �أن ی�صلم �لروح بعد �أیام، 

وینجو هاربًا حنظلة �لرمز �ملعروف يف ر�صوم �لفنان ناجي..  

ويف و�صح �لنهار ويف �صقة قریبة من نهر �ل�صنی يف �لعا�صمة �لفرن�صیة 
بركة  بن  �ملهدي  �لرمز  �ل�صیا�صي  یقاد  و�لنور،  �لثقافة  رمز  باری�س 
ومن قبل رجلنی �رتدیا ثیاب �ل�صرطة �لفرن�صیة بحجة �لتفاق معه 
�ملهدي ج�صدً�  یدخل  �لثالث،  �لعامل  ق�صایا  فیلم یخ�س  �إنتاج  على 
�ل�صنی  نهر  ترمى يف  �أكیا�س  قطعًا ممزقة يف  ویخرج  قدمنی،  على 
ولكن  بعیدً�  �ملهدي  می�صي  بعد،  فیما  �لتحقیقات  �أثبتت  كما  نف�صه 
ويف  كلها  �لعربیة  �لعو��صم  يف  تو�جهك  خالدة  ناب�صة  تظل  ذكر�ه 

�صارع من �صو�رع عا�صمة �أریق �لدم فیها وهي دم�صق..  

وعلى مقربة من منزل �لأدیب �لعربي �ملعروف جنیب حمفوظ یندفع 
�صاب �أخفى بنی �صلوعه �أی�صًا خنجرً� هذه �ملرة �أر�د �أن ی�صیب ر�أ�س 
كلیرب  �صریدي �جلرن�ل  �أنه  یظن  وكاأنه  مقتل،  �لأ�صتاذ حمفوظ يف 
�لأ�صتاذ  وینجو  �لأمرین..  بنی  و�صتان  �حللبي،  �صلیمان  فعل  كما 
عبد  فهمي  �ل�صهید  معه  وینجو  رقبته،  يف  �أ�صیب  �لذي  حمفوظ 
�جلو�د �لذي یبعث حیًا من بنی �صطور رو�یة بنی �لق�صرین، وینجو 
معه جبل وقا�صم وعرفة �خلارجون من �صفحات رو�یة �أولد حارتنا 
عباءة  تبدو  �لثننی  برفقة  و  �لقتل(،  ملحاولة  �ملعلن  �ل�صبب  )وهي 
عا�صور �لناجي تظلل �لكل.. عا�صور حبیب �لفقر�ء �لذي �ختفى ومل 

یعد وظل رمزً� حمىر� يف ملحمة �حلر�فی�س.. 

ويف و�صح نهاٍر د�ٍم تندفع �جلموع من �أبناء فل�صطن حاملًة معها يف 
جیوبها وبنی �صلوعها مفاتیح بیتوتها على �أمل عودة طالت كثریً� وفق 
تغریبة مل تنته بل وغدت رمزً� لتغریبات عربیة كثریة .. �ملفاتیح، ر�أ�س 
�لأ�صتاذ جنیب حمفوظ،  ج�صد �ملهدي بن بركة، ری�صة ناجي �لعلي 

برفقة حنظلة �لهارب �لباقي ك�صاهد، هل كل هوؤلء مطلوبون؟   

بیعة  �أو  �صفعة،  �أو  �صفقة،  يف  �لكربى  �جلائزة  هو  �لدماغ  یبدو 
�إىل  عائد  �صاحب  لعناق  جمیعًا  نتوق  �أل�صنا  �ملرء:  یحار  �لقرن!.. 
حیفا غ�صان كنفاين؟ �أما زلنا نبحث عن حل للغز �صهد�ء �لفرد�ن يف 
بریوت  )كمال نا�صر وكمال عدو�ن وحممد یو�صف �لنجار( ؟ على 
�لو�حد منا �أن ی�صاأل يف حلظة كهذه: ملاذ� یبدو �لعقل �لعربي �إبد�عًا 

و�صیا�صیًة و طفولًة و�صبابًا هو �لنقطة �ملركزیة �ملعنیة بالقتل؟ 

 من یطرح �صوؤ�ًل كهذ� یحاول �أن یجد حاًل للغز �آخر: ما �صّر �لق�صاء 
على ن�صبة كبریة من حاملي �لقلم يف �ل�صنو�ت �لأخریة من �صنو�ت 
�ل�صر�ع ) �أو �لزلز�ل، �أو �حلر�ك، �أو �لربیع �لعربي(؟ قد یبدو �لفعل 
�أ�صمل زمنًا و�أكرث عمقًا من جمرد �أحد�ث هزت منطقتنا منذ ت�صع 
�صنو�ت، و�أدت �ىل تغریبات مهدت لها �لتغریبة �لأوىل عام ١٩٤٨. 
�إنك كباحث تتحدث عن كفاح و�صر�ع مدیدین رمبا عاد� بجذورهما 

�إىل �أبعد من قرننی من �لزمن.  

�لأ�صا�صي من  �مل�صتهدف  �أن  �ثباتًا على حقیقة مفادها  �ألی�س هذ�   
�لذي  و�لعالمي  و�لكاتب  �لفنان  و  �ملبدع  هو  و�لقتل  �لإبادة  عملیة 
�أدرك �لبو�صلة �حلقیقیة لل�صر�ع ؟ �صننتظر طویاًل لنعي متامًا ماذ� 
�أن  �لعربي  للعقل  یر�د  وماذ�  بحالها،  لأجیال  حلمًا  تغتال  �أن  یعني 
�لطوعي.  �أو  �لق�صري  و�لإخفاء  و�لت�صرید  �لقتل  ینجو من  یكون كي 
باأغنیة  و�لتغني  �ملا�صي  ع�صق  �صفاف  على  ل  نظَّ  �أن  لنا  یر�د  هل 

�لأ�صماع  و�أن نق�صي متامًا عن  �أخي جاوز �لظاملون �ملدى،  نوع  من 
و�لأب�صار عملنی �صهریین، زهرة �ملد�ئن، و �صرنجع یومًا �ىل حینا؟   

�لقرن  �صفقة  �صناع  �إلیه  یهدف  �لذي  ما  �أمامنا  متامًا  و��صح   
باأن نخلع عباءة نز�ر  �لبیوت و�لر�غبون   باإخفاء مفاتیح  �لر�غبون 
و�أن نن�صى ما رددناه معه: " �أبحث عن بیتي �لذي هناك، عن وطني 
عن  حارتي..  رفاق  وعن  طفولتي،  عن  �أبحث  بالأ�صالك،  �ملحاط 

كتبي، عن �صوري، عن كل ركن د�فٍئ، وكل   مزهریة".  

ثمة فنان عربي قدیر كان یبحث عن كتبه، عن �صوره، عن كل ركن 
د�فئ، وكل م�صرحیة، وهو �لفنان �لأ�صتاذ نهاد قلعي بطل م�صرحیة 
ثمن �حلریة �لذي یعترب رمزً� لالعتد�ء على �لعقل و�لفكر باملعنى 
ما  بقي؟  �لذي  ما  و�لآن،  �لروحي..  وباملعنى  و�ملادي  �جل�صدي 
بیعة  �إىل  �لقرن  بیعة  تاأخذنا  ونهاد؟  لنز�ر  ن�صیفه  �أن  میكن  �لذي 
بیوت  لی�صمل  �لحتالل  حكومة  �أ�صدرته  قر�ر  )وهو  �لغائب  قر�ر 
�لفل�صطینینی �لذین خلفو� ور�ئهم ممتلكاتهم،  هوؤلء �ألهمو� �صاعرً� 
فل�صطینًا هو ر��صد ح�صنی �لذي �أبدع ق�صیدة �صارخة یربز فیها كیف 
ول  �لذ�كرة  ول  �ملفاتیح  ول  فقط  �لبیوت  ی�صمل  مل  �ل�صم  قر�ر  �أن 
حنظلة، بل �صمل ما هو �أ�صمى من ذلك وهو بیوت �لعبادة، بیوت �هللا 
عّز وجّل. �ألی�س جدیرً� بنا �أن نتوقف عند ملمح �صغری من ق�صیدته 
�لتي �صدت بها فنانة ر�حلة هي رمی �لبنا؟ ويف �صیاقها یقول �ل�صاعر: 
"�صادر �إذن حتى ب�صاط �مل�صجد، وبع �لكنی�صة فهي من �أمالكه، وبع 
�ملوؤذن يف �ملز�د �لأ�صود… حتى یتامانا �أبوهم غائٌب، �صادر یتامانا 

�إذن یا �صیدي". 

مروان �سواف، فجر الأول من مار�س، اآذار،  ٢٠٢٠، �سان 
لوران مونرتیال ملجلة اأیام كندیة  

الإعالمي القدیر اأ. مروان �سواف

مفتاح بال ذ�كرة ، وري�صة بدون دماغ مبدعها ناجي �لعلي
و�صعب بال هوية .. �إنها �صفقة �لقرن.. 
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�ألی�س هناك �أ�صخا�س تبدو مالحممهم �أ�صغر من �أعمارهم، و�لبع�س 
قد یبدو �أكرب من عمره، تعرف معنا يف هذ� �ملقال على كیفیة ح�صاب 

�لعمر �جل�صدي. طرق ح�صاب �لعمر �جل�صدي

�صنقدم لك ثالث طرق لقیا�س عمرك �جل�صدي حتى ت�صتطیع معرفة 
عمرك �حلقیقي، وهذه �لطرق هي قیا�س �لكفاءة �لبدنیة، ومقا�صات 

�جل�صم، وتقییم �أ�صلوب حیاتك

قيا�س الكفاءة البدنية
يف  �مل�صتخدمة  �لطرق  من  و�حدة  �لبدنیة  �لكفاءة  قیا�س  طریقة 
�ختبار  و  �لقلب  نب�س  قیا�س  خالل  من  �جل�صدي  �لعمر  ح�صاب 

�ملرونة، و�لقوة

قيا�س نب�س القلب
�لقلب �أهم ع�صو يف �أع�صاء �جل�صم، ولبد �أن یقوم بوظائفه بكفاءة 
عن  معرفته  میكنك  هذ�؟  تعرف  فكیف  جیدة،  ب�صحة  یكون  و�أن 

طریق قیا�س نب�س قلبك

یدق �لقلب مبعدل 60 : ١00 مرة يف �لدقیقة لذ� معدلك �لطبیعي 
�إىل  ون�صری  �ملعدل يف وقت ر�حتك،  �أعلى من هذ�  �أو  �أقل  یكون  قد 
يف   50 من  �أقل  قلبهم  نب�س  معدل  یكون  قد  �لریا�صینی  بع�س  �أن 

�لدقیقة

�أ�صابع  من  �أ�صبعنی  �صع  �لدقیقة  يف  قلبك  نب�صات  معدل  لتعرف 
یدك �لیمنى على �جلهة �لد�خلیة من �ملع�صم �لأی�صر �أ�صفل �لإبهام، 
وفوق �أحد �ل�صر�ینی �لرئی�صیة �خلا�صة بك عندها �صت�صعر بنب�صات 
قلبك، فاح�صب عدد نب�صات قلبك ملدة ١5 ثانیة، و��صربها يف رقم ٤ 

لتعرف عدد �لنب�صات يف �لدقیقة �لو�حدة

ب�صكل عام �نخفا�س معدل �لنب�صات ی�صری �إىل كفاءة قلبك و�صحته 
جمهود  یبذل  �لقلب  �أن  یعني  �لنب�صات  معدل  �رتفاع  �أما  �جلیدة، 
م�صاعف لأد�ء مهامه، �إذ� كان معدل نب�صات قلبك �أعلى من ١00، 

�أ�صف عام لعمرك �لزمني
اقراأ اأی�سًا: 

اخترب مرونتك
هل لز�ل باإمكانك �أن تلم�س �أطر�ف �أ�صابع قدمیك بیدك؟! فاملرونة 
منها  �أ�صباب  لعدة  �لعمر  يف  تقدمنا  مع  وتقل  �صبابنا،  على  موؤ�صر 
زیادة �جلفاف، تغری تركیب �لأن�صجة، فقد�ن �لألیاف �لكولجینیة 

و�لع�صلیة، و�إلیك طریقة قیا�س مرونتك :

�صع  مفرودتنی،  و�صاقیك  م�صتقیم،  وظهرك  �لأر�س  على  �جل�س 
عالمة على �لأر�س يف مكان �أ�صابع قدمیك، حاول �أن تلم�س بیدیك 
�لعالمة،  وهذه  یدك  بنی  �مل�صافة  �ح�صب  قدمیك،  �أ�صابع  �أطر�ف 
و�نظر �إن كانت م�صافة قبلها �أم تعدتها، كلما ��صتطعت �أن متد یدك 

مل�صافة �أبعد، فهذ� یعني �أنك لزلت �صابا

�إذ� كانت یدك مل ت�صل ملكان �لعالمة و�مل�صافة بینها وبنی �لعالمة 
بنی  كانت  ولو  عام،  على عمرك  �أ�صف  بو�صات، عندها   5 �أقل من 
بنی  �مل�صافة  وز�دت  تعدتها  �إذ�  �أما  �صیئا،  ت�صف  ل  بو�صة   ١0  :  5
�لید و�لعالمة لأكرث من ١0 بو�صات، عندها �طرح عام من عمرك 

�لزمني
اقراأ اأی�سًا: 

اخترب قوتك
 30 �صن  حتى  �لع�صلیة  قوته  وتزد�د  قویا  ج�صدك  یظل  عام  ب�صكل 

�لریا�صة  تكن متار�س  �إذ� مل  �أما  �لع�صلیة،  �لكتلة  بفقد�ن  یبد�أ  ثم 
كتلتك  جمموع  من   %5  :  3 من  مبعدل  ج�صمك  ع�صالت  ف�صتفقد 
�لع�صلیة كل ع�صر �صنو�ت، مما یعني فقد�نك لقوتك وقدرتك على 
�لتحمل و�حلركة، ویعر�صك خلطر �لإ�صابة بك�صور �لعظام، ومر�س 

ه�صا�صة �لعظام

لتخترب قوتك قم باأد�ء مترین �ل�صغط، و�ح�صب عدد مر�ت قیامك 
به، فكلما كنت قادر� على �لقیام بعدد �أكرب یعني هذ� �أن ع�صالتك 
قویة، و�أ�صف عام �إذ� مل تكن قادر على �لقیام باأكرث من ١0 مر�ت، 
من  �صیئا  تطرح  ول  ت�صف  فال  مرة   ١٩  :  ١0 من  به  قمت  �إذ�  �أما 
عمرك، و�إذ� قمت به ملده 20 مرة �طرح عام، �أما لو قمت باأد�ئه 30 

مرة �طرح عامنی من عمرك
اقراأ اأی�سًا: 

مقا�سات اجل�سم
خالل  من  �جل�صدي  �لعمر  ح�صاب  طرق  �إحدى  �جل�صم  مقا�صات 
قیا�س ن�صبة �خل�صر �إيل �لورك، وموؤ�صر كتلة �جل�صم، وحتلیل ن�صبة 

�لدهون

قيا�س ن�سبة اخل�سر اإىل الورك
�أن �صكل �جل�صم یتحدد  �أو �لتفاح،  ما هو �صكل ج�صمك؟ �لكمرثي، 
بن�صبة توزیع �لدهون يف مناطق �جل�صم، ونحن منیل لزیادة �لوزن 
قد  �لتي  �ل�صمنة  ملرحلة  ن�صل  وقد  �لعمر،  يف  تقدمنا  مع  و�لدهون 
توؤدي لالإ�صابة بالأمر��س مثل مر�س �رتفاع �صغط �لدم، �أو مر�س 
�ل�صكري، �أو مر�س �ل�صرطان، وقد تعر�صنا خلطر �ل�صكتة �لدماغیة

منطقة  حمیط  قیا�س  علیك  �لورك  �إىل  �خل�صر  ن�صبة  لتح�صب 
قیا�س  �ق�صم  بعدها  �لورك،  منطقة  حمیط  تقی�س  ثم  �خل�صر، 
�لناجت  �لرقم  �لورك على قیا�س منطقة �خل�صر، ثم �ق�صم  منطقة 

على رقم 2

منطقة  �أعلى  من  تقی�صها  �أن  �خل�صر  ملنطقة  قیا�صك  عند  تاأكد 
�ل�صرة بحو�يل ببو�صتنی، �أما �لورك فق�صه من �أكرث منطقة �متالء�، 

لتح�صل على ن�صبة دقیقة

�أعلى من ١.0 بالن�صبة للرجال، و�أكرث من ٨5.0  �لن�صبة  �إن كانت 
�ملثايل،  �لوزن  و�بتعادك عن  �لوزن،  زیادة  على  یدل  فهذ�  للن�صاء، 

وعندها ��صف عام لعمرك
اقراأ اأی�سًا: 

اح�سب كتلة اجل�سم
 ،BMI لقیا�س وزن  �جل�صم من خالل حا�صبة موؤ�صر كتلة �جل�صم
ت�صری  �لطول  عن  �لوزن  وزیادة  طولك،  على  وزنك  بق�صمة  ویتم 
�مل�صكالت،  من  �لعدید  ت�صبب  �لتي  بال�صمنة  �إ�صابتك  لحتمال 
يف  طولك  و��صرب   ،0.٤5 يف  وزنك  ��صرب  �جل�صم  كتلة  حل�صاب 

0.25، ثم �ق�صم �لوزن على �لطول

لو �لرقم �أقل من ١٨.5 �أ�صف عام لعمرك �أما لو ز�د وكان بنی 25 و 
2٩ فاأ�صف عامنی، �أما �إن كنت بنی ١٨.5 و 25 �طرح عام فهذ� هو 

�ملعدل �ل�صحي

حتليل ن�سبة دهون اجل�سم
�أجهزة  وتوجد  بدقة،  ن�صبتها  لتحدد  �لدهون  حتلیل  �إجر�ء  میكن 
لقیا�س ن�صبة �لدهون يف �ل�صیدلیات، وعیاد�ت �لأطباء، ويف �لأندیة 
على  لتح�صل  �صحي  نادي  يف  �لتحلیل  �صتجري  كنت  �إن  �ل�صحیة، 

�لن�صبة �لدقیقة علیك �إجر�ئه قبل �لتمارین �أو دخولك لل�صاونا

و�لن�صبة  �لرجال،  من  �أعلى  �لن�صاء  لدى  �لدهون  ن�صبة  �أن  نالحظ 
�لدهون للن�صاء ترت�وح بنی ١5% و2٤%، فاإذ� كانت �لن�صبة يف هذه 
�حلدود ل ت�صیفي ول تنق�صي �صیئا من عمرك، �أما �إذ� كانت �لن�صبة 
ترت�وح بنی ١5% و33% �أ�صیفي ن�صف عام، �أما لو كان �أقل من ١5% 

�أو �أعلى من 33% �أ�صیفي عام لعمرك

ن�صبة �لدهون لدى �لرجال ترت�وح بنی 6% و١7% �إذ� كنت �صمن هذه 
�لن�صبة ل ت�صیف ول تطرح �صیئا من عمرك، �أما لو كانت �لن�صبة بنی 
١٨% و2٤% �أ�صف ن�صف عام لعمرك، ولو كانت �أقل من 6%، �أو �أعلى 

من25% �أ�صف عام لعمرك
اقراأ اأی�سًا: 

تقييم اأ�سلوب حياتك
�لعمر �جل�صدي، من خالل  ن�صتخدمها يف ح�صاب  �آخر طریقة  هي 

تقییم �صاعات نومك، وعاد�تك �ل�صحیة

 عدد �ساعات النوم
ج�صدك یحتاج للنوم، فالنوم یعطي �لفر�صة للعقل وباقي �لأع�صاء 
توؤدي  فقد  �مل�صكالت  من  �لعدید  لنا  فت�صبب  �لنوم  قلة  �أما  للر�حة 
و�ل�صمنة،  �لدم،  �صغط  �رتفاع  مثل  باأمر��س  �لإ�صابة  لحتمال 

و�أمر��س �لكلى، وخطر �لإ�صابة بال�صكتة �لدماغیة

معدل �صاعات �لنوم للبالغنی یرت�وح بنی 7 �إىل ٨ �صاعات لیال، فاإذ� 
كنت معتاد� على �لنوم من 7 �إىل ٩ �صاعات �طرح ن�صف عام من 
عمرك، �أما لو عدد �صاعات نومك بنی 5 �إىل 6 �صاعات �أو �أكرث من 
٩ �صاعات �أ�صف عام لعمرك، ولو كان عدد �صاعات نومك �أقل من 5 

�صاعات يف �للیلة �أ�صف عامان لعمرك
اقراأ اأی�سًا: 

العادات ال�سيئة
�أو �صرب �لكحول )�خلمور(   ممار�صتك لعاد�ت �صیئة مثل �لتدخنی 
�نق�س من  �لكحول  ت�صرب  ل  �إذ� كنت  تزید من عمرك �جل�صدي، 
ن�صف  �طرح  یومیا  به  �مل�صموح  �ملعدل  يف  كنت  لو  �أما  عام  عمرك 

عام، �أما لو �أعلى من �لن�صبة �مل�صموحة فاأ�صف عامنی لعمرك

فلو   ، �لتدخنی  عن  �لإقالع  و�لأف�صل  بال�صحة  جد�  �صار  �لتدخنی 
كنت تدخن فهذ� یزید من تقدم عمرك �جل�صدي، ویجعلك ت�صیف 3 
�صنو�ت لعمرك، �أما �إذ� كنت ل تدخن فاطرح من عمرك 3 �صنو�ت، 
�أما لو �أقلعت عن �لتدخنی من 5 �صنو�ت �أو �أكرث �طرح عامنی �أما لو 

كنت متوقفا من �أربع �صنو�ت �نق�س عام و�حد
اقراأ اأی�سًا: 

التغذیة ال�سليمة
من  وتقلل  جیدة،  �صحتك  على  حتافظ  و�ل�صحیة  �ل�صلیمة  �لتغذیة 
�ل�صرطان،  ومر�س  �لقلب،  �أمر��س  مثل  بالأمر��س  �إ�صابتك  خطر 
و�رتفاع �صغط �لدم، و�ل�صكتة �لدماغیة، فعلیك �تباع نظام غذ�ئي 
متو�زن وقلل من تناولك لل�صكریات و�لدهون و�ملقلیات، �أ�صف عام 

لعمرك لو مل تكن تتبع نظام غذ�ئي �صحي ومتو�زن. 

امل�سدر : كل یوم معلومة طبية

ثالث طرق لقيا�س عمرك �جل�صدي
حتى ت�صتطيع معرفة عمرك �حلقيقي؟!
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بات فریو�س كورونا كوفید-١٩ منت�صر� يف نحو �ربعنی دولة مبعزل 
عن �ل�صنی مع وفاة خم�صنی �صخ�صا ��صافة �ىل نحو 2٨00 ��صابة. 
�ل�صلطات  بلغ ذروته يف �ل�صنی، بدلیل �عالن  �لوباء  ولكن یبدو �ن 
�لربعاء 52 وفاة جدیدة يف 2٤ �صاعة مقابل 7١ وفاة �لثالثاء، يف 

عدد هو �لدنى منذ �كرث من ثالثة ��صابیع

�إ�صابة )2٨00 منها  �ألف حالة  �لآن عن ٨0  �لفریو�س حتى  و�أ�صفر 
ما  وفاة عاملیًا، بح�صب  �أكرث من 2700 حالة  �ل�صنی(، وعن  خارج 

�أعلنت منظمة �ل�صحة �لعاملیة �لأربعاء
فرن�سا

�أعلنت وز�رة �ل�صحة �لفرن�صیة �لأربعاء وفاة �أول فرن�صي بعد �إ�صابته 
بفریو�س كورونا �مل�صتجّد لیل �لثالثاء �لأربعاء يف باری�س

یعمل  و�لذي  عامًا   60 �لعمر  من  �لبالغ  �لرجل  هذ�  ی�صافر  ومل 
"خطرة"، وفق  مدر�صًا يف �إقلیم لو�ز يف �صمال فرن�صا، �إىل منطقة 
ما �أكد �مل�صوؤول يف �لوكالة �ملحلیة لل�صحة �إتیان �صامبیون يف موؤمتر 

�صحايف

ومنح �لرجل �إجازة من عمله منذ ١2 �صباط/فرب�یر مع بدء �صعوره 
بعو�ر�س �ملر�س، ومل یزر �ملدر�صة �لتي یعمل فیها منذ ذلك �حلنی

و�أعلن مدیر �ملدیریة �لعامة لل�صحة جریوم �صالومون خالل موؤمتر 
�أم�س يف م�صت�صفى  "لفح�س طارئ  �لذي خ�صع  �لرجل  �أن  �صحايف 
بیتییه-�صالبتیار وهو يف حالة خطرة"، تويف "لالأ�صف خالل �للیل"

يف �ملجمل، �ُصجلت ١7 �إ�صابة بهذ� �لفریو�س يف فرن�صا خم�س منها 
منذ �لثالثاء. و�إ�صافة �إىل �ملتوفى �للیلة �ملا�صیة، ُتويف �صائح �صیني 

ثمانیني يف ١٤ �صباط/فرب�یر

ويف �ملنطقة نف�صها حیث تويف �ملدّر�س، نقل رجل يف �خلم�صینات �إىل 
م�صت�صفى يف �أمیان )�صمال( "يف حالة خطرة" بح�صب �مل�صوؤول يف 

�لوكالة �ملحلیة لل�صحة

و�أ�صاف �أن �حلالة �لثالثة �لتي �كت�صفت �صباح �لأربعاء هي لفرن�صي 
یبلغ من �لعمر 36 عامًا، نقل �إىل م�صت�صفى يف �صرت��صبورغ يف �صرق 

فرن�صا، و"ل تظهر علیه موؤ�صر�ت خطرة"، بح�صب �صالومون

�لإیطالیة  �ملناطق  �إحدى  لومباردیا،  من  عائدً�  �ملری�س  هذ�  وكان 
�لتي ت�صهد تف�صیًا لفریو�س كورونا

كوریا اجلنوبية

و�صارت كوریا �جلنوبیة ثاين �أكرب بقعة لنت�صار �لفریو�س حیث و�صل 
عدد �لإ�صابات بها �إىل ١26١ �صخ�صًا و١2 حالة وفاة

الربازیل

و�صل فریو�س كورونا �مل�صتجد �إىل �أمریكا �لالتینیة �لتي كانت مبناأى 
من �لوباء، وذلك باإعالن �لرب�زیل �لأربعاء ت�صجیل �أول حالة �إ�صابة 
موؤكدة لدى رجل يف �صاو باولو، يف جنوب �صرق �لبالد، كان قد ز�ر 

�إیطالیا موؤخر�

موؤمتر  يف  ماندیتا  �نریكي  لوی�س  �لرب�زیلي  �ل�صحة  وزیر  وقال 
�صحايف "لدینا تاأكید لإ�صابة" لدى رجل یبلغ 6١ عامًا عاد موؤخر� 
يف  لومباردیا  منطقة  يف  ��صبوعنی  نحو  �أم�صى  حیث  �إیطالیا  من 

�ل�صمال �لإیطايل، و�لتي �أ�صبحت بوؤرة للفریو�س

و�أدى �إعالن �لوزیر �إىل تر�جع كبری يف بور�صة �صاو باولو �لتي خ�صرت 
5،03 باملئة يف منت�صف جل�صة �لتد�ول

 2١0 �صكانها  عدد  و�لبالغ  �لالتینیة  �أمریكا  دول  �أكرب  وللرب�زیل، 
مالینی ن�صمة، حدود بطول ١5 �ألف كلم مع ع�صر دول هي �لأورغو�ي، 
�لأرجنتنی، بار�غو�ي، بولیفیا، �لبریو وكولومبیا، فنزویال، غو�یانا، 

�صورینام، وغویانا �لتابعة لفرن�صا
اإیطاليا

�لإ�صابات  حیث  من  �لأعلى  �لأوروبیة  �لدولة  �إیطالیا  و�أ�صبحت 
بالفریو�س بر�صید 357 �إ�صابة و١١ حالة وفاة

اليابان

ز�د  بینما  وفاة  �إىل ١72 وحالتي  �مل�صابنی  �لیابان، و�صل عدد  ويف 
وفاة  وحالتي  �صخ�صا   ٨٩ �إىل  لی�صل  كونغ  هونغ  يف  �مل�صابنی  عدد 
ومالیزیا  �إ�صابة(   ٤0( وتایالند  �إ�صابة(   ٩١( و�صنغافورة  �أی�صًا 

)22(
اأملانيا

و�أعلنت �أملانیا عن و�صول عدد �لإ�صابات بها �إىل ١٨ حالة دون وفیات 
وبریطانیا )١3( و�إ�صبانیا )١0( و�لنم�صا وكرو�تیا ورو�صیا باإ�صابتنی 

بكل منهم
اليونان

كذلك �أعلنت �لیونان عن ظهور �ول �إ�صابة بها �لیوم �لأربعاء
لبنان

�إ�صابة  �للبنانیة عن ت�صجیل ثاين  �أعلنت وز�رة �ل�صحة  ويف لبنان، 
�لطائرة ذ�تها  �إیر�ن، على منت  لبنانیة و�صلت من  لدى  بالفریو�س 

�لتي �أقلت �حلالة �لأوىل

و�أكدت يف بیان "ت�صجیل حالة ثانیة مثبتة خمربیًا م�صابة بفریو�س 
�لكورونا �مل�صتجد كوفید-١٩"، مو�صحة �أن �ملری�صة كانت يف زیارة 
دینیة �إىل �إیر�ن وعادت �إىل لبنان يف 20 �صباط/فرب�یر "على منت 

�لطائرة نف�صها �لتي كانت على متنها �حلالة �لأوىل"

وخ�صعت �مل�صابة، وفق �لبیان، للعزل يف �مل�صت�صفى بعد �أربعة �أیام 
من و�صولها �إىل لبنان و"و�صعها �ل�صحي م�صتقّر حالیًا"

و�أعلن لبنان �جلمعة �ملا�صي تاأكید �أول �إ�صابة للبنانیة )٤5 عامًا( 
و�صلت على طائرة من مدینة قم �لإیر�نیة

باك�ستان

ر�صدت باك�صتان �ول حالتنی من �ل�صابة بفریو�س كورونا �مل�صتجد، 
بح�صب ما كتب على تویرت م�صت�صار �ل�صحة �لعامة لرئی�س �لوزر�ء 
حدودها  �باد  ��صالم  �غالق  من  �یام  بعد  �لربعاء،  خان  عمر�ن 

�لربیة مع �یر�ن �لتي تويف فیها ١٩ �صخ�صا ب�صبب �لفریو�س
وكتب ظافر مریز� على تویرت "��صتطیع �أن �أوؤكد �ول حالتنی بفریو�س 
للربوتوكولت  طبقا  باحلالتنی  �لهتمام  ویتم  باك�صتان.  يف  كورونا 

�ل�صریریة �ملعیاریة، وحالة �مل�صابنی م�صتقرة. ل د�عي للهلع، �لأمور 
من  عودتي  لدى  غد�  �صحافیا  موؤمتر�  �صاأعقد  �ل�صیطرة،  حتت 

تافتان" يف �قلیم بلو�ص�صتان
وقالت �د�رة �ل�صحة يف �قلیم �ل�صند جنوب �لبالد يف بیان �ن �ول 
عاما   22 عمره  ل�صاب  كر�ت�صي  يف  كانت  بالفریو�س  موؤكدة  ��صابة 

�لفریو�س" �لتقط  حیث  �یر�ن  �ىل  "�صافر 
ومل توؤكد �ل�صلطات مكان وجود �مل�صاب �لثاين، �ل �ن و�صائل �لعالم 

قالت �نه يف ��صالم �باد
�نت�صار  مع  �لبلد  تعامل  كیفیة  حول  باك�صتان  يف  خماوف  وتنت�صر 
�لفریو�س �ذ �ن لها �صجال فا�صال يف �حتو�ء �مر��س معدیة مثل �صلل 

�لطفال و�ل�صل و�لتهاب �لكبد
اإیران

حریة  على  قیود  فر�س  �لربعاء  م�صاء  �لیر�نیة  �ل�صلطات  �أعلنت 
بفریو�س  �مل�صابنی  �ل�صخا�س  �ىل  بالن�صبة  �لبالد  د�خل  �لتنقل 

كورونا �مل�صتجد �و �مل�صتبه با�صابتهم به
�لتلفزیون  نقله  �صحايف  موؤمتر  يف  منكي  �صعید  �ل�صحة  وزیر  وقال 
"بدل �عالن �حلجر �ل�صحي يف مدن، �صنفر�س قیود� على تنقل من 

ی�صتبه بانهم ��صیبو� بعدوى )�لفریو�س( �و تاأكدت ��صابتهم به"
�ملزدحمة  �ملدن  من  �لعدید  مد�خل  عند  فرق  ن�صر  "تقرر  و��صاف 
�حلركة" م�صری� �ىل �أن �لجر�ء دخل حیز �لتنفیذ "منذ لیلتنی يف 

عدة �أماكن"، بدون مزید من �لتفا�صیل
وقال �ن عنا�صر هذه �لفرق "�صیقی�صون حر�رة )... �أج�صام( �لنا�س 

)..( ویوقفون �مل�صابنی �و �مل�صتبه با�صابتهم" بالفریو�س
وتابع �لوزیر "�أطلب من �لنا�س عدم �ل�صفر" موؤكد� �ن �أي �صخ�س 
يف  و�صعه  "بالتاأكید  مدینة" �صیتم  مدخل  "يف  "م�صتبه" با�صابته 

�حلجر �ل�صحي ملدة ١٤ یوما"
ومل یحدد �ملدن �ملعنیة بالجر�ء

فنلندا

كورونا  بفریو�س  �إ�صابة  ثاين  ت�صجیل  �لفنلندیة  �ل�صلطات  �أعلنت 
�مل�صتجد يف �لبالد لدى �مر�أة �صافرت �إىل �صمال �إیطالیا

و�ملر�أة �لفنلندیة "�لبالغة �صن �لعمل" بح�صب و�صائل �لإعالم �ملحلیة، 
حالة  "يف  وهي  هل�صنكي  �لعا�صمة  يف  م�صت�صفى  يف  حالیًا  موجودة 

جیدة"، وفق ما �أكد �ملعهد �لوطني لل�صحة و�لرعایة �لجتماعیة
و�أو�خر كانون �لثاين/ینایر، �صجل هذ� �لبلد �لو�قع يف �صمال �أوروبا 
�أول �إ�صابة بفریو�س كورونا �مل�صتجد، لدى �صائحة �صینیة من ووهان، 
�إىل منطقة  �نت�صار �لفریو�س، كانت م�صافرة  �لتي بد�أ منها  �ملدینة 

لبي يف فنلند�
اجلزائر

موؤكدة  �إ�صابة  حالة  �أول  ت�صجیل  عن  �لثالثاء  �جلز�ئر  �أعلنت  كما 
بفریو�س كورونا وهي لرجل �إیطايل و�صل �إىل �لبالد یوم ١7 فرب�یر/

�صباط، بح�صب ما �أفاد �لتلفزیون �لر�صمي. وقال �مل�صدر عن وزیر 
�ل�صحة �إن �لرجل یخ�صع للحجر �ل�صحي

امل�سدر : قناة یورو نيوز

فريو�س كورونا

ف���������ريو����������س ك�����������ورون�����������ا �ل�����ق�����ات�����ل
و�آ������ص�����ي�����ا �أوروب�������������������ا  يف  ي����ن����ت���������ص����ر 
�ل����ر�زي����ل يف  �إ�����ص����اب����ة  �أول  وت�������ص���ج���ي���ل 
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هذا ما ين�صح به خرباء ال�صحة
يف خطوط الطريان العاملية

�لإجر�ء�ت �لأخرى �ملق�صودة تت�صمن على �صبیل �ملثال غ�صل �لیدین 
ب�صكل منا�صب وبا�صتمر�ر، �أو تعقیم �لیدین بحال عدم توفر �خلیار 

�لأول

الأقنعة والقفازات قد ت�سرك اأكرث مما تفيدك
بح�صب �خلرب�ء �لأقنعة و�لقفاز�ت ل تفید كثریً� يف حال كنت ترید 
�ملر�س من  �نتقال  تتجلى مبنع  فائدتها قد  �ملر�س،  نف�صك  تقي  �أن 
�صخ�س م�صاب �إىل �لآخرین، ولكن لی�س مبنع �لعدوى عن �صخ�س 
�صلیم یرتدیه. بارتد�ئك قناعًا �أو قفازً� ل میكنك حمایة نف�صك من 

�لتقاط �لعدوى بل على �لعك�س قد تزید من فر�س �إ�صابتك

ی�صمح  �صوف  بل  فعال،  غری  فقط  لی�س  �لوقت  طو�ل  قناع  فارتد�ء 
عندما  خطرً�  ویزد�د  وحوله  خالله  من  �لفریو�صات  بنقل  كذلك 

ی�صبح رطبًا لأنه �صی�صجع منو �لفریو�صات و�لبكترییا

كانو�  �صي  كل  بلم�س  �لنا�س  یبد�أ  بارتد�ئها  لأن  �أ�صو�أ،  �لقفاز�ت 
�لكائنات  لنقل  �أخرى  و�صیلة  جمرد  فت�صبح  باأیدیهم  �صیلم�صونه 
�حلیة �لدقیقة. ود�خل �لقفاز�ت، ت�صخن �لأیدي وتتعرق، ما ی�صكل 

بیئة جیدة لنمو �جلر�ثیم

غ�سيل الأیدي والتعقيم اأف�سل �سبل الوقایة

�لذر�عنی،  م�صاند  �أو  �ملقاعد  على  طویل  لوقت  یعی�س  ل  �لفریو�س 
ب�صخ�س  �لت�صال  لذ�  حیة،  بیولوجیة  �أ�صطح  على  �حلیاة  یف�صل 
م�صاب ینطوي على �خلطر �لأكرب على منت رحلة جویة. م�صافحة 
�صخ�س ما ت�صكل خطًر� �أكرب بكثری من مل�س بع�س �لأ�صطح �جلافة 

و�جلامدة حیث ل تعی�س �لفریو�صات لفرت�ة طویلة

و�لتنظیف  �عتیادي،  ب�صكل  �لیدین  وغ�صل  �لتنظیف  �أن  یعتقد  لذ� 
�لإجر�ء  هو  بالعدوى،  ما  �صخ�س  �إ�صابة  �كت�صاف  بحالة  �لإ�صايف 

�ملنا�صب

یجب  لذ�  �لفریو�صات  لنت�صار  مالئمة  �لأكرث  �ل�صطح  �لید�ن  تعترب 
غ�صلهما ب�صكل متكرر وتعقیمهما، وجتنب مل�س �لوجه، ویجب تغطیة 
�لأنف و�لوجه بالأكمام �أو مبندیل ذي ��صتخد�م و�حد �أثناء �لعط�س 
�أو �ل�صعال، ثم غ�صل �لیدین وجتفیفهما جیدً� بعد غ�صلهما، و�إن مل 

یتوفر ذلك فتطهریهما مبطهر یحتوي على �لكحول

ل قلق من اأنظمة التهویة يف الطائرات

�أن خطر �لإ�صابة بعدوى فریو�صیة خطریة على  �إىل  ی�صری �خلرب�ء 
منت طائرة، من خالل تلوث �لهو�ء، منخف�س

�لتهویة يف �لطائر�ت �حلدیثة، فالهو�ء  �إىل طبیعة نظام  یعود هذ� 
فیها عبارة عن مزیج من هو�ء �لنقي وهو�ء معاد تدویره

میر �لهو�ء �ملعاد تدویره من خالل مر�صحات من �لنوع نف�صه �مل�صتخدم 
�لفریو�صات  من  خلوه  ی�صمن  ما  �جلر�حیة،  �لعملیات  غرف  يف 
و�جلزیئات �لأخرى بن�صبة ٩٩.٩7% . لذ� فاإن �خلطر، �إذ� كان هناك 

خطر، ل یاأتي من �لهو�ء يف �لطائرة بل من �أ�صخا�س �آخرین

حظر الطريان �سالح ذو حدین
ول یرى �خلرب�ء �أن فر�س حظر على �لطری�ن يف �ملناطق �مل�صابة 

هو بال�صرورة �أمر جید

يف  م�صاعد�  عامال  �لإن�صان  تنقل  و�صهولة  �ملو��صالت  كون  فرغم 
�نتقال �لأمر��س، ی�صكل �حلظر �أی�صًا عائقًا �أمام �لتعامل �ملنا�صب 

مع تف�صي �ملر�س

حدث هذ� يف غرب �إفریقیا مع �إیبول مثاًل، حیث یوؤدي �حلظر �إىل 
عدم متكن �لطو�قم �لطبیة و�أفر�د منظمة �ل�صحة �لعاملیة و�لعینات 

�لبیولوجیة من �لو�صول �إىل �ملنطقة �ملوبوءة

كما �أن حظر �ل�صفر �لعام قد ی�صّجع �لنا�س على �ل�صفر �صرً�، ما یعني 
فقد�ن �ل�صیطرة على �ملر�س

امل�سدر : قناة یورو نيوز

�إذ� كنت �صت�صافر على منت طائرة و�صتتجول يف ردهات مطار، 
دع عنك �لأقنعة و�لقفاز�ت، و�جلاأ �إىل و�صائل �أخرى 

للوقاية من فايرو�س كورونا

اململكة  اإىل  الدخول  تعليق  ال�سعودية  العربية  اململكة  قررت 
وذلك  موؤقتًا،  ال�سريف  النبوي  امل�سجد  وزيارة  العمرة  لأغرا�ض 
اجلديد  كورونا  فريو�ض  انت�سار  خلفية  على  احرتازي  كاإجراء 

.)19-COVID(

اجلهات  "وا�ض" اأن  ن�سرته  بيان  يف  اخلارجية،  وزارة  واأو�سحت 
كثب  عن  تتابع  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  املخت�سة  ال�سحية 
 ،)19-COVID( اجلديد  كورونا  فريو�ض  انت�سار  تطورات 
وتوؤكد الوزارة حر�ض حكومة اململكة من خالل تلك اجلهات؛ على 
واملنظمات  الدول  جهود  ودعم  املعتمدة،  الدولية  املعايري  تطبيق 
الدولية وبالأخ�ض منظمة ال�سحة العاملية لوقف انت�سار الفريو�ض 

وحما�سرته والق�ساء عليه باإذن اهلل.

ومن الإجراءات:
امل�سجد  وزيارة  العمرة  لأغرا�ض  اململكة  اإىل  الدخول  تعليق   /  1

النبوي ال�سريف موؤقتًا.

للقادمني  ال�سياحية  بالتاأ�سريات  اململكة  اإىل  الدخول  تعليق   /  2
19-( اجلديد  كورونا  فريو�ض  انت�سار  ي�سكل  التي  الدول  من 

اجلهات  حتددها  التي  املعايري  وفق  خطرًا،  منها   )COVID
ال�سحية املخت�سة باململكة.

/ تعليق ا�ستخدام املواطنني ال�سعوديني ومواطني دول جمل�ض   3
من  للتنقل  الوطنية  الهوية  بطاقة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
واإىل اململكة، وي�ستثنى من ذلك ال�سعوديون املوجودون يف اخلارج 
يف حال كان خروجهم من اململكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو 
ويرغبون  حاليا،  اململكة  داخل  املوجودون  التعاون  جمل�ض  دول 
اإىل دولهم، يف حال كان دخولهم ببطاقة الهوية  يف العودة منها 
الدول  من  املنافذ  يف  املعنية  اجلهات  لتتحقق  وذلك  الوطنية، 
اململكة، وتطبيق الحرتازات  اإىل  القادم قبل و�سوله  التي زارها 

ال�سحية للتعامل مع القادمني من تلك الدول.

للتقييم  وتخ�سع  موؤقتة،  الإجراءات  هذه  اأن  على  اململكة  وتوؤكد 
لكافة  دعمها  اململكة  املخت�سة.وجتدد  اجلهات  قبل  من  امل�ستمر 
الفريو�ض.وتهيب  انت�سار  من  للحد  املتخذة  الدولية  الإجراءات 
ت�سهد  التي  الدول  اإىل  ال�سفر  عدم  باملواطنني  اخلارجية  وزارة 

.)19-COVID(انت�سارًا لفريو�ض كورونا اجلديد

امل�صدر: وا�س

�ل�سعودية تعلق �لدخول �إىل 
�أر��سيها لأغر��ض �لعمرة 

وزيارة �مل�سجد �لنبوي 
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�أّید برملان ��صكتلند� يف �أول ت�صویت هذ� �لثالثاء م�صروع قانون تقدم 
من خالله �حلكومة منتجات �صحیة جمانیة جلمیع �لن�صاء، وهو ما 
�لربملان  وعكف  بذلك.  تقوم  �لعامل  يف  دولة  �أول  ��صكتلند�  یجعل 
�قرت�حه  مّت  �لذي  �لقانون  هذ�  م�صروع  مناق�صة  على  �لإ�صكتلندي 
من قبل �مل�صرعة مونیكا لینون �لتي قدمت يف �لعام 20١7، �قرت�حا 

�أطلقت علیه "منتجات �لدورة �ل�صهریة �أن تتوفر جمانا".

�ل�صهریة على  �لقانون �جلدید �ملنتجات �خلا�صة بالدورة  و�صیجعل 
غر�ر �ل�صد�د�ت �لقطنیة و�ملنا�صف �ل�صحیة جمانیة جلمیع �لفتیات 
�ملخ�ص�صة  �لعامة  �لأماكن  يف  ومتاحة  ��صكتلند�،  يف  و�لن�صاء 
كاملر�كز �ملجتمعیة ونو�دي �ل�صباب و�ل�صیدلیات. وتقدر تكلفة هذ� 
یورو  ملیون   2٩ یعادل  ما  �أي  �إ�صرتلیني  ملیون جنیه   2٤ بـ  �لإجر�ء 

تقریبا �صنویا.

م�صروع  �لبد�یة  يف  عار�صت  قد  �ملفو�صة  ��صكتلند�  حكومة  وكانت 
وزیرة  وقالت  �ملا�صي.  �لأ�صبوع  موقفها  من  عدلت  لكنها  �لقانون، 

�ملجتمعات �ملحلیة �إیلنی كامبل يف ذلك �لوقت: "لدینا خماوف كبریة 
�إجنازه  و�إمكانیة  �لقانون  مل�صروع  �لعملي  �لتطبیق  ب�صاأن  وحقیقیة 
ب�صكله �حلايل، وهو ما �نعك�س يف تقریر �ملرحلة �لأوىل للجنة �حلكم 
و�إدر�كا  نیتنا  على ح�صن  وكاإ�صارة  ذلك،  "ومع  و�أ�صافت:  �ملحلي". 
لتو�فق �لآر�ء �لو��صع حول �أهد�ف �ل�صیا�صة �لعامة، �صندعم م�صروع 
�لقانون يف هذه �ملرحلة. و�صن�صعى بعد ذلك �إىل �لعمل مع �لآخرین 
يف جهد حقیقي للتو�صل �إىل �تفاق على �لتعدیالت �لتي من �صاأنها 

تهدئة خماوفنا ومتكننا من تقدمی قر�ر مايل قوي".

�لعامل تقدم منتجات �صحیة جمانیة  �أول دولة يف  ��صكتلند�  وكانت 
يف �ملد�ر�س و�لكلیات و�جلامعات منذ �لعام 20١7. ويف مطلع �لعام 
لل�صلطات  �إ�صرتلیني  جنیه  مالینی   ٤ �حلكومة  خ�ص�صت   ،20١٨
�ملحلیة لتوفری منتجات �صحیة جمانیة يف �ملكتبات ومر�كز �لرتفیه.

بتوفری  �حلكومة  على  قانونیا  �لتز�ما  �جلدید  �لت�صریع  و�صی�صع 
�إىل  یحتاج  ��صكتلند�  يف  �صخ�س  لكل  جمانیة  �صحیة  منتجات 

��صتخد�م �ملنتجات �ل�صحیة.

�لدولیة"  �ملتحدة  �ململكة  "خطة  مركز  عن  �ل�صادر  �لبحث  وی�صری 
يف �لعام 20١7، �إىل عجز فتاة �أو �صیدة من �أ�صل ع�صرة عن �صر�ء 
�أن  للر�أي  ��صتطالع  �أكد  كما  بالن�صاء.  �خلا�صة  �ل�صحیة  �ملنتجات 
١5 يف �ملائة من �لفتیات �لالتي ترت�وح �أعمارهن بنی ١٤ و2١ عاما 
�أجل �صر�ء منتجات �صحیة، و١٤ يف �ملائة منهن طلنب  كافحن من 
��صتعارة مالب�س �صحیة من �إحدى �ل�صدیقات ب�صبب م�صاكل تتعلق 
�إىل  ��صطررن  منهن  �ملائة  يف  و١2  �لتكالیف  حتمل  على  بالقدرة 

�ختالق مالب�س �صحیة لعدم قدرتهن على حتمل تكالیف �صر�ئها.

وكانت �حلكومة �لربیطانیة قد قدمت خطة لتوفری منتجات �صحیة 
�صابق  وقت  �ململكة يف  �لتعلیمیة يف  �ملنظمات  ب�صكل جماين جلمیع 

من هذ� �لعام.

امل�سدر : قناة یورو نيوزو

هل �صت�صبح ��صكتلند� �أول بلد يف �لعامل
يقدم منتجات �صحية ن�صائية جمانا؟

من  املنتظرة  ال�سابعة  لن�سخة  اأبطال  اأحد  ك�سف 
الت�سویر  Mission Impossible 7 عن توقف 
الأبطال  اأحد  بيج  �سيمون  قال  حيث  مفاجئ،  ب�سكل 
اإیقاف  مت  اإنه  قال  ال�سهرية  ال�سل�سلة  يف  الأ�سا�سني 
يف   Mission Impossible 7 فيلم  ت�سویر 
فيني�سيا يف اإیطاليا و�سط الأخبار و التقاریر عن تف�سي 

فريو�س كورونا

املمثل البالغ من العمر 5٠ عامًا ، قال اأن ال�سركة املنتجة 
باراماونت بيكت�سرز كانت "حذرة للغایة" ب�ساأن انت�سار 
العدوى بالقرب من موقع الت�سویر يف البندقية ، واأنهم 

مل یبق لدیهم خيار �سوى تعليق الت�سویر

یاأتي ذلك و�سط ا�سطرار توم كروز �ساحب الـ 57 عاما، 
اإىل البقاء يف اأحد الفنادق الفاخرة يف املدینة، حيث 
مل ی�ستطع ت�سویر م�ساهد احلركة التي كان من املفرت�س 

تنفيذها يف اأحد قوارب فيني�سيا ال�سهرية

بعد و�سول توم اإىل فيني�سيا يف ٢٠ فربایر ، اأ�سبح عالًقا 
الآن يف فندق Gritti Palace الفاخر ، يف انتظار 
قرار ب�ساأن م�ستقبل الت�سویر، و ت�سري التقاریر الأولية 

لهم  تنقل  ومل  بخري  العمل  طاقم  اأفراد  جميع  اأن  اإىل 
العدوى حتى الآن

ال�ستخبارات  عميل  دور  الفيلم  يف  یلعب  �سيمون 
عن  اأبدا  یتخلى  ل  والذي  بنجي،   CIA الأمریكية 

العميل هانت الذي یج�سده توم كروز

 Mission یقول �ساميون عن موقف ل ین�ساه يف ت�سویر
وكان  امل�ساهد  لأحد  جتهز  حيث   ،Impossible 6
ن�سى  لكنه  یدیه  يف  قفازات  یرتدي  اأن  املفرت�س  من 
ارتدائها ب�سبب م�ساعدته للنجمة ریبيكا فريج�سون يف 
هليكوبرت  طائرة  يف  امل�سهد  ت�سویر  ومت  اللحظة،  تلك 
اأنه مل یكن یرتدي  اأدرك طاقم الفيلم  وبعد الت�سویر 
وا�سطروا  ال�سابق،  امل�سهد  يف  بها  ظهر  التي  اجلوارب 
حينها لال�ستعانة ببع�س اخلدع التقنية ليظهر بقفازات 

يف یدیه وتكلفت هذه العملية ع�سرة اآلف دولر

 Mission Impossible 7 من املتوقع اأن یعر�س
يف �سالت ال�سينما يف ٢3 یوليو ٢٠٢1

امل�سدر : جملة هي

فريو�س كورونا يهدد 
�صدور �جلزء �ل�صابع 

من �صل�صلة �أفالم �لبطل 
توم كروز �ل�صهرية

�لعامل  م�صتوى  على  �مل�صتجد  كورونا  بفریو�س  �مل�صابنی  عدد  �رتفع 
�إىل ٨7 �ألف �صخ�س، فیما �قرتبت ح�صیلة �لوفیات من ثالثة �آلف 

�صخ�س، ح�صب �آخر بیانات منظمة �ل�صحة �لعاملیة

م�صتوى  على  �خلطری  بالفریو�س  �مل�صابنی  عدد  �أن  �ملنظمة  و�أكدت 
يف  منهم   7٩6٩٨ �صخ�صا،   ٨6٩27 �لأحد  �لیوم  حتى  بلغ  �لعامل 

�ل�صنی، فیما بلغ عدد �لوفیات 2٩76 �صخ�صا

و�نت�صر �لفریو�س حتى �لآن يف 5٩ دولة، حیث ل تز�ل كوریا �جلنوبیة 
وتاأتي  موؤكدة،  �إ�صابة  حالة   3526 مع  �ل�صنی  بعد  للوباء  بوؤرة  �أكرب 
و�لیابان )23٩  و�إیر�ن )5٩3 حالة(  �إیطالیا )١١2٨ حالة(  بعدها 

حالة(

ويف �لعامل �لعربي، �صجل �أكرب عدد حالت �لإ�صابة يف �لكویت )٤5 
حالة( و�لبحرین )٤0 حالة(

وفاة  و66 حالة  �إ�صابة  �ل�صبت ١753 حالة  �أم�س  �لعامل  و�صجلت يف 
جدیدة، مبا يف ذلك ٤35 �إ�صابة و٤7 وفاة يف �ل�صنی

ودخل �لفریو�س �أم�س دولتنی جدیدتنی، وهما �ملك�صیك و�صان مارینو

RT :امل�سدر

�لعامل  يف  بكورونا  م�صاب  �ألف   87
وح�صيلة �لوفيات تقرتب من 3000
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فنانة طموحة، ذ�ت �صوت یحمل من معاين �لّرّقة و�لإح�صا�س و�حلّب 
وتفاجئنا يف  و�لأغنیة �جلاّدة،  �لوطنّیة،  �لأغنیة  �لكثری، حتمل هّم 
كّل مّرة مبقدرتها على �ختیار �للّون �ملنا�صب للمتلقي، حققت لنف�صها 
�لغناء  �صاحة  يف  مكانتها  لتحقق  نف�صها  على  وجتتهد  حملّیة  مكانة 
�لعربّیة، �لفنانة مرینا ملوحي �صیفة �لعدد �جلدید يف �أّیام كندّیة، 

وكان لنا معها هذ� �حلو�ر:

اإىل اأّي درجة �سّكل الغناء يف الكني�سة اأثرًا على توجهاتك 
يف عامل الأغنية؟

يف  �لغنائي  �لكور�ل  دخويل  مرحلة  مع  �لغناء  يف  بد�یاتي  �رتبطت 
�لكنی�صة، على �لرغم من ولعي يف غناء �لفریوزّیات يف عمٍر مبكر 
من حیاتي، لكن �لكور�ل كان �لبد�یة لأحقق حلمي يف �أن �أكون مغنیة، 
فمن خالله تهّذب �ل�صوت و�كت�صب مقوماته، وتعّلمت يف هذ� �لنّوع 
خ�صو�صّیة  من  له  ملا  �لغناء  يف  مهّمة  قو�عد  �جلماعي  �لغناء  من 
يف  "�ل�صولو"  غناء  �أو  �لإفر�دي  للرتتیل  �نتقلت  وبعدها  ومّیز�ت، 

�لكنی�صة، و�أی�صًا هو جتربة لها �أهمّیتها وقو�عدها �ملمّیزة.

اجتهِت  القدمي  الطربي  اللون  غناء  يف  جتربتك  بعد 
اختيار  يف  اليوم  متعنني  فكيف  ة،  خا�سّ اأغنيات  لإطالق 

الكلمة واللحن املنا�سبني ملرينا؟
و�لفریوزي  �لكال�صیكي  و�للون  �لقدمی  �لطرب  غناء  يف  �لتجربة 

جعلني �أتلّم�س �لأغنیة �لأقرب لأحا�صی�صي و�لأكرث منا�صبًة ل�صوتي، 
لدر��صة  �أ�صعى  �أ�صبحت  فعاًل  وب�صببه  �لغناء  يف  �صغفي  �أجد  وهنا 
و�لتوزیع  و�لكالم  فاللحن  مبرینا،  ة  خا�صّ �أغنیة  �أي  �إطالق  خطوة 
عنا�صر �أ�صا�صّیة یجب �أل یغفلها �ملغني �لیوم، لذلك كانت �أغنیاتي 
�لتي �أطلقتها ُمر�صیًة بالن�صبة يل على �لأقل، فهذ� هو توّجهي وهذ� 

ما ی�صبهني فعاًل.

كان لك م�ساركات عرب الأغنية يف الدراما وامل�سل�سالت، فهل 
خدمتك هذه التجربة واإىل اأي مدى؟

فاأدیت  �أخریة"  "فر�صة  م�صل�صلي  يف  فقط  هنا  م�صاركتي  جاءت 
"هارون  م�صل�صل  و�أغنیتنی �صمن  �آدم،  �للبناين  �ملطرب  �ل�صارة مع 
�لر�صید" باللغة �لعربّیة �لف�صحى وهما "حي �ملنازل" و"فو�هللا ثم 
و�هللا"، وكال �لتجربتنی كانتا مب�صتوى جید، وهذ� ما مل�صته من خالل 
ردود �لفعل �لتي �صمعتها وقر�أتها، ولذلك �أعتقد باأن هذه �مل�صاركات 
وع�ّصاقها  �لأغنیة  حمّبي  من  جدید  لعدد  �صوتي  و�أو�صلت  خدمتني 

عرب �لّدر�ما.

هل مطلوب من مرينا اليوم اإعادة اإحياء الأغنية الرتاثّية؟ 
وماذا عن جتربة الغناء باللغة العربّية الف�سحى؟

لی�س من �خلطاأ �إعادة �إحیاء �لرت�ث �لغنائي، و�إعادة توزیع �لأغنیات 
ت�صویهها،  وعدم  �لأغنیة  على  �ملحافظة  هو  �ل�صرط  لكن  �لرت�ثّیة، 
على  و�إبقائها  بجوهرها،  �مل�صا�س  دون  ومن  �أ�صالتها،  عن  و�لدفاع 
مقامها �لأ�صا�صي، فاإعادة �لإحیاء هذه �صت�صعى بالأغنیة لأن تعی�س 

�لعربّیة  باللغة  �لغناء  �أّما  بالتاأكید،  �خلطوة  هذه  مع  و�أنا  �أكرث، 
�لف�صحى، فكما ذكرت كان يل �أغنیتنی يف م�صل�صل "هارون �لر�صید"، 
كما �صاركت يف �أوبریت عربي عرب �أغنیة بالف�صحى مع مطربنی من 

م�صر، وفل�صطنی، و�لأردن، وكانت جتربة مهّمة بالن�صبة يل.

اإىل اأین تطمح مرينا يف م�سروعها الفّني؟

�أطمح للعدید من �مل�صاریع، لكن �لو�صع �لر�هن یحمل معّوقاته، منها 
مثاًل �ل�صفر، فهو غری متاح ب�صهولة �لیوم للبلد�ن �لعربّیة �لأخرى، 
يف  م�صاركة  لدي  كان  فموؤخرً�  عربّیة  مهرجانات  يف  �مل�صاركة  ول 
معي  ح�صل  ما  وهذ�  تلبیتها،  من  �أمتكن  مل  �لقاهرة  يف  مهرجان 
و�جلز�ئر،  و�ملغرب،  �صاللة،  مهرجانات  من  جاءتني  دعو�ت  يف 
�خلارج  يف  �صوریا  �أمثل  �أن  هو  �ل�صفر  هذ�  من  وطموحي  وغریها، 
ة من  �صمن �ملهرجانات، كما �أطمح �أی�صًا �أن �أقّدم �أغنیاتي �خلا�صّ
ة وحمرتفة يف عامل �لأغنیة،  خالل فر�صة �إنتاج عرب �صركة خمت�صّ
من دون �أن تفر�س �صروط كما هو معتاد، بل �إنتاج �أغنیات ت�صبهني 
وبالذ�ئقة  یلیق بهم  للنا�س يف كّل مكان مب�صتوى  و�أن ت�صل  و�أحّبها 

�لفنّیة �ملطلوبة.

كلمة الفنانة مرينا ملوحي ملجلة اأّیام كندّیة:

�ل�صكر �لكبری ملجلة �أّیام كندّیة، وللجالیة �ل�صورّیة يف كند�، و�أمتنى 
�أن یكون �لطریق متاحًا يل وللفنان �ل�صوري لإقامة حفالت يف كند� 

و�للقاء بال�صورینی هناك.

عامر ف�ؤاد عامر
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دبي، �لإمار�ت �لعربیة �ملتحدة )CNN( -- ی�صمل ��صطر�ب 
طیف �لتوحد )ASD( جمموعة من ��صطر�بات �لنمو �لع�صبي 
�لجتماعیة.  و�ملهار�ت  �لت�صال  �ل�صعف يف مهار�ت  ت�صبب  �لتي 
ویبد�أ ��صطر�ب �لتوحد عمومًا يف عمر �أقل من 3 �صنو�ت وی�صتمر 

مدى �حلیاة، لكن �لتدخل �ملبكر یوؤدي دورً� يف �لعالج و�لتقدم.

 ،)CDC( ووفقًا ملر�كز �ل�صیطرة على �لأمر��س و�لوقایة منها
ُیعترب ��صطر�ب �لتوحد �أكرث �صیوعًا بنی �لأولد بحو�يل ٤ مر�ت 

منه لدى �لفتیات.

وخمتلف  �لأعر�ق  جمیع  بنی  �لتوحد  طیف  ��صطر�ب  وُیوجد 
�مل�صتویات �لجتماعیة و�لقت�صادیة.

ویبلغ معدل �نت�صار مر�س �لتوحد يف �لولیات �ملتحدة حو�يل و�حد 
من بنی كل 5٩ طفاًل، وفقًا لتقریر �صادر عن مركز �ل�صیطرة على 

�لأمر��س لعام 20١٨.

وتبلغ تكالیف �لرعایة �ل�صحیة لالأطفال �لذین یعانون من مر�س 
 ٤ �لنمو،  و��صطر�بات  �لتوحد  ن�صر يف جملة  لبحث  وفقًا  �لتوحد 

�إىل 6 �أ�صعاف تكالیف �لرعایة �لطبیة لالأطفال بدون �ملر�س.

وُیعترب تاریخ 2 �أبریل/نی�صان هو �لیوم �لعاملي للتوحد.

الت�سخي�س
ول یوجد �ختبار طبي نهائي لت�صخی�س مر�س �لتوحد. ویتم بدًل 

من ذلك ت�صخی�س �ل�صطر�ب من خالل مر�قبة منو �لطفل.

وقد تت�صمن عالمات �لتوحد وفقًا ملركز �ل�صیطرة على �لأمر��س، 
و�صعوبة  �لكالم،  ب�صیاق  و�لتفاعل  �لجتماعي  �لتو��صل  عجزً� يف 
مع  �صد�قات  بتكوین  �لهتمام  وغیاب  حمادثة،  يف  �لنخر�ط 

�لأقر�ن.

اللقاحات والتوحد
وبد�أ �لنقا�س يف �لعام ١٩٩٨ حول ما �إذ� كان ��صطر�ب �صبح �لتوحد 
 "Lancet" ناجم عن �للقاحات، وذلك عندما ن�صرت جملة
�لطبیة در��صة یتم مر�جعتها �لآن من قبل �لباحث �أندرو ویكفیلد، 

و�لتي تربط لقاح "MMR" بالتوحد.

وقام معظم �ملوؤلفنی �مل�صاركنی يف در��صة ویكفیلد ب�صحب �أ�صمائهم 
مكتب  قبل  من  م�صاءلته  تتم  قد  �أنه  علمو�  عندما  �لدر��صة،  من 
ویكفیلد  وفقد  �ملعني.  �للقاح  م�صنعي  مقا�صاة  یعتزم  حماماة 
تر�جعت   ،20١١ �لعام  ويف   .20١0 �لعام  يف  �لطبیة  رخ�صته 
�أن  �إىل  حتقیق  تو�صل  �أن  بعد  �لدر��صة  عن   "Lancet"
ویكفیلد قام بتغیری �أو حتریف �ملعلومات عن �لأطفال �لـ ١2 �لذین 

كانو� �أ�صا�صًا ل�صتكمال �لدر��صة.

جتد  ومل  ویكفیلد.  نتائج  تكر�ر  من  �آخرون  باحثون  یتمكن  ومل 
�إىل  �لو�صول  �إعادة  حتاول  �لتي  �لالحقة  �لدر��صات  من  �لعدید 
�للقاحات و�لتوحد، مبا يف ذلك �لعدید من  �أي �صلة بنی  �لنتائج 

�ملر�جعات �لتي �أجر�ها معهد �لطب.

اجلدول الزمني
ملر�س  كاأعر��س  �لتوحد  مر�س  خ�صائ�س  در��صة  متت   :١٩00

�نف�صام �ل�صخ�صیة.

١٩3٨: بعد فح�س دونالد جر�ي تریبلت من ولیة می�صی�صیبي من 
جونز  م�صت�صفى  من  لالأطفال  نف�صاين  طبیب  وهو  كانر،  لیو  قبل 
باأعر��س  ت�صخی�صه  یتم  �صخ�س  �أول  لحقًا  �أ�صبح  قد  هوبكنز، 

مر�س �لتوحد.

مقالة  يف   "Donald T" بـ  تریبلت  تعریف  مت   :١٩٤3
و�أو�صحت  كانر.  �لعاطفي" بقلم  و�لتو��صل  �لتوحد  "��صطر�بات 
�أطلق  وقد  �لعائلي،  �لدفء  بنق�س  �لتوحد  �رتباط  فكرة  �لورقة 

علیه فیما بعد نظریة "�لأم �لباردة".

١٩٤٤: ن�صر �لطبیب �لنم�صاوي هانز �أ�صربجر، بحثًا عن متالزمة 
�لتوحد.

١٩6٤: ن�صر عامل �لنف�س برنارد رمیالند، بحث "�لتوحد �لطفويل: 
�ملتالزمة و�آثارها على �لنظریة �لع�صبیة لل�صلوك".

�مل�صابنی  لالأطفال  �لوطنیة  �جلمعیة  رمیالند  �أ�ص�س   :١٩65
بالتوحد )و�لتي �أ�صبحت �لآن جمعیة �لتوحد �لأمریكیة(. و�أ�ص�س 

لحقًا معهد بحوث �لتوحد.

مر�س  عن  منف�صل  ب�صكل  �لتوحد  مر�س  ت�صنیف  مت   :١٩٨0
�نف�صام �ل�صخ�صیة.

�أبریل/ �أعلنت �لأمم �ملتحدة 2  ١٨ دی�صمرب/كانون �لأول 2007: 
نی�صان �لیوم �لعاملي للتوعیة بالتوحد.

١7 دی�صمرب/كانون �لأول 20١5: �أعلن علماء يف جامعة هارفارد 
�صلة  مرة،  لأول  وجدو�  �أنهم  للتكنولوجیا  ما�صات�صو�صت�س  ومعهد 
بنی �ل�صلوك �لتوحدي ونق�س ن�صاط ناقل ع�صبي رئی�صي، وهو نوع 
من مادة كیمیائیة يف �لدماغ متكن من نقل �لإ�صار�ت عرب �خلالیا 

�لع�صبیة، مما ی�صمح للدماغ بالتو��صل مع �لأجهزة �لأخرى.

�إطالقها  عن  �صیمونز  موؤ�ص�صة  �أعلنت   :20١6 �أبریل/نی�صان   2١
وركزت   ."SPARK" ی�صمى  �لتوحد  مر�س  عن  بحث  مل�صروع 
�لدر��صة، �لتي ت�صم علماء من 2١ م�صت�صفى وعیادة جامعیة، على 
�لأطفال  �آباء  دعوة  وتتم  و�لتوحد.  �لور�ثة  بنی  �ملحتملة  �لعالقة 
يف  و�مل�صاركة  �لإنرتنت  عرب  �لت�صجیل  �إىل  بالتوحد  �مل�صابنی 

�لدر��صة.

يف  ن�صرت  لدر��صة  وفقًا  �لباحثون  وجد   :20١7 فرب�یر/�صباط 
بالرننی  �لت�صویر  فحو�صات  مر�قبة  �أن   "Nature" جملة 
كانو�  �إذ�  مبا  �لتنبوؤ  على  ت�صاعد  قد  �لأطفال  لدماغ  �ملغناطی�صي 
ت�صخم  بنی  حمتملة  �صلة  �لباحثون  ووجد  بالتوحد.  �صی�صابون 
�لتوحد  مر�س  وت�صخی�س  �لعمر  من  �لأوىل  �ل�صنة  خالل  �لدماغ 

يف عمر �ل�صنتنی.

١١ �أبریل/نی�صان 20١7: وجدت در��صة ن�صرت يف �ملجلة �لأمریكیة 
�لتوحد  مر�س  من  یعانون  �لذین  �لأ�صخا�س  �أن  �لعامة  لل�صحة 
ب�صبب  �لنا�س  عامة  من  �أ�صعاف  بثالثة  للوفاة  عر�صة  �أكرث  هم 
�لإ�صابات �لتي میكن �لوقایة منها، �أما �لأطفال و�ل�صباب �ل�صغار 
�مل�صابنی بالتوحد ُیعتربون �أكرث عر�صة للموت ٤0 مرة من �إ�صابة 
میكن �لوقایة منها لدى عامة �لأطفال. �أما �لختناق و�لغرق فهي 

من �لأ�صباب �لرئی�صیة لالإ�صابات �ملمیتة بنی �مل�صابنی بالتوحد.

 JAMA" يف  ن�صرت  لدر��صة  وفقًا   :20١٨ مار�س/�آذ�ر   26
Pediatrics"، فاإن �لأطفال �لذین یعانون من ��صطر�ب 
طیف �لتوحد و�إخو�نهم �لأ�صغر �صنًا �أقل عر�صة للتطعیم �لكامل 

من �لأطفال �لذین ل یتاأثرون بالتوحد.

 650000 من  �أكرث  �صملت  در��صة  �أظهرت   :20١٩ مار�س/�آذ�ر   ٤
طفل �أن لقاح �حل�صبة، و�لنكاف، و�حل�صبة �لأملانیة ل یزید من 
خطر �لتوحد، ول یوؤدي �إىل مر�س �لتوحد عند �لأطفال �ملعر�صنی 

للخطر.

فح�س  میكن  �أنه  �إىل  در��صة  �أ�صارت   :20١٩ �أبریل/نی�صان   2٩
�لأطفال ل�صطر�ب طیف �لتوحد يف عمر ١٤ �صهرً� بدقة عالیة.

�جلینات  من   ١02 در��صة  حددت   :2020 �لأول  ینایر/كانون 
�ملرتبطة مبخاطر �لتوحد. ويف �ل�صابق، كان �لباحثون على در�یة 

بـ 65 جینًا فقط.

امل�سدر : �سي ان ان العربية

منوعات

م�صر.. مو�طن ينتحر ب�صبب وفاة ح�صني مبارك
�أقدم مدر�س م�صري من حمافظة �ل�صرقیة، على �لنتحار باإلقاء نف�صه من �لطابق �خلام�س، متاأثر� بوفاة �لرئی�س �مل�صري 

�لأ�صبق حممد ح�صني مبارك

�لتلفزیون جنازة مبارك، كان متاأثر� ب�صدة، و�نتابه حالة حزن،  و�أثناء بث  �إىل �ملقهى  �ل�صاب ح�صر  �إن  وقال �صهود عیان، 
ف�صعد �إىل عقار جماور للمقهى و�ألقى بنف�صه، وفارق �حلیاة على �لفور

و�أ�صارت �ل�صرطة �مل�صریة �إىل �أن "�ملو�طن �ألقى بنف�صه من �لطابق �خلام�س يف عمارة �أ�صفلها مقهى كان ی�صاهد فیها جنازة 
وتخل�س من  �لعمارة  �أعلى  بال�صعود  م�صرعا  وقام  �صدیدة،  بكاء  نوبة  مبارك حیث دخل يف  �لر�حل حممد ح�صنى  �لرئی�س 
نف�صه" و�أقیمت �لیوم �لأربعاء، �جلنازة �لع�صكریة للرئی�س �مل�صري �لأ�صبق ح�صني مبارك حیث تقدمها �لرئی�س عبد �لفتاح 

�ل�صی�صي، من م�صجد �مل�صری طنطاوي

امل�سدر: اليوم ال�سابع

�إليك حقائق �صريعة عن مر�س �لتوحد
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تو�جه م�صوؤولة مبجال حمایة �لطفل يف �إندونی�صیا مطالبات با�صتقالتها 
يف  �لن�صاء  حمل  �إمكانیة  ب�صاأن  �أطلقته  للجدل  مثری  ت�صریح  عقب 

�مل�صابح �ملختلطة، من خالل "حیو�نات منویة قویة" دون �إیالج

وكانت مفو�صة �للجنة �لإندونی�صیة حلمایة �لطفل، ومفو�صة �ل�صحة 
�أن  �ملمكن  من  �أنه  �أعلنت  قد  هیكماو�تي،  �صیتي  �لإدمان،  وعالج 
یقذف �لرجال بحیو�ناتهم �ملنویة ل�صتثارتهم يف �مل�صابح، وبالتايل 
�لقوي  �ملنویة  �حلیو�نات  من  "نوع  خالل  �حلمل" من  يف  یت�صببون 

للغایة"

�ملحلي،  �لأخبار  موقع  مع  مقابلة  �أثناء  �لت�صریحات  تلك  جاءت 
تریبیون جاكرتا، �لأ�صبوع �ملا�صي

�ملنویة  �حلیو�نات  من  قوي  نوع  "هناك  هیكماو�تي:  تابعت  حیث 
میكنها �لت�صبب يف �حلمل حتى دون �إیالج، و�إذ� كانت �ملر�أة يف مرحلة 
ن�صاطها �جلن�صي، فقد یحدث مثل هذ� �حلمل، حیث ل یعلم �أحد على 

وجه �لیقنی كیف یت�صرف �لرجال �أثناء روؤیة �لن�صاء يف �مل�صابح"

�لإندونی�صینی،  �لأطباء  جلمعیة  �لتنفیذي  �ملدیر  �أعلن  جانبه  من 
حمامات  يف  �ملیاه  "حتتوي  حیث  م�صتحیل"،  "�أمر  ذلك  �أن  ناز�ر، 

�أن  میكن  ل  �لتي  �لكیمیائیة  �ملو�د  من  وغریه  �لكلور  على  �ل�صباحة 
ت�صمح للحیو�نات �ملنویة بالبقاء على قید �حلیاة"

�ل�صحة  كذلك رد على مز�عم هیكماو�تي، طبیب �صهری يف جمال 
�أمور  يف  �صیئا  تفقه  تكن  مل  "�إذ�  دوكتور:  بلوغ  یدعى  باإندونی�صیا، 
�لطب، علیك �أل تدلو بدلوك، وتلتزم �ل�صمت. بدل من �لت�صریحات 

�لتي میكن �أن ت�صبب �لقلق و�لذعر

كل  فلی�س  �حلمل.  ت�صبب  ل  �لآخر  �جلن�س  مع  �ل�صباحة  �أن  �أوؤكد 
ت�صتطیع  ل  �ملنویة  و�حلیو�نات  یقذفون،  ی�صبحون  �لذین  �لرجال 
ناهیك عن  �مل�صبح،  كلور يف  �لتي حتتوي على  �ملیاه  بیئة  �حلیاة يف 

�إمكانیة هذه �حلیو�نات �لولوج �إىل د�خل �لع�صو �لأنثوي"

�دعاء�تها  �أثارت  بعدما  �لأحد،  یوم  �عتذ�ر�  هیكماو�تي  �أ�صدرت 
ردود فعل عنیفة من �جلمهور �لإندونی�صي و�ملجتمع �لطبي: "�أعتذر 
�لت�صریح  كان  �صحیحة،  غری  بت�صریحات  �لإدلء  عن  للجمهور 
�أعلن  �لطفل.  �لإندونی�صیة حلمایة  باللجنة  له  �صخ�صیا، ول عالقة 
على  و�إتاحته  ن�صره  عدم  �جلمیع  و�أنا�صد  �لت�صریح،  لهذ�  �صحبي 

نطاق �أو�صع"

كما �أ�صدر رئی�س �للجنة �لإندونی�صیة حلمایة �لطفل، �صو�صانتو، بیانا 
لتو�صیح �أن هیكماو�تي يف ت�صریحها ل متثل �للجنة، و�أ�صاف: "نعلن 
هنا �أن مو�قف و�آر�ء �للجنة �لإندونی�صیة حلمایة �لطفل ل تنعك�س يف 

�ل�صردیات �ملنت�صرة على مو�قع �لإنرتنت"

وعلى �لرغم من ذلك، دعا كثری من م�صتخدمي �لإنرتنت هیكماو�تي 
�إىل �ل�صتقالة �أو �إقالتها ب�صبب �ملز�عم غری �لعلمیة، �لتي ت�صببت يف 

�لإحر�ج عقب �نت�صارها ب�صكل فریو�صي

جمیع  يف  �لت�صریحات  �نت�صرت  وبعدما  "�لآن  �أحدهم:  علق  حیث 
"�إن  �آخر:  وقال  بالفعل".  �لتنحي  �صیتي  على  یتعنی  �لعامل،  �أنحاء 
حلمایة  �لإندونی�صیة  �للجنة  �أع�صاء  جمیع  �أن  یعني  تنحیتها  عدم 

�لطفل على نف�س �لقدر من �لغباء"

امل�سدر: اإندبندنت

طبيبة �إندوني�صية:
�ملختلطة �مل�صابح  يف  �حلمل  ت�صبب  �ملنوية" قد  "�حليو�نات 

�أن  �أكرث �صيء م�صر بال�صحة میكن  �ل�صكر هو  باأن  �إذ� كنت تعتقد 
تتناوله، فاأنت على خطاأ، فتبعًا للنتائج �جلدیدة �لتي مت ن�صرها يف 
جملة )PLoS One(، یبدو باأن جائزة �أ�صو�أ طعام على �لكوكب 

یجب �أن تذهب لزیت فول �ل�صویا

قامو�  �أنهم  �لأغذیة، حیث  �أنو�ع  بنی  مقارنات  باإجر�ء  �لعلماء  قام 
�لغذ�ئیة، حتتوي كل منها على  �لنظم  �صل�صلة من  �لفئر�ن  باإعطاء 
�أ�صا�صًا  یحتوي  �لأول  �لغذ�ئي  �لنظام  كان  �لدهون، حیث  من   %٤0
�لنظام  كان  حنی  يف  �لهند،  جوز  زیت  من  �آتیة  م�صبعة  دهون  على 
�لغذ�ئي �لثاين یحتوي على دهون غری م�صبعة ب�صكل �أ�صا�صي، و�آتیة 
يف معظمها من زیت فول �ل�صویا، كما قام �لباحثون باإطعام �لفئر�ن 
�لتي حتتوي  �لدهون  �لغذ�ئیة عالیة  �لوجبات  �أخرتنی من  ن�صختنی 

�أی�صًا على �لفركتوز

كان �لباحثون یفرت�صون بد�یة باأن �لفئر�ن �لتي تغذت على �لفركتوز 
�صتكون هي من �صتخزن �ملقد�ر �لأكرب من �لدهون يف ج�صمها وتطور 
�أ�صو�أ مقاومة �لأن�صولنی، ولكن هذ� لی�س ما حدث، فبدًل من ذلك، 
�ل�صویا �خلالیة من  تناولت حمیة زیت فول  �لتي  �لفئر�ن  �كت�صبت 
�لفركتوز وزنًا �أكرث بـ٩% من �لفئر�ن �لتي تغذت على �لفركتوز، و�أكرث 
بـ25% من �لفئر�ن �لتي ح�صلت �لدهون من زیت جوز �لهند، و�إىل 
جانب ذلك، باملقارنة مع نظر�ئها من �لفئر�ن �آكلة �لفركتوز، كان 
كبد �لفئر�ن �لتي �تبعت �لنظام �لغذ�ئي �لذي یحتوي على زیت فول 
�ل�صویا، یحتوي على دهون �أكرث مقاومة لالأن�صولنی، وهذ�ن �لأمر�ن 

هما دلیالن على �قرت�ب خطر �لإ�صابة مبر�س �ل�صكري ومتالزمة 
�لتمثیل �لغذ�ئي

تبعًا لكبریة معدي �لدر��صة �لدكتورة )بوناجمات دیول(، وهي عاملة 
هذه  فاإن  ریفر�صاید،  كالیفورنیا،  جامعة  يف  �خلالیا  بیولوجیا  يف 
�لنتائج كانت مفاجاأة حقًا، وخا�صة لأن معظم �لأ�صخا�س یعتقدون 
باأن �لأحما�س �لدهنیة غری �مل�صبعة -مثل تلك �ملوجودة يف زیت فول 
�ل�صویا- من �ملفرت�س �أن تكون �صحیة جدً�، ولهذ� فهي منت�صرة يف 
�أن ن�صف جمیع �لزیوت �لنباتیة �ملنتجة يف �لعامل  كل مكان، حیث 
من  �لعدید  فاإن  ثمنه،  لنخفا�س  ونظرً�  �ل�صویا،  فول  زیوت  هي 
�ل�صركات ت�صتخدمه يف �لكثری من �لأغذیة �ملعلبة، كما �أن هذ� �لنوع 
من �لزیوت هو �ملف�صل يف �ملطاعم، وكثری منها ت�صری �إىل ��صتخد�مها 

لزیت فول �ل�صویا على قو�ئمها لالعتقاد باأنه �صحي جیدً�

زیت  یجعل  �لذي  �ل�صبب  بعد حتدید  وزمالوؤها  ت�صتطع )دیول(  مل 
فول �ل�صویا �صیئًا لهذه �لدرجة، ولكنهم یعتقدون باأن ذلك قد یكون 
�لتي  �لزیت على �جلینات  فیها هذ�  توؤثر  �لتي  بالطریقة  له عالقة 
�لتمثیل  عملیة  باإجر�ء  خاللها  من  �لكبد  یقوم  �لتي  �لكیفیة  حتدد 
�ملعاجلة  �لنباتیة  �لزیوت  �أن  بالذكر  و�جلدیر  للدهون،  �لغذ�ئي 
بكثری، فقد  �ل�صویا  �أف�صل حاًل من زیت  تكون  �لتي قد ل  �لأخرى 
ی�صبب  باأنه كان  �لذرة، ووجدو�  باختبار زیت  بالفعل  �لباحثون  قام 
�أی�صًا تر�كمًا للخالیا �لدهنیة يف �جل�صم �أكرث من زیت جوز �لهند، 
�أما فیما یخ�س زیت  �ل�صویا،  یفعله زیت فول  بقدر ما  لی�س  ولكن 

�لكانول فالختبار�ت ما تز�ل جاریة علیه حالیًا

�ملدى  هو  فما  �لفئر�ن،  على  �أجریت  �لدر��صة  �إن  قائل،  یقول  قد 
فكمیة  تعتقد،  �أكرث مما  �لو�قع،  �لإن�صان؟ يف  على  به  تنطبق  �لذي 
كان  للقو�ر�س،  �لغذ�ئیة  �لوجبات  و�صعت يف  �لتي  و�ل�صكر  �لدهون 
قد مت ت�صمیمها لتحاكي ما یاأكله �لأ�صخا�س �لبالغون �لعادیون من 
�لتي  فاإن �جلینات  �إىل ذلك،  وبالإ�صافة  یومي،  �أ�صا�س  �لب�صر على 
توجد يف �لكبد لدینا و�جلینات �لتي توجد يف كبد �لفئر�ن تعمل على 
نحو متماثل �إىل حد ما، لذلك فاإذ� كان هناك كمیات من زیت فول 
�أن تكون  �إىل دهون، فمن �ملرجح  �لفئر�ن  �أكباد  �ل�صویا تتحول يف 

هذه �ملادة غری جیدة للب�صر �أی�صًا

لهذ� �ل�صبب ت�صری )دیول( �إىل �أنه على �لرغم من �أنه ل یز�ل هناك 
حاجة لإجر�ء �ملزید من �لأبحاث للك�صف عن �لتفا�صیل �لتي جتعل 
من زیت فول �ل�صویا مادة �صیئة ل�صحتنا، فمن �ملنطقي �أن نخف�س 
�لتي  �مل�صنعة  �لأغذیة  وجتنب  �لدنیا،  �حلدود  �إىل  ��صتخد�مه  من 

ت�صری �إىل ��صتخد�مها لزیت فول �ل�صویا قدر �لإمكان

نقوم  �أن  بالتاأكید  �لأف�صل  من  �صیكون  �إنه  )دیول(  توؤكد  �أخریً� 
بالتخلي عن تناول هذه �ملادة نهائیًا، ولكن لالأ�صف فاإن هذ� �لأمر 
غری ممكن عملیًا، حیث �أن زیت فول �ل�صویا منت�صر جدً� يف نظامنا 
�لغذ�ئي، فاإذ� ما ر�أیت �أي �صيء كتب علیه زیت نباتي فمن �ملرجح 

�أن یكون هذ� �لزیت هو زیت فول �ل�صویا.

امل�سدر : جملة نقطة العلمية

�إذ� كنت تعتقد باأن �ل�صكر 
هو �أكرث �صيء م�صر بال�صحة 
ميكن �أن تتناوله، فاأنت على 
خطاأ. زيت فول �ل�صويا �أ�صو�أ 

�لأطعمة على وجه �لأر�س
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 بروتوكالت زيارة متاجر �ملكياج 
و�آد�ب یجب  بزیارته طقو�س  تقومنی  ولكل مكان  لكل مقام مقال،   
حتظى  �لتي  �ملكیاج  متاجر  بینها  ومن  �لعتبار،  عنی  يف  �أخذها 
�لذین  �أولئك  ی�صهد  �أن  �مل�صتغرب  من  فلی�س  لذ�  كبریة،  ب�صعبیة 

یعملون هناك بع�س �ل�صلوكیات �جلدیرة بالتبیه منها

للماكیاج  �لت�صوق  عند  �أبًد�  فعلها  علیك  ینبغي  ل  �أ�صیاء   ١0 �إلیك 
ومنتجات �لتجمیل �لأخرى، فهي تثری �صجر �لعاملنی بها:

ل جتربي املكياج على وجهك!
خا�صة  مبا�صرة،  ب�صرتك  على  و�لألو�ن  �ملنتجات  جتربة  یجب  ل 
بالقرب من �لعیون و�لفم و�لأنف، فهي عر�صة بهذه �لطریقة لنقل 

�لأمر��س و�جلر�ثیم

�إذ� كنت ترغب يف جتربة منتج ما قبل �صر�ئه، فا�صتخدم م�صحة من 
�لقطن �أو ق�صیب لال�صتعمال مرة و�حدة، وجتنب و�صع �أي �صيء على 

وجهك وغ�صل ب�صرتك جیًد� بعد �لت�صوق

ل حاجة لت�سویه املاكياج على �سا�سات العر�س
ملجرد �أن منتجات �لتجربة Teaster موجودة لهذ� �لغر�س، ل 
یعني �أنك یجب �أن حتفر �صیًئا ما يف لوحات ظالل �لعیون �أو تر�صم 
مع كحل �لعیننی، فعند ��صتبد�ل و�حدة من هذه �ملنتجات للتجربة 
باأخرى فهي ت�صحب من خمزون �ملتجر، مما یعني �أنه �صیكون هناك 

�أقل من ذلك �ملنتج على �لرفوف للعمالء ل�صر�ئه

ل تخجل من طلب امل�ساعدة.. البائع یعرف اأكرث منك
یفی�س  �لذي  �لتجمیل  م�صتح�صر�ت  متجر  �إىل  �لو�صول  یكون  قد 
مبجرد  �مل�صاعدة  طلبت  �إذ�  لكن  و�جلهد،  للوقت  موفر�  باملنتجات 

�إدر�ك �أنك قد حتتاجها، لو مل یكن كل بائع يف �ملتجر فنان مكیاج 
للبیع  �ملعرو�صة  �ملنتجات  على  جیًد�  مدربون  فاإنهم  حمرتف، 

ویریدون م�صاعدتك يف �لعثور على ما تبحث عنه

ل تلم�سي فر�س املكياج!
لتجربة  �لتجمیل  خلرب�ء  �أماكن  �لتجمیل  متاجر  من  �لعدید  یوفر 
�خرت�ق  عن  فبعید�  ��صتئذ�ن،  بدون  فر�صهم  تلم�صي  ل  منتجاتهم، 
مل�صها  مبجرد  �جلر�ثیم،  لنقل  عر�صة  فهي  �لآخرین،  خ�صو�صیة 

یجب غ�صلها

ل ت�سعي مكياجك الكامل من منتجات التجربة!
��صتخد�م منتجات �لتجربة متاح مل�صاعدتك يف حتدید ما �إذ� كنت 
ترغب يف �صر�ء منتج �أم ل، ولی�س لإكمال مكیاجك، بعید� عن جتربة 
�ملكیاج على �لب�صرة �لتي ذكرناها م�صبقا، لكن ��صتخد�م �لعدید من 

�ملنتجات ی�صبب يف حدوث فو�صى يف �ملتجر

ل تفتح اأي منتج غري م�سنف للتجربة
�إذ� كنت ترغب يف �ختبار �صيء غری موجود على �لرف، ��صاأل عنه، 
�لعن�صر،  یف�صد  �أنه  كما  ومهدر،  �صحي  غری  ومل�صها  �ملنتجات  فتح 
على  �لعثور  من  تتمكن  مل  ولكنك  ما  �ختبار  �إجر�ء  ترید  كنت  �إذ� 
و�صع  �أو  بعینة  تزویدك  باإمكانه  یكون  فقد  �ملوظف  ��صاأل  �ختبار، 

�ختبار جدید على �لرف

املوظفون ل ی�سعون قواعد املتجر
لی�س خطاأ �أمنی �ل�صندوق �أن ق�صیمة خ�صوماتك �أو �لعرو�س �نتهت، 

لذلك ل تغ�صب منه، یتم مر�قبة �ملوظفنی يف جمیع �لأوقات، ومیكن 
�أن یفقدو� وظائفهم ب�صبب تخفی�صات غری م�صرح بها

ل تخجل من اإعادة املنتجات التي مل تعجبك
حتقق د�ئًما من �صیا�صة �إرجاع �ملتجر، �إذ� جربت منتًجا ومل یعجبك، 

فعلیك �إعادته، من �لنادر جد� �أن یكون �ملنتج ل ی�صرتد �أو ی�صتبدل

ل ت�سكو للموظفني من اأ�سعار املنتجات
منتجات �لعنایة �ل�صخ�صیة میكن �أن تكون باهظة �لثمن، �صو�ء كان 
ذلك ب�صبب مكونات �ملنتج �لر�قیة �أو عبو�ته �ل�صدیقة للبیئة، فاإن 
بع�س �لعنا�صر تكلف بب�صاطة �أكرث من غریها، ولی�صت خطاأ موظفي 

�ملتجر �إذ� كنت ل حتب �صعر �صيء ما

�أغلى منتج  �أن یبیع لك  �أن كل موظف یحاول  توقف عن �لفرت��س 
ممكن

�إذ� كانت لدیك میز�نیة �صارمة، فاأخرب �ملوظف بذلك مقدًما حتى 
یتمكن من م�صاعدتك يف �لعثور على �صيء ینا�صبك يف نطاق �ل�صعر 

�خلا�س بك

الطعام،  �سراهة  ا�سطراب  حول  �سابق  مبقال  حتدثنا  
وحول ال�سخا�س املعر�سني لال�سابة به وتاأثريه واأ�سبابه 
ت�ستزید  ان  احببت  فاإذا  وعالجه،  منه  ال�سفاء  واإمكانية 
�سراهة  ا�سطراب  با�سم  البحث  عليك  املو�سوع  هذا  حول 
عن  تعرفها  اأن  حتتاج  التي  املعلومات  كل  و�ستجد  الطعام 
هذا املر�س،  يف هذا املقال �سوف ن�ستعر�س عدة تاأثريات 

ی�سببها ا�سطراب �سراهة الطعام على ال�سحة

اأوًل: زیادة الوزن وال�سمنة
�أ�صا�س  �إذ� كنت تاأكل �لكثری من �لطعام بفرتة زمنیة ق�صریة على 
تناول  عند  �ل�صر�هة  با�صطر�ب  م�صاب  تكون  قد  ومنتظم،  دوري 
�ل�صطر�ب على �صحتك  یوؤثر هذ�  �أن  �لطعام )BED(، ومیكن 
زیادة  هما:  له  رئی�صیان  خطرین  هناك  ولكن  �لطرق،  من  بكثری 
�لوزن و�ل�صمنة، ثلثي �لأ�صخا�س �لذین یعانون من ��صر�ب �ل�صر�هة 

�ملفرطة �ل�صمنة  من  یعانون   BED

ما الذي ميكن عمله حيال الوزن الزائد؟
یجب علیك حتدید هدف للتخل�س من �لوزن �لز�ئد، میكنك �لو�صول 
�إىل وزن �صحي ومثايل مع ممار�صة �لتمارین �لریا�صیة، �ل�صیطرة 
لالغذیة  �لذكي  و�ختیارك  بتناولها،  تقوم  �لتي  �لطعام  كمیة  على 
��صطر�بات  یعالج  خا�س  برنامج  �إىل  حتتاج  قد  تتناولها،  �لتي 
�لطعام، وطبیبك میكن �أن ی�صاعدك للح�صول على برنامج منا�صب 

حلالتك

ثانيًا: داء ال�سكري من النوع الثاين

من  �ل�صكري  مر�س  �إىل  یوؤدي  �أن  میكن  �لطعام  تناول  �لإفر�ط يف 
�لنوع �لثاين، وهذ� یعني فقد�ن قدرة ج�صمك على ��صتخد�م هرمون 
�لأن�صولنی ب�صكل �صحیح، مما ی�صعب عملیة �ل�صیطرة على م�صتویات 
�ل�صكر بالدم، ومع مرور �لوقت، یوؤثر  مر�س �ل�صكري على عینیك، 

كلیتیك وقلبك ویت�صبب ب�صعفها �و �تالفها

كيفية التعامل مع مر�س ال�سكري؟
عدة  �صابقًا  ن�صرنا  وقد  �ل�صكري  مر�س  عن  �ملزید  تعرف  كنت  �إن 
مقالت ت�صتهدف هذ� �ملر�س-  فمن �لأف�صل �أن تتمكن من �ل�صیطرة 
�لدم،  يف  �ل�صكر  م�صتویات  مر�قبة  �إىل  حتتاج  �صوف  حالتك،  على 
�لتمارین  من  �لكثری  وممار�صة  �صحي،  غذ�ئي  نظام  على  �ل�صری 
�لریا�صیة، �أی�صًا قد حتتاج دو�ء ملر�س �ل�صكري ی�صفه لك �لطبیب 

�ملعالج حلالتك

ثالثًا: الكتئاب والقلق
��صطر�ب �ل�صر�هة عند تناول �لطعام یتما�صى يف �لكثری من �لحیان 
�أ�صباب  عدة  هناك  �أن  �لطباء  ویعتقد  �ملز�جیة،  �ل�صطر�بات  مع 
�أو  �لكتئاب  باأن  �جلزم  �ل�صعب  من  فاإنه  لذلك  �ل�صطر�ب،  لهذ� 
ما  غالبًا  بنهم  یاأكلون  �لذین  �لنا�س  ولكن  ذلك،  �صبب  هما  �لقلق 
�إخفاء  یحاولون  وهم  م�صكلتهم،  نتیجة  و�لذنب  باخلجل  ی�صعرون 

ذلك

كيفية اإدارة ا�سطرابات املزاج
�أكل �لطعام �ملغذي، ممار�صة  �لریا�صة، و�حل�صول على ق�صط كايف 
�لقلق  �لعاد�ت �ل�صحیة قد ت�صاعدك على حماربة  �لنوم، هذه  من 
�أو �لكتئاب، �أی�صا عالج ��صطر�ب �صر�هة �لطعام میكن �أن ی�صمل 
لك  یو�صي  �أن  �لعقلیة، ومیكن  �ل�صحة  جل�صات مع خبری يف جمال 
بعالج حمدد و�أدویة م�صادة لالكتئاب و�أدویة �أخرى ت�صاعد يف عالج 

�صلوك �لأكل بنهم

رابعًا: م�ساكل يف اله�سم
�أن  بنهم  یاأكلون  �أو  �ل�صر�هة  با�صر�ب  �مل�صابنی  لال�صخا�س  میكن 
 ،)IBS( ی�صابو� بحرقة طویلة �لأمد �أو متالزمة �لقولون �لع�صبي
وغالبًا ما ترتبط هذه �لمر��س مع زیادة �لوزن و�ل�صمنة، لذلك فاإن 
�لأطباء لی�صو� متاأكدین �إذ� كان ��صطر�ب �ل�صر�هة نف�صه �أو �لوزن 

�لز�ئد و�ل�صمنة هما �مل�صوؤولن عن �ل�صابة بهذه �لمر��س

عالج احلمو�سة املعویة والقولون الع�سبي
خطریة،  م�صاكل  ت�صبب  �أن  میكن  �ملعدة  حرقة  معاجلة  تتم  مل  �إذ� 
مبا يف ذلك �لأ�صر�ر �لتي تلحق باملريء، وهو �لأنبوب �لذي یربط 
بحمو�صة  ت�صاب  كنت  �إذ�  طبیبك  مر�جعة  علیك  باملعدة،  �لفم 
�ملعدة مرتنی يف �لأ�صبوع �أو �أكرث، میكن �أن ی�صف لك �لطبیب �لعام 
و�صفة طبیة �أو یطلب منك روؤیة  �لطبیب �ملتخ�س باله�صم، بالنهایة 
علیك �تباع نظام غذ�ئي �صحي و�لتقلیل من �لإجهاد قطعًا میكن �أن 

ی�صاعد�نك، ولكن هذ� ل یغني عن �أهمیة تناول �لدو�ء

امل�سدر : جملة نقطة العلمية

�ليكم بع�س �لتاأثري�ت ي�صببها ��صطر�ب �صر�هة �لطعام على 
�ل�صحة.. كيف يوؤثر ��صطر�ب �صر�هة �لطعام على �صحتك



18Magazine - www.canadiandays.ca مقاالت

�أعرب �لرئی�س �لفنزویلي نیكول�س مادورو عن �عتقاده، باأن 
فریو�س كورونا �جلدید قد یكون �خرُتع ك�صالح بیولوجي �صد 

�ل�صنی
�أم�س  قوله  مادورو  عن  �لفنزویلیة  �خلارجیة  وز�رة  ونقلت 
فریو�س  �أن  تظهر  �لعامل  يف  حتلیالت  �إجر�ء  "مت  �جلمعة: 
�أن یكون �صاللة مت �خرت�عها لأغر��س �حلرب  كورونا میكن 

�لبیولوجیة �صد �ل�صنی"
�لأمر،  ذلك  حقیقة  �إىل  ی�صری  مما  �لكثری  "هناك  و�أ�صاف: 
منع  �أجل  من  ناقو�س �خلطر  وندق  بذلك،  ن�صرح  �أن  ویجب 
��صتخد�م فریو�س كورونا ك�صالح �صد �ل�صنی و�صعوب �لعامل"
وح�صب �لزعیم �لفنزویلي، فاإن �حل�صارة �لإن�صانیة مل ی�صبق 

�أن و�جهت مثل هذ� �ملر�س
ومت ت�صجیل فریو�س كورونا �جلدید يف نهایة دی�صمرب �ملا�صي 
يف مدینة ووهان �ل�صینیة وهي �أكرث مدن و�صط �ل�صنی كثافة 

�صكانیة، حیث یبلغ عدد �صكانها ١2 ملیون ن�صمة
�لآن،  حتى  �صخ�س   2٨00 نحو  وفاة  عن  �ملر�س  و�أ�صفر 
و�نت�صر  �صخ�س،  �ألف   ٨0 نحو  �مل�صابنی  ح�صیلة  بلغت  فیما 

�لفریو�س �إىل �أكرث من 50 دولة يف �لعامل
امل�سدر: "تا�س"

مادورو يدق ناقو�س �خلطر 
ويتحدث عن �ختبار�ت 
تظهر �أن كورونا �خرتع 

ك�صالح �صد �ل�صني

بع�س �لنا�س نادر� ما ت�صاب بال�صد�ع، و�لبع�س �لآخر قد ی�صاب 
به مرة كل ب�صعة �أ�صابیع �أو �صهور. بینما هناك �أ�صخا�س �آخرین قد 
�أو  �لأ�صبوع،  بكثری، كعدة مر�ت يف  �أكرب  بال�صد�ع مبعدل  ی�صابون 

حتى عدة مر�ت يف �لیوم �لو�حد
ما �صنتفق علیه �أن كل �صخ�س يف مرحلة ما من حیاته مر باأمل مزعج 

وغری حمبب يف ر�أ�صه، ی�صمى بال�صد�ع
�أ�صخا�س   ١0 كل  من  �أ�صخا�س   ٩ فاإن  �لدر��صات،  �إحدى  بح�صب 
بالغنی، جربو� ولو ملرة على �لأقل �ل�صد�ع، �ل�صكل �لأكرث �صیوعا من 
�لأمل، و�لذي ن�صاب به رمبا يف نهایة یوم عمل �صاق �أو یوم در��صة 
جمهد، كما ترت�وح �صدته بنی �ملعتدل �ىل �ل�صدید وغالبا ما یتقاطع 

مع ن�صاطاتنا �لیومیة ویعیقنا عن ��صتكمال روتیننا �لیومي �لهادئ
و�لعالجات  و�أعر��صها  �صیوعا  �لأكرث  �ل�صبعة  �ل�صد�ع  �أنو�ع  �إلیك 

�مل�صتخدمة لتخفیفها:
1-التوتر:

�لطالق  على  �صیوعًا  �ل�صد�ع  �أنو�ع  �أكرث  �أحد  هو  �لتوتر  �صد�ع 
ویعرف بتاأثریه �أكرث على �لن�صاء من �لرجال �إذ ُیعتقد بانعكا�س توتر 
�لإن�صان �لع�صلي �أو �لعاطفي على ع�صالت ر�أ�صه م�صببًا �لأمل �لناجت 

عن كونها م�صدودة
لدى  جمهول  یز�ل  ما  �ل�صد�ع  لذلك  حتدید�  �لع�صوي  و�ل�صل 
�لع�صالت،  يف  تقل�س  ب�صبب  یحدث  �لأغلب  على  ولكنه  �لعلماء، 
ع�صالت �جلمجمة ب�صكل �أ�صا�صي، مت�صمنا توتر �لع�صلة �لتي ت�صل 
�لقفا باجلبهة، �ملنطقة �مل�صوؤولة عن فروة �لر�أ�س �خللفیة و�لأمامیة 

و�أی�صا عن رفع �حلاجبنی
فعندما ی�صاب �صخ�س بالتوتر �أو �لجهاد، �صو�ء �لبدين �أو �لعاطفي، 
فان ذلك یحدث للع�صالت �أی�صا، فتبد�أ هي �لأخرى يف �لت�صنج، مما 

ی�صبب �لأمل
غالبا ما ی�صف �لأ�صخا�س �مل�صابون بهذ� �لنوع من �ل�صد�ع، باأنهم 
ی�صعرون ب�صغط على روؤو�صهم �أو �صیق، ولكن هذ� �لأمل يف �لأغلب 
یكون حمتماًل، وی�صتطیع �ل�صخ�س �لعمل معه و�لقیام مبا یرید من 

وظائف
�أن يف  �إل  لل�صد�ع،  �لتدلیك هو عالج  �أن  �لآن  �إىل  یثبت  وبینما مل 
�ل�صرتخاء،  على  ی�صاعدك  �لتدلیك  فاإن  �ل�صد�ع،  من  �لنوع  هذ� 

مما یقلل �لتوتر، مما یوؤدى �إىل نوبات �صد�ع �أقل حدة و�أقل تردد�
٢-ال�سداع العنقودي:

�ل�صد�ع  �أنو�ع  �أقل  وهو  �ل�صبب،  جمهول  �أی�صًا  �لعنقودي  �ل�صد�ع 
�ملجهولة �صیوعًا، لكنه �لأ�صد �أملًا، وهو یاأتي على هیئة �أمل �صدید يف 
يف  و�صیالن  �لعنی  حول  �لأمل  برتكز  مت�صاحبًا  �لر�أ�س  ن�صفي  �أحد 
تف�صره  �لتي حتاول  �لنظریات  �أحد  �لأنف، من  و�صیالن يف  �لعیننی 
و�عُتقد  �لدماغ،  �أجز�ء  بع�س  وظیفة  ب�صبب خلل يف  یكون  رمبا  �أنه 
�أن منطقة ما حتت �ملهاد هي �جلاين �لذي یقف خلف هذ� �لأمر، 
�مل�صح  �أظهر  فقد   ، �لبیولوجیة  �لإن�صان  �صاعة  عن  �مل�صئول  وهو 
�ملغناطی�صي للمخ خالل نوبات �ل�صد�ع �لعنقودي ن�صاطًا غری طبیعیًا 
�لختیار�ت  لكن  جدً�،  �ملعاجلة  �صعب  لالأ�صف  لكنه  �ملنطقة،  لهذه 
�لعالجیة �لتقلیدیة �لآن هي ��صتن�صاق �لأك�صجنی، كما یو�صف �لآن 
�أو  زوملیرتیبتان،  �أو  �صوماتریبتان  مثل  �أدویة  �لطبیة  �لو�صفات  يف 
و�لذي  �لكافاینی  على  حمتوي  م�صروب  �صرب  �أو  �للیدوكاینی  حقن 
ی�صاعد على قب�س �لأوعیة �لدمویة، كما ت�صتخدم بع�س �لأدویة يف 
و�لفالربویك  �للیثیوم  مثل  لالكتئاب  �مل�صادة  �لأدویة  مثل  �لوقایة 
هي  �لعالجات  كل  �لكورتیزون،  من  �مل�صتق  �لربیدنی�صون  �أو  �أ�صید 

عالج لالأعر��س لأننا ل نعرف �ل�صبب، وعلیك قبل �أن تبد�أ بالتدلیك 
ملری�س نوبة �ل�صد�ع �لعنقودي �أن ت�صت�صری طبیبه �أوًل

3-�سداع اجليوب الأنفية:
ت�صریف  یحدث  فال  �لأنفیة،  �جلیوب  �ن�صد�د  ب�صبب  یحدث  وهو 
لل�صو�ئل، ما یحدث �حتقانًا كلما ز�دت هذه �ل�صو�ئل، ملاذ� حتدث؟ 
�لوحیدة  و�لطریقة  ما،  ل�صيء  �حل�صا�صیة  عن  فعل  رد  ب�صبب  رمبا 
لتخفیف �صد�ع �جلیوب �لأنفیة هي معاجلة �ل�صبب، فاإن كان ب�صبب 
عدوى بكترییة فعلى �لطبیب ��صتخد�م �مل�صاد�ت �حلیویة، و�إن كانت 
ح�صا�صیة فعلى �لطبیب �كت�صاف مثری هذه �حل�صا�صیة، ومبا �أن ذلك 
ناجت عن عدم ت�صریف �ل�صو�ئل فاإن تدلیكًا خفیفًا على �لوجه خا�صة 
�لأمل،  وتخفیف  �ل�صو�ئل  حتریك  على  ی�صاعد  �صوف  �لعیننی  حول 
وتقلیل وقت �لرقود، فالوقوف �صوف ی�صاعد �لت�صریف �أكرث ، �ملیل 
بوجهك لالأمام لعدة دقائق �صوف ی�صاعد على �لت�صریف بالتاأكید، 

لكنه ی�صبب �أملًا حلظیًا �أ�صد و�صیالن �أنف حمرج للمری�س رمبا
4-ال�سداع الهرموين:

بقدوم  �ملرتبط  �ل�صد�ع  �لنوع، وهو  بهذ�  تاأثرً�  �لأكرث  و�لن�صاء هن 
�لدورة �ل�صهریة، وهذ� ب�صبب �لتذبذب �لذي یحدث يف �لهرمونات 
�لطبیب  ی�صتطیع  ما  وكل  و�لربوجی�صرتون،  �ل�صرتوجنی  �لأنثویة 
�للتهاب  وم�صاد�ت  �لأمل  م�صكنات  هي  �حلالت  هذه  يف  و�صفه 
ی�صبب  حیث  �حلالة  هذه  يف  ی�صاعد  �لتدلیك  �أن  ووجد  �ل�صائعة، 
ت�صریف �ل�صائل �للمفاوي وتخفیف حالة �حتقان �جل�صد بال�صو�ئل 

�لتي متر بها �ملر�أة يف �لأ�صبوع �لذي ی�صبق �لدورة �ل�صهریة
5-�سداع ان�سحاب الدواء:

�مل�صتدمی  �لأمل  ب�صبب  �مل�صكنات  �صرب  �عتادو�  �لذین  �لنا�س  ففي 
�صو�ء كانت مو�صوفة �أو غری مو�صوفة قد یحدث �رتد�د �أقوى لل�صد�ع 
�أو  �ملنت�صرة  �مل�صكنات  يف  خا�صة  ویحدث  �لدو�ء،  عن  �لتوقف  عند 
ویحدث  یتوقفون  عندما  �ملخدر�ت  مدمننی  يف  �أو  �لأمل،   قاتالت 
�ن�صحاب للمخدر�ت من �أج�صادهم، فال�صتخد�م �لد�ئم لها ی�صبب 
تغریً� يف طریقة عمل م�صتقبالت �أمل معینة، فی�صطر �ملری�س لرفع 
جرعة �مل�صكن لأن م�صتقبالت �لأمل تقاومه �أكرث بالتدریج، و�لطریقة 
مرة  قطعها  ولی�س  تدریجیًا  �ملخدر�ت  بتقلیل  هو  �لفعالة  �لوحیدة 
من  �لنوع  هذ�  يف  ینفع  ل  لوحده  �لتدلیك  مفاجئ،  ب�صكل  و�حدة 
�مل�صاعد  �لتدلیك  �أو  �لتقلیدي  �ل�صویدي  �لتدلیك  لكن  �ل�صد�ع، 
�أجهزة  يف  �ل�صّمیة  �ملو�د  من  �لتخل�س  يف  ی�صاعد  �للمف  لت�صریف 

�جل�صم �أو تقلل �لتوتر �لناجت عن �لأمل �لد�ئم
6-ان�سحاب الكافایني:

بع�س �لنا�س معتاد �أن ی�صتفتح یومه بفنجان �أو فنجاننی من �لقهوة، 
كان  �صو�ء  �لكافاینی  عن  �لتوقف  یقرر  وعندما  �لغد�ء،  عند  وحتى 
�لأدویة،  �ن�صحاب  �صد�ع  ی�صبه  ما  له  یحدث  �لكول،  �أو  �لقهوة  من 
�صد�ع ناب�س قوي يف �لر�أ�س، ل یخّف �إل بتناول فنجان قهوة �آخر، 
ويف هذه �حلالة على �ل�صخ�س �أن یخلط بع�صًا من �مل�صروب �خلايل 
من �لكافاینی وبع�صًا من م�صروب به كافاینی، ویقلل �لكافاینی ببطء 
�ن�صحاب  تدلیك  مثل  �حلالة  هذه  يف  �لتدلیك  �أ�صابیع،  عدة  على 
منها  �لتخل�س  على  وی�صاعد  �جل�صم  من  �ل�صموم  یحرك  �لأدویة، 

ویقلل توتر �لذي یحدث عند توقف �أي عادة
7-اإجهاد العني:

�لكثری  �إنفاق  ومع  �لآن،  كل مكتب  على  �لكمبیوتر  �أجهزة  وجود  مع 
�لقر�ءة  �أو  �لكمبیوتر  �صا�صة  �أو  �لتلفاز  م�صاهدة  يف  �ل�صاعات  من 
يف �لظالم فالبد �أن یحدث �صد�ع ب�صبب �إجهاد �لعنی �مل�صتمر، ما 

منها �ل�صد�ع �لعنقودي، ما �لذي تعرفونه عنه؟. 
�أنو�ع �ل�صد�ع �ل�صبعة وكيف نتغلب عليها

�لعمل؟ بالطبع علیك �أل جتل�س د�ئمًا �أمام �ل�صا�صة مت�صمرً�، حترك 
�أ�صود،  بغطاء  بتغطیتها  قم  لعینیك،  ��صرت�حة  �أعط  �خلارج،  يف 
و��صتخدم �صا�صات مقّللة لوهج للكمبیوتر، �أو نظار�ت م�صادة للوهج، 
�إذ� ��صتمر �لأمل �ذهب �إىل طبیب �لعیون، فرمبا حتتاج �إىل نظارة �إن 
مل تكن ت�صتخدمها، �أو حتتاج لتغیری نظار�تك، �لتدلیك لی�س مفیدً� 
هنا، لكن يف تلك �لأوقات �لتي تریح فیها عینیك، باإمكانك �أن تطلب 

�لتدلیك، ل مانع
تخفیف  على  وی�صاعد  �لأطباء،  لعالجات  م�صاعد  بالتدلیك  �لعالج 

�لأمل
�ل�صد�ع یرت�وح من �لب�صیط �لذي یبعث على �ل�صیق �إىل �ل�صدید �أو 
�ملهدد للحیاة، حدوث �صد�ع مرة �أو مرتنی لی�س م�صكلة، ما ی�صتلزم 

�لتوجه �إىل �لطبیب هو �ل�صد�ع �ملزمن �أو �ل�صد�ع �لغری حمتمل
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يف �أحد �لجتماعات �ل�صهریة بنی �لإد�رة و�لن�صاء يف �ل�صكن ملتابعة 
حالة كل منهن و�لتطور�ت �لتي طر�أت علیهن. ح�صرت جولیا وهي 
من  �خلارجات  �لن�صاء  مل�صاعدة  ومتطوعة  �صننی  منذ  �صابقة  نزیلة 
حمنة زوجیة تقوم ب�صرد ق�صتها �لذ�تیة ودرو�س �حلیاة �لتي تعلمتها 
و�خلدمات  �لرعایة  مر�كز  به  زودتها  �لذي  �لدعم  عن  و�حلدیث 

�لجتماعیة �لن�صائیة. وفیما یلي ت�صرد ق�صتها: 

�أرتاد  كنت  دم�صق.  يف  عمري  من  �صنة  وثالثنی  �صبعًا  "ع�صت 
وهناك  و�ل�صالة.  و�لتعارف  �لأ�صدقاء  للقاء  �أ�صبوع  كل  �لكنی�صة 
�لكنی�صة.  يف  ومتطوعًا  مو�صیقیًا  وكان  �ل�صابق  زوجي  على  تعرفت 
بعد ق�صة حب جمیلة و م�صاكل مع �أهله �لذین مل یتقبلو� زو�ج �بن 
�ملدینة من �بنة �لریف، تزوجنا و كنت وقتها يف �لر�بعة و �لع�صرین 
من �لعمر، بعد �أن تخرجت من �جلامعة من ق�صم �لأدب �لإنكلیزي. 
�أجنبت خاللها طفلتنی  ن�صبي  بوئام  �لأوىل  �لثماين  �ل�صنو�ت  مرت 
�لتي  كتلك  م�صاكلنا  وكانت  و�ل�صجیج.  باحلیاة  �لبیت  علینا  مالأتا 
ل  �لتي  حماتي  مع  نعی�س  كنا  و�أننا  خا�صة  �أ�صرة،  كل  يف  حت�صل 
یعجبها �لعجب. لكن �مل�صاكل �حلقیقیة ظهرت بعید ولدة �ل�صغریة 
و�لر�صاعة  و�لولدة  �حلمل  �أن  وزوجي  �نتبهت  عندما  بعامنی، 
��صتهلكو� ج�صدي �ل�صاب ب�صدة. �لریا�صة مل تخدمني فعلیًا لرتمیم 
بطني �ملتديل ول جلدي �ملت�صقق ول رفع ثدیي �ملرتهلنی. �جلر�حة 
�لتجمیلیة مل تكن متی�صرة كما يف �أیامنا هذه. كان زوجي فظًا جدً� 
لأنه د�وم على �إحر�جي با�صتمر�ر بتعلیقاته �ل�صخیفة و�ل�صاخرة على 
�لمتعا�س  لإظهار  مكانًا  �ل�صریر  و�صار  �مل�صوهة،  و�أنوثتي  مظهري 
�ملعا�صرة عندما  �لأیام، كنا على و�صك  یوم من  بدل �حلمیمیة. يف 
فاجاأين بعبارة " �أثد�وؤك متدلیة مثل �أثد�ء �لكلبة، وجلدك رخو مثل 
جلد �لعجوز". نزلت عبارته مثل �صوط على ظهري ف�صرخت ب�صدة 
" �أبدً� – لن �أعا�صرك �أبدً� " ونه�صت من �ل�صریر وخرجت باكیة �إىل 
�ل�صالون.  يف �لیوم �لتايل تفاجاأت حماتي لروؤیتي نائمة على �لكنبة. 
وملا علمت بالأمر حاولت جلم �ملو�صوع بخفة دم " ل یق�صد �بني ما 
یعطیها  �لذي  �لزوجیة  �حلیاة  وفلفل  ملح  هذ�  میزح!  �إنه  یقوله- 
�أنام مع بناتي.  " لكنها مل تتدخل لأي م�صاحلة. ثم �صرت  �لنكهة 
�لكلبة  مثل  یجدين  �أنه  مع  یعا�صرين  �أن  زوجي  یرید  �أن  ویح�صل 
لكنني كنت �أتذرع غالبًا بالبنات حتى یرتكني و�صاأين، فاإذ� ما خال 
�لبیت �إل من كلینا، �صار زوجي یغت�صبني �غت�صابًا، ی�صربني حتى 
�أتعب وی�صد �صعري حتى �أر�صخ. كنت �أخ�صى �لف�صیحة بنی �جلری�ن 
�أهلي  �أر�صخ يف �لنهایة. معظم  " �أولد �لعیل �لأكابر" ولذلك كنت 
�إلیها.  �إطالقًا بالعودة  �أفكر  يف �ملهجر، وبع�صهم يف �لقریة �لتي ل 
لأ�صتقل  لیخدمني  یكن  مل  �ملايل  وو�صعي  �لطالق،  حترم  كنی�صتنا 
�لزمن  عرب  �لوحید.   خیاري  �ل�صمت  كان  ولذلك  وبناتي،  بنف�صي 
تطور حال زوجي �ل�صابق يف عامل �لفن فاأ�صبح یر�فق �أ�صهر �لفناننی 
يف �صفر�ت یقیم فیها �لأم�صیات �ملو�صیقیة و�لغنائیة و�لر�ق�صة. و�أنا 
للغة �لإنكلیزیة. �صار  عملت يف �ملركز �لثقايف �لربیطاين كمدر�صة 

�أي منهن، فاأنا  �أكن مهتمة ملعرفة عن  �أو خلیالت مل  لزوجي خلیلة 
بنظافته  یعتني  �بتعد عني. �صار  �أنه  �أحبه مطلقًا وممنونة  �أعد  مل 
�حلب  هجر  كیف  نلحظ  مل  �ل�صرور.  علیه  یبدو  وظاهریًا  وعطوره 
بیتنا بالتدریج، لكنه عندما غادرنا كان مكانه خاویًا. �نتابتنا حالت 
من �لنق�س، �صرنا نفت�س �لبیت بحثًا عن �أمر مفقود، فنجده كاماًل 
جمیلة  باإتقان،  م�صنعة  بال�صتیكیة  ثمرة  مثل  �أجوف  لكنه  بعتاده 
�ل�صكل من �خلارج لكنها بدون لب، بدون طعم �أو فائدة �أو ر�ئحة. �أنا 
�أی�صًا �صعرت بفر�غ عاطفي ونف�صي هائل يف حیاتي یتمثل بالرجل. 
�ملركز وهو  �أن�صده وجدته عند زمیلي يف  �لذي كنت  لذ�تي  �لتقییم 
و�حرت�م  بلباقة  معي  یتعامل  كان  جورج.  ��صمه  و�إنكلیزي  مدر�س 
و�أنه  منه  تقربت  �أين  عجب  ل  حیاتي،  يف  �أختربهما  مل  �صدیدین 
�أعز �لزمالء. مع مرور �لزمن �صار جورج جز�أً من حیاتي.  �أ�صبح 
وتركت  عمل،  رحلة  يف  زوجي  كان  �أن  �ل�صنو�ت  �إحدى  يف  ح�صل 
�لبنات عند جدتهن لأ�صارك بالحتفال بعید �ملیالد يف �ملركز. كان 
للغایة. فاجاأين  و�صیمًا  وكان جورج  �لحتفال،  متاأنقًا لأجل  �جلمیع 
 ." �صاحرة  �لیوم  لكنك  جمیلة،  د�ئمًا  " �أنت  مظهري  على  بتعلیق 
جملة و�حدة �أعادتني �إىل �أیام �ل�صبا و�جلمال وردت �لروح يف قلبي 
�ملهجور! كانت �حلفلة حلوة جدً� ورق�صنا كثریً� و�أكرثنا من �ل�صرب، 
ثم يف بلكونة �ملركز �ختلینا ببع�صنا لنتبادل �لقبالت و�لأحا�صی�س.. 
وتطور �لأمر فیما بعد �إىل معا�صر�ت يف �صقته و�أوقات حمیمیة بیننا. 
يف كل �لفرت�ت �لتي ق�صیناها �صویًا، كان جورج یعرب يل عن �إعجابه 
بي قلبًا وقالبًا. لكنني عندما �أحاول �أن �أ�صت�صف �أي �أمل لنا يف حیاة 
�أباه هجر  �أن  �أ�صرة باعتبار  لی�س رجل  �أنه  م�صرتكة، كان ی�صرح يل 
�أ�صحاب  بتعدد  �لرجال يف حیاته  وتعددت مناذج  عائلته وهو طفل 
باجتاه  �أهلهم  حیاة  م�صار  یغریون  لأنهم  �أطفاًل  یرید  ل  و�أنه  �أمه، 
وتعدد  �ملغامر�ت  وكرثة  و�لرتحال  �ل�صفر  یحب  وهو  یریدونه.  ل 
�لأ�صخا�س يف حیاته. هذه �حلیاة كما یر�ها ولی�صت �لأ�صرة باأي بعد 
من �لأبعاد. خالل فرتة من �لزمن، لحظ من حويل تغری ت�صرفاتي 
وق�صمات وجهي، فاأنا �مر�أة عا�صقة و�حلب باد للعیان مهما حاولنا 
ثائرته.  وثارت  �ملو�صوع  تتبعني زوجي مرة، ك�صف  �أن  بعد  �إخفاءه. 
�إىل  دخويل  مبجرد  به  ل�صعني  ثخنی  حز�م  مع  �لبیت  يف  �نتظرين 
بالعاهرة!  ینعتني  وهو  �أدماين  حتى  �صربًا  علّي  �نهال  ثم  �لبیت، 
�صر�خي  �إىل  ت�صتمع  وجال�صتهما  �لغرفة  يف  �لبنتنی  حماتي  حب�صت 
وهي تروي ظماأً كرهها �ل�صدید يل. مل ترغب يف م�صاهدتي حتى و�أنا 
على �صریر �صیارة �لإ�صعاف فهي كانت تعتربين �ملذنبة يف ما �آل �إلیه 
حال �لأ�صرة، و تعلق غالبًا باأنها مل ترد هذه �لزیجة یومًا و كم كان 
عندها بعد نظر. �أما جورج، فقد حزم �أمتعته وطار مع �أول طیارة 
عائدة �إىل لندن بعدما علم باأنني يف �مل�صت�صفى و�أن �لقانون عندنا 
ر�صالة  �ل�صرف.  ترك يل  ویعفو عن جر�ئم  �لغا�صب  �لزوج  یحمي 

ود�ع مع "زهرة بی�صاء".

�صفافیة  بكل  ت�صردها  كانت  وكیف  �لن�صوة من ق�صة جولیا،  ذهلت 

وكاأنها ق�صة فیلم �أجنبي. علقت �إحد�هن: 

یكرتث  مل  رجل  مع  �لعالقة  هذه  يف  نف�صك  بحق  �أخطاأت  كم  "�أوه 
مل�صابك وهرب تاركًا �إیاك للم�صری �لأ�صود! لو كنت مكانك لفكرت 
عندما  للبنتنی  ح�صل  ماذ�  �أجلهن.  من  ر��صخة  وع�صت  بناتي  يف 
عرفتا مبا ح�صل، �أوه �أكید �صار عندهما �صدمة نف�صیة، و�أنت، �أمل 

تندمي؟ " 

ب�صرعة  و�أردفت  �لجتماعیات  �لأخ�صائیات  �إحدى  تدخلت  عندئذ 
على كالم هذه �ل�صیدة: 

و�أن  بع�صنا  على  �لفردیة  �لن�صائح  نوزع  �أن  �حلكمة  من  لی�س   "
غریها  عن  فریدة  فینا  و�حدة  كل  لأن  بالآخرین،  �أنف�صنا  نقارن 
وعا�صت يف بیئة خمتلفة وتلقت تعلیمًا خمتلفًا وتعی�س جتربة فریدة 

وتتفاعل معها ب�صكل متباین عن ذویها". 

تفكرت جمیع �لن�صوة يف كالم �لأخ�صائیة، ووجدت نف�صي �أتفاعل مع 
�حلدیث فطلبت �لإذن بتعلیق: 

�أو�فقك متامًا يف هذ� �لر�أي. �أنا �صخ�صیًا �أوؤمن باأنني �إن�صانة ذ�ت 
كیان، ل�صت �بنة فح�صب ول جمرد زوجة �أو �أخت ول �أقبل �أن �أعّرف 
كاأم – مع �عتز�زي بكل �لغو�يل من حويل. �أنا هي ذ�تي، ما �أعتقد 

وما �أرید وما �أفعل. �أنا �إن�صانة عزیزة وحرة.  

عادت �لن�صوة �إىل جولیًا طلبًا يف تتمة �لق�صة.  فاأكملتها باأنها بعد �أن 
بلعت خنجر �خلیبة �لعری�س، بد�أت تبحث عن خال�س، ودلتها �إحدى 
�لن�صاء �إىل �ل�صفارة �لكندیة حیث قدمت طلب �للجوء �لإن�صاين لها 
ولبناتها ثم غادرت �لبالد دون رجعة. وهي �لآن بعد م�صي �ل�صننی 
تدر�س �للغة �لإنكلیزیة يف معاهد �للغة �خلا�صة، وتعی�س مع �إحدى 
بناتها بعد �أن تزوجت �لأخرى. و�صارت جولیًا متار�س فل�صفة جورج 
�أنها مل ترغب قط يف مر��صلته ومعرفة �أخباره  يف هذه �حلیاة، مع 

منذ �عتربته قد تخلى عنها. 

یتبع يف العدد القادم

بقلم: هدى البني

قلوب مالأى بالأمل و�لأمل/ تتمة 
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عبار�ت  كلها  ر�صول(  للقلب  �لقلب  و)من  بع�صها(  عند  )�لقلوب 
د�رجة ن�صمعها يف حیاتنا �لیومیة ومو�قف �صتى ل یخلو یومنا منها 
فقد ت�صادف �صخ�صا میتلك كل �ل�صفات �لتي تاأ�صر �أي �صخ�س �إلیه 
وتدعو ل�صد�قته من �لو�صامة و�للباقة و�ل�صلوب �ملنمق يف �حلدیث 
ومع ذلك جتد هاتفا من �أعماقك یدعوك للتوج�س منه و�تقاء �صره 
ومع �لأیام جتد �أن حد�صك قد �صدقك و�أن هذ� �ل�صخ�س كان �صر� 
م�صتطری� على غری هیئته �جلذ�بة وكثری� ما یخطر ببالنا �أ�صخا�س 
فیتحقق  منهم   ر�صالة  جند  وفجاأة  طویل  �أمد  منذ  نقابلهم  مل 
حد�صنا. هذه �لعبار�ت و�ملو�قف  تنقلنا �إىل �أ�صحار عو�مل خفیة ل 
ندركها بحو��صنا �لعتیادیة .بالطبع �إنه لأمر مده�س حقا �أن نكت�صف 
بد�خلنا قوى خارقة تطل علینا من مكمنها يف حلظات �خلطر هذه 
�لقوى تن�صط وتتو�رى تبعا لالنفعالت و�لتفاعالت مع �ملجریات من 
حولنا... فاإدر�ك ما لیدركه �لآخرون و�لإح�صا�س بالأمر قبل وقوعه 
جمیعنا  ب�صددها...  نحن  �لتي  �ل�صاد�صة  �حلا�صة  �صجایا  جمیعها 
وحا�صة  �للم�س  وحا�صة  �ل�صم  حا�صة   : هم  خم�صة  حو��صا  منتلك 
هذه  �إطار  خارج  و�لإدر�ك  �لب�صر  وحا�صة  �ل�صمع  وحا�صة  �لتذوق 
�أو علم  �حلو��س �خلم�س �ملعروفة یقودنا �إىل علم �لبار��صیكولوجي 

ما ور�ء �لنف�س..
وتتمیز �حلا�صة �ل�صاد�صة عن باقي �حلو��س �خلم�س بكونها ل �إر�دیة 
�أیاما وهي ترتبط  �أنها لی�صت ثابتة فهي حت�صر حلظات وتغیب  �أي 
بتو�فر حمیط نف�صي قو�مه �صفاء �لذهن وهدوء �لأع�صاب و�ملز�ج 
�ملعتدل وكلما كانت �حلالة �لنف�صیة للفرد جیدة تن�صط لدیه �حلا�صة 
�ل�صاد�صة و�لعك�س �صحیح.. و�حلا�صة �ل�صاد�صة ل تعتمد على �لذكاء 
فهي منحة ربانیة ول تدخل يف �إطار �لتفكری �لتحلیلي �ملنطقي �لذي 
�أو  برهان  ی�صاحبه  ل  قد  �صعور  �ل�صاد�صة  فاحلا�صة  �لذكاء  یحكمه 
دلیل یثبت �صحته �أو خطاأه بل قد یكون هذ� �ل�صعور �أحیانا مناق�صا 
و�أم�صى  �أقوى  �لن�صاء  لدى  �ل�صاد�صة  �حلا�صة  منطق...وتكون  لكل 

مقارنة بالرجال.
احلا�سة ال�ساد�سة عرب التاریخ:

و�ملر�دفة  �لثالثة  و�لعنی  �لب�صریة  �إىل  �لقدماء  �مل�صریون  رمز 
�ل�صنوبر  وثمرة  حور�س  عنی  �أو  �ل�صنوبر  بثمرة  �ل�صاد�صة  للحا�صة 
ت�صببت يف هبوط  �لتي  �ملحرمة  �لثمرة  �لنظریات هي  بع�س  بزعم 
�آدم وحو�ء من �جلنة ولكنها �أی�صا فتحت �أعینهما قال تعاىل )َفاأََكاَل 
ِة(  َنّ َ ِهَما ِمنجْ َوَرِق �جلجْ َفاِن َعَلیجْ �صِ �آُتُهَما َوَطِفَقا َیخجْ َها َفَبَدتجْ َلُهَما �َصوجْ ِمنجْ
ظلت �حلا�صة �ل�صاد�صة حتتل �صد�رة �لنقا�س عرب �لتاریخ بنی موؤید 

لها ومعار�س یر�ها من �لأوهام و�خلر�فات..
لكن �حلكم علیها ب�صكل جازم مل یكن بالأمر �لی�صری ف�صو�هد عدة 

وقد  وجودها.  ل�صحة  وتنت�صر  �إلیها  ت�صری  و�لأدیان  �لتاریخ  من 
�صمیت  �جلاهلي  �لع�صر  ففي  �لع�صور  عرب  �صتى  ت�صمیات  �تخذت 

بالكهانة و�لقیافة و�لعر�فة و�صاعت بنی قبائل �لعرب 
للتخاطر  مر�دفة  �لإ�صالمي  �لرت�ث  يف  �حلا�صة  هذه  جاءت  ولقد 
 - �خلدري  �صعید  �أبي  فعن  �أحیانا  �صوفیا  ثوبا  ومكت�صیة  و�لفر��صة 
و�صلَّم -:  ر�صول �هللا - �صلَّى �هللا علیه  قال  قال:  ر�صي �هللا عنه - 
))�تقو� فر��صَة �ملوؤمِن؛ فاإنَّه یرى بنور �هللا((، ُثمَّ َقَر�أَ: ﴿ �إِنَّ يِف َذِلَك 

ِمنَی ﴿ ﴿�حلجر: 75﴿. َلآََیاٍت ِللجُْمَتَو�صِّ
َها  ُ َعنجْ َي �هللاَّ   كما روى �لإمام �لبخاري  يف �صحیحه  َعنجْ َعاِئ�َصَة َر�صِ
ُجُنوٌد  َو�ُح  " �لأَرجْ  : َیُقوُل  َو�َصلََّم  ِه  َعَلیجْ  ُ �هللاَّ لَّى  �صَ ِبيَّ  �لنَّ ُت  �َصِمعجْ َقاَلتجْ 
َتَلَف“.ومن �أ�صهر  َها �خجْ َتَلَف َوَما َتَناَكَر ِمنجْ َها �ئجْ َدٌة َفَما َتَعاَرَف ِمنجْ نَّ جُمَ
ما جاء يف �لأثر ب�صاأن هذه �حلا�صة �أن عمر كان یخطب على ِمنجْرب 
�لنبي حممد یوم �جلمعة، فعر�س له يف خطبتِه �أن قال: )یا �صاریُة، 
زنیم  بن  �صاریة  كان  ظلم(و  �لذئب  ��صرتعى  من  �جلبَل،  �جلبَل 
بالد  بالد  فتوحات  يف  �مل�صلمنی  جیو�س  قادة  �أحد  �لكناين  �لدوؤيل 
فار�س �صنة 6٤5 م/23هـ . فالتفت �لنا�س بع�صهم �إىل بع�س، فقال 
قال  �صالته  من  فرغ  فلما  قال،  مما  لیخرجن  طالب:  �أبي  بن  علي 
بتك؟ قال: وما هو؟ قال: قولك:  لُه علّي: ما �صيء �َصَنح لك يف ُخطجْ
وهل  قال:  �لذئب ظلم(،  ��صرتعى  من  �جلبَل،  �جلبَل،  �صاریُة،  )یا 
�أن �مل�صركنی َهَزمو�  كان ذلك مني؟ قال: نعم. قال: وقع يف َخَلدي 
�إخو�ننا فركبو� �أكتافهم، و�أنهم میرون بجبل، فاإن عدلو� �إلیه قاتلو� 
تزعم  ما  مني  فخرج  هلكو�،  جاوزو�  و�إن  ظفرو�،  وقد  وجدو�،  من 
�أنك �صمعته. قال: فجاء �لب�صری بالَفتجْح بعد �صهر، فذكر �أنه �صمع يف 
ذلك �لیوم، يف تلك �ل�صاعة، حنی جاوزو� �جلبل، �صوًتا ی�صبه �صوت 

عمر: یا �صاریُة، �جلبَل �جلبَل، قال: فعدلنا �إلیه، ففتح �هللا علینا.
احلا�سة ال�ساد�سة والعلم :

و�صع �ل�صری ریت�صارد بریتون م�صطلح �حلا�صة �ل�صاد�صة عام ١٨70 
وو�صع حتته ثالثة من �لظو�هر �لبار��صیكولوجیة وهي:

دون  حلظیا  �لعقول  بنی  �لت�صال  على  �لقدرة  :ویعني  التخاطر 
��صتخد�م �حلو��س �لتقلیدیة

�مل�صافات  حاجز  تخطي  على  �لقدرة  :وهو  الب�سري  اجلالء 
و�حلدود وروؤیة �لأحد�ث �لتي تقع مبناطق بعیدة.

ال�ستب�سار :وهو �لقدرة على �لتنبوؤ بامل�صتقبل ب�صكل جلي
تناول �لعامل �لأملاين رودلف ت�صت�صرن ظاهرة �لإدر�ك �حل�صي �خلارق 
بدر��صات جادة كما �أكد �لعامل �لفرن�صي مایرز على ت�صمیة �حلا�صة 
�ل�صاد�صة وحددها على �أنها معرفة حت�صل بطریقة خارقة وخمالفة 
�ملعروفة  �خلم�س  �حلو��س  ومتجاوزة  �لطبیعیة  و�لقو�ننی  للماألوف 

تالها در��صة للباحث جي. بي. ر�ین �إىل جامعة دیوك عام ١٩3٤.
�لغدة �ل�صنوبریة  �لربط بنی  �ل�صائد لوقت طویل هو  كان �لعتقاد 
�لقابعة  �ل�صنوبریة  بالغدة  �لهتمام  بد�أ  وقد  �ل�صاد�صة  و�حلا�صة 
من  د�صكارت�س  رینیه  �لفرن�صي  �لعامل  �عتقاد  مع  �ملخ    جتویف  يف 
�أنها مقر �لروح �لب�صریة  وو�صفها �لفال�صفة �لهنود بعنی �لروح �أما 
�لروح  بنی  �ملن�صق  �جلهاز  فاعتربها  �لفرن�صي  �لفیل�صوف  دیكارت 
لدى  �لب�صریة  مو�صع  �أنها  �ل�صوفیة  لدى  �لعتقاد  و�صاد  و�جل�صد 
�لإن�صان فهي تكرب عند �لقرب من �هللا وتطمر عند �لبعد عنه ويف 
باعتبارها  عنها  حتدث  �صینیل  جلوزیف  �ل�صاد�صة  �حلا�صة  كتاب 
تو��صلها عرب  و�مل�صوؤولة عن  �لفقاریة  للحیو�نات  �ل�صاد�صة  �حلا�صة 
�لغریزي  �لتو��صل  عن  �مل�صوؤول  �لع�صو  و�أنها  �لبعیدة  �مل�صافات 
�لإن�صان  من  �أكرب  �حلیو�نات  يف  وهي  �لإن�صان   لدى  و�ل�صتثنائي 
ويف �لرجل �لبد�ئي �أكرب من �ملتح�صر ويف �لأطفال �أكرب منها لدى 

�لبالغنی... 
من  نابعة  تكون  قد  �ل�صاد�صة  فاحلا�صة  �حلدیثة  للدر��صات  ووفقا 
جیناتنا وذلك  بح�صب ما مت ن�صره يف جمّلة )نیو �إینجالند جورنال 
ذ�تها  بحّد  قائمة  حا�صة  �ل�صاد�صة  �حلا�صة  �أن  من  میدی�صنی(   �أو 
لرتباطها بجنی بیزو-PIEZO2 ( 2( وهو �جلنی �لذي یوؤثر يف 
وعي �جل�صم و�مل�صوؤول عن �ت�صال و��صتقبال �حل�س �لعمیق يف �لب�صر. 
�لطفرة �جلینیة يف هذ� �جلنی يف حدوث م�صكالت يف  ت�صبب  وقد 

�لإتز�ن وفقد�ن �ل�صتجابة للم�س... 
د. حممد فتحي عبد العال

كاتب وباحث م�سري

تعلق  من  ی�صتكنی  بد�أن  �لأخریة  �ل�صنو�ت  يف  �لأمهات  من  كثری 
من  وغریها  �صتی�صن  و�لبالي  �خللیوي  و�لهاتف  بالآیباد  �أطفالهن 
�لألعاب �لإلكرتونیة وهو�صهم وتعلقهم �لز�ئد بها، �لأمر �لذي �أدى 
و�حلركة،  �لن�صاط  يف  وفرط  �لطفولة،  بر�ءة  �لأطفال  فقد�ن  �إىل 

وعدم �لرتكیز و�لع�صبیة، �لعنف وحب �لعزلة .

ب�صب  لها  �أطفالنا مدمننی  وجعلنا  ونحن من جلبناها  ن�صتكي  ملاذ� 
تهو�ننا، ولكي ننعم بهدوء و�صرب �لقهوة بهدوء على ح�صاب �صحة 
�أطفالنا �جل�صدیة و�لعقلیة، و�أ�صبحت �لأمهات وحتى �لآباء یكافئ 
�أمام  بها  یتفاخرون  �لأطفال  وبد�أ  �لإ�صد�ر�ت،  باأحدث  �لطفل 
هذ�  يف  بهم  �لتحكم  على  �ل�صیطرة  فقدنا  حتى  �لبع�س،  بع�صهم 

�لأمر وكثری من �لأمور .

�لنماذج  خالل  من  �لبد�یة  منذ  حر�صت  كاأم،  جتربتي  و�قع  من 
�حلفرة  بهذه  و�أطفايل  نف�صي  �أوقع  ل  �ن  ر�أیتها  �لتي  بي  �ملحیطة 
قدر �مل�صتطاع، فقررت �تخاذ موقف حازم و�صارم جتاه هذ� �لأمر 

بخطوة جدً� ب�صیطة و�صهلة للغایة، و�صتجلب لك �حلل �لأكید، فقد 
�لأمر یحتاج جلدیة منك

وهو منع هذه �لو�صائل من متناول �لأطفال. مل ��صرِت لأطفايل بالي 
�صتی�صن، و�إن كان لدیك فتخل�صي منه بكل ب�صاطة، �لآیباد م�صموح 
به فقط ل�صاعات معینة یوم �لعطلة، طفلك �صیغ�صب ویثور ویتمرد 
بالبد�یة لكن لو بقیِت على موقفك �صیتعود ویدرك �أن هذ� قر�ر ل 
رجعة فیه. باملقابل علیك �أی�صًا حتمل م�صاغبات �أطفالك، وبعرثت 
�لریا�صیة  بالن�صاطات  وقتهم  ��صغلو  �لعالیة،  و�أ�صو�تهم  �ألعابهم، 
ول  ب�صكل طبیعي  یحبون. دعوهم میار�صون طفولتهم  �لتي  و�لفنیة 
�أن  دون  وعقولهم  طفولتهم  �صتدمر  �لتي  �لأ�صلحة  هذه  تعطوهم 
�لأمر  �عتاد على  باأن طفلك قد  �صهر  �أول  �صتالحظون من  ت�صعرو، 
ولن یعود یطلبهم باإ�صر�ر منك كال�صابق، و�أن �صلوكه �أ�صبح �أف�صل 
و�أهد�أ، ویركز �أكرث على �لألعاب �لتي تتطلب �إبد�ع فكري، �صیف�صل 
�خلروج لنزهة و�للعب مع �إخو�نه �أو �أ�صدقائه لأنه بد�أ ی�صبح طفاًل 

طبیعیًا، �لأمر ل یتطلب منك �صو� �حلزم و�ملوقف �ل�صارم و�لثبات.
فلنبد�أ باأنف�صنا  �أوًل ولی�س �أطفالنا  .....

كيف �أعالج �أطفايل من �إدمان �لألعاب �لإلكرتونية

بقلم فاطمة خ�جة

�حلا�صة �ل�صاد�صة
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�إىل  یوؤدي  بالأثقال  و�لتدریب  �ملنتظم  �لتمرین  �إن  یعرف  جمیعنا 
بناء �لقوة �لبدنیة و�لع�صلیة.. ولكن كیف نقوي �أنف�صنا من �لناحیة 
�لعقلیة من �أجل مو�جهة �لأوقات �ل�صعبة بحق؟ وهل میكننا نقویة 
�لأقویاء  �لأ�صخا�س  یفعلها  ل  �أمر�   ١3 كتاب  �لعقلیةّ؟!  ع�صالتنا 

ذهنیا یخربنا بذلك
يف كتابها �أو كتاب ١3 �أمر� ل یفعلها �لأ�صخا�س �لأقویاء ذهنیا كتبت 
يف  تنعك�س  ل  �لذهنیة  �لقوة  �أن  مور�ن  �إمیي   Amy Morin
كثری من �لأحیان يف ما تفعله. بل عادة تربز فیما ل تفعله. كما �أن 
يف  بالتحكم  یتعلق  �جلو�نب  ثالثي  نهج  هو  �لذهنیة  �لقوة  تطویر 

�أفكارك و�صلوكیاتك وعو�طفك
نف�صیة  ومدر�صة  مرخ�صة،  �صریریة  �جتماعیة  �أخ�صائیة  ب�صفتها 
�أن عدًد� ل یح�صى  جامعیة، ومعالج نف�صي، فقد ر�أت �إمیي مور�ن 
من �لأ�صخا�س یختارون �لنجاح، وذلك على �لرغم من مو�جهتهم 

حتدیات هائلة يف �صبیل حتقیق ذلك
فنجد موؤلفة الكتاب اإميي موران تقول:-

�لأ�صخا�س  من  یح�صى  ل  عدًد�  �صاهدت  لقد  نف�صي،  كطبیب 
و�مل�صاعب  �ملاآ�صي  �لرغم من  �ل�صعاب، وذلك على  یفوقون  �لذین 

و�لتحدیات �لتي یو�جهونها، فقد ��صتمرو�.
یفعلها  ل  �صیًئا   ١3 عنو�ن  حتت  لكتابة  �ملرونة  تلك  �ألهمتها  لقد 
ذوي  من  �لر�صیدة  �لعقول  �أ�صحاب  �أو  عقلًیا،  �لأقویاء  �لأ�صخا�س 
�لقوى �لذهنیة، تقدم فیه حلوًل ب�صیطة وفعالة لزیادة �لقوة �لذهنیة، 

و�إیجاد �ل�صعادة و�لنجاح يف �حلیاة
حیث ركز من�صور مور�ن على مفهوم �لقوة �لذهنیة، وكیف یتجنب 
ی�صعرون  ل  فهم  �ل�صلبیة،  �ل�صلوكیات  عقلًیا  �لأقویاء  �لأ�صخا�س 
ی�صكنون  ول  �لآخرین،  جناح  من  ی�صتاءون  ول  لأنف�صهم،  بالأ�صف 
يف �ملا�صي. بدًل من ذلك، یركزون على �لإیجابیة مل�صاعدتهم على 

�لتغلب على �لتحدیات، و�أن ی�صبحو� بحال �أف�صل
�أ�صبح  �لإنرتنت،  على  فریو�صي  ب�صكل  �ملن�صور  �نت�صر  ما  و�صرعان 
جملة  موقع  قبل  من  �لتقاطها  ذلك  بعد  لیتم  دولیة،  ظاهرة 
Forbes، ویتحول فیما بعد لكتاب ُملهم للعدید من �لأ�صخا�س 

حول �لعامل
�أمر� ل یفعلها �لأ�صخا�س  يف هذ� �لكتاب �لإیجابي �ملوؤثر كتاب ١3 
�لأقویاء ذهنیا ، تو�صع مور�ن ر�صالتها �لأ�صلیة، تعّلمك مور�ن كیفیة 
�مل�صاعب  مع  عاطفًیا  بالتعامل  وت�صّلحك  �صعادة  �أكرث  نظرة  تبني 
�حلتمیة، و�لنك�صات، و�ل�صعور �حلتمي للحیاة، وجتمع بنی ق�ص�س 
��صرت�تیجیات  وتقدم  �لنف�صیة،  �لأبحاث  �أحدث  مع  مقنعة  رو�ئیة 

لتجنب �لأفكار �ملدمرة، و�لعو�طف و�ل�صلوكیات �ل�صائعة للجمیع
باملاأ�صاة،  �خلا�صة  �ملاأ�صاویة  ق�صتها  مرة  لأول  ت�صارك  لنجدها 
وكیف ��صتدعت �لقوة �لذهنیة للم�صي قدًما. من خالل خربتها يف 
��صتك�صاف �خل�صارة �ل�صخ�صیة، �أدركت �ملوؤلفة �إمیي مور�ن �أنه عادة 
ما تكون �لعاد�ت �لتي ل ن�صتطیع �لتخل�س منها هي �لتي متنعنا من 

حتقیق �لنجاح �حلقیقي و�ل�صعادة
�لعاد�ت �ل�صحیة لالأ�صخا�س �لأقویاء عقلًیا

یدیرون  �صحیة.  عاد�ت  لدیهم  عقلًیا  �لأقویاء  �لأ�صخا�س  �إن 
�نفعالتهم و�أفكارهم و�صلوكهم بطرق ت�صعهم على طریق �لنجاح يف 
�حلیاة. علیك �أن حتقق من هذه �لأ�صیاء �لتي ل یقوم بها �لأ�صخا�س 
ا من �أن ت�صبح من �أ�صحاب �لقوة  �لأقویاء عقلًیا؛ حتى تتمكن �أی�صً

�لعقلیة
وتبني مور�ن نظریتها على �لأمور/�لعاد�ت/�لأ�صیاء �لـ ١3 �ملوجودة 
مبو�صوعها �لر�ئج، وت�صارك ممار�صاتها �ملجربة و�حلقیقیة لزیادة 
�لقوة �لعقلیة، على �أ�صا�س �إن بناء �لقوة �لعقلیة یتطلب عاد�ت جیدة، 

ا �إىل �لتخلي عن �لعاد�ت  مثل: ممار�صة �لمتنان، ولكنك حتتاج �أی�صً
�ل�صیئة، مثل: �ل�صت�صالم بعد ف�صلك �لأول

�لقوة  تتطلب  �لبدنیة،  �لقوة  مثل  �لذهنیة  �لقوة  �إن  و�أو�صحت، 
وتلك  �ل�صاق،  و�لعمل  �لتمارین  وممار�صة  �صحیة  عاد�ت  �لذهنیة 
�ل�صعور بالقوة  �لت�صرف �لقوي، و�أمنا تعني  �لقوة �لذهنیة ل تعني 

للتغلب على حتدیات �حلیاة
على  �لقر�ء  مل�صاعدة  عملیة  ��صرت�تیجیات  �ملوؤلفة  تقدم  حیث 
�لنجاح.  عن  تعیقهم  �أن  میكن  �لتي  �مل�صرتكة  و  �لعاد�ت  جتنب 
�لبیوت  ربات  من  �جلمیع،  تفید  جدیدة  ثوریة  �إ�صرت�تیجیات  �إنها 
و�لقادة  و�ملدیرین  �لأعمال،  ورو�د  ورجال  و�ملعلمنی،  �جلنود  �إىل 

�لتنفیذینی
 ،١3 �لـ  �لالء�ت  على  �ل�صوء  بت�صلیط  �ملقال  هذ�  يف  �أقوم  و�صوف 
�ملذكورة يف كتاب ١3 �أمر� ل یفعلها �لأ�صخا�س �لأقویاء ذهنیا بح�صب 
ر�أي �إمیي مور�ن، حیث تقدم فیها حلوًل ب�صیطة وفعالة لزیادة �لقوة 

�لعقلیة، و�إیجاد �ل�صعادة و�لنجاح يف �حلیاة، وهم كالتايل:

على  والأ�سى  بالأ�سف  ال�سعور  يف  الوقت  ی�سيعون  ل   -1
اأنف�سهم

 ، �لأقویاء ذهنیا  �لأ�صخا�س  یفعلها  ل  �أمر�  كتاب ١3  نقطة يف  �أول 
نف�صك  على  بالأ�صف  �ل�صعور  �ح�صا�س  �إن  �ملوؤلفة  تقول  �لبد�یة،  يف 
هو فعل تدمریي ذ�تي لنف�صك، فالنغما�س يف �ل�صفقة على �لنف�س 
یعوقك يف عی�س �حلیاة ب�صكل كامل، ویهدر �لوقت، ویخلق �لعو�طف 

و�مل�صاعر �ل�صلبیة، ویوؤذي عالقاتك �ل�صخ�صیة
�صحیح �إن �ل�صعور باحلزن �أو �لح�صا�س باخل�صارة �أمر بالغ �لأهمیة 
ت�صخیم  حول  على  تعمل  �لذ�ت  على  �ل�صفقة  لكن  �ل�صفاء.  لعملیة 
حمنتك وم�صاكلك. �إنه ی�صبب لك �لإ�صهاب و�لإ�صتغر�ق يف م�صاكلك 

و�لبقاء عالًقا يف بوؤ�صك
فال یجل�س �لأ�صخا�س �لأقویاء عقلًیا وهم ی�صعرون بالأ�صف لظروفهم، 
�أو كیف یعاملهم �لآخرون. بدًل من ذلك، یتحملون م�صوؤولیة دورهم 

يف �حلیاة، ویفهمون �أن �حلیاة لی�صت �صهلة �أو عادلة د�ئًما
وتوؤكد مور�ن على �إن �لهدف هو مبادلة �ل�صعور بال�صفقة على �لذ�ت 
بال�صعور بالإمتنان. ومفتاحك لذلك هو �لتاأكید على �خلری �ملتو�جد 

يف �لعامل، و�صوف تبد�أ بعدها تلقائًیا يف تقدیر ما لدیك وما متلكه

٢- ل ی�ستنزفون طاقتهم وقوتهم
�حلدود  تر�صیم  �إىل  یفتقرون  عندما  وقوتهم  طاقتهم  �لنا�س  یوزع 
�لوقوف  �إىل  حتتاج  مور�ن.  فتقول  و�لعاطفیة،  و�ملادیة  �جل�صمانیة 

لنف�صك وتر�صیم �حلدود و�أقامة �لأ�صو�ر عند �ل�صرورة
�إذ� كان هناك �أ�صخا�س �آخرین یتحكمون يف �أفعالك، فاإنهم یحددون 
جناحك وقیمتك �لذ�تیة. فمثاًل، �إن قول رئی�صك يف �لعمل یجعلك 
ت�صعر بال�صوء جتاه نف�صك، حیث یعطي ذلك �ل�صخ�س �ل�صلطة على 
يف  و�لدتك  منزل  �إىل  �لذهاب  علیك  �أن  یعلن  وعندما  عو�طفك، 

�لع�صاء؛ لتناول وجبة �لع�صاء، فاإنه یعطي �ل�صلطة على �صلوكك
�لأ�صخا�س �لأقویاء عقلًیا ل ی�صمحون لالآخرین بالتحكم فیهم، ول 
مثل:  �أ�صیاء  یقولون  ل  �إنهم  حیاتهم.  يف  �أخرى  �صلطة  مینحونهم 
�لتحكم يف  علیهم  �إن  یفهمون  لأنهم  بال�صوء  �أ�صعر  یجعلني  مدیري 
للموؤثر�ت  �ل�صتجابة  كیفیة  يف  خیار  ولدیهم  �خلا�صة،  عو�طفهم 

�خلارجیة
وهنا من �ملهم �أن تتعقب �أهد�فك و�أن تعمل نحو حتقیقها، ول جتعل 
�لآخرین یتحكمون بك. وت�صتخدم مورین �لإعالمیة �ل�صهریة �أوبر� 
وینفري كمثال على �صخ�س میلك قب�صة قویة على طاقته. فقد ن�صاأت 
وینفري يف بیئة فقریة وتعر�صت لالعتد�ء �جلن�صي، لكنها �ختارت 

�أن حتدد من �صتكون يف �حلیاة من خالل عدم �لتخلي عن طاقاتها
فیدور �حلفاظ على طاقتك حول �لعرت�ف باأنك تتحكم يف طریقة 

تفكریك و�صعورك و�صلوكك يف جمیع �لأوقات

3- ل یخ�سون التغيري
�لتغیری یبدو خمیًفا؛ لأنه ل یوجد �صمان على �إن عمل �صيء خمتلف 
�لنمو  من  �صیمنعك  �لتغیری  عن  �لبتعاد  لكن  حیاتك.  �صیح�صن 
یعتمد  و�لنجاح  یتغری،  �لعامل  �أف�صل.  لت�صبح  �أقوى  ب�صكل  و�لتطور 
يف كثری من �لأحیان على قدرتك على �لتكیف، وكلما طال �نتظارك، 

كلما �زد�دت �لأمور �صعوبة، و�صیتجاوزك �لآخرون
وبدًل  �لتغیری.  �لأقویاء عقلًیا جتنب  �لأ�صخا�س  وبالتايل، ل یحاول 
�لتحلي  يف  ویرغبون  �لإیجابي،  بالتغیری  یرحبون  فاإنهم  ذلك،  من 
ویوؤمنون  منه،  مفر  ل  �أمر  �لتغیری  �أن  یدركون  فهم  جتاه.  باملرونة 

بقدر�تهم على �لتكیف
وتقول مور�ن ب�صدد هذ�، �إن هناك خم�س مر�حل للتغیری، هم: ما 
قبل �لتاأمل، �لتاأمل، �لإعد�د، �لعمل، و�ل�صیانة. وتعترب �ملوؤلفة �أن كل 

مرحلة من هذه �ملر�حل حا�صمة من �أجل �لتغیری

4- ل یركزون على الأ�سياء التي ل ی�ستطيعون ال�سيطرة 
عليها

�لأ�صخا�س  یفعلها  ل  �أمر�   ١3 كتاب  يف  نظرنا  �لكاتبة  تلفت  ا  �أی�صً
�لأقویاء ذهنیا �إىل نقطة هامة جًد� وهي �إنه �صعور �آمن للغایة باأن 
یكون كل �صيء حتت �ل�صیطرة، لكن �لتفكری باأن لدینا �لقدرة على 
�أن تكون  �أن ی�صبح م�صكلة. من �ملحتمل  ا  �أی�صً �لتحكم د�ئًما میكن 
حماولة �ل�صیطرة على كل �صيء، ما هي �إل نوع من �ل�صتجابة للقلق 

و�حل�صار �لنف�صي
تكری�س  �ملهم  من  لذ�  حمدود�ن،  مورد�ن  هما  و�لطاقة  �لوقت  �إن 
جهودك لالأ�صیاء �لتي میكنك �لتحكم بها. مع �لأخذ يف �لعتبار �إنه 
ا �لتحكم يف كیفیة  بینما ل میكنك منع حدوث �لعا�صفة، میكنك �إی�صً

�لتح�صری لها
ا قوًیا عقلًیا ی�صكو من فقد�ن �لأمتعة �أو �لختناقات  لن ت�صمع �صخ�صً
�ملروریة. بدًل من ذلك، جندهم یركزون على ما میكنهم �ل�صیطرة 
یكون  �لأحیان،  بع�س  يف  �أنه  متاًما  یدركون  وهم  حیاتهم،  يف  علیه 

�ل�صيء �لوحید �لذي میكنهم �لتحكم فیه هو موقفهم فقط
�إد�رة قلقك، حاول  �إن بدًل من �لرتكیز على  وتقول مور�ن يف كتابها 
ت�صتطیع  ل  �لتي  �لأ�صیاء  عن  تركیزك  حتویل  �إن  بیئتك.  يف  �لتحكم 
�لتحكم بها، میكن �أن یوؤدي �إىل زیادة �ل�صعادة، وتقلیل �لتوتر، وتنمیة 
عالقات �أف�صل، و�حل�صول فر�س جدیدة، وبالتايل �ملزید من �لنجاح

5- ل ی�سعرون بالقلق حيال ار�ساء اجلميع
كثرًی� ما نحكم على �أنف�صنا من خالل �لنظر فیما یعتقده �لآخرون 
عنا، وهو عك�س �لقوة �لذهنیة متاًما. ل ی�صتطیع �لأ�صخا�س �لآخرون 
�لتحكم يف عو�طفك و�ح�صا�صك، ول میكنك �أنت �لتحكم يف عو�طفهم 

و�حا�صی�صهم. �إنها لی�صت مهمتك باملحاولة جلعل �لآخرین �صعد�ء
وهنا یدرك �لأ�صخا�س �لأقویاء عقلًیا �أنهم ل یحتاجون �إىل �إر�صاء 
عند  �لتحدث  �أو  )ل(  قول  یخافون  ل  �إنهم  �لوقت،  طو�ل  �جلمیع 
وودیدین  لطفاء  لیكونو�  جاهدین  ی�صعون  �إنهم  فقط،  �ل�صرورة 
ومقبولنی �جتماعًیا، لكنهم يف �لوقت نف�صه ی�صتطیعون �لتعامل مع 

�لآخرین �ملزعجنی �لذین ی�صعرون د�ئًما بال�صیق

مّرن عقلك على �لالء�ت �ل� 13 لالأ�صخا�س �لأقوياء عقلًيا
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ب�صدة  متحم�س  تكون  �أن  حماولة  حول  حقائق  �أربع  مور�ن  وت�صرد 
ومن  للوقت،  م�صیعة  �إنها  فتقول:  با�صتمر�ر،  �جلمیع  �إر�صاء  حیال 
�ملمكن �أن یتم �لتالعب بك ب�صهولة من خاللهم، كما �إن من �جلید 
میكنك  ل  �إن  عن  ف�صاًل  �لإحباط،  �أو  بالغ�صب  �لآخرون  ی�صعر  �أن 

�إر�صاء �جلمیع
وعلیه، فاإن �إ�صقاط نظرة �لآخرین �جلیدة لك، �صتجعلك �أقوى و�أكرث 
یجعلك  عنك  ر��صًیا  �صخ�س  ی�صبح  �أن  �لو�قع،  ففي  بالنف�س.  ثقة 
معتمدة  �لذ�تیة  قیمتك  �صت�صبح  حیث  �لذ�تیة،  قیمك  عنك  تغیب 

على �آر�ء �لآخرین جتاهك

6- ل یخ�سون اتخاذ املخاطر املح�سوبة
توؤكد �لكاتبة يف كتاب ١3 �أمر� ل یفعلها �لأ�صخا�س �لأقویاء ذهنیا �أن 
�لأ�صخا�س �لأقویاء عقلًیا ل یاأخذون خماطر متهورة �أو حمقاء، لكن 
هذ� ل متانع من �أخذهم �ملخاطر �ملح�صوبة. حیث یق�صي �لأ�صخا�س 
قر�ر  �أي  �تخاذ  قبل  و�لفو�ئد  �ملخاطر  وزن  يف  وقًتا  عقلًیا  �لأقویاء 
كبری، وهم على در�یة كاملة بالنو�حي �ل�صلبیة �ملحتملة قبل �تخاذ 

�إجر�ء
فتقول مور�ن يف �صفحات كتابها �لر�ئع، �إن �لب�صر عموًما یخ�صون يف 
�لغالب من �ملجازفة و�إتخاذ �ملخاطر، �صو�ء كانت مالیة �أو ج�صدیة 
�أو عاطفیة �أو �جتماعیة �أو مرتبطة بالأعمال. لكن �لأمر برمته یتعلق 
باملعرفة. نق�س �ملعرفة حول كیفیة ح�صاب �ملخاطر یوؤدي �إىل زیادة 

�خلوف
عن  �أ�صئلة  وو�صع  �ملخاطر.  تلك  و�إد�رة  لتحلیل  �لكافیة  �ملعرفة 
�ملنافع و�خل�صائر و�ل�صیناریوهات �ملحتملة، و�لطریقة �ملثلى لتقلیل 

�خل�صائر �لناجتة عنها
جمموعة  نف�صك  ت�صاأل  �أن  علیك  �أف�صل،  ب�صكل  �خلطر  ولتحلیل 

�لأ�صئلة �لتالیة:
كیف �صی�صاعدين ذلك يف حتقیق هديف؟

كیف �صیكون جیًد� �إذ� كان �ل�صیناریو �لأف�صل هو �ل�صحیح؟
�ملخاطر  تقلیل  میكنني  وكیف  یحدث،  �أن  میكن  �صيء  ��صوء  هو  ما 

�لتي �صتحدث؟
هل من �ل�صوء �أن یتحقق هذ� �ل�صیناریو �لأ�صو�أ؟

ما مدى �أهمیة هذ� �لقر�ر يف غ�صون �خلم�س �صنو�ت �لقادمة؟
یعني  ل  خمیًفا،  �أمًر�  �أمام  باأنك  �ل�صعور  جمرد  �إن  �أعلم  وعلیه، 
�أمًر� حمفوف باملخاطر. و�زن �لعو�طف مع �ملنطق؛  �أنه  بال�صرورة 
�لأخذ  حتدى  �إن  و�أعلم  بحكمة.  �ملخاطر  ح�صاب  من  تتمكن  حتى 

باملخاطر �ملح�صوبة جیًد� �لو�صول �إىل �أكرب �إمكاناتك

7- ل ميعنون النظر يف املا�سي
�لأ�صخا�س �لأقویاء عقلًیا ل ی�صیعون �لوقت يف �لتفكری يف �ملا�صي، 
یعرتفون  م�صى.  ما  عن  خمتلفة  �لأمور  تكون  �أن  يف  ویرغبون 
ل  فهم  ذلك،  ومع  منه.  تعلموه  ما  یقولو�  �أن  ومیكنهم  مبا�صیهم، 
یعیدون تذكر جتاربهم �ل�صیئة با�صتمر�ر �أو یتخیلون عن �أیام �ملجد 
�حلا�صر،  �لوقت  يف  یعی�صون  ذلك،  من  بدًل  �ل�صابقة.  �ل�صعف  �أو 

ویخططون للم�صتقبل بكل حما�س
�إن �لتفكری يف �ملا�صي �أمر �صحي، لكن �لإ�صتغر�ق فیه یبقیك عالًقا، 
فیه،  حدث  ما  لتغیری  طریقة  توجد  ول  �ملا�صي،  يف  یبقى  �ملا�صي 
�أمًر�  م�صى  فیها  �لنظر  و�أمعان  �لتفكری  �أ�صهاب  یكون  �أن  ومیكن 
مدمًر� للذ�ت، فهو ل یعد حاًل، كما مینعك من �ل�صتمتاع باحلا�صر 

و�لتخطیط للم�صتقبل، ومیكن �أن یوؤدي بك �إىل �لكتئاب
فائدة  هناك  یكون  �أن  �ملمكن  من  �إنه  مور�ن  توؤكد  �لنقی�س،  وعلى 
من �لتفكری يف �ملا�صي. فالتفكری يف �لدرو�س �مل�صتفادة، و�لنظر يف 
�لو�صع من منظور جدید  �إىل  و�لنظر  �لعو�طف،  بدًل من  �حلقائق 

میكن �أن یكون مفیًد�

8- ل یرتكبون نف�س الخطاء مراًرا وتكراًرا
وتوؤكد �لكاتبة يف كتاب ١3 �أمر� ل یفعلها �لأ�صخا�س �لأقویاء ذهنیا 
�أن �لأ�صخا�س �لأقویاء ذهنًیا یتحملون �مل�صوؤولیة عن حتمل �خلطاأ، 
ل  لذلك،  ونتیجة  �ملا�صي.  �أخطاء  من  ویتعلمون  �صلوكهم،  ویغریون 
ذلك،  من  بدًل  وتكر�ًر�.  مر�ًر�  �لأخطاء  هذه  تكر�ر  يف  ی�صتمرون 
�أف�صل يف �مل�صتقبل، وی�صعون خطة  فاإنهم تتحركو� لتخاذ قر�ر�ت 
مكتوبة ومدرو�صة؛ لتجنب �إرتكاب مثل هذ� �خلطاأ ذ�ته يف �مل�صتقبل

كان  �إذ�  وما  حدث،  �لذي  �خلطاأ  در��صة  لهم  بالن�صبة  �ملهم  فمن 
يف  خمتلف  ب�صكل  به  �لقیام  وكیفیة  �أف�صل،  ب�صكل  تفعله  �أن  میكن 

�ملرة �لقادمة
�صع طاقتك يف �لتعلم من �أخطائك، ول تتغفلها. �أعرتف بخطو�تك 

�ل�صابقة، و�إلتزم بالعمل ب�صكل �أف�صل يف �ملرة �لقادمة

9- ل ی�ستاوؤون من جناح الآخرین
ومع مرور  �ل�صتیاء.  �إىل  یوؤدي  �آخرین  �أ�صخا�س  مع  نف�صك  مقارنة 
�لوقت، میكن �أن یتحول �ل�صتیاء �إىل مر�رة. �ل�صخ�س �لوحید �لذي 

یجب علیك مقارنته بك هو �ل�صخ�س �لذي كنت �أنت علیه بالأم�س
وتعترب مور�ن �إن �ل�صتیاء مثله مثل �لغ�صب �لذي ل یز�ل خمباأ ومعباأ 
يف زجاجات. �لرتكیز على جناح �صخ�س �آخر لن میهد لك �لطریق، 

بل على �لعك�س ی�صرفك عن طریقك
�لبال  ومرتاح  ور��صي  قانع  تكون  ل  قد  ناجًحا،  �أ�صبحت  �إذ�  حتى 
مو�هبك  عن  تتغا�صى  قد  �لآخرین.  على  د�ئًما  ركزت  �إذ�  مطلًقا 
�لأقویاء ذهنًیا هم من  و�لأ�صخا�س  وتتخلى عن قیمك وعالقاتك. 

یحتفلون بنجاح �لآخرین
حققه  �لذي  �لنجاح  تقدیر  عقلًیا  �لأقویاء  �لأ�صخا�س  ی�صتطیع 
�لآخرون يف �حلیاة و�لحتفاء بهم. �إنهم ل ی�صعرون �أبًد� بالغریة �أو 
ی�صعرون بالغ�س و�خلد�ع عندما یفوقهم �لآخرون. وبدًل من ذلك، 
�ل�صاق، وهم على ��صتعد�د  یاأتي مع �لعمل  �أن �لنجاح  فهم یدركون 

للعمل بجد من �أجل فر�صتهم �خلا�صة يف �لنجاح

1٠- ل ی�ست�سلمون بعد الف�سل الأول
�أمر� ل یفعلها �لأ�صخا�س �لأقویاء  ا ت�صری �لكاتبة يف كتاب ١3  �أی�صً
یجب  عقبة  یكون  ما  د�ئًما  و�لف�صل  فورًیا،  لی�س  �لنجاح  �أن  ذهنیا 
�أن  �أو  مقبول،  �أمر غری  �لف�صل  �أن  �لتفكری يف  فنجد  علیها.  �لتغلب 
�لقوة  یعك�س  ل  �لكفایة،  فیه  مبا  جیًد�  ل�صت  �أنك  على  یدل  ذلك 

�لذهنیة
ولكن  حدودك.  خارج  �إىل  نف�صك  تدفع  �أنك  على  دلیل  هو  �لف�صل 
ملجرد �أنك ف�صلت مرة ل یعني ذلك �أنك �صخ�س فا�صل. علیك حتویل 
�لف�صل �إىل فر�صة، عرب �لتعلم منه، و�ملحاولة مرة �أخرى، مع �ملزید 

من �حلكمة من ذي قبل
وعلیه، ل ینظر �لأ�صخا�س �لأقویاء عقلًیا �إىل �لف�صل ك�صبب للتخلي. 
بدًل من ذلك، ی�صتخدمون �لف�صل كفر�صة للنمو و�لتح�صنی و�لتطویر. 
یتم  �أكرث من مرة، حتى  ��صتعد�د د�ئًما ملو��صلة �ملحاولة  فهم على 

فهمها ب�صكل �صحیح ولئق
جی�صیل،  تیودور   Theodor Giesel �ملثال،  �صبیل  على 
ا با�صم �لدكتور �صو�س، و�لذي رف�س كتابه �لأول �أكرث  �ملعروف �أی�صً
لی�صبح  ی�صت�صلم؛  لكنه مل  �صبه متام،  نا�صًر�، وو�جه رف�س  من 20 

فیما بعد ��صم �لدكتور �صو�س ماألوف جًد�
11- ل یخافون من اأوقات الوحدة

میكن للنا�س �لأقویاء �أن یتحملو� �لوحدة، فهم ول یخافون �ل�صمت. 
�إنهم ل یخ�صون �أن یكونو� وحدهم مع �أفكارهم، ومیكنهم ��صتخد�م 
ی�صتمتعون  �إنهم  منتجنی.  یكونو�  حتى  و�ل�صمت  �لوحدة  وقت 
�لرفقة  �أجل  من  �لآخرین  على  یعتمدون  ول  �خلا�صة،  باأوقاتهم 
�أن یكونو� �صعد�ء وهم  و�لرتفیة و�لت�صلیة طو�ل �لوقت، بل میكنهم 

وحدهم

�إن خلق وقت لكي تكون مبفردك مع �أفكارك، میكن �أن یكون جتربة 
�لوحدة  �إن  كون  �أهد�فك.  م�صاعدتك على حتقیق  ومفیدة يف  قویة 

جیدة لل�صحة �لعقلیة، وتثری عو�طفك، وتلهمك �ل�صر�رة �لأوىل
بع�س  وق�صاء  تخ�صی�س  منك  یتطلب  عقلیة  قوة  ذو  ت�صبح  فاأن 
��صغال �حلیاة  بعیًد� عن  �أفكارك كل یوم،  لتكون وحدك مع  �لوقت 
�إن �لأ�صخا�س  �لیومیة، مع حماولة �لرتكیز على �لنمو؛ لذلك جند 

�لأقویاء ذهنًیا یخ�ص�صون وقًتا للوحدة و�لعزلة
�صحیح �إن تخ�صی�س بع�س �لوقت لك میكن �أن یكون حتدًیا يف عامل 
خطط  وتخطیط  تقدمك،  يف  �لتفكری  ولكن  �خلطى،  �صریع  �لیوم 
خللق نوع �حلیاة �لتي ترید �أن تعی�صها، هو مفتاح �لو�صول �إىل �أكرب 

�إمكاناتك

1٢- ل ی�سعرون اأن العامل مدین لهم باأي �سيء
ل ی�صعر �لأ�صخا�س �لأقویاء عقلًیا باأنهم ی�صتحقون �أ�صیاء معینة يف 
�حلیاة. ل یعتقدون �إنهم ولدو� بعقلیة یجب �أن یعتني بها �لآخرون، 
عن  یبحثون  ذلك،  من  بدًل  �صیًئا.  مینحهم  �أن  یجب  �لعامل  �أن  �أو 

�لفر�س بناًء� على مز�یاهم ومهار�تهم �خلا�صة
�حلیاة لی�صت عادلة. �إذ� كان هناك بع�س �لنا�س میتلكون �ملزید من 
�ل�صعادة �أو �لنجاح �أكرث من �لآخرین، فهذه هي �حلیاة، ومن �صاأن 
بخیبة  وی�صیبك  �لتقدم،  عن  یعیقك  �أن  لالآخرین  نف�صك  مقارنة 

�لأمل �إذ� مل تاأخذ ما تعتقد �أنك م�صتحقه
لن تعرف �أبًد� كم یجب �أن تعطي �إذ� كنت م�صغوًل بتتبع ما تعتقد �أنه 
یجب علیك �حل�صول علیه. �صوف یت�صبب لك هذ� يف �أن تكون موؤهل 

لتقوم بدور �لر�كب بدًل من �ل�صائق يف حیاتك �خلا�صة
ومن �ل�صهل �أن ت�صعر بالغ�صب و�حلنق جتاه �لعامل، ب�صبب �إخفاقاتك 
�أو عدم جناحك، لكن �حلقیقة هي �أنه ل یحق لأحد �حل�صول على 

�أي �صيء م�صتحق دون تعب. بل یجب ك�صبه
�إن مفتاح �حلل، بح�صب ما كتبته مور�ن، هو �لرتكیز على جهودك، 

وتقبل �لنقد، و�لعرت�ف بعیوبك

13- ل یتوقعون نتائج فوریة
على �لرغم من �أن �لتكنولوجیا متنحنا �إ�صباًعا فورًیا بعدة طرق، �إل 
�أن �لتغیری �حلقیقي یتطلب بع�س �لوقت. �إن توقع بلوغ �أهد�فك بنی 
ع�صیة و�صحاها �صوف یجعلك تتخلى عنك وعن �أحالمك و�أهد�فك 

يف وقت مبكر للغایة
على عمل  �أو �حل�صول  �صحتهم،  على حت�صنی  یعملون  كانو�  و�صو�ء 
جدید، ل یتوقع �لأ�صخا�س �لأقویاء عقلًیا حتقیق نتائج فوریة. بدًل 
من ذلك، جندهم ی�صتغلون مهار�تهم ووقتهم، و�أف�صل ما لدیهم من 

قدر�ت، ویفهمون �أن �لتغیری �حلقیقي یتطلب وقًتا
�إنها  على  ولی�س  �ملار�ثون،  �صباق  مثل  �إنها  على  �أهد�فك  �إىل  �نظر 

�صباق عدو �صریع ق�صری
یفعلها  ل  �أمر�   ١3 كتاب  �أفكار  عر�س  من  �نتهینا  نكون  هنا  �إىل 
�ل�صیئة  عاد�تك  عن  �لتخلي  بالطبع،   ، ذهنیا  �لأقویاء  �لأ�صخا�س 
لتقویة  �إىل ممار�صة متارین  ا  �أی�صً �ملعركة فقط، حتتاج  ن�صف  هو 
�أقوى. ولكن روتنی  ب�صكل  تنمو  �أن  �إذ� كنت ترید  �لعقلیة  ع�صالتك 
�للیاقة �لعقلیة �خلا�س بك �صیكون �أكرث فعالیة مبجرد �لتخلي عن 

�لعاد�ت �ل�صیئة �لتي متنعك من �لعودة
ت�صتنزف  �لتي  �لعاد�ت  يف  ینخرط  �جلمیع  �إن  على  نوؤكد  و�أخرًی�. 
قوتهم �لذهنیة من وقت لآخر؛ لكن �إدر�ك تلك �لعاد�ت �ل�صیئة هو 
�خلطوة �لأوىل يف �لتخلي عنها، و�لآن ما هو ر�أیك يف كتاب ١3 �أمر� 

ل یفعلها �لأ�صخا�س �لأقویاء ذهنیا ؟
�إخالء �مل�صوؤولیة �ملقال "مّرن عقلك على �لالء�ت �لـ ١3 لالأ�صخا�س 

�لأقویاء عقلًیا" ل یّعرب بال�صرورة عن ر�أي فریق حتریر �أر�جیك
امل�سدر : اراجيك
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TORONTO — Today, Steve Clark, Minister 
of Municipal Affairs and Housing, announced 
up to $3.9 million to help 42 small and rural 
municipalities modernize service delivery 
including ways to speed up the process for 
approving new housing and commercial 
developments.

"Our government is thrilled to invest in so many 
local projects focussed on making it faster and 
easier to build new housing and help attract 
and grow businesses," said Minister Clark. 
"We're going to keep working in partnership 
with municipalities to help them improve 
processes to focus on the vital programs and 
services Ontarians rely on."

The funding is provided through the Municipal 

Modernization Program and will support a range 
of projects, including helping municipalities 
streamline their local development approval 
processes and modernize permitting systems. 
For example, the Town of Aurora will review 
the process people must follow when applying 
for land use planning approvals with a goal of 
improving timelines and finding savings for 
residents, businesses and the town.

Up to $125 million is available until 2022-
23 through the Municipal Modernization 
Program. The government remains committed 
to working with our municipal partners to 
create a more competitive business climate 
and deliver smarter government services for 
people and businesses across the province.

QUICK FACTS

•More than 300 projects were submitted under 
the first intake of the Municipal Modernization 
Program and proposals continue to be 
reviewed.

• Ontario is already providing up to $2.6 million 
for 27 joint projects that will help approximately 
130 small and rural municipalities improve 
services for residents and businesses and lower 
costs in the longer term.

Government of Ontario

News

February 21, 2020 - Ottawa, Ontario - Global 
Affairs Canada; Public Health Agency of 
Canada; National Defence
The Honourable François-Philippe 
Champagne, Minister of Foreign Affairs, the 
Honourable Patty Hajdu, Minister of Health, 
and the Honourable Harjit Sajjan, Minister of 
National Defence, today announced that the 
plane chartered by the Government of Canada 
to repatriate Canadians who were on board the 
Diamond Princess cruise ship has arrived in 
Canada from Tokyo, Japan.
At 2:01 (EST) today, 129 Canadians and 
accompanying family members travelling on 
the chartered plane arrived at Canadian Forces 
Base (CFB) Trenton. None of the passengers 
exhibited symptoms of the novel coronavirus 
(COVID-19) upon arrival.
Upon landing, the returning passengers were 
screened at CFB Trenton by quarantine officers 
and then met by officers from the Canada 
Border Services Agency. They were then 
transported to the NAV CENTRE in Cornwall, 
Ontario where they will be subject to a 14 day 
quarantine period. They will undergo the same 
medical assessment and observation as those 
who were repatriated earlier this month from 
Wuhan, China,
The Government of Canada continues to 
work with provincial, territorial and local 

health authorities to ensure that the returning 
Canadians and their family members receive 
all the medical and ongoing support necessary 
to protect their health and the health and safety 
of all Canadians.
We encourage Canadians in Japan to consult 
the Government of Canada’s Travel Advice 
and Advisories and Travel Health Notices, and 
register with the Registration of Canadians 
Abroad service.
Canadians in Japan in need of emergency 
consular assistance can contact the Embassy of 
Canada to Japan in Tokyo at +81 (0) 3-5412-
6200 or email tokyo-consul@international.
gc.ca. They can also contact Global Affairs 
Canada’s 247/ Emergency Watch and Response 
Centre in Ottawa at +1 613 996 8885 or email 
sos@international.gc.ca.
Quotes
“Ensuring the health and safety of Canadians 
remains our absolute priority. The Government 
is pleased to have repatriated more than 500 
Canadians and their family members from 
areas affected by the novel coronavirus abroad, 
including those who have been quarantined 
on the Diamond Princess cruise ship in Japan. 
We will continue to provide full support to 
those Canadians who remain in Japan. We 
would like to express our deep gratitude to the 
Japanese authorities for their cooperation in 

this process which was undertaken out of an 
abundance of caution and to reduce the burden 
on the Japanese medical system.”
- Hon. François-Philippe Champagne, Minister 
of Foreign Affairs
“The returning Canadians have been through 
a stressful experience over the past couple of 
weeks. During their quarantine in Canada, we 
will offer support for both their mental and 
physical well-being. We will also continue with 
measures to protect the general population from 
exposure to the virus. The risk to Canadians, 
including those living or working in the 
communities in and around Cornwall, remains 
low. To date, we have been able to detect cases 
within Canada, treat them appropriately and 
limit the spread of the virus. Our health system 
is working exactly as it should.”
- Hon. Patty Hajdu, Minister of Health
“No matter the challenge, the members of the 
Canadian Armed Forces will always be there 
for Canadians. From our medical personnel 
supporting Canadians in Japan to our members 
helping when they arrive home, we are there 
for our federal and provincial partners. Thank 
you to all who are working tirelessly to help 
our friends and neighbours get home.”
- Hon. Harjit S. Sajjan, Minister of National 
Defence

Government of Ontario

Government of Canada repatriates 
Canadians and their families from 

Diamond Princess cruise ship in Japan
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Government of Ontario reiterates importance 
of efficacy, transparency and accountability

Toronto — Today, Stephen Lecce, Minister 
of Education, released the final report from 
Special Advisors on the Near North District 
School Board (NNDSB).

In 2019, the Board reached out to the Ministry 
of Education for support regarding the 
challenges it faces with respect to governance, 
human resources practices and financial 
accountability.

The government responded by appointing 
Wayne Joudrie and Wally Easton to conduct 
a review. The final report includes advice and 
recommendations to help ensure the Board has 
the tools it needs to make necessary changes 
and improve public confidence in the Board 
and in Ontario's publicly-funded education 
system.

"Effective, transparent and accountable school 

board governance is essential to the success and 
well-being of students in Ontario's publicly-
funded schools," said Minister Lecce. "In 
recognizing that the Board has signalled its 
willingness to effect change, I will continue 
to monitor the situation and look forward to 
receiving progress reports." 

"Our board is turning the corner towards 
the restoration of public confidence in our 
system," said Chair of the NNDSB, Jay Aspin. 
"We engaged the Ministry and are grateful 
for its valuable assistance with this report. 
With continued support and strong leadership 
from our recently appointed Director, we 
are confident that we are firmly on route to 
providing the best educational opportunities 
for the students of our Near North District 
School Board."

QUICK FACTS

The Special Advisors met with or heard 

from over 2,200 people, including families, 
students, staff, board committees, unions and 
staff associations.
NNDSB is making improvements to its 
operations by focusing on inspiring leadership, 
multi-year strategic planning, evidence-based 
decision-making and monitoring measurable 
goals.
    The Minister of Education has requested 
that the Board provide written reports in 
May, September and December of this year, 
detailing its progress in implementing the 
Special Advisors’ recommendations.

Government of Ontario

New initiative aimed at improving 
student safety and wellbeing

TORONTO — Today, on Pink 
Shirt Day, Education Minister 

Stephen Lecce announced the launch of 
an online survey to hear from students, 
parents and guardians and school staff about 
their experiences with bullying in Ontario 
schools. 

According to the Centre for Addiction and 
Mental Health, 21% of Ontario students in 
Grades 712- have reported being bullied 
at school. This new survey seeks to gain a 
better understanding of the issue, ideas on 
how to better prevent and report bullying 
and new ways to make schools safer.

"Bullying is far too common in our 
playgrounds, schools and communities 
across Ontario," said Minister Lecce. "That 
is why our government is taking decisive 
action to ensure every person regardless 
of their faith, heritage, orientation, race or 
income, is protected and respected. Every 
child deserves to learn in a safe and inclusive 
school, that is why we are empowering 
students to have a voice."

"In order to prevent bullying in our schools, 
we need to be aware of what's happening at 
the classroom level," said MPP Christina 
Mitas. "The online survey will help us better 

understand the ways in which bullying 
manifests in classroom settings. This 
will assist us in framing the problem and 
designing more effective programs - ones 
that will keep our children safe."

Students, parents and guardians and school 
staff are encouraged to participate in the 
survey, which is posted at https://www.
ontario.ca/page/consultation-bullying-
ontario-schools and Information for Parents/
Guardians about Ontario's Survey on 
Bullying is also available online. 

QUICK FACTS

• In November 2019, the government 
announced five new initiatives to combat 
bullying in schools, including the student 
survey, as well as:

• The assignment of Christina Mitas, MPP 
for Scarborough Centre and former teacher, 
to advise the Minister on education matters 
with a focus on bullying prevention;

• Training for educators in anti-bullying and 
de-escalation techniques;

• A review of school reporting practices on 
bullying; and

• A review of the definition of bullying in 
ministry policies to ensure it reflects the 
realities of today.

The government has updated the Health and 
Physical Education curriculum for Grades 
1 to 8 to now include mandatory learning 
about online safety in all grades, including 
learning about cyberbullying, cyber security 
and privacy. Students also learn how to 
build and support healthy relationships, 
and develop skills to identify, prevent, and 
resolve issues that may lead to bullying. 
Implementation of the updated curriculum 
began in September 2019.

The government has invested $3.18 million 
in the 201920- fiscal year towards various 
programs, partnerships and services that 
help to promote a positive school climate, 
support healthy relationships, build empathy 
and address bullying and cyberbullying.

• In October, Ontario announced an 
investment of nearly $40 million in the 
201920- fiscal year to advance student 
mental health in partnership with education 
groups. It also committed to permanently 
fund approximately 180 frontline mental 
health workers in secondary schools.

• Ontario is investing $3.8 billion over 
10 years to create new mental health and 
addictions services and expand existing 
programs.

Government of Ontario
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North District School Board

Ontario Combatting Bullying in Schools through Student Survey
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Province Building Healthier Communities 
through Ontario Health Teams
TORONTO — As part of the province's 
comprehensive plan to build healthier 
communities and end hallway health care, 
Ontario is modernizing the delivery of home 
and community care services by bringing an 
outdated system into the 21st century. 
Today, Christine Elliott, Deputy Premier and 
Minister of Health, was at Michael Garron 
Hospital, a member of the East Toronto Health 
Partners Ontario Health Team, to announce 
Ontario's plan to enable integrated and 
innovative models of home and community 
care through the introduction of the Connecting 
People to Home and Community Care Act.
"Today, patients receive home and community 
care based on outdated models first developed 
in the 1990s," said Elliott. "We are breaking 
down long-standing barriers that have 
separated home care from primary care 
and, in doing so, allowing for the seamless 
coordination of services for patients, while 
maintaining and strengthening oversight and 
accountability measures."
If passed, the legislation will allow Ontario 
Health Teams to deliver more innovative 
models of home and community care. Patients 
will benefit from primary care, hospitals, 
home and community care and long-term care 
providers being able to collaborate directly 
to provide care that best meets individual 
care needs. Ontario Health Teams will work 
together to understand a patient's full health care 
history, directly connect them to the different 
types of care they need and help patients 247/ 
in navigating the health care system.
To ensure the ongoing stability of services 
while home and community care transitions 
into Ontario Health Teams, Local Health 
Integration Networks (LHINs) will be refocused 
into interim and transitional organizations 
called Home and Community Care Support 
Services, to reflect their singular mandate of 
delivering home and community care, as well 
as long-term care home placement.
Ontario will be winding down LHINs in a 
phased way as home and community care 
services are transitioned to Ontario Health 
Teams over time. During the transition, 
patients and caregivers will continue to access 
home and community care services in the 
same way and use the same contacts.
"By moving home and community care out 
of administrative siloes and into Ontario 
Health Teams, patients will receive the home 
care they need as quickly and conveniently 

as possible, without having to tell their story 
over and over," said Elliott. "As we make 
these thoughtful but long overdue changes, 
there will be no disruptions in patient care."
Ontario has a comprehensive plan to end 
hallway health care, which includes making 
investments and advancing new initiatives 
across four pillars:
Prevention and health promotion: keeping 
patients as healthy as possible in their 
communities and out of hospitals.
Providing the right care in the right place: 
when patients need care, ensure that they 
receive it in the most appropriate setting, not 
always the hospital. This includes expanding 
access to home and community care.
Integration and improved patient flow: better 
integrate care providers to ensure patients 
spend less time waiting in hospitals when they 
are ready to be discharged. Ontario Health 
Teams will play a critical role in connecting 
care providers and, in doing so, helping to end 
hallway health care.
Building capacity: build new hospital and long-
term care beds while increasing community-
based services across Ontario.
 QUICK FACTS
• This year, Ontario is investing an additional 
$155 million more to expand frontline home 
and community care services.
• The ministry is also taking steps to expand the 
capacity of the home care workforce through 
client-partnered scheduling, an initiative 
that lets service providers schedule visits 
directly with home care clients to better match 
available personal support workers with client 
preferences.
• Patients and caregivers can continue to 
access home and community care and long-
term care placement services in the same ways, 
using the same contacts. For information and 
referrals, people can continue to call 3102222- 
(English) or 3102272- (French), no area code 
is required.

Government of Ontario

Ontario Modernizing Delivery
of Home and Community Care

Ontario Confirms 
Positive Case of 

COVID-19
Contact Tracing and Case Management 
Underway
TORONTO — Today, Dr. David 
Williams, Chief Medical Officer of 
Health, confirmed a new positive case 
of COVID-19 in Toronto. The sample 
is awaiting confirmation and it has been 
sent to the National Microbiology Lab in 
Winnipeg.
On February 24, 2020, a woman in her 
60s presented herself at Sunnybrook 
Health Sciences Centre's emergency 
department with a travel history to Iran. 
As per established infection prevention 
and control protocols, the patient 
was cared for at the hospital using all 
appropriate precautions, including being 
isolated as she was tested for COVID-
19. The woman was discharged home 
the same day and, per protocols, went 
into self-isolation where she remains.
Toronto Public Health is actively 
engaging in contact tracing and case 
management, including following up with 
the individual and her close contacts.
Dr. Williams will be joined by Dr. Eileen 
de Villa, Medical Officer of Health for 
Toronto, to provide an update on the 
situation at 12:30pm today (February 26) 
at the Queen's Park media studio.
Visit Ontario's website to learn more 
about how the province continues to 
protect Ontarians from COVID-19.

Government of Ontario
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individually and collectively.

And this climate crisis cannot and must not be 
used as a political or partisan issue.

The climate crisis is the moral challenge of 
our time, and Canada will continue to play 
a leading role in the fight against climate 
change.

When it comes to the climate crisis, the cost of 
inaction and failure far, far exceeds the price 
of action.

Ladies and gentlemen,

We live in a complex world.

A complex and increasingly unpredictable 
world, as evidenced by the coronavirus 
epidemic or the situation we are currently 
facing with Iran.

But in this complex and fraught world, there 
are also hopeful signs.

Inspirational people around the world are 
advancing our societies and improving the 
lives of marginalized people.

There is a growing consensus that there is 
an urgent need to act on the climate crisis, 
largely among young people who are bravely 
sounding the alarm. The young Canadian 
Autumn Peltier, the water rights warrior, is a 
prime example.

There is also a growing consensus on human 
rights, including women’s rights, the rights of 
LGBTQ2 people and democratic rights.

From Venezuela to Sudan and beyond, people 
stand up and demand that their government 
respect these rights. Canada is proud to stand 
by their side.

Increasingly, women are taking their place 
at the negotiating table, whether to resolve 
conflicts, conclude trade agreements or rule 
cities and countries.

Canada is proud to have a feminist foreign 
policy, not because it looks good, but because 
it produces tangible and measurable results. I 
witnessed it first hand during my recent visit 
to Mali and across Africa. It is not a question 
of strengthening the power of women, they are 
already strong; it is a question of removing the 
obstacles to their full emancipation, to their 
leadership.

Our agenda on women, peace and security is a 
central element of our policy.

In fact, during this mandate, I will strengthen 
the foundations of this policy by working 
with civil society to launch a white paper on 
Canada’s feminist foreign policy.

In short, we live in a world where the 
possibilities for international collaboration 
and cooperation are limitless, largely thanks 
to the standards and multilateral institutions 
established over the past 75 years.

Since the end of the Second World War, we 
have witnessed one of the longest periods of 
peace between great powers in history and the 
unprecedented creation of wealth, even if it is 
true they are not distributed fairly.

This remarkable feat is based on the principle 
that major international challenges require 
global solutions. The idea that the challenges 
facing humanity cannot be solved within the 
confines of states alone.

Hence the existence of a framework of 
institutions and standards commonly known 
as the rules-based international order.

A framework that all countries, no matter how 
small, can count on to defend their interests 
while ensuring the collective interests of the 
entire international community.

It is a framework through which we have 
been able to advance Canada’s foreign policy 
priorities for decades. As Henri Lacordaire 
said, “Between the weak and the strong, it is 
the law that liberates.”

But rules-based international order is under 
threat today.

This is why it is necessary to support and 
modernize the multilateral system in order to 
ensure its sustainability while adapting it to 
the new realities of today.

And this is where Canada can and must play a 
leading role on the international stage.

It’s not only in our national interest, it’s also 
what the international community expects 
from Canada.

Why?

Because Canada has not only always been a 
champion and defender of multilateralism, 
but Canada has also been at the root of the 
institutions, principles and values   that drive 
multilateralism.

In the earliest days after World War II, for 
example, Canada was there, helping to create 
the Bretton Woods institutions.

In 1947, Canada was among the 23 nations that 
signed the General Agreement on Tariffs and 
Trade, which would later become the World 
Trade Organization.

Canada is a founding member of the United 
Nations and the North Atlantic Treaty 
Organization [NATO].

A Canadian, John Humphrey, was actively 
engaged in shaping the Universal Declaration 
of Human Rights, which still today serves as 
the foundation to protect the dignity of all 
people.

Another Canadian, Lester B. Pearson, earned 
the Nobel Peace Prize for devising the form 
of military intervention that has come to be 
known as peacekeeping.

And that’s not all.

Let us remember Lloyd Axworthy, who was 
the architect of the Ottawa Treaty banning 
anti-personnel mines.

It was also Canada, when we sat on the UN 
Security Council, that pioneered the concept of 
the “responsibility to protect,” a mechanism to 
protect victims of genocide. Like the women’s 
peace and security agenda, a very Canadian 
initiative.

Ladies and gentlemen,

As we enter the third decade of the 21st 
century, we have the opportunity and the 
responsibility to assert and exercise our 
leadership internationally.

And the good news is that we have everything 
to succeed and assume this leadership.

Canada has a voice at almost every table: 
the G7, the G20, La Francophonie, the 
Commonwealth, NATO, the OECD 
[Organisation for Economic Co-operation and 
Development] and so on.

The very principles on which our country’s 
confederation is founded—peace, order and 
good government—resonate in many corners 
of the planet.

But let’s be clear: our reputation and 
credibility rest on our ability to demonstrate 
to our partners and allies how—in concrete 
terms—our principles and values   guide our 
diplomacy.

Let me now present to you the priorities that 
will guide my mandate as minister of foreign 
affairs; priorities to advance Canada’s interests 
through multilateralism, trade and human 
rights.

Iran

First, Iran and the tragedy of Flight PS752, a 
tragedy that illustrates once again the importance 
of diplomacy and multilateralism and the need 
to adapt quickly to circumstances.

We chose dialogue while remaining firm so 
that justice could be done for the families of 
the victims.

Canada has shown leadership with the 
creation of the International Coordination 
and Response Group for Victims of Flight 
PS752, which ensures that the international 
community speaks with one voice vis-à-vis 
Iran.

And despite the pitfalls, despite the lack of 
diplomatic relations with the Iranian regime, 
we were able to quickly dispatch investigators 
to the field and repatriate the bodies of the 
victims, according to the wishes expressed by 
the families.

For the full news, click the link.

news-nouvelles
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Check against delivery. This speech 
has been translated in accordance 
with the Government of Canada’s 
official languages policy and edited 

for posting and distribution in accordance with 
its communications policy.

Thank you for this warm introduction.

What a pleasure to be back here at CORIM 
[Montreal Council on Foreign Relations].

The last time I was here before CORIM, I was 
Minister of International Trade.

CETA [Canada-European Union Comprehensive 
Economic and Trade Agreement]—our free 
trade agreement with the European Union—had 
just entered into force, thanks to the foresight 
of Pierre-Marc Johnson, former premier of 
Quebec. We had also just signed the Trans-
Pacific Partnership Agreement. And today, as 
you know, we are finalizing the ratification of the 
new NAFTA.

This means that today, Canada has privileged 
access to nearly 1.2 billion consumers thanks 
to modern and progressive trade agreements, 
making Canada the only G7 country to have a 
free trade agreement with all other G7 members. 
It is a fact that I take pride in repeating in all the 
forums around the world.

This is great news for our economy and for our 
businesses. For our artists, for the environment, 
for youth.

I’ve repeatedly said it, over the past 35 years: 
CORIM has carved out a place for itself as the 
ultimate Montréal, Quebec and Canadian platform 
to offer those who share an interest in world 
affairs an exceptional forum for discussion.

Thank you for giving me this opportunity to 
speak to you about the mandate given to me by 
Prime Minister Trudeau, for Canadian foreign 
policy, as we enter this third decade of the 21st 
century.

Canada’s interests, values and principles are at 
the heart of everything we do on the international 
stage.

From our commitment within multilateral 
institutions, to our trade agreements, through our 
defence and promotion of human rights.

This approach is more relevant and more important 
than ever in an increasingly unpredictable 
world.

A world in which the international system, as we 
know it, is under severe strain.

Ladies and gentlemen,

As you know, our world is going through a period 
of deep transformations and uncertainties.

We see this with, among other things, a rise in 
populism, a rise in protectionism and a growth in 
economic and technological inequalities.

We also see it with a rise in economic, political 
and diplomatic power from the West to Asia.

We see this with a decline in human rights 
and an upsurge in the selective application of 
international law.

Finally, we see this with a profound questioning 
of multilateral institutions and of the rule-based 
international order.

Indeed, we are seeing the emergence of a 
multipolar world with new epicentres of 
influence and competition over ideas and models 
of governance.

Around the world, human rights are increasingly 
under threat.

From the devastating plight of the Rohingya 
in Myanmar, to a rise of antisemitic and 
Islamophobic rhetoric and behaviour, to attacks 
on front line human rights defenders. From 
impunity for those who abuse their power, to the 
flouting of international law.

Add to this portrait the immense demographic 
transformation taking place in the world. By 
2050, the world’s population could increase by 
2.2 billion, almost half of which in Africa alone.

The 10 countries with the youngest populations 
in the world are all in Africa with a median age 
of around 16 years. This continent will offer 
immense possibilities but will also have its share 
of difficulties to overcome if the international 
community does not maintain the necessary 
support for stability, economic security or 
education. It is with this in mind that I went 
to Africa three times in three months to listen, 
exchange and help.

All this, without mentioning the existential threat 
of our time: the climate crisis, as the recent fires 
in Australia remind us so well.

And to those who still doubt the urgency of this 
crisis, our message is clear on all the stands: 
Yes, the climate crisis is very real! And yes, we 
must take immediate urgent action to deal with it 
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كورونا يو��صل �لزحف.. �إ�صابات جديدة يف �أملانيا
قالت منظمة �ل�صحة �لعاملية �إن �لدول �لتي ترى نف�صها يف ماأمن من كورونا "ترتكب خطاأ قاتال"، م�صددة على �أن "لهذ� �لفريو�س 

�إمكانية �نت�صار وبائية". يف غ�صون ذلك مت �لإعالن عن 18 �إ�صابة جديدة يف �أملانيا لريتفع �لعدد �لإجمايل �إىل 44
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"This is what is going on this time, Greek local people on Lesvos island are screaming at refugees and telling 
them to go back, and the police are not doing anything, they don’t care, those refugees have children and they 
have been stuck for over 7 hours in the sea and asked for help several times they even called the emergency 
number 112 but no one came to their help before after 7 hours, tell me if there is Humanity on Lesvos island and 
if you can trust the authorities on the island. This shows that refugees are not safe on this Island and soon the 
situation will explode. European Union must wake up now, it’s time to fix the problem in a human way."

Humane Activist


