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كورونا يوا�صل الزحف� ..إ�صابات جديدة يف �أملانيا
قالت منظمة ال�صحة العاملية �إن الدول التي ترى نف�سها يف م�أمن من كورونا "ترتكب خط�أ قاتال" ،م�شددة على �أن "لهذا الفريو�س
�إمكانية انت�شار وبائية" .يف غ�ضون ذلك مت الإعالن عن � 18إ�صابة جديدة يف �أملانيا لريتفع العدد الإجمايل �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
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الإعالمي القدير �أ .مروان �صواف

مفتاح بال ذاكرة  ،وری�شة بدون دماغ مبدعها ناجي العلي
و�شعب بال هویة � ..إنها �صفقة القرن..
يف و�ضح النهار ويف قلب عا�صمة �أوربیة وعلى مقربة من حدیقة
�شهریة عرفت بكونها ركن ًا للحوار الدمیقراطي (حدیقة هاید
بارك) ،ولی�س بعید ًا عن �ساحة ترمز اىل واقعة تاریخیة عرفت
با�سم (�ساحة الطرف ال َأغ ّر) ،یندفع �شاب متنی البنیة یخفي بنی
�ضلوعه م�سد�س ًا كامت ًا لل�صوت لی�صوب فوهته �إىل دماغ الر�سام
الفل�سطیني ال�شهری ،رفیق حنظلة (ناجي العلي) ،وی�سقط ناجي
م�ضرج ًا بدمائه ،ویظل مقاوم ًا املوت �إىل �أن ی�سلم الروح بعد �أیام،
وینجو هارب ًا حنظلة الرمز املعروف يف ر�سوم الفنان ناجي..
ويف و�ضح النهار ويف �شقة قریبة من نهر ال�سنی يف العا�صمة الفرن�سیة
باری�س رمز الثقافة والنور ،یقاد ال�سیا�سي الرمز املهدي بن بركة
ومن قبل رجلنی ارتدیا ثیاب ال�شرطة الفرن�سیة بحجة االتفاق معه
على �إنتاج فیلم یخ�ص ق�ضایا العامل الثالث ،یدخل املهدي ج�سد ًا
على قدمنی ،ویخرج قطع ًا ممزقة يف �أكیا�س ترمى يف نهر ال�سنی
نف�سه كما �أثبتت التحقیقات فیما بعد ،می�ضي املهدي بعید ًا ولكن
ذكراه تظل ناب�ضة خالدة تواجهك يف العوا�صم العربیة كلها ويف
�شارع من �شوارع عا�صمة �أریق الدم فیها وهي دم�شق..
وعلى مقربة من منزل الأدیب العربي املعروف جنیب حمفوظ یندفع
�شاب �أخفى بنی �ضلوعه �أی�ض ًا خنجر ًا هذه املرة �أراد �أن ی�صیب ر�أ�س
الأ�ستاذ حمفوظ يف مقتل ،وك�أنه یظن �أنه �سریدي اجلرنال كلیرب
كما فعل �سلیمان احللبي ،و�شتان بنی الأمرین ..وینجو الأ�ستاذ
حمفوظ الذي �أ�صیب يف رقبته ،وینجو معه ال�شهید فهمي عبد
اجلواد الذي یبعث حی ًا من بنی �سطور روایة بنی الق�صرین ،وینجو
معه جبل وقا�سم وعرفة اخلارجون من �صفحات روایة �أوالد حارتنا
(وهي ال�سبب املعلن ملحاولة القتل) ،و برفقة االثننی تبدو عباءة
عا�شور الناجي تظلل الكل ..عا�شور حبیب الفقراء الذي اختفى ومل

من نوع �أخي جاوز الظاملون املدى ،و�أن نق�صي متام ًا عن الأ�سماع
یعد وظل رمز ًا حمیرا يف ملحمة احلرافی�ش..
ويف و�ضح نها ٍر دام تندفع اجلموع من �أبناء فل�سطن حامل ًة معها يف والأب�صار عملنی �شهریین ،زهرة املدائن ،و �سرنجع یوم ًا اىل حینا؟
ٍ
ً
جیوبها وبنی �ضلوعها مفاتیح بیتوتها على �أمل عودة طالت كثریا وفق وا�ضح متام ًا �أمامنا ما الذي یهدف �إلیه �صناع �صفقة القرن
تغریبة مل تنته بل وغدت رمز ًا لتغریبات عربیة كثریة  ..املفاتیح ،ر�أ�س الراغبون ب�إخفاء مفاتیح البیوت والراغبون ب�أن نخلع عباءة نزار
الأ�ستاذ جنیب حمفوظ ،ج�سد املهدي بن بركة ،ری�شة ناجي العلي و�أن نن�سى ما رددناه معه� " :أبحث عن بیتي الذي هناك ،عن وطني
برفقة حنظلة الهارب الباقي ك�شاهد ،هل كل ه�ؤالء مطلوبون؟
املحاط بالأ�سالك� ،أبحث عن طفولتي ،وعن رفاق حارتي ..عن
دافئ ،وكل مزهرية".
یبدو الدماغ هو اجلائزة الكربى يف �صفقة� ،أو �صفعة� ،أو بیعة كتبي ،عن �صوري ،عن كل ركن ٍ
ً
القرن! ..یحار املرء� :أل�سنا نتوق جمیعا لعناق �صاحب عائد �إىل ثمة فنان عربي قدیر كان یبحث عن كتبه ،عن �صوره ،عن كل ركن
حیفا غ�سان كنفاين؟ �أما زلنا نبحث عن حل للغز �شهداء الفردان يف
دافئ ،وكل م�سرحیة ،وهو الفنان الأ�ستاذ نهاد قلعي بطل م�سرحیة
بریوت (كمال نا�صر وكمال عدوان وحممد یو�سف النجار) ؟ على
ً ثمن احلریة الذي یعترب رمز ًا لالعتداء على العقل والفكر باملعنى
الواحد منا �أن ی�س�أل يف حلظة كهذه :ملاذا یبدو العقل العربي �إبداعا
اجل�سدي واملادي وباملعنى الروحي ..والآن ،ما الذي بقي؟ ما
و�سیا�سی ًة و طفول ًة و�شباب ًا هو النقطة املركزیة املعنیة بالقتل؟
الذي میكن �أن ن�ضیفه لنزار ونهاد؟ ت�أخذنا بیعة القرن �إىل بیعة
ً
ً
من یطرح �س�ؤاال كهذا یحاول �أن یجد حال للغز �آخر :ما �س ّر الق�ضاء قرار الغائب (وهو قرار �أ�صدرته حكومة االحتالل لی�شمل بیوت
على ن�سبة كبریة من حاملي القلم يف ال�سنوات الأخریة من �سنوات
الفل�سطینینی الذین خلفوا ورائهم ممتلكاتهم ،ه�ؤالء �ألهموا �شاعر ًا
ال�صراع ( �أو الزلزال� ،أو احلراك� ،أو الربیع العربي)؟ قد یبدو الفعل
فل�سطین ًا هو را�شد ح�سنی الذي �أبدع ق�صیدة �صارخة یربز فیها كیف
�أ�شمل زمن ًا و�أكرث عمق ًا من جمرد �أحداث هزت منطقتنا منذ ت�سع
�أن قرار ال�ضم مل ی�شمل البیوت فقط وال املفاتیح وال الذاكرة وال
�سنوات ،و�أدت اىل تغریبات مهدت لها التغریبة الأوىل عام .١٩٤٨
�إنك كباحث تتحدث عن كفاح و�صراع مدیدین رمبا عادا بجذورهما حنظلة ،بل �شمل ما هو �أ�سمى من ذلك وهو بیوت العبادة ،بیوت اﷲ
ع ّز وج ّل� .ألی�س جدیر ًا بنا �أن نتوقف عند ملمح �صغری من ق�صیدته
�إىل �أبعد من قرننی من الزمن.
التي �شدت بها فنانة راحلة هي رمی البنا؟ ويف �سیاقها یقول ال�شاعر:
�ألی�س هذا اثبات ًا على حقیقة مفادها �أن امل�ستهدف الأ�سا�سي من
"�صادر �إذن حتى ب�ساط امل�سجد ،وبع الكنی�سة فهي من �أمالكه ،وبع
عملیة الإبادة والقتل هو املبدع و الفنان والكاتب واالعالمي الذي
غائب� ،صادر یتامانا
امل�ؤذن يف املزاد الأ�سود… حتى یتامانا �أبوهم ٌ
�أدرك البو�صلة احلقیقیة لل�صراع ؟ �سننتظر طوی ًال لنعي متام ًا ماذا
�إذن یا �سیدي".
یعني �أن تغتال حلم ًا لأجیال بحالها ،وماذا یراد للعقل العربي �أن
یكون كي ینجو من القتل والت�شرید والإخفاء الق�سري �أو الطوعي .مروان �صواف ،فجر الأول من مار�س� ،آذار� ،٢٠٢٠ ،سان
هل یراد لنا �أن َّ
لوران مونرتیال ملجلة �أیام كندیة
نظ ل على �ضفاف ع�شق املا�ضي والتغني ب�أغنیة
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ثالث طرق لقيا�س عمرك اجل�سدي
حتى ت�ستطيع معرفة عمرك احلقيقي؟!
�ألي�س هناك �أ�شخا�ص تبدو مالحممهم �أ�صغر من �أعمارهم ،والبع�ض
قد يبدو �أكرب من عمره ،تعرف معنا يف هذا املقال على كيفية ح�ساب
العمر اجل�سدي .طرق ح�ساب العمر اجل�سدي
�سنقدم لك ثالث طرق لقيا�س عمرك اجل�سدي حتى ت�ستطيع معرفة
عمرك احلقيقي ،وهذه الطرق هي قيا�س الكفاءة البدنية ،ومقا�سات
اجل�سم ،وتقييم �أ�سلوب حياتك
قيا�س الكفاءة البدنية
طريقة قيا�س الكفاءة البدنية واحدة من الطرق امل�ستخدمة يف
ح�ساب العمر اجل�سدي من خالل قيا�س نب�ض القلب و اختبار
املرونة ،والقوة
قيا�س نب�ض القلب
القلب �أهم ع�ضو يف �أع�ضاء اجل�سم ،والبد �أن يقوم بوظائفه بكفاءة
و�أن يكون ب�صحة جيدة ،فكيف تعرف هذا؟ ميكنك معرفته عن
طريق قيا�س نب�ض قلبك
يدق القلب مبعدل  100 : 60مرة يف الدقيقة لذا معدلك الطبيعي
قد يكون �أقل �أو �أعلى من هذا املعدل يف وقت راحتك ،ون�شري �إىل
�أن بع�ض الريا�ضيني قد يكون معدل نب�ض قلبهم �أقل من  50يف
الدقيقة
لتعرف معدل نب�ضات قلبك يف الدقيقة �ضع �أ�صبعني من �أ�صابع
يدك اليمنى على اجلهة الداخلية من املع�صم الأي�سر �أ�سفل الإبهام،
وفوق �أحد ال�شرايني الرئي�سية اخلا�صة بك عندها �ست�شعر بنب�ضات
قلبك ،فاح�سب عدد نب�ضات قلبك ملدة  15ثانية ،وا�ضربها يف رقم 4
لتعرف عدد النب�ضات يف الدقيقة الواحدة

ثم يبد�أ بفقدان الكتلة الع�ضلية� ،أما �إذا مل تكن متار�س الريا�ضة
ف�ستفقد ع�ضالت ج�سمك مبعدل من  %5 : 3من جمموع كتلتك
الع�ضلية كل ع�شر �سنوات ،مما يعني فقدانك لقوتك وقدرتك على
التحمل واحلركة ،ويعر�ضك خلطر الإ�صابة بك�سور العظام ،ومر�ض الن�سبة الدقيقة عليك �إجرائه قبل التمارين �أو دخولك لل�ساونا
ه�شا�شة العظام
نالحظ �أن ن�سبة الدهون لدى الن�ساء �أعلى من الرجال ،والن�سبة
لتخترب قوتك قم ب�أداء مترين ال�ضغط ،واح�سب عدد مرات قيامك الدهون للن�ساء ترتاوح بني  %15و ،%24ف�إذا كانت الن�سبة يف هذه
به ،فكلما كنت قادرا على القيام بعدد �أكرب يعني هذا �أن ع�ضالتك احلدود ال ت�ضيفي وال تنق�صي �شيئا من عمرك� ،أما �إذا كانت الن�سبة
قوية ،و�أ�ضف عام �إذا مل تكن قادر على القيام ب�أكرث من  10مرات ،ترتاوح بني  %15و� %33أ�ضيفي ن�صف عام� ،أما لو كان �أقل من %15
�أما �إذا قمت به من  19 : 10مرة فال ت�ضف وال تطرح �شيئا من �أو �أعلى من � %33أ�ضيفي عام لعمرك
عمرك ،و�إذا قمت به ملده  20مرة اطرح عام� ،أما لو قمت ب�أدائه 30
ن�سبة الدهون لدى الرجال ترتاوح بني  %6و� %17إذا كنت �ضمن هذه
مرة اطرح عامني من عمرك
الن�سبة ال ت�ضيف وال تطرح �شيئا من عمرك� ،أما لو كانت الن�سبة بني
اقر�أ �أي�ض ًا:
 %18و� %24أ�ضف ن�صف عام لعمرك ،ولو كانت �أقل من � ،%6أو �أعلى
من� %25أ�ضف عام لعمرك
مقا�سات اجل�سم
اقر�أ �أي�ض ًا:
مقا�سات اجل�سم �إحدى طرق ح�ساب العمر اجل�سدي من خالل
قيا�س ن�سبة اخل�صر �إيل الورك ،وم�ؤ�شر كتلة اجل�سم ،وحتليل ن�سبة تقييم �أ�سلوب حياتك
الدهون
هي �آخر طريقة ن�ستخدمها يف ح�ساب العمر اجل�سدي ،من خالل
قيا�س ن�سبة اخل�صر �إىل الورك
تقييم �ساعات نومك ،وعاداتك ال�صحية
ما هو �شكل ج�سمك؟ الكمرثي� ،أو التفاح� ،أن �شكل اجل�سم يتحدد عدد �ساعات النوم
بن�سبة توزيع الدهون يف مناطق اجل�سم ،ونحن منيل لزيادة الوزن
ج�سدك يحتاج للنوم ،فالنوم يعطي الفر�صة للعقل وباقي الأع�ضاء
والدهون مع تقدمنا يف العمر ،وقد ن�صل ملرحلة ال�سمنة التي قد
للراحة �أما قلة النوم فت�سبب لنا العديد من امل�شكالت فقد ت�ؤدي
ت�ؤدي للإ�صابة بالأمرا�ض مثل مر�ض ارتفاع �ضغط الدم� ،أو مر�ض
الحتمال الإ�صابة ب�أمرا�ض مثل ارتفاع �ضغط الدم ،وال�سمنة،
ال�سكري� ،أو مر�ض ال�سرطان ،وقد تعر�ضنا خلطر ال�سكتة الدماغية
و�أمرا�ض الكلى ،وخطر الإ�صابة بال�سكتة الدماغية
لتح�سب ن�سبة اخل�صر �إىل الورك عليك قيا�س حميط منطقة
معدل �ساعات النوم للبالغني يرتاوح بني � 7إىل � 8ساعات ليال ،ف�إذا
اخل�صر ،ثم تقي�س حميط منطقة الورك ،بعدها اق�سم قيا�س
كنت معتادا على النوم من � 7إىل � 9ساعات اطرح ن�صف عام من
منطقة الورك على قيا�س منطقة اخل�صر ،ثم اق�سم الرقم الناجت
عمرك� ،أما لو عدد �ساعات نومك بني � 5إىل � 6ساعات �أو �أكرث من
على رقم 2
� 9ساعات �أ�ضف عام لعمرك ،ولو كان عدد �ساعات نومك �أقل من 5

ب�شكل عام انخفا�ض معدل النب�ضات ي�شري �إىل كفاءة قلبك و�صحته
اجليدة� ،أما ارتفاع معدل النب�ضات يعني �أن القلب يبذل جمهود
م�ضاعف لأداء مهامه� ،إذا كان معدل نب�ضات قلبك �أعلى من ،100
�أ�ضف عام لعمرك الزمني
ت�أكد عند قيا�سك ملنطقة اخل�صر �أن تقي�سها من �أعلى منطقة
ال�سرة بحوايل ببو�صتني� ،أما الورك فق�سه من �أكرث منطقة امتالءا،
اقر�أ �أي�ض ًا:
لتح�صل على ن�سبة دقيقة
اخترب مرونتك
�إن كانت الن�سبة �أعلى من  1.0بالن�سبة للرجال ،و�أكرث من 0.85
هل الزال ب�إمكانك �أن تلم�س �أطراف �أ�صابع قدميك بيدك؟! فاملرونة
للن�ساء ،فهذا يدل على زيادة الوزن ،وابتعادك عن الوزن املثايل،
م�ؤ�شر على �شبابنا ،وتقل مع تقدمنا يف العمر لعدة �أ�سباب منها
وعندها ا�ضف عام لعمرك
زيادة اجلفاف ،تغري تركيب الأن�سجة ،فقدان الألياف الكوالجينية
اقر�أ �أي�ض ًا:
والع�ضلية ،و�إليك طريقة قيا�س مرونتك :

اجل�س على الأر�ض وظهرك م�ستقيم ،و�ساقيك مفرودتني� ،ضع اح�سب كتلة اجل�سم
عالمة على الأر�ض يف مكان �أ�صابع قدميك ،حاول �أن تلم�س بيديك لقيا�س وزن اجل�سم من خالل حا�سبة م�ؤ�شر كتلة اجل�سم ،BMI
�أطراف �أ�صابع قدميك ،اح�سب امل�سافة بني يدك وهذه العالمة ،ويتم بق�سمة وزنك على طولك ،وزيادة الوزن عن الطول ت�شري
وانظر �إن كانت م�سافة قبلها �أم تعدتها ،كلما ا�ستطعت �أن متد يدك الحتمال �إ�صابتك بال�سمنة التي ت�سبب العديد من امل�شكالت،
مل�سافة �أبعد ،فهذا يعني �أنك الزلت �شابا
حل�ساب كتلة اجل�سم ا�ضرب وزنك يف  ،0.45وا�ضرب طولك يف

�إذا كانت يدك مل ت�صل ملكان العالمة وامل�سافة بينها وبني العالمة  ،0.25ثم اق�سم الوزن على الطول
�أقل من  5بو�صات ،عندها �أ�ضف على عمرك عام ،ولو كانت بني لو الرقم �أقل من � 18.5أ�ضف عام لعمرك �أما لو زاد وكان بني  25و
 10 : 5بو�صة ال ت�ضف �شيئا� ،أما �إذا تعدتها وزادت امل�سافة بني  29ف�أ�ضف عامني� ،أما �إن كنت بني  18.5و  25اطرح عام فهذا هو
اليد والعالمة لأكرث من  10بو�صات ،عندها اطرح عام من عمرك املعدل ال�صحي
الزمني
حتليل ن�سبة دهون اجل�سم
اقر�أ �أي�ض ًا:
ميكن �إجراء حتليل الدهون لتحدد ن�سبتها بدقة ،وتوجد �أجهزة
اخترب قوتك
لقيا�س ن�سبة الدهون يف ال�صيدليات ،وعيادات الأطباء ،ويف الأندية
ب�شكل عام يظل ج�سدك قويا وتزداد قوته الع�ضلية حتى �سن  30ال�صحية� ،إن كنت �ستجري التحليل يف نادي �صحي لتح�صل على

�ساعات يف الليلة �أ�ضف عامان لعمرك

اقر�أ �أي�ض ًا:
العادات ال�سيئة
ممار�ستك لعادات �سيئة مثل التدخني �أو �شرب الكحول (اخلمور)
تزيد من عمرك اجل�سدي� ،إذا كنت ال ت�شرب الكحول انق�ص من
عمرك عام �أما لو كنت يف املعدل امل�سموح به يوميا اطرح ن�صف
عام� ،أما لو �أعلى من الن�سبة امل�سموحة ف�أ�ضف عامني لعمرك
التدخني �ضار جدا بال�صحة والأف�ضل الإقالع عن التدخني  ،فلو
كنت تدخن فهذا يزيد من تقدم عمرك اجل�سدي ،ويجعلك ت�ضيف 3
�سنوات لعمرك� ،أما �إذا كنت ال تدخن فاطرح من عمرك � 3سنوات،
�أما لو �أقلعت عن التدخني من � 5سنوات �أو �أكرث اطرح عامني �أما لو
كنت متوقفا من �أربع �سنوات انق�ص عام واحد
اقر�أ �أي�ض ًا:
التغذية ال�سليمة
التغذية ال�سليمة وال�صحية حتافظ على �صحتك جيدة ،وتقلل من
خطر �إ�صابتك بالأمرا�ض مثل �أمرا�ض القلب ،ومر�ض ال�سرطان،
وارتفاع �ضغط الدم ،وال�سكتة الدماغية ،فعليك اتباع نظام غذائي
متوازن وقلل من تناولك لل�سكريات والدهون واملقليات� ،أ�ضف عام
لعمرك لو مل تكن تتبع نظام غذائي �صحي ومتوازن.
امل�صدر  :كل يوم معلومة طبية
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ف����ي����رو����������س ك�����������ورون�����������ا ال�����ق�����ات�����ل
ي����ن����ت���������ش����ر يف �أوروب�������������������ا و�آ������س�����ي�����ا
وت�������س���ج���ي���ل �أول �إ�����ص����اب����ة يف ال��ب�رازي����ل
بات فريو�س كورونا كوفيد 19-منت�شرا يف نحو اربعني دولة مبعزل ال�شمال الإيطايل ،والتي �أ�صبحت ب�ؤرة للفريو�س
عن ال�صني مع وفاة خم�سني �شخ�صا ا�ضافة اىل نحو  2800ا�صابة .و�أدى �إعالن الوزير �إىل تراجع كبري يف بور�صة �ساو باولو التي خ�سرت
ولكن يبدو ان الوباء بلغ ذروته يف ال�صني ،بدليل اعالن ال�سلطات  5,03باملئة يف منت�صف جل�سة التداول
االربعاء  52وفاة جديدة يف � 24ساعة مقابل  71وفاة الثالثاء ،يف
وللربازيل� ،أكرب دول �أمريكا الالتينية والبالغ عدد �سكانها 210
عدد هو االدنى منذ اكرث من ثالثة ا�سابيع
ماليني ن�سمة ،حدود بطول � 15ألف كلم مع ع�شر دول هي الأورغواي،
و�أ�سفر الفريو�س حتى الآن عن � 80ألف حالة �إ�صابة ( 2800منها الأرجنتني ،باراغواي ،بوليفيا ،البريو وكولومبيا ،فنزويال ،غوايانا،
ً
خارج ال�صني) ،وعن �أكرث من  2700حالة وفاة عامليا ،بح�سب ما �سورينام ،وغويانا التابعة لفرن�سا
�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية الأربعاء
�إيطاليا
فرن�سا
و�أ�صبحت �إيطاليا الدولة الأوروبية الأعلى من حيث الإ�صابات
�أعلنت وزارة ال�صحة الفرن�سية الأربعاء وفاة �أول فرن�سي بعد �إ�صابته بالفريو�س بر�صيد � 357إ�صابة و 11حالة وفاة
بفريو�س كورونا امل�ستج ّد ليل الثالثاء الأربعاء يف باري�س
اليابان
ومل ي�سافر هذا الرجل البالغ من العمر  60عام ًا والذي يعمل
مدر�س ًا يف �إقليم لواز يف �شمال فرن�سا� ،إىل منطقة "خطرة" ،وفق ويف اليابان ،و�صل عدد امل�صابني �إىل  172وحالتي وفاة بينما زاد
ما �أكد امل�س�ؤول يف الوكالة املحلية لل�صحة �إتيان �شامبيون يف م�ؤمتر عدد امل�صابني يف هونغ كونغ لي�صل �إىل � 89شخ�صا وحالتي وفاة
�أي�ض ًا و�سنغافورة (� 91إ�صابة) وتايالند (� 40إ�صابة) وماليزيا
�صحايف
ومنح الرجل �إجازة من عمله منذ � 12شباط/فرباير مع بدء �شعوره ()22
بعوار�ض املر�ض ،ومل يزر املدر�سة التي يعمل فيها منذ ذلك احلني

�أملانيا

و�أعلن مدير املديرية العامة لل�صحة جريوم �سالومون خالل م�ؤمتر و�أعلنت �أملانيا عن و�صول عدد الإ�صابات بها �إىل  18حالة دون وفيات
�صحايف �أن الرجل الذي خ�ضع "لفح�ص طارئ �أم�س يف م�ست�شفى وبريطانيا ( )13و�إ�سبانيا ( )10والنم�سا وكرواتيا ورو�سيا ب�إ�صابتني
بيتييه�-سالبتيار وهو يف حالة خطرة" ،تويف "للأ�سف خالل الليل" بكل منهم
يف املجمل�ُ ،سجلت � 17إ�صابة بهذا الفريو�س يف فرن�سا خم�س منها
اليونان
منذ الثالثاء .و�إ�ضافة �إىل املتوفى الليلة املا�ضية ،تُويف �سائح �صيني
ثمانيني يف � 14شباط/فرباير
كذلك �أعلنت اليونان عن ظهور اول �إ�صابة بها اليوم الأربعاء
لبنان

ال�سريرية املعيارية ،وحالة امل�صابني م�ستقرة .ال داعي للهلع ،الأمور
حتت ال�سيطرة� ،س�أعقد م�ؤمترا �صحافيا غدا لدى عودتي من
تافتان" يف اقليم بلو�ش�ستان
وقالت ادارة ال�صحة يف اقليم ال�سند جنوب البالد يف بيان ان اول
ا�صابة م�ؤكدة بالفريو�س كانت يف كرات�شي ل�شاب عمره  22عاما
"�سافر اىل ايران حيث التقط الفريو�س"
ومل ت�ؤكد ال�سلطات مكان وجود امل�صاب الثاين ،اال ان و�سائل االعالم
قالت انه يف ا�سالم اباد
وتنت�شر خماوف يف باك�ستان حول كيفية تعامل البلد مع انت�شار
الفريو�س اذ ان لها �سجال فا�شال يف احتواء امرا�ض معدية مثل �شلل
االطفال وال�سل والتهاب الكبد
�إيران
�أعلنت ال�سلطات االيرانية م�ساء االربعاء فر�ض قيود على حرية
التنقل داخل البالد بالن�سبة اىل اال�شخا�ص امل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد او امل�شتبه با�صابتهم به
وقال وزير ال�صحة �سعيد منكي يف م�ؤمتر �صحايف نقله التلفزيون
"بدل اعالن احلجر ال�صحي يف مدن� ،سنفر�ض قيودا على تنقل من
ي�شتبه بانهم ا�صيبوا بعدوى (الفريو�س) او ت�أكدت ا�صابتهم به"
وا�ضاف "تقرر ن�شر فرق عند مداخل العديد من املدن املزدحمة
احلركة" م�شريا اىل �أن االجراء دخل حيز التنفيذ "منذ ليلتني يف
عدة �أماكن" ،بدون مزيد من التفا�صيل
وقال ان عنا�صر هذه الفرق "�سيقي�سون حرارة (� ...أج�سام) النا�س
( )..ويوقفون امل�صابني او امل�شتبه با�صابتهم" بالفريو�س
وتابع الوزير "�أطلب من النا�س عدم ال�سفر" م�ؤكدا ان �أي �شخ�ص
"م�شتبه" با�صابته "يف مدخل مدينة" �سيتم "بالت�أكيد و�ضعه يف
احلجر ال�صحي ملدة  14يوما"
ومل يحدد املدن املعنية باالجراء

ويف املنطقة نف�سها حيث تويف املد ّر�س ،نقل رجل يف اخلم�سينات �إىل
م�ست�شفى يف �أميان (�شمال) "يف حالة خطرة" بح�سب امل�س�ؤول يف
ويف لبنان� ،أعلنت وزارة ال�صحة اللبنانية عن ت�سجيل ثاين �إ�صابة
الوكالة املحلية لل�صحة
بالفريو�س لدى لبنانية و�صلت من �إيران ،على منت الطائرة ذاتها
و�أ�ضاف �أن احلالة الثالثة التي اكت�شفت �صباح الأربعاء هي لفرن�سي التي �أقلت احلالة الأوىل
فنلندا
يبلغ من العمر  36عام ًا ،نقل �إىل م�ست�شفى يف �سرتا�سبورغ يف �شرق
و�أكدت يف بيان "ت�سجيل حالة ثانية مثبتة خمربي ًا م�صابة بفريو�س
فرن�سا ،و"ال تظهر عليه م�ؤ�شرات خطرة" ،بح�سب �سالومون
�أعلنت ال�سلطات الفنلندية ت�سجيل ثاين �إ�صابة بفريو�س كورونا
الكورونا امل�ستجد كوفيد ،"19-مو�ضحة �أن املري�ضة كانت يف زيارة
ً
امل�ستجد يف البالد لدى امر�أة �سافرت �إىل �شمال �إيطاليا
وكان هذا املري�ض عائدا من لومبارديا� ،إحدى املناطق الإيطالية دينية �إىل �إيران وعادت �إىل لبنان يف � 20شباط/فرباير "على منت
التي ت�شهد تف�شي ًا لفريو�س كورونا
واملر�أة الفنلندية "البالغة �سن العمل" بح�سب و�سائل الإعالم املحلية،
الطائرة نف�سها التي كانت على متنها احلالة الأوىل"
موجودة حالي ًا يف م�ست�شفى يف العا�صمة هل�سنكي وهي "يف حالة
كوريا اجلنوبية
أيام
�
أربعة
�
بعد
امل�ست�شفى
يف
للعزل
البيان،
وفق
امل�صابة،
وخ�ضعت
جيدة" ،وفق ما �أكد املعهد الوطني لل�صحة والرعاية االجتماعية
و�صارت كوريا اجلنوبية ثاين �أكرب بقعة النت�شار الفريو�س حيث و�صل من و�صولها �إىل لبنان و"و�ضعها ال�صحي م�ستق ّر حالي ًا"
و�أواخر كانون الثاين/يناير� ،سجل هذا البلد الواقع يف �شمال �أوروبا
عدد الإ�صابات بها �إىل � 1261شخ�ص ًا و 12حالة وفاة
و�أعلن لبنان اجلمعة املا�ضي ت�أكيد �أول �إ�صابة للبنانية ( 45عام ًا) �أول �إ�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد ،لدى �سائحة �صينية من ووهان،
و�صلت على طائرة من مدينة قم الإيرانية
املدينة التي بد�أ منها انت�شار الفريو�س ،كانت م�سافرة �إىل منطقة
الربازيل
البي يف فنلندا
باك�ستان
و�صل فريو�س كورونا امل�ستجد �إىل �أمريكا الالتينية التي كانت مبن�أى
اجلزائر
من الوباء ،وذلك ب�إعالن الربازيل الأربعاء ت�سجيل �أول حالة �إ�صابة ر�صدت باك�ستان اول حالتني من اال�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد،
م�ؤكدة لدى رجل يف �ساو باولو ،يف جنوب �شرق البالد ،كان قد زار بح�سب ما كتب على تويرت م�ست�شار ال�صحة العامة لرئي�س الوزراء كما �أعلنت اجلزائر الثالثاء عن ت�سجيل �أول حالة �إ�صابة م�ؤكدة
�إيطاليا م�ؤخرا
عمران خان االربعاء ،بعد ايام من اغالق ا�سالم اباد حدودها بفريو�س كورونا وهي لرجل �إيطايل و�صل �إىل البالد يوم  17فرباير/
�شباط ،بح�سب ما �أفاد التلفزيون الر�سمي .وقال امل�صدر عن وزير
وقال وزير ال�صحة الربازيلي لوي�س انريكي مانديتا يف م�ؤمتر الربية مع ايران التي تويف فيها � 19شخ�صا ب�سبب الفريو�س
�صحايف "لدينا ت�أكيد لإ�صابة" لدى رجل يبلغ  61عام ًا عاد م�ؤخرا وكتب ظافر مريزا على تويرت "ا�ستطيع �أن �أ�ؤكد اول حالتني بفريو�س ال�صحة �إن الرجل يخ�ضع للحجر ال�صحي
امل�صدر  :قناة يورو نيوز
من �إيطاليا حيث �أم�ضى نحو ا�سبوعني يف منطقة لومبارديا يف كورونا يف باك�ستان .ويتم االهتمام باحلالتني طبقا للربوتوكوالت
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�إذا كنت �ست�سافر على منت طائرة و�ستتجول يف ردهات مطار،

دع عنك الأقنعة والقفازات ،واجل�أ �إىل و�سائل �أخرى
للوقاية من فايرو�س كورونا
هذا ما ين�صح به خرباء ال�صحة

غ�سيل الأيدي والتعقيم �أف�ضل �سبل الوقاية

الفريو�س ال يعي�ش لوقت طويل على املقاعد �أو م�ساند الذراعني،
يف خطوط الطريان العاملية
الإجراءات الأخرى املق�صودة تت�ضمن على �سبيل املثال غ�سل اليدين يف�ضل احلياة على �أ�سطح بيولوجية حية ،لذا االت�صال ب�شخ�ص
ب�شكل منا�سب وبا�ستمرار� ،أو تعقيم اليدين بحال عدم توفر اخليار م�صاب ينطوي على اخلطر الأكرب على منت رحلة جوية .م�صافحة
�شخ�ص ما ت�شكل خط ًرا �أكرب بكثري من مل�س بع�ض الأ�سطح اجلافة
الأول
واجلامدة حيث ال تعي�ش الفريو�سات لفرتاة طويلة
الأقنعة والقفازات قد ت�ضرك �أكرث مما تفيدك
ريا يف حال كنت تريد لذا يعتقد �أن التنظيف وغ�سل اليدين ب�شكل اعتيادي ،والتنظيف
بح�سب اخلرباء الأقنعة والقفازات ال تفيد كث ً
�أن تقي نف�سك املر�ض ،فائدتها قد تتجلى مبنع انتقال املر�ض من الإ�ضايف بحالة اكت�شاف �إ�صابة �شخ�ص ما بالعدوى ،هو الإجراء
�شخ�ص م�صاب �إىل الآخرين ،ولكن لي�س مبنع العدوى عن �شخ�ص املنا�سب
�سليم يرتديه .بارتدائك قناع ًا �أو قفاز ًا ال ميكنك حماية نف�سك من تعترب اليدان ال�سطح الأكرث مالئمة النت�شار الفريو�سات لذا يجب
التقاط العدوى بل على العك�س قد تزيد من فر�ص �إ�صابتك
غ�سلهما ب�شكل متكرر وتعقيمهما ،وجتنب مل�س الوجه ،ويجب تغطية
فارتداء قناع طوال الوقت لي�س فقط غري فعال ،بل �سوف ي�سمح الأنف والوجه بالأكمام �أو مبنديل ذي ا�ستخدام واحد �أثناء العط�س
كذلك بنقل الفريو�سات من خالله وحوله ويزداد خطر ًا عندما �أو ال�سعال ،ثم غ�سل اليدين وجتفيفهما جيد ًا بعد غ�سلهما ،و�إن مل
ي�صبح رطب ًا لأنه �سي�شجع منو الفريو�سات والبكترييا
يتوفر ذلك فتطهريهما مبطهر يحتوي على الكحول

يعود هذا �إىل طبيعة نظام التهوية يف الطائرات احلديثة ،فالهواء
فيها عبارة عن مزيج من هواء النقي وهواء معاد تدويره
مير الهواء املعاد تدويره من خالل مر�شحات من النوع نف�سه امل�ستخدم
يف غرف العمليات اجلراحية ،ما ي�ضمن خلوه من الفريو�سات
واجلزيئات الأخرى بن�سبة  . ٪99.97لذا ف�إن اخلطر� ،إذا كان هناك
خطر ،ال ي�أتي من الهواء يف الطائرة بل من �أ�شخا�ص �آخرين
حظر الطريان �سالح ذو حدين
وال يرى اخلرباء �أن فر�ض حظر على الطريان يف املناطق امل�صابة
هو بال�ضرورة �أمر جيد

فرغم كون املوا�صالت و�سهولة تنقل الإن�سان عامال م�ساعدا يف
انتقال الأمرا�ض ،ي�شكل احلظر �أي�ض ًا عائق ًا �أمام التعامل املنا�سب
مع تف�شي املر�ض
حدث هذا يف غرب �إفريقيا مع �إيبوال مث ًال ،حيث ي�ؤدي احلظر �إىل
عدم متكن الطواقم الطبية و�أفراد منظمة ال�صحة العاملية والعينات
البيولوجية من الو�صول �إىل املنطقة املوبوءة
القفازات �أ�سو�أ ،لأن بارتدائها يبد�أ النا�س بلم�س كل �شي كانوا
ال قلق من �أنظمة التهوية يف الطائرات
ي�شجع النا�س على ال�سفر �سر ًا ،ما يعني
كما �أن حظر ال�سفر العام قد ّ
�سيلم�سونه ب�أيديهم فت�صبح جمرد و�سيلة �أخرى لنقل الكائنات
احلية الدقيقة .وداخل القفازات ،ت�سخن الأيدي وتتعرق ،ما ي�شكل ي�شري اخلرباء �إىل �أن خطر الإ�صابة بعدوى فريو�سية خطرية على فقدان ال�سيطرة على املر�ض
امل�صدر  :قناة يورو نيوز
منت طائرة ،من خالل تلوث الهواء ،منخف�ض
بيئة جيدة لنمو اجلراثيم

ال�سعودية تعلق الدخول �إىل
�أرا�ضيها لأغرا�ض العمرة
وزيارة امل�سجد النبوي
قررت اململكة العربية ال�سعودية تعليق الدخول �إىل اململكة  )COVIDمنها خطر ًا ،وفق املعايري التي حتددها اجلهات
لأغرا�ض العمرة وزيارة امل�سجد النبوي ال�شريف م�ؤقت ًا ،وذلك ال�صحية املخت�صة باململكة.
ك�إجراء احرتازي على خلفية انت�شار فريو�س كورونا اجلديد  / 3تعليق ا�ستخدام املواطنني ال�سعوديني ومواطني دول جمل�س
(.)19-COVID
التعاون لدول اخلليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من
و�أو�ضحت وزارة اخلارجية ،يف بيان ن�شرته "وا�س" �أن اجلهات
ال�صحية املخت�صة يف اململكة العربية ال�سعودية تتابع عن كثب
تطورات انت�شار فريو�س كورونا اجلديد (،)19-COVID
وت�ؤكد الوزارة حر�ص حكومة اململكة من خالل تلك اجلهات؛ على
تطبيق املعايري الدولية املعتمدة ،ودعم جهود الدول واملنظمات
الدولية وبالأخ�ص منظمة ال�صحة العاملية لوقف انت�شار الفريو�س
وحما�صرته والق�ضاء عليه ب�إذن اهلل.

و�إىل اململكة ،وي�ستثنى من ذلك ال�سعوديون املوجودون يف اخلارج
يف حال كان خروجهم من اململكة ببطاقة الهوية الوطنية ،ومواطنو
دول جمل�س التعاون املوجودون داخل اململكة حاليا ،ويرغبون
يف العودة منها �إىل دولهم ،يف حال كان دخولهم ببطاقة الهوية
الوطنية ،وذلك لتتحقق اجلهات املعنية يف املنافذ من الدول
التي زارها القادم قبل و�صوله �إىل اململكة ،وتطبيق االحرتازات
ال�صحية للتعامل مع القادمني من تلك الدول.

وت�ؤكد اململكة على �أن هذه الإجراءات م�ؤقتة ،وتخ�ضع للتقييم
ومن الإجراءات:
 / 1تعليق الدخول �إىل اململكة لأغرا�ض العمرة وزيارة امل�سجد امل�ستمر من قبل اجلهات املخت�صة.وجتدد اململكة دعمها لكافة
الإجراءات الدولية املتخذة للحد من انت�شار الفريو�س.وتهيب
النبوي ال�شريف م�ؤقت ًا.
وزارة اخلارجية باملواطنني عدم ال�سفر �إىل الدول التي ت�شهد
 / 2تعليق الدخول �إىل اململكة بالت�أ�شريات ال�سياحية للقادمني انت�شار ًا لفريو�س كورونا اجلديد(.)19-COVID
من الدول التي ي�شكل انت�شار فريو�س كورونا اجلديد (19-
امل�صدر :وا�س
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هل �ست�صبح ا�سكتلندا �أول بلد يف العامل
يقدم منتجات �صحية ن�سائية جمانا؟
�أ ّيد برملان ا�سكتلندا يف �أول ت�صويت هذا الثالثاء م�شروع قانون تقدم
من خالله احلكومة منتجات �صحية جمانية جلميع الن�ساء ،وهو ما
يجعل ا�سكتلندا �أول دولة يف العامل تقوم بذلك .وعكف الربملان
الإ�سكتلندي على مناق�شة م�شروع هذا القانون الذي ّمت اقرتاحه
من قبل امل�شرعة مونيكا لينون التي قدمت يف العام  ،2017اقرتاحا
�أطلقت عليه "منتجات الدورة ال�شهرية �أن تتوفر جمانا".
و�سيجعل القانون اجلديد املنتجات اخلا�صة بالدورة ال�شهرية على
غرار ال�سدادات القطنية واملنا�شف ال�صحية جمانية جلميع الفتيات
والن�ساء يف ا�سكتلندا ،ومتاحة يف الأماكن العامة املخ�ص�صة
كاملراكز املجتمعية ونوادي ال�شباب وال�صيدليات .وتقدر تكلفة هذا
الإجراء بـ  24مليون جنيه �إ�سرتليني �أي ما يعادل  29مليون يورو
تقريبا �سنويا.

املجتمعات املحلية �إيلني كامبل يف ذلك الوقت" :لدينا خماوف كبرية ا�ستخدام املنتجات ال�صحية.
وحقيقية ب�ش�أن التطبيق العملي مل�شروع القانون و�إمكانية �إجنازه وي�شري البحث ال�صادر عن مركز "خطة اململكة املتحدة الدولية"
ب�شكله احلايل ،وهو ما انعك�س يف تقرير املرحلة الأوىل للجنة احلكم
يف العام � ،2017إىل عجز فتاة �أو �سيدة من �أ�صل ع�شرة عن �شراء
املحلي" .و�أ�ضافت" :ومع ذلك ،وك�إ�شارة على ح�سن نيتنا و�إدراكا
املنتجات ال�صحية اخلا�صة بالن�ساء .كما �أكد ا�ستطالع للر�أي �أن
لتوافق الآراء الوا�سع حول �أهداف ال�سيا�سة العامة� ،سندعم م�شروع
 15يف املائة من الفتيات الالتي ترتاوح �أعمارهن بني  14و 21عاما
القانون يف هذه املرحلة .و�سن�سعى بعد ذلك �إىل العمل مع الآخرين
كافحن من �أجل �شراء منتجات �صحية ،و 14يف املائة منهن طلنب
يف جهد حقيقي للتو�صل �إىل اتفاق على التعديالت التي من �ش�أنها
ا�ستعارة مالب�س �صحية من �إحدى ال�صديقات ب�سبب م�شاكل تتعلق
تهدئة خماوفنا ومتكننا من تقدمي قرار مايل قوي".
بالقدرة على حتمل التكاليف و 12يف املائة منهن ا�ضطررن �إىل
وكانت ا�سكتلندا �أول دولة يف العامل تقدم منتجات �صحية جمانية
اختالق مالب�س �صحية لعدم قدرتهن على حتمل تكاليف �شرائها.
يف املدار�س والكليات واجلامعات منذ العام  .2017ويف مطلع العام
 ،2018خ�ص�صت احلكومة  4ماليني جنيه �إ�سرتليني لل�سلطات وكانت احلكومة الربيطانية قد قدمت خطة لتوفري منتجات �صحية
املحلية لتوفري منتجات �صحية جمانية يف املكتبات ومراكز الرتفيه .ب�شكل جماين جلميع املنظمات التعليمية يف اململكة يف وقت �سابق
و�سي�ضع الت�شريع اجلديد التزاما قانونيا على احلكومة بتوفري من هذا العام.

وكانت حكومة ا�سكتلندا املفو�ضة قد عار�ضت يف البداية م�شروع
القانون ،لكنها عدلت من موقفها الأ�سبوع املا�ضي .وقالت وزيرة منتجات �صحية جمانية لكل �شخ�ص يف ا�سكتلندا يحتاج �إىل

امل�صدر  :قناة يورو نيوزو

فريو�س كورونا يهدد
�صدور اجلزء ال�سابع
من �سل�سلة �أفالم البطل
توم كروز ال�شهرية
ك�شف �أحد �أبطال لن�سخة ال�سابعة املنتظرة من �إىل �أن جميع �أفراد طاقم العمل بخري ومل تنقل لهم
 Mission Impossible 7عن توقف الت�صوير العدوى حتى الآن
ب�شكل مفاجئ ،حيث قال �سيمون بيج �أحد الأبطال �سيمون يلعب يف الفيلم دور عميل اال�ستخبارات
الأ�سا�سني يف ال�سل�سلة ال�شهرية قال �إنه مت �إيقاف
الأمريكية  CIAبنجي ،والذي ال يتخلى �أبدا عن
ت�صوير فيلم  Mission Impossible 7يف
العميل هانت الذي يج�سده توم كروز
فيني�سيا يف �إيطاليا و�سط الأخبار و التقارير عن تف�شي
يقول �ساميون عن موقف ال ين�ساه يف ت�صوير Mission
فريو�س كورونا
 ،Impossible 6حيث جتهز لأحد امل�شاهد وكان
املمثل البالغ من العمر  50عام ًا  ،قال �أن ال�شركة املنتجة
من املفرت�ض �أن يرتدي قفازات يف يديه لكنه ن�سى
باراماونت بيكت�شرز كانت "حذرة للغاية" ب�ش�أن انت�شار
العدوى بالقرب من موقع الت�صوير يف البندقية  ،و�أنهم ارتدائها ب�سبب م�ساعدته للنجمة ريبيكا فريج�سون يف
تلك اللحظة ،ومت ت�صوير امل�شهد يف طائرة هليكوبرت
مل يبق لديهم خيار �سوى تعليق الت�صوير
وبعد الت�صوير �أدرك طاقم الفيلم �أنه مل يكن يرتدي
ي�أتي ذلك و�سط ا�ضطرار توم كروز �صاحب الـ  57عاما،
اجلوارب التي ظهر بها يف امل�شهد ال�سابق ،وا�ضطروا
�إىل البقاء يف �أحد الفنادق الفاخرة يف املدينة ،حيث
حينها لال�ستعانة ببع�ض اخلدع التقنية ليظهر بقفازات
مل ي�ستطع ت�صوير م�شاهد احلركة التي كان من املفرت�ض
يف يديه وتكلفت هذه العملية ع�شرة �آالف دوالر
تنفيذها يف �أحد قوارب فيني�سيا ال�شهرية
بعد و�صول توم �إىل فيني�سيا يف  20فرباير � ،أ�صبح عال ًقا من املتوقع �أن يعر�ض Mission Impossible 7
الآن يف فندق  Gritti Palaceالفاخر  ،يف انتظار يف �صاالت ال�سينما يف  23يوليو 2021
قرار ب�ش�أن م�ستقبل الت�صوير ،و ت�شري التقارير الأولية

امل�صدر  :جملة هي

� 87ألف م�صاب بكورونا يف العامل
وح�صيلة الوفيات تقرتب من 3000
ارتفع عدد امل�صابني بفريو�س كورونا امل�ستجد على م�ستوى العامل
�إىل � 87ألف �شخ�ص ،فيما اقرتبت ح�صيلة الوفيات من ثالثة �آالف
�شخ�ص ،ح�سب �آخر بيانات منظمة ال�صحة العاملية
و�أكدت املنظمة �أن عدد امل�صابني بالفريو�س اخلطري على م�ستوى
العامل بلغ حتى اليوم الأحد � 86927شخ�صا 79698 ،منهم يف
ال�صني ،فيما بلغ عدد الوفيات � 2976شخ�صا
وانت�شر الفريو�س حتى الآن يف  59دولة ،حيث ال تزال كوريا اجلنوبية
�أكرب ب�ؤرة للوباء بعد ال�صني مع  3526حالة �إ�صابة م�ؤكدة ،وت�أتي
بعدها �إيطاليا ( 1128حالة) و�إيران ( 593حالة) واليابان (239
حالة)
ويف العامل العربي� ،سجل �أكرب عدد حاالت الإ�صابة يف الكويت (45
حالة) والبحرين ( 40حالة)
و�سجلت يف العامل �أم�س ال�سبت  1753حالة �إ�صابة و 66حالة وفاة
جديدة ،مبا يف ذلك � 435إ�صابة و 47وفاة يف ال�صني
ودخل الفريو�س �أم�س دولتني جديدتني ،وهما املك�سيك و�سان مارينو
امل�صدرRT :
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�ضيفة العدد

عامر ف�ؤاد عامر
عامر ف�ؤاد عامر
واحلب
فنانة طموحة ،ذات �صوت يحمل من معاين ال ّر ّقة والإح�سا�س
ّ
هم الأغنية الوطن ّية ،والأغنية اجلا ّدة ،وتفاجئنا يف
الكثري ،حتمل ّ
ك ّل م ّرة مبقدرتها على اختيار الل ّون املنا�سب للمتلقي ،حققت لنف�سها
مكانة حمل ّية وجتتهد على نف�سها لتحقق مكانتها يف �ساحة الغناء
العرب ّية ،الفنانة مرينا ملوحي �ضيفة العدد اجلديد يف �أ ّيام كند ّية،
وكان لنا معها هذا احلوار:
�إىل � ّأي درجة �شكّل الغناء يف الكني�سة �أثر ًا على توجهاتك
يف عامل الأغنية؟
ارتبطت بداياتي يف الغناء مع مرحلة دخويل الكورال الغنائي يف
عمر مبكر
الكني�سة ،على الرغم من ولعي يف غناء الفريوز ّيات يف ٍ
من حياتي ،لكن الكورال كان البداية لأحقق حلمي يف �أن �أكون مغنية،
فمن خالله ته ّذب ال�صوت واكت�سب مقوماته ،وتع ّلمت يف هذا الن ّوع
من الغناء اجلماعي قواعد مه ّمة يف الغناء ملا له من خ�صو�ص ّية
وم ّيزات ،وبعدها انتقلت للرتتيل الإفرادي �أو غناء "ال�صولو" يف
الكني�سة ،و�أي�ض ًا هو جتربة لها �أهم ّيتها وقواعدها املم ّيزة.
اجتهت
بعد جتربتك يف غناء اللون الطربي القدمي
ِ
خا�صة ،فكيف متعنني اليوم يف اختيار
لإطالق �أغنيات ّ
الكلمة واللحن املنا�سبني ملرينا؟
التجربة يف غناء الطرب القدمي واللون الكال�سيكي والفريوزي

جعلني �أتل ّم�س الأغنية الأقرب لأحا�سي�سي والأكرث منا�سب ًة ل�صوتي،
وهنا �أجد �شغفي يف الغناء وب�سببه فع ًال �أ�صبحت �أ�سعى لدرا�سة
خا�صة مبرينا ،فاللحن والكالم والتوزيع
خطوة �إطالق �أي �أغنية ّ
عنا�صر �أ�سا� ّسية يجب �أال يغفلها املغني اليوم ،لذلك كانت �أغنياتي
توجهي وهذا
التي �أطلقتها ُمر�ضي ًة بالن�سبة يل على الأقل ،فهذا هو ّ
�إىل �أين تطمح مرينا يف م�شروعها الفنّي؟
ما ي�شبهني فع ًال.
�أطمح للعديد من امل�شاريع ،لكن الو�ضع الراهن يحمل مع ّوقاته ،منها
كان لك م�شاركات عرب الأغنية يف الدراما وامل�سل�سالت ،فهل
مث ًال ال�سفر ،فهو غري متاح ب�سهولة اليوم للبلدان العرب ّية الأخرى،
خدمتك هذه التجربة و�إىل �أي مدى؟
وال امل�شاركة يف مهرجانات عرب ّية فم�ؤخر ًا كان لدي م�شاركة يف
جاءت م�شاركتي هنا فقط يف م�سل�سلي "فر�صة �أخرية" ف�أديت
مهرجان يف القاهرة مل �أمتكن من تلبيتها ،وهذا ما ح�صل معي
ال�شارة مع املطرب اللبناين �آدم ،و�أغنيتني �ضمن م�سل�سل "هارون
يف دعوات جاءتني من مهرجانات �صاللة ،واملغرب ،واجلزائر،
الر�شيد" باللغة العرب ّية الف�صحى وهما "حي املنازل" و"فواهلل ثم
وغريها ،وطموحي من هذا ال�سفر هو �أن �أمثل �سوريا يف اخلارج
واهلل" ،وكال التجربتني كانتا مب�ستوى جيد ،وهذا ما مل�سته من خالل
اخلا�صة من
�ضمن املهرجانات ،كما �أطمح �أي�ض ًا �أن �أق ّدم �أغنياتي
ّ
ردود الفعل التي �سمعتها وقر�أتها ،ولذلك �أعتقد ب�أن هذه امل�شاركات
خمت�صة وحمرتفة يف عامل الأغنية،
وع�شاقها خالل فر�صة �إنتاج عرب �شركة
ّ
خدمتني و�أو�صلت �صوتي لعدد جديد من حم ّبي الأغنية ّ
من دون �أن تفر�ض �شروط كما هو معتاد ،بل �إنتاج �أغنيات ت�شبهني
عرب ال ّدراما.
و�أح ّبها و�أن ت�صل للنا�س يف ك ّل مكان مب�ستوى يليق بهم وبالذائقة
هل مطلوب من مرينا اليوم �إعادة �إحياء الأغنية الرتاث ّية؟
الفن ّية املطلوبة.
وماذا عن جتربة الغناء باللغة العرب ّية الف�صحى؟
كلمة الفنانة مرينا ملوحي ملجلة �أ ّيام كند ّية:
لي�س من اخلط�أ �إعادة �إحياء الرتاث الغنائي ،و�إعادة توزيع الأغنيات
الرتاث ّية ،لكن ال�شرط هو املحافظة على الأغنية وعدم ت�شويهها ،ال�شكر الكبري ملجلة �أ ّيام كند ّية ،وللجالية ال�سور ّية يف كندا ،و�أمتنى
والدفاع عن �أ�صالتها ،ومن دون امل�سا�س بجوهرها ،و�إبقائها على �أن يكون الطريق متاح ًا يل وللفنان ال�سوري لإقامة حفالت يف كندا
مقامها الأ�سا�سي ،ف�إعادة الإحياء هذه �ست�سعى بالأغنية لأن تعي�ش واللقاء بال�سوريني هناك.
�أكرث ،و�أنا مع هذه اخلطوة بالت�أكيد� ،أ ّما الغناء باللغة العرب ّية
الف�صحى ،فكما ذكرت كان يل �أغنيتني يف م�سل�سل "هارون الر�شيد"،
كما �شاركت يف �أوبريت عربي عرب �أغنية بالف�صحى مع مطربني من
م�صر ،وفل�سطني ،والأردن ،وكانت جتربة مه ّمة بالن�سبة يل.

منوعات
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م�صر ..مواطن ينتحر ب�سبب وفاة ح�سني مبارك

�أقدم مدر�س م�صري من حمافظة ال�شرقية ،على االنتحار ب�إلقاء نف�سه من الطابق اخلام�س ،مت�أثرا بوفاة الرئي�س امل�صري
الأ�سبق حممد ح�سني مبارك
وقال �شهود عيان� ،إن ال�شاب ح�ضر �إىل املقهى و�أثناء بث التلفزيون جنازة مبارك ،كان مت�أثرا ب�شدة ،وانتابه حالة حزن،
ف�صعد �إىل عقار جماور للمقهى و�ألقى بنف�سه ،وفارق احلياة على الفور
و�أ�شارت ال�شرطة امل�صرية �إىل �أن "املواطن �ألقى بنف�سه من الطابق اخلام�س يف عمارة �أ�سفلها مقهى كان ي�شاهد فيها جنازة
الرئي�س الراحل حممد ح�سنى مبارك حيث دخل يف نوبة بكاء �شديدة ،وقام م�سرعا بال�صعود �أعلى العمارة وتخل�ص من
نف�سه" و�أقيمت اليوم الأربعاء ،اجلنازة الع�سكرية للرئي�س امل�صري الأ�سبق ح�سني مبارك حيث تقدمها الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي ،من م�سجد امل�شري طنطاوي
امل�صدر :اليوم ال�سابع

�إليك حقائق �سريعة عن مر�ض التوحد
ومل يتمكن باحثون �آخرون من تكرار نتائج ويكفيلد .ومل جتد
العديد من الدرا�سات الالحقة التي حتاول �إعادة الو�صول �إىل
النتائج �أي �صلة بني اللقاحات والتوحد ،مبا يف ذلك العديد من
املراجعات التي �أجراها معهد الطب.

دبي ،الإمارات العربية املتحدة ( -- )CNNي�شمل ا�ضطراب
طيف التوحد ( )ASDجمموعة من ا�ضطرابات النمو الع�صبي
التي ت�سبب ال�ضعف يف مهارات االت�صال واملهارات االجتماعية.
ويبد�أ ا�ضطراب التوحد عموم ًا يف عمر �أقل من � 3سنوات وي�ستمر
ً
مدى احلياة ،لكن التدخل املبكر ي�ؤدي دورا يف العالج والتقدم .اجلدول الزمني
ً
ووفقا ملراكز ال�سيطرة على الأمرا�ض والوقاية منها ( :1900 ،)CDCمتت درا�سة خ�صائ�ص مر�ض التوحد ك�أعرا�ض ملر�ض
ً
ُيعترب ا�ضطراب التوحد �أكرث �شيوعا بني الأوالد بحوايل  4مرات انف�صام ال�شخ�صية.
منه لدى الفتيات.
 :1938بعد فح�ص دونالد جراي تريبلت من والية مي�سي�سيبي من
و ُيوجد ا�ضطراب طيف التوحد بني جميع الأعراق وخمتلف قبل ليو كانر ،وهو طبيب نف�ساين للأطفال من م�ست�شفى جونز
امل�ستويات االجتماعية واالقت�صادية.
هوبكنز ،قد �أ�صبح الحق ًا �أول �شخ�ص يتم ت�شخي�صه ب�أعرا�ض
ويبلغ معدل انت�شار مر�ض التوحد يف الواليات املتحدة حوايل واحد مر�ض التوحد.
ً
من بني كل  59طف ًال ،وفقا لتقرير �صادر عن مركز ال�سيطرة على  :1943مت تعريف تريبلت بـ " "Donald Tيف مقالة
الأمرا�ض لعام .2018
"ا�ضطرابات التوحد والتوا�صل العاطفي" بقلم كانر .و�أو�ضحت
وتبلغ تكاليف الرعاية ال�صحية للأطفال الذين يعانون من مر�ض
التوحد وفق ًا لبحث ن�شر يف جملة التوحد وا�ضطرابات النمو4 ،
�إىل � 6أ�ضعاف تكاليف الرعاية الطبية للأطفال بدون املر�ض.
و ُيعترب تاريخ � 2أبريل/ني�سان هو اليوم العاملي للتوحد.
الت�شخي�ص
وال يوجد اختبار طبي نهائي لت�شخي�ص مر�ض التوحد .ويتم بد ًال
من ذلك ت�شخي�ص اال�ضطراب من خالل مراقبة منو الطفل.
وقد تت�ضمن عالمات التوحد وفق ًا ملركز ال�سيطرة على الأمرا�ض،
عجز ًا يف التوا�صل االجتماعي والتفاعل ب�سياق الكالم ،و�صعوبة
االنخراط يف حمادثة ،وغياب االهتمام بتكوين �صداقات مع
الأقران.
اللقاحات والتوحد

فرباير�/شباط  :2017وجد الباحثون وفق ًا لدرا�سة ن�شرت يف
جملة "� "Natureأن مراقبة فحو�صات الت�صوير بالرنني
املغناطي�سي لدماغ الأطفال قد ت�ساعد على التنب�ؤ مبا �إذا كانوا
�سي�صابون بالتوحد .ووجد الباحثون �صلة حمتملة بني ت�ضخم
الدماغ خالل ال�سنة الأوىل من العمر وت�شخي�ص مر�ض التوحد
الورقة فكرة ارتباط التوحد بنق�ص الدفء العائلي ،وقد �أطلق
يف عمر ال�سنتني.
عليه فيما بعد نظرية "الأم الباردة".
� 11أبريل/ني�سان  :2017وجدت درا�سة ن�شرت يف املجلة الأمريكية
 :1944ن�شر الطبيب النم�ساوي هانز �أ�سربجر ،بحث ًا عن متالزمة
لل�صحة العامة �أن الأ�شخا�ص الذين يعانون من مر�ض التوحد
التوحد.
هم �أكرث عر�ضة للوفاة بثالثة �أ�ضعاف من عامة النا�س ب�سبب
 :1964ن�شر عامل النف�س برنارد رميالند ،بحث "التوحد الطفويل :الإ�صابات التي ميكن الوقاية منها� ،أما الأطفال وال�شباب ال�صغار
املتالزمة و�آثارها على النظرية الع�صبية لل�سلوك".
امل�صابني بالتوحد ُيعتربون �أكرث عر�ضة للموت  40مرة من �إ�صابة
� :1965أ�س�س رميالند اجلمعية الوطنية للأطفال امل�صابني ميكن الوقاية منها لدى عامة الأطفال� .أما االختناق والغرق فهي
بالتوحد (والتي �أ�صبحت الآن جمعية التوحد الأمريكية) .و�أ�س�س من الأ�سباب الرئي�سية للإ�صابات املميتة بني امل�صابني بالتوحد.
الحق ًا معهد بحوث التوحد.
 26مار�س�/آذار  :2018وفق ًا لدرا�سة ن�شرت يف "JAMA
 :1980مت ت�صنيف مر�ض التوحد ب�شكل منف�صل عن مر�ض  ،"Pediatricsف�إن الأطفال الذين يعانون من ا�ضطراب
انف�صام ال�شخ�صية.
طيف التوحد و�إخوانهم الأ�صغر �سن ًا �أقل عر�ضة للتطعيم الكامل
 18دي�سمرب/كانون الأول � :2007أعلنت الأمم املتحدة � 2أبريل /من الأطفال الذين ال يت�أثرون بالتوحد.
ني�سان اليوم العاملي للتوعية بالتوحد.
 4مار�س�/آذار � :2019أظهرت درا�سة �شملت �أكرث من 650000

وبد�أ النقا�ش يف العام  1998حول ما �إذا كان ا�ضطراب �شبح التوحد
ناجم عن اللقاحات ،وذلك عندما ن�شرت جملة " 17 "Lancetدي�سمرب/كانون الأول � :2015أعلن علماء يف جامعة هارفارد
الطبية درا�سة يتم مراجعتها الآن من قبل الباحث �أندرو ويكفيلد ،ومعهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا �أنهم وجدوا لأول مرة� ،صلة
بني ال�سلوك التوحدي ونق�ص ن�شاط ناقل ع�صبي رئي�سي ،وهو نوع
والتي تربط لقاح " "MMRبالتوحد.
وقام معظم امل�ؤلفني امل�شاركني يف درا�سة ويكفيلد ب�سحب �أ�سمائهم من مادة كيميائية يف الدماغ متكن من نقل الإ�شارات عرب اخلاليا
من الدرا�سة ،عندما علموا �أنه قد تتم م�ساءلته من قبل مكتب الع�صبية ،مما ي�سمح للدماغ بالتوا�صل مع الأجهزة الأخرى.
حماماة يعتزم مقا�ضاة م�صنعي اللقاح املعني .وفقد ويكفيلد
رخ�صته الطبية يف العام  .2010ويف العام  ،2011تراجعت
" "Lancetعن الدرا�سة بعد �أن تو�صل حتقيق �إىل �أن
ويكفيلد قام بتغيري �أو حتريف املعلومات عن الأطفال الـ  12الذين
كانوا �أ�سا�س ًا ال�ستكمال الدرا�سة.

الدرا�سة.

طفل �أن لقاح احل�صبة ،والنكاف ،واحل�صبة الأملانية ال يزيد من
خطر التوحد ،وال ي�ؤدي �إىل مر�ض التوحد عند الأطفال املعر�ضني
للخطر.
� 29أبريل/ني�سان � :2019أ�شارت درا�سة �إىل �أنه ميكن فح�ص
الأطفال ال�ضطراب طيف التوحد يف عمر � 14شهر ًا بدقة عالية.

� 21أبريل/ني�سان � :2016أعلنت م�ؤ�س�سة �سيمونز عن �إطالقها
يناير/كانون الأول  :2020حددت درا�سة  102من اجلينات
مل�شروع بحث عن مر�ض التوحد ي�سمى " ."SPARKوركزت
الدرا�سة ،التي ت�ضم علماء من  21م�ست�شفى وعيادة جامعية ،على املرتبطة مبخاطر التوحد .ويف ال�سابق ،كان الباحثون على دراية
العالقة املحتملة بني الوراثة والتوحد .وتتم دعوة �آباء الأطفال بـ  65جين ًا فقط.
امل�صدر � :سي ان ان العربية
امل�صابني بالتوحد �إىل الت�سجيل عرب الإنرتنت وامل�شاركة يف
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طبيبة �إندوني�سية:
"احليوانات املنوية" قد ت�سبب احلمل يف امل�سابح املختلطة
تواجه م�س�ؤولة مبجال حماية الطفل يف �إندوني�سيا مطالبات با�ستقالتها ال�سباحة على الكلور وغريه من املواد الكيميائية التي ال ميكن �أن
عقب ت�صريح مثري للجدل �أطلقته ب�ش�أن �إمكانية حمل الن�ساء يف ت�سمح للحيوانات املنوية بالبقاء على قيد احلياة"
امل�سابح املختلطة ،من خالل "حيوانات منوية قوية" دون �إيالج
كذلك رد على مزاعم هيكماواتي ،طبيب �شهري يف جمال ال�صحة

وكانت مفو�ضة اللجنة الإندوني�سية حلماية الطفل ،ومفو�ضة ال�صحة ب�إندوني�سيا ،يدعى بلوغ دوكتور�" :إذا مل تكن تفقه �شيئا يف �أمور
وعالج الإدمان� ،سيتي هيكماواتي ،قد �أعلنت �أنه من املمكن �أن الطب ،عليك �أال تدلو بدلوك ،وتلتزم ال�صمت .بدال من الت�صريحات كما �أ�صدر رئي�س اللجنة الإندوني�سية حلماية الطفل� ،سو�سانتو ،بيانا
يقذف الرجال بحيواناتهم املنوية ال�ستثارتهم يف امل�سابح ،وبالتايل التي ميكن �أن ت�سبب القلق والذعر
لتو�ضيح �أن هيكماواتي يف ت�صريحها ال متثل اللجنة ،و�أ�ضاف" :نعلن
يت�سببون يف احلمل" من خالل "نوع من احليوانات املنوية القوي �أ�ؤكد �أن ال�سباحة مع اجلن�س الآخر ال ت�سبب احلمل .فلي�س كل هنا �أن مواقف و�آراء اللجنة الإندوني�سية حلماية الطفل ال تنعك�س يف
للغاية"
الرجال الذين ي�سبحون يقذفون ،واحليوانات املنوية ال ت�ستطيع ال�سرديات املنت�شرة على مواقع الإنرتنت"
جاءت تلك الت�صريحات �أثناء مقابلة مع موقع الأخبار املحلي ،احلياة يف بيئة املياه التي حتتوي على كلور يف امل�سبح ،ناهيك عن وعلى الرغم من ذلك ،دعا كثري من م�ستخدمي الإنرتنت هيكماواتي
تريبيون جاكرتا ،الأ�سبوع املا�ضي
�إمكانية هذه احليوانات الولوج �إىل داخل الع�ضو الأنثوي"
�إىل اال�ستقالة �أو �إقالتها ب�سبب املزاعم غري العلمية ،التي ت�سببت يف
حيث تابعت هيكماواتي" :هناك نوع قوي من احليوانات املنوية �أ�صدرت هيكماواتي اعتذارا يوم الأحد ،بعدما �أثارت ادعاءاتها الإحراج عقب انت�شارها ب�شكل فريو�سي
ميكنها الت�سبب يف احلمل حتى دون �إيالج ،و�إذا كانت املر�أة يف مرحلة ردود فعل عنيفة من اجلمهور الإندوني�سي واملجتمع الطبي�" :أعتذر حيث علق �أحدهم" :الآن وبعدما انت�شرت الت�صريحات يف جميع
ن�شاطها اجلن�سي ،فقد يحدث مثل هذا احلمل ،حيث ال يعلم �أحد على للجمهور عن الإدالء بت�صريحات غري �صحيحة ،كان الت�صريح �أنحاء العامل ،يتعني على �سيتي التنحي بالفعل" .وقال �آخر�" :إن
وجه اليقني كيف يت�صرف الرجال �أثناء ر�ؤية الن�ساء يف امل�سابح"
�شخ�صيا ،وال عالقة له باللجنة الإندوني�سية حلماية الطفل� .أعلن عدم تنحيتها يعني �أن جميع �أع�ضاء اللجنة الإندوني�سية حلماية
من جانبه �أعلن املدير التنفيذي جلمعية الأطباء الإندوني�سيني� ،سحبي لهذا الت�صريح ،و�أنا�شد اجلميع عدم ن�شره و�إتاحته على الطفل على نف�س القدر من الغباء"
نازار� ،أن ذلك "�أمر م�ستحيل" ،حيث "حتتوي املياه يف حمامات نطاق �أو�سع"
امل�صدر� :إندبندنت

�إذا كنت تعتقد ب�أن ال�سكر
هو �أكرث �شيء م�ضر بال�صحة
ميكن �أن تتناوله ،ف�أنت على
خط�أ .زيت فول ال�صويا �أ�سو�أ
الأطعمة على وجه الأر�ض
�إذا كنت تعتقد ب�أن ال�سكر هو �أكرث �شيء م�ضر بال�صحة ميكن �أن هما دليالن على اقرتاب خطر الإ�صابة مبر�ض ال�سكري ومتالزمة
تتناوله ،ف�أنت على خط�أ ،فتبع ًا للنتائج اجلديدة التي مت ن�شرها يف التمثيل الغذائي
جملة ( ،)PLoS Oneيبدو ب�أن جائزة �أ�سو�أ طعام على الكوكب
تبع ًا لكبرية معدي الدرا�سة الدكتورة (بوناجمات ديول) ،وهي عاملة
يجب �أن تذهب لزيت فول ال�صويا
يف بيولوجيا اخلاليا يف جامعة كاليفورنيا ،ريفر�سايد ،ف�إن هذه
قام العلماء ب�إجراء مقارنات بني �أنواع الأغذية ،حيث �أنهم قاموا
ب�إعطاء الفئران �سل�سلة من النظم الغذائية ،حتتوي كل منها على
 %40من الدهون ،حيث كان النظام الغذائي الأول يحتوي �أ�سا�س ًا
على دهون م�شبعة �آتية من زيت جوز الهند ،يف حني كان النظام
الغذائي الثاين يحتوي على دهون غري م�شبعة ب�شكل �أ�سا�سي ،و�آتية
يف معظمها من زيت فول ال�صويا ،كما قام الباحثون ب�إطعام الفئران
ن�سختني �أخرتني من الوجبات الغذائية عالية الدهون التي حتتوي
�أي�ض ًا على الفركتوز
كان الباحثون يفرت�ضون بداية ب�أن الفئران التي تغذت على الفركتوز
�ستكون هي من �ستخزن املقدار الأكرب من الدهون يف ج�سمها وتطور
�أ�سو�أ مقاومة الأن�سولني ،ولكن هذا لي�س ما حدث ،فبد ًال من ذلك،
اكت�سبت الفئران التي تناولت حمية زيت فول ال�صويا اخلالية من
الفركتوز وزن ًا �أكرث بـ %9من الفئران التي تغذت على الفركتوز ،و�أكرث
بـ %25من الفئران التي ح�صلت الدهون من زيت جوز الهند ،و�إىل
جانب ذلك ،باملقارنة مع نظرائها من الفئران �آكلة الفركتوز ،كان
كبد الفئران التي اتبعت النظام الغذائي الذي يحتوي على زيت فول
ال�صويا ،يحتوي على دهون �أكرث مقاومة للأن�سولني ،وهذان الأمران

قد يقول قائل� ،إن الدرا�سة �أجريت على الفئران ،فما هو املدى
الذي تنطبق به على الإن�سان؟ يف الواقع� ،أكرث مما تعتقد ،فكمية
الدهون وال�سكر التي و�ضعت يف الوجبات الغذائية للقوار�ض ،كان
قد مت ت�صميمها لتحاكي ما ي�أكله الأ�شخا�ص البالغون العاديون من
الب�شر على �أ�سا�س يومي ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن اجلينات التي
توجد يف الكبد لدينا واجلينات التي توجد يف كبد الفئران تعمل على
نحو متماثل �إىل حد ما ،لذلك ف�إذا كان هناك كميات من زيت فول
ال�صويا تتحول يف �أكباد الفئران �إىل دهون ،فمن املرجح �أن تكون
هذه املادة غري جيدة للب�شر �أي�ض ًا

النتائج كانت مفاج�أة حق ًا ،وخا�صة لأن معظم الأ�شخا�ص يعتقدون
ب�أن الأحما�ض الدهنية غري امل�شبعة -مثل تلك املوجودة يف زيت فول
ال�صويا -من املفرت�ض �أن تكون �صحية جد ًا ،ولهذا فهي منت�شرة يف
كل مكان ،حيث �أن ن�صف جميع الزيوت النباتية املنتجة يف العامل
هي زيوت فول ال�صويا ،ونظر ًا النخفا�ض ثمنه ،ف�إن العديد من
ال�شركات ت�ستخدمه يف الكثري من الأغذية املعلبة ،كما �أن هذا النوع
من الزيوت هو املف�ضل يف املطاعم ،وكثري منها ت�شري �إىل ا�ستخدامها لهذا ال�سبب ت�شري (ديول) �إىل �أنه على الرغم من �أنه ال يزال هناك
حاجة لإجراء املزيد من الأبحاث للك�شف عن التفا�صيل التي جتعل
لزيت فول ال�صويا على قوائمها لالعتقاد ب�أنه �صحي جيد ًا
من زيت فول ال�صويا مادة �سيئة ل�صحتنا ،فمن املنطقي �أن نخف�ض
مل ت�ستطع (ديول) وزمال�ؤها بعد حتديد ال�سبب الذي يجعل زيت
من ا�ستخدامه �إىل احلدود الدنيا ،وجتنب الأغذية امل�صنعة التي
فول ال�صويا �سيئ ًا لهذه الدرجة ،ولكنهم يعتقدون ب�أن ذلك قد يكون
ت�شري �إىل ا�ستخدامها لزيت فول ال�صويا قدر الإمكان
له عالقة بالطريقة التي ت�ؤثر فيها هذا الزيت على اجلينات التي
حتدد الكيفية التي يقوم الكبد من خاللها ب�إجراء عملية التمثيل �أخ ً
ريا ت�ؤكد (ديول) �إنه �سيكون من الأف�ضل بالت�أكيد �أن نقوم
الغذائي للدهون ،واجلدير بالذكر �أن الزيوت النباتية املعاجلة بالتخلي عن تناول هذه املادة نهائي ًا ،ولكن للأ�سف ف�إن هذا الأمر
الأخرى التي قد ال تكون �أف�ضل حا ًال من زيت ال�صويا بكثري ،فقد غري ممكن عملي ًا ،حيث �أن زيت فول ال�صويا منت�شر جد ًا يف نظامنا
قام الباحثون بالفعل باختبار زيت الذرة ،ووجدوا ب�أنه كان ي�سبب الغذائي ،ف�إذا ما ر�أيت �أي �شيء كتب عليه زيت نباتي فمن املرجح
�أي�ض ًا تراكم ًا للخاليا الدهنية يف اجل�سم �أكرث من زيت جوز الهند،
�أن يكون هذا الزيت هو زيت فول ال�صويا.
ولكن لي�س بقدر ما يفعله زيت فول ال�صويا� ،أما فيما يخ�ص زيت
الكانوال فاالختبارات ما تزال جارية عليه حالي ًا
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بروتوكالت زيارة متاجر املكياج
لكل مقام مقال ،ولكل مكان تقومني بزيارته طقو�س و�آداب يجب �إدراك �أنك قد حتتاجها ،لو مل يكن كل بائع يف املتجر فنان مكياج
�أخذها يف عني االعتبار ،ومن بينها متاجر املكياج التي حتظى حمرتف ،ف�إنهم مدربون جيدً ا على املنتجات املعرو�ضة للبيع
ب�شعبية كبرية ،لذا فلي�س من امل�ستغرب �أن ي�شهد �أولئك الذين ويريدون م�ساعدتك يف العثور على ما تبحث عنه
يعملون هناك بع�ض ال�سلوكيات اجلديرة بالتبيه منها
ال تلم�سي فر�ش املكياج!

�إليك � 10أ�شياء ال ينبغي عليك فعلها �أبدً ا عند الت�سوق للماكياج
يوفر العديد من متاجر التجميل �أماكن خلرباء التجميل لتجربة
ومنتجات التجميل الأخرى ،فهي تثري �ضجر العاملني بها:
منتجاتهم ،ال تلم�سي فر�شهم بدون ا�ستئذان ،فبعيدا عن اخرتاق
خ�صو�صية الآخرين ،فهي عر�ضة لنقل اجلراثيم ،مبجرد مل�سها لذلك ال تغ�ضب منه ،يتم مراقبة املوظفني يف جميع الأوقات ،وميكن
ال جتربي املكياج على وجهك!
�أن يفقدوا وظائفهم ب�سبب تخفي�ضات غري م�صرح بها
ال يجب جتربة املنتجات والألوان على ب�شرتك مبا�شرة ،خا�صة يجب غ�سلها
ال تخجل من �إعادة املنتجات التي مل تعجبك
بالقرب من العيون والفم والأنف ،فهي عر�ضة بهذه الطريقة لنقل ال ت�ضعي مكياجك الكامل من منتجات التجربة!
الأمرا�ض واجلراثيم
منتجا ومل يعجبك،
ا�ستخدام منتجات التجربة متاح مل�ساعدتك يف حتديد ما �إذا كنت حتقق دائ ًما من �سيا�سة �إرجاع املتجر� ،إذا جربت ً
�إذا كنت ترغب يف جتربة منتج ما قبل �شرائه ،فا�ستخدم م�سحة من ترغب يف �شراء منتج �أم ال ،ولي�س لإكمال مكياجك ،بعيدا عن جتربة فعليك �إعادته ،من النادر جدا �أن يكون املنتج ال ي�سرتد �أو ي�ستبدل
القطن �أو ق�ضيب لال�ستعمال مرة واحدة ،وجتنب و�ضع �أي �شيء على
املكياج على الب�شرة التي ذكرناها م�سبقا ،لكن ا�ستخدام العديد من ال ت�شكو للموظفني من �أ�سعار املنتجات
وجهك وغ�سل ب�شرتك جيدً ا بعد الت�سوق
املنتجات ي�سبب يف حدوث فو�ضى يف املتجر
منتجات العناية ال�شخ�صية ميكن �أن تكون باهظة الثمن� ،سواء كان
ال حاجة لت�شويه املاكياج على �شا�شات العر�ض
ال تفتح �أي منتج غري م�صنف للتجربة
ذلك ب�سبب مكونات املنتج الراقية �أو عبواته ال�صديقة للبيئة ،ف�إن
ملجرد �أن منتجات التجربة  Teasterموجودة لهذا الغر�ض ،ال
يعني �أنك يجب �أن حتفر �شي ًئا ما يف لوحات ظالل العيون �أو تر�سم �إذا كنت ترغب يف اختبار �شيء غري موجود على الرف ،ا�س�أل عنه ،بع�ض العنا�صر تكلف بب�ساطة �أكرث من غريها ،ولي�ست خط�أ موظفي
مع كحل العينني ،فعند ا�ستبدال واحدة من هذه املنتجات للتجربة فتح املنتجات ومل�سها غري �صحي ومهدر ،كما �أنه يف�سد العن�صر ،املتجر �إذا كنت ال حتب �سعر �شيء ما
ب�أخرى فهي ت�سحب من خمزون املتجر ،مما يعني �أنه �سيكون هناك �إذا كنت تريد �إجراء اختبار ما ولكنك مل تتمكن من العثور على توقف عن االفرتا�ض �أن كل موظف يحاول �أن يبيع لك �أغلى منتج
�أقل من ذلك املنتج على الرفوف للعمالء ل�شرائه
اختبار ،ا�س�أل املوظف فقد يكون ب�إمكانه تزويدك بعينة �أو و�ضع ممكن
اختبار جديد على الرف
ال تخجل من طلب امل�ساعدة ..البائع يعرف �أكرث منك
مقدما حتى
�إذا كانت لديك ميزانية �صارمة ،ف�أخرب املوظف بذلك ً
قد يكون الو�صول �إىل متجر م�ستح�ضرات التجميل الذي يفي�ض املوظفون ال ي�ضعون قواعد املتجر
يتمكن من م�ساعدتك يف العثور على �شيء ينا�سبك يف نطاق ال�سعر
باملنتجات موفرا للوقت واجلهد ،لكن �إذا طلبت امل�ساعدة مبجرد لي�س خط�أ �أمني ال�صندوق �أن ق�سيمة خ�صوماتك �أو العرو�ض انتهت ،اخلا�ص بك

اليكم بع�ض الت�أثريات ي�سببها ا�ضطراب �شراهة الطعام على
ال�صحة ..كيف ي�ؤثر ا�ضطراب �شراهة الطعام على �صحتك
حتدثنا مبقال �سابق حول ا�ضطراب �شراهة الطعام ،ثاني ًا :داء ال�سكري من النوع الثاين
وحول اال�شخا�ص املعر�ضني لال�صابة به وت�أثريه و�أ�سبابه الإفراط يف تناول الطعام ميكن �أن ي�ؤدي �إىل مر�ض ال�سكري من
و�إمكانية ال�شفاء منه وعالجه ،ف�إذا احببت ان ت�ستزيد
النوع الثاين ،وهذا يعني فقدان قدرة ج�سمك على ا�ستخدام هرمون
حول هذا املو�ضوع عليك البحث با�سم ا�ضطراب �شراهة
الأن�سولني ب�شكل �صحيح ،مما ي�صعب عملية ال�سيطرة على م�ستويات
الطعام و�ستجد كل املعلومات التي حتتاج �أن تعرفها عن
ال�سكر بالدم ،ومع مرور الوقت ،ي�ؤثر مر�ض ال�سكري على عينيك،
هذا املر�ض ،يف هذا املقال �سوف ن�ستعر�ض عدة ت�أثريات
كليتيك وقلبك ويت�سبب ب�ضعفها او اتالفها
ي�سببها ا�ضطراب �شراهة الطعام على ال�صحة
كيفية التعامل مع مر�ض ال�سكري؟
�أو ًال :زيادة الوزن وال�سمنة
�إن كنت تعرف املزيد عن مر�ض ال�سكري وقد ن�شرنا �سابق ًا عدة
�إذا كنت ت�أكل الكثري من الطعام بفرتة زمنية ق�صرية على �أ�سا�س
دوري ومنتظم ،قد تكون م�صاب با�ضطراب ال�شراهة عند تناول مقاالت ت�ستهدف هذا املر�ض -فمن الأف�ضل �أن تتمكن من ال�سيطرة
الطعام ( ،)BEDوميكن �أن ي�ؤثر هذا اال�ضطراب على �صحتك على حالتك� ،سوف حتتاج �إىل مراقبة م�ستويات ال�سكر يف الدم،
بكثري من الطرق ،ولكن هناك خطرين رئي�سيان له هما :زيادة ال�سري على نظام غذائي �صحي ،وممار�سة الكثري من التمارين
الوزن وال�سمنة ،ثلثي الأ�شخا�ص الذين يعانون من ا�ضراب ال�شراهة الريا�ضية� ،أي�ض ًا قد حتتاج دواء ملر�ض ال�سكري ي�صفه لك الطبيب
املعالج حلالتك
 BEDيعانون من ال�سمنة املفرطة
ما الذي ميكن عمله حيال الوزن الزائد؟
يجب عليك حتديد هدف للتخل�ص من الوزن الزائد ،ميكنك الو�صول
�إىل وزن �صحي ومثايل مع ممار�سة التمارين الريا�ضية ،ال�سيطرة
على كمية الطعام التي تقوم بتناولها ،واختيارك الذكي لالغذية
التي تتناولها ،قد حتتاج �إىل برنامج خا�ص يعالج ا�ضطرابات
الطعام ،وطبيبك ميكن �أن ي�ساعدك للح�صول على برنامج منا�سب
حلالتك

ثالث ًا :االكتئاب والقلق
ا�ضطراب ال�شراهة عند تناول الطعام يتما�شى يف الكثري من االحيان
مع اال�ضطرابات املزاجية ،ويعتقد االطباء �أن هناك عدة �أ�سباب
لهذا اال�ضطراب ،لذلك ف�إنه من ال�صعب اجلزم ب�أن االكتئاب �أو
القلق هما �سبب ذلك ،ولكن النا�س الذين ي�أكلون بنهم غالب ًا ما
ي�شعرون باخلجل والذنب نتيجة م�شكلتهم ،وهم يحاولون �إخفاء
ذلك

كيفية �إدارة ا�ضطرابات املزاج
�أكل الطعام املغذي ،ممار�سة الريا�ضة ،واحل�صول على ق�سط كايف
من النوم ،هذه العادات ال�صحية قد ت�ساعدك على حماربة القلق
�أو االكتئاب� ،أي�ضا عالج ا�ضطراب �شراهة الطعام ميكن �أن ي�شمل
جل�سات مع خبري يف جمال ال�صحة العقلية ،وميكن �أن يو�صي لك
بعالج حمدد و�أدوية م�ضادة لالكتئاب و�أدوية �أخرى ت�ساعد يف عالج
�سلوك الأكل بنهم
رابع ًا :م�شاكل يف اله�ضم
ميكن لال�شخا�ص امل�صابني با�ضراب ال�شراهة �أو ي�أكلون بنهم �أن
ي�صابوا بحرقة طويلة الأمد �أو متالزمة القولون الع�صبي (،)IBS
وغالب ًا ما ترتبط هذه االمرا�ض مع زيادة الوزن وال�سمنة ،لذلك ف�إن
الأطباء لي�سوا مت�أكدين �إذا كان ا�ضطراب ال�شراهة نف�سه �أو الوزن
الزائد وال�سمنة هما امل�س�ؤوالن عن اال�صابة بهذه االمرا�ض
عالج احلمو�ضة املعوية والقولون الع�صبي
�إذا مل تتم معاجلة حرقة املعدة ميكن �أن ت�سبب م�شاكل خطرية،
مبا يف ذلك الأ�ضرار التي تلحق باملريء ،وهو الأنبوب الذي يربط
الفم باملعدة ،عليك مراجعة طبيبك �إذا كنت ت�صاب بحمو�ضة
املعدة مرتني يف الأ�سبوع �أو �أكرث ،ميكن �أن ي�صف لك الطبيب العام
و�صفة طبية �أو يطلب منك ر�ؤية الطبيب املتخ�ص باله�ضم ،بالنهاية
عليك اتباع نظام غذائي �صحي والتقليل من الإجهاد قطع ًا ميكن �أن
ي�ساعدانك ،ولكن هذا ال يغني عن �أهمية تناول الدواء
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منها ال�صداع العنقودي ،ما الذي تعرفونه عنه؟.
�أنواع ال�صداع ال�سبعة وكيف نتغلب عليها
بع�ض النا�س نادرا ما ت�صاب بال�صداع ،والبع�ض الآخر قد ي�صاب
به مرة كل ب�ضعة �أ�سابيع �أو �شهور .بينما هناك �أ�شخا�ص �آخرين قد
ي�صابون بال�صداع مبعدل �أكرب بكثري ،كعدة مرات يف الأ�سبوع� ،أو
حتى عدة مرات يف اليوم الواحد
ما �سنتفق عليه �أن كل �شخ�ص يف مرحلة ما من حياته مر ب�أمل مزعج
وغري حمبب يف ر�أ�سه ،ي�سمى بال�صداع
بح�سب �إحدى الدرا�سات ،ف�إن � 9أ�شخا�ص من كل � 10أ�شخا�ص
بالغني ،جربوا ولو ملرة على الأقل ال�صداع ،ال�شكل الأكرث �شيوعا من
الأمل ،والذي ن�صاب به رمبا يف نهاية يوم عمل �شاق �أو يوم درا�سة
جمهد ،كما ترتاوح �شدته بني املعتدل اىل ال�شديد وغالبا ما يتقاطع
مع ن�شاطاتنا اليومية ويعيقنا عن ا�ستكمال روتيننا اليومي الهادئ
�إليك �أنواع ال�صداع ال�سبعة الأكرث �شيوعا و�أعرا�ضها والعالجات
امل�ستخدمة لتخفيفها:
-1التوتر:
�صداع التوتر هو �أحد �أكرث �أنواع ال�صداع �شيوع ًا على االطالق
ويعرف بت�أثريه �أكرث على الن�ساء من الرجال �إذ ُيعتقد بانعكا�س توتر
الإن�سان الع�ضلي �أو العاطفي على ع�ضالت ر�أ�سه م�سبب ًا الأمل الناجت
عن كونها م�شدودة
واال�صل الع�ضوي حتديدا لذلك ال�صداع ما يزال جمهوال لدى
العلماء ،ولكنه على الأغلب يحدث ب�سبب تقل�ص يف الع�ضالت،
ع�ضالت اجلمجمة ب�شكل �أ�سا�سي ،مت�ضمنا توتر الع�ضلة التي ت�صل
القفا باجلبهة ،املنطقة امل�س�ؤولة عن فروة الر�أ�س اخللفية والأمامية
و�أي�ضا عن رفع احلاجبني
فعندما ي�صاب �شخ�ص بالتوتر �أو االجهاد� ،سواء البدين �أو العاطفي،
فان ذلك يحدث للع�ضالت �أي�ضا ،فتبد�أ هي الأخرى يف الت�شنج ،مما
ي�سبب الأمل
غالبا ما ي�صف الأ�شخا�ص امل�صابون بهذا النوع من ال�صداع ،ب�أنهم
ي�شعرون ب�ضغط على ر�ؤو�سهم �أو �ضيق ،ولكن هذا الأمل يف الأغلب
يكون حمتم ًال ،وي�ستطيع ال�شخ�ص العمل معه والقيام مبا يريد من
وظائف
وبينما مل يثبت �إىل الآن �أن التدليك هو عالج لل�صداع� ،إال �أن يف
هذا النوع من ال�صداع ،ف�إن التدليك ي�ساعدك على اال�سرتخاء،
مما يقلل التوتر ،مما ي�ؤدى �إىل نوبات �صداع �أقل حدة و�أقل ترددا
-2ال�صداع العنقودي:
ال�صداع العنقودي �أي�ض ًا جمهول ال�سبب ،وهو �أقل �أنواع ال�صداع
املجهولة �شيوع ًا ،لكنه الأ�شد �أمل ًا ،وهو ي�أتي على هيئة �أمل �شديد يف
�أحد ن�صفي الر�أ�س مت�صاحب ًا برتكز الأمل حول العني و�سيالن يف
العينني و�سيالن يف الأنف ،من �أحد النظريات التي حتاول تف�سره
�أنه رمبا يكون ب�سبب خلل يف وظيفة بع�ض �أجزاء الدماغ ،واعتُقد
�أن منطقة ما حتت املهاد هي اجلاين الذي يقف خلف هذا الأمر،
وهو امل�سئول عن �ساعة الإن�سان البيولوجية  ،فقد �أظهر امل�سح
املغناطي�سي للمخ خالل نوبات ال�صداع العنقودي ن�شاط ًا غري طبيعي ًا
لهذه املنطقة ،لكنه للأ�سف �صعب املعاجلة جد ًا ،لكن االختيارات
العالجية التقليدية الآن هي ا�ستن�شاق الأك�سجني ،كما يو�صف الآن
يف الو�صفات الطبية �أدوية مثل �سوماتريبتان �أو زومليرتيبتان� ،أو
حقن الليدوكايني �أو �شرب م�شروب حمتوي على الكافايني والذي
ي�ساعد على قب�ض الأوعية الدموية ،كما ت�ستخدم بع�ض الأدوية يف
الوقاية مثل الأدوية امل�ضادة لالكتئاب مثل الليثيوم والفالربويك
�أ�سيد �أو الربيدني�سون امل�شتق من الكورتيزون ،كل العالجات هي

عالج للأعرا�ض لأننا ال نعرف ال�سبب ،وعليك قبل �أن تبد�أ بالتدليك
ملري�ض نوبة ال�صداع العنقودي �أن ت�ست�شري طبيبه �أو ًال
�-3صداع اجليوب الأنفية:
وهو يحدث ب�سبب ان�سداد اجليوب الأنفية ،فال يحدث ت�صريف
لل�سوائل ،ما يحدث احتقان ًا كلما زادت هذه ال�سوائل ،ملاذا حتدث؟
رمبا ب�سبب رد فعل عن احل�سا�سية ل�شيء ما ،والطريقة الوحيدة
لتخفيف �صداع اجليوب الأنفية هي معاجلة ال�سبب ،ف�إن كان ب�سبب
عدوى بكتريية فعلى الطبيب ا�ستخدام امل�ضادات احليوية ،و�إن كانت
ح�سا�سية فعلى الطبيب اكت�شاف مثري هذه احل�سا�سية ،ومبا �أن ذلك
ناجت عن عدم ت�صريف ال�سوائل ف�إن تدليك ًا خفيف ًا على الوجه خا�صة
حول العينني �سوف ي�ساعد على حتريك ال�سوائل وتخفيف الأمل،
وتقليل وقت الرقود ،فالوقوف �سوف ي�ساعد الت�صريف �أكرث  ،امليل
بوجهك للأمام لعدة دقائق �سوف ي�ساعد على الت�صريف بالت�أكيد،
لكنه ي�سبب �أمل ًا حلظي ًا �أ�شد و�سيالن �أنف حمرج للمري�ض رمبا
-4ال�صداع الهرموين:
والن�ساء هن الأكرث ت�أثر ًا بهذا النوع ،وهو ال�صداع املرتبط بقدوم
الدورة ال�شهرية ،وهذا ب�سبب التذبذب الذي يحدث يف الهرمونات
الأنثوية اال�سرتوجني والربوجي�سرتون ،وكل ما ي�ستطيع الطبيب
و�صفه يف هذه احلاالت هي م�سكنات الأمل وم�ضادات االلتهاب
ال�شائعة ،ووجد �أن التدليك ي�ساعد يف هذه احلالة حيث ي�سبب
ت�صريف ال�سائل اللمفاوي وتخفيف حالة احتقان اجل�سد بال�سوائل
التي متر بها املر�أة يف الأ�سبوع الذي ي�سبق الدورة ال�شهرية
�-5صداع ان�سحاب الدواء:
ففي النا�س الذين اعتادوا �شرب امل�سكنات ب�سبب الأمل امل�ستدمي
�سواء كانت مو�صوفة �أو غري مو�صوفة قد يحدث ارتداد �أقوى لل�صداع
عند التوقف عن الدواء ،ويحدث خا�صة يف امل�سكنات املنت�شرة �أو
قاتالت الأمل� ،أو يف مدمنني املخدرات عندما يتوقفون ويحدث
ان�سحاب للمخدرات من �أج�سادهم ،فاال�ستخدام الدائم لها ي�سبب
تغ ً
ريا يف طريقة عمل م�ستقبالت �أمل معينة ،في�ضطر املري�ض لرفع
جرعة امل�سكن لأن م�ستقبالت الأمل تقاومه �أكرث بالتدريج ،والطريقة
الوحيدة الفعالة هو بتقليل املخدرات تدريجي ًا ولي�س قطعها مرة
واحدة ب�شكل مفاجئ ،التدليك لوحده ال ينفع يف هذا النوع من
ال�صداع ،لكن التدليك ال�سويدي التقليدي �أو التدليك امل�ساعد
لت�صريف اللمف ي�ساعد يف التخل�ص من املواد ال�س ّمية يف �أجهزة
اجل�سم �أو تقلل التوتر الناجت عن الأمل الدائم
-6ان�سحاب الكافايني:
بع�ض النا�س معتاد �أن ي�ستفتح يومه بفنجان �أو فنجانني من القهوة،
وحتى عند الغداء ،وعندما يقرر التوقف عن الكافايني �سواء كان
من القهوة �أو الكوال ،يحدث له ما ي�شبه �صداع ان�سحاب الأدوية،
�صداع ناب�ض قوي يف الر�أ�س ،ال ّ
يخف �إال بتناول فنجان قهوة �آخر،
ويف هذه احلالة على ال�شخ�ص �أن يخلط بع�ض ًا من امل�شروب اخلايل
من الكافايني وبع�ض ًا من م�شروب به كافايني ،ويقلل الكافايني ببطء
على عدة �أ�سابيع ،التدليك يف هذه احلالة مثل تدليك ان�سحاب
الأدوية ،يحرك ال�سموم من اجل�سم وي�ساعد على التخل�ص منها
ويقلل توتر الذي يحدث عند توقف �أي عادة
�-7إجهاد العني:
مع وجود �أجهزة الكمبيوتر على كل مكتب الآن ،ومع �إنفاق الكثري
من ال�ساعات يف م�شاهدة التلفاز �أو �شا�شة الكمبيوتر �أو القراءة
يف الظالم فالبد �أن يحدث �صداع ب�سبب �إجهاد العني امل�ستمر ،ما

العمل؟ بالطبع عليك �أال جتل�س دائم ًا �أمام ال�شا�شة مت�سمر ًا ،حترك
يف اخلارج� ،أعط ا�سرتاحة لعينيك ،قم بتغطيتها بغطاء �أ�سود،
وا�ستخدم �شا�شات مق ّللة لوهج للكمبيوتر� ،أو نظارات م�ضادة للوهج،
�إذا ا�ستمر الأمل اذهب �إىل طبيب العيون ،فرمبا حتتاج �إىل نظارة �إن
مل تكن ت�ستخدمها� ،أو حتتاج لتغيري نظاراتك ،التدليك لي�س مفيد ًا
هنا ،لكن يف تلك الأوقات التي تريح فيها عينيك ،ب�إمكانك �أن تطلب
التدليك ،ال مانع
العالج بالتدليك م�ساعد لعالجات الأطباء ،وي�ساعد على تخفيف
الأمل
ال�صداع يرتاوح من الب�سيط الذي يبعث على ال�ضيق �إىل ال�شديد �أو
املهدد للحياة ،حدوث �صداع مرة �أو مرتني لي�س م�شكلة ،ما ي�ستلزم
التوجه �إىل الطبيب هو ال�صداع املزمن �أو ال�صداع الغري حمتمل
امل�صدر  :جملة نقطة العلمية

مادورو يدق ناقو�س اخلطر
ويتحدث عن اختبارات
تظهر �أن كورونا اخرتع
ك�سالح �ضد ال�صني

�أعرب الرئي�س الفنزويلي نيكوال�س مادورو عن اعتقاده ،ب�أن
فريو�س كورونا اجلديد قد يكون اخترُ ع ك�سالح بيولوجي �ضد
ال�صني
ونقلت وزارة اخلارجية الفنزويلية عن مادورو قوله �أم�س
اجلمعة" :مت �إجراء حتليالت يف العامل تظهر �أن فريو�س
كورونا ميكن �أن يكون �ساللة مت اخرتاعها لأغرا�ض احلرب
البيولوجية �ضد ال�صني"
و�أ�ضاف" :هناك الكثري مما ي�شري �إىل حقيقة ذلك الأمر،
ويجب �أن ن�صرح بذلك ،وندق ناقو�س اخلطر من �أجل منع
ا�ستخدام فريو�س كورونا ك�سالح �ضد ال�صني و�شعوب العامل"
وح�سب الزعيم الفنزويلي ،ف�إن احل�ضارة الإن�سانية مل ي�سبق
�أن واجهت مثل هذا املر�ض
ومت ت�سجيل فريو�س كورونا اجلديد يف نهاية دي�سمرب املا�ضي
يف مدينة ووهان ال�صينية وهي �أكرث مدن و�سط ال�صني كثافة
�سكانية ،حيث يبلغ عدد �سكانها  12مليون ن�سمة
و�أ�سفر املر�ض عن وفاة نحو � 2800شخ�ص حتى الآن،
فيما بلغت ح�صيلة امل�صابني نحو � 80ألف �شخ�ص ،وانت�شر
الفريو�س �إىل �أكرث من  50دولة يف العامل
امل�صدر" :تا�س"
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مقاالت

قلوب ملأى بالأمل والأمل /تتمة
يف �أحد االجتماعات ال�شهرية بني الإدارة والن�ساء يف ال�سكن ملتابعة
حالة كل منهن والتطورات التي طر�أت عليهن .ح�ضرت جوليا وهي
نزيلة �سابقة منذ �سنني ومتطوعة مل�ساعدة الن�ساء اخلارجات من
حمنة زوجية تقوم ب�سرد ق�صتها الذاتية ودرو�س احلياة التي تعلمتها
واحلديث عن الدعم الذي زودتها به مراكز الرعاية واخلدمات
االجتماعية الن�سائية .وفيما يلي ت�سرد ق�صتها:
"ع�شت �سبع ًا وثالثني �سنة من عمري يف دم�شق .كنت �أرتاد
الكني�سة كل �أ�سبوع للقاء الأ�صدقاء والتعارف وال�صالة .وهناك
تعرفت على زوجي ال�سابق وكان مو�سيقي ًا ومتطوع ًا يف الكني�سة.
بعد ق�صة حب جميلة و م�شاكل مع �أهله الذين مل يتقبلوا زواج ابن
املدينة من ابنة الريف ،تزوجنا و كنت وقتها يف الرابعة و الع�شرين
من العمر ،بعد �أن تخرجت من اجلامعة من ق�سم الأدب الإنكليزي.
مرت ال�سنوات الثماين الأوىل بوئام ن�سبي �أجنبت خاللها طفلتني
ملأتا علينا البيت باحلياة وال�ضجيج .وكانت م�شاكلنا كتلك التي
حت�صل يف كل �أ�سرة ،خا�صة و�أننا كنا نعي�ش مع حماتي التي ال
يعجبها العجب .لكن امل�شاكل احلقيقية ظهرت بعيد والدة ال�صغرية
بعامني ،عندما انتبهت وزوجي �أن احلمل والوالدة والر�ضاعة
ا�ستهلكوا ج�سدي ال�شاب ب�شدة .الريا�ضة مل تخدمني فعلي ًا لرتميم
بطني املتديل وال جلدي املت�شقق وال رفع ثديي املرتهلني .اجلراحة
التجميلية مل تكن متي�سرة كما يف �أيامنا هذه .كان زوجي فظ ًا جد ًا
لأنه داوم على �إحراجي با�ستمرار بتعليقاته ال�سخيفة وال�ساخرة على
مظهري و�أنوثتي امل�شوهة ،و�صار ال�سرير مكان ًا لإظهار االمتعا�ض
بدل احلميمية .يف يوم من الأيام ،كنا على و�شك املعا�شرة عندما
فاج�أين بعبارة " �أثدا�ؤك متدلية مثل �أثداء الكلبة ،وجلدك رخو مثل
جلد العجوز" .نزلت عبارته مثل �سوط على ظهري ف�صرخت ب�شدة
" �أبد ًا – لن �أعا�شرك �أبد ًا " ونه�ضت من ال�سرير وخرجت باكية �إىل
ال�صالون .يف اليوم التايل تفاج�أت حماتي لر�ؤيتي نائمة على الكنبة.
وملا علمت بالأمر حاولت جلم املو�ضوع بخفة دم " ال يق�صد ابني ما
يقوله� -إنه ميزح! هذا ملح وفلفل احلياة الزوجية الذي يعطيها
النكهة " لكنها مل تتدخل لأي م�صاحلة .ثم �صرت �أنام مع بناتي.
ويح�صل �أن يريد زوجي �أن يعا�شرين مع �أنه يجدين مثل الكلبة
لكنني كنت �أتذرع غالب ًا بالبنات حتى يرتكني و�ش�أين ،ف�إذا ما خال
البيت �إال من كلينا� ،صار زوجي يغت�صبني اغت�صاب ًا ،ي�ضربني حتى
�أتعب وي�شد �شعري حتى �أر�ضخ .كنت �أخ�شى الف�ضيحة بني اجلريان
" �أوالد العيل الأكابر" ولذلك كنت �أر�ضخ يف النهاية .معظم �أهلي
يف املهجر ،وبع�ضهم يف القرية التي ال �أفكر �إطالق ًا بالعودة �إليها.
كني�ستنا حترم الطالق ،وو�ضعي املايل مل يكن ليخدمني لأ�ستقل
بنف�سي وبناتي ،ولذلك كان ال�صمت خياري الوحيد .عرب الزمن
تطور حال زوجي ال�سابق يف عامل الفن ف�أ�صبح يرافق �أ�شهر الفنانني
يف �سفرات يقيم فيها الأم�سيات املو�سيقية والغنائية والراق�صة .و�أنا
عملت يف املركز الثقايف الربيطاين كمدر�سة للغة الإنكليزية� .صار ذهلت الن�سوة من ق�صة جوليا ،وكيف كانت ت�سردها بكل �شفافية

لزوجي خليلة �أو خليالت مل �أكن مهتمة ملعرفة عن �أي منهن ،ف�أنا
مل �أعد �أحبه مطلق ًا وممنونة �أنه ابتعد عني� .صار يعتني بنظافته
وعطوره وظاهري ًا يبدو عليه ال�سرور .مل نلحظ كيف هجر احلب
بيتنا بالتدريج ،لكنه عندما غادرنا كان مكانه خاوي ًا .انتابتنا حاالت
من النق�ص� ،صرنا نفت�ش البيت بحث ًا عن �أمر مفقود ،فنجده كام ًال
بعتاده لكنه �أجوف مثل ثمرة بال�ستيكية م�صنعة ب�إتقان ،جميلة
ال�شكل من اخلارج لكنها بدون لب ،بدون طعم �أو فائدة �أو رائحة� .أنا
�أي�ض ًا �شعرت بفراغ عاطفي ونف�سي هائل يف حياتي يتمثل بالرجل.
التقييم لذاتي الذي كنت �أن�شده وجدته عند زميلي يف املركز وهو
مدر�س و�إنكليزي ا�سمه جورج .كان يتعامل معي بلباقة واحرتام
�شديدين مل �أختربهما يف حياتي ،ال عجب �أين تقربت منه و�أنه
�أ�صبح �أعز الزمالء .مع مرور الزمن �صار جورج جز�أً من حياتي.
ح�صل يف �إحدى ال�سنوات �أن كان زوجي يف رحلة عمل ،وتركت
البنات عند جدتهن لأ�شارك باالحتفال بعيد امليالد يف املركز .كان
اجلميع مت�أنق ًا لأجل االحتفال ،وكان جورج و�سيم ًا للغاية .فاج�أين
بتعليق على مظهري " �أنت دائم ًا جميلة ،لكنك اليوم �ساحرة ".
جملة واحدة �أعادتني �إىل �أيام ال�صبا واجلمال وردت الروح يف قلبي
املهجور! كانت احلفلة حلوة جد ًا ورق�صنا كث ً
ريا و�أكرثنا من ال�شرب،
ثم يف بلكونة املركز اختلينا ببع�ضنا لنتبادل القبالت والأحا�سي�س..
وتطور الأمر فيما بعد �إىل معا�شرات يف �شقته و�أوقات حميمية بيننا.
يف كل الفرتات التي ق�ضيناها �سوي ًا ،كان جورج يعرب يل عن �إعجابه
بي قلب ًا وقالب ًا .لكنني عندما �أحاول �أن �أ�ست�شف �أي �أمل لنا يف حياة
م�شرتكة ،كان ي�شرح يل �أنه لي�س رجل �أ�سرة باعتبار �أن �أباه هجر
عائلته وهو طفل وتعددت مناذج الرجال يف حياته بتعدد �أ�صحاب
�أمه ،و�أنه ال يريد �أطفا ًال لأنهم يغريون م�سار حياة �أهلهم باجتاه
ال يريدونه .وهو يحب ال�سفر والرتحال وكرثة املغامرات وتعدد
الأ�شخا�ص يف حياته .هذه احلياة كما يراها ولي�ست الأ�سرة ب�أي بعد
من الأبعاد .خالل فرتة من الزمن ،الحظ من حويل تغري ت�صرفاتي
وق�سمات وجهي ،ف�أنا امر�أة عا�شقة واحلب باد للعيان مهما حاولنا
�إخفاءه .بعد �أن تتبعني زوجي مرة ،ك�شف املو�ضوع وثارت ثائرته.
انتظرين يف البيت مع حزام ثخني ل�سعني به مبجرد دخويل �إىل
علي �ضرب ًا حتى �أدماين وهو ينعتني بالعاهرة!
البيت ،ثم انهال ّ
حب�ست حماتي البنتني يف الغرفة وجال�ستهما ت�ستمع �إىل �صراخي
وهي تروي ظم�أً كرهها ال�شديد يل .مل ترغب يف م�شاهدتي حتى و�أنا
على �سرير �سيارة الإ�سعاف فهي كانت تعتربين املذنبة يف ما �آل �إليه
حال الأ�سرة ،و تعلق غالب ًا ب�أنها مل ترد هذه الزيجة يوم ًا و كم كان
عندها بعد نظر� .أما جورج ،فقد حزم �أمتعته وطار مع �أول طيارة
عائدة �إىل لندن بعدما علم ب�أنني يف امل�ست�شفى و�أن القانون عندنا
يحمي الزوج الغا�ضب ويعفو عن جرائم ال�شرف .ترك يل ر�سالة
وداع مع "زهرة بي�ضاء".

بقلم :هدى البني
وك�أنها ق�صة فيلم �أجنبي .علقت �إحداهن:
"�أوه كم �أخط�أت بحق نف�سك يف هذه العالقة مع رجل مل يكرتث
مل�صابك وهرب تارك ًا �إياك للم�صري الأ�سود! لو كنت مكانك لفكرت
يف بناتي وع�شت را�ضخة من �أجلهن .ماذا ح�صل للبنتني عندما
عرفتا مبا ح�صل� ،أوه �أكيد �صار عندهما �صدمة نف�سية ،و�أنت� ،أمل
تندمي؟ "
عندئذ تدخلت �إحدى الأخ�صائيات االجتماعيات و�أردفت ب�سرعة
على كالم هذه ال�سيدة:
" لي�س من احلكمة �أن نوزع الن�صائح الفردية على بع�ضنا و�أن
نقارن �أنف�سنا بالآخرين ،لأن كل واحدة فينا فريدة عن غريها
وعا�شت يف بيئة خمتلفة وتلقت تعليم ًا خمتلف ًا وتعي�ش جتربة فريدة
وتتفاعل معها ب�شكل متباين عن ذويها".
تفكرت جميع الن�سوة يف كالم الأخ�صائية ،ووجدت نف�سي �أتفاعل مع
احلديث فطلبت الإذن بتعليق:
�أوافقك متام ًا يف هذا الر�أي� .أنا �شخ�صي ًا �أ�ؤمن ب�أنني �إن�سانة ذات
كيان ،ل�ست ابنة فح�سب وال جمرد زوجة �أو �أخت وال �أقبل �أن �أع ّرف
ك�أم – مع اعتزازي بكل الغوايل من حويل� .أنا هي ذاتي ،ما �أعتقد
وما �أريد وما �أفعل� .أنا �إن�سانة عزيزة وحرة.
عادت الن�سوة �إىل جولي ًا طلب ًا يف تتمة الق�صة .ف�أكملتها ب�أنها بعد �أن
بلعت خنجر اخليبة العري�ض ،بد�أت تبحث عن خال�ص ،ودلتها �إحدى
الن�ساء �إىل ال�سفارة الكندية حيث قدمت طلب اللجوء الإن�ساين لها
ولبناتها ثم غادرت البالد دون رجعة .وهي الآن بعد م�ضي ال�سنني
تدر�س اللغة الإنكليزية يف معاهد اللغة اخلا�صة ،وتعي�ش مع �إحدى
بناتها بعد �أن تزوجت الأخرى .و�صارت جولي ًا متار�س فل�سفة جورج
يف هذه احلياة ،مع �أنها مل ترغب قط يف مرا�سلته ومعرفة �أخباره
منذ اعتربته قد تخلى عنها.
يتبع يف العدد القادم
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احلا�سة ال�ساد�سة
(القلوب عند بع�ضها) و(من القلب للقلب ر�سول) كلها عبارات
دارجة ن�سمعها يف حياتنا اليومية ومواقف �شتى ال يخلو يومنا منها
فقد ت�صادف �شخ�صا ميتلك كل ال�صفات التي ت�أ�سر �أي �شخ�ص �إليه
وتدعو ل�صداقته من الو�سامة واللباقة واال�سلوب املنمق يف احلديث
ومع ذلك جتد هاتفا من �أعماقك يدعوك للتوج�س منه واتقاء �شره
ومع الأيام جتد �أن حد�سك قد �صدقك و�أن هذا ال�شخ�ص كان �شرا
م�ستطريا على غري هيئته اجلذابة وكثريا ما يخطر ببالنا �أ�شخا�ص
مل نقابلهم منذ �أمد طويل وفج�أة جند ر�سالة منهم فيتحقق
حد�سنا .هذه العبارات واملواقف تنقلنا �إىل �أ�سحار عوامل خفية ال
ندركها بحوا�سنا االعتيادية .بالطبع �إنه لأمر مده�ش حقا �أن نكت�شف
بداخلنا قوى خارقة تطل علينا من مكمنها يف حلظات اخلطر هذه
القوى تن�شط وتتوارى تبعا لالنفعاالت والتفاعالت مع املجريات من
حولنا ...ف�إدراك ما اليدركه الآخرون والإح�سا�س بالأمر قبل وقوعه
جميعها �سجايا احلا�سة ال�ساد�سة التي نحن ب�صددها ...جميعنا
منتلك حوا�سا خم�سة هم  :حا�سة ال�شم وحا�سة اللم�س وحا�سة
التذوق وحا�سة ال�سمع وحا�سة الب�صر والإدراك خارج �إطار هذه
احلوا�س اخلم�س املعروفة يقودنا �إىل علم البارا�سيكولوجي �أو علم
ما وراء النف�س..
وتتميز احلا�سة ال�ساد�سة عن باقي احلوا�س اخلم�س بكونها ال �إرادية
�أي �أنها لي�ست ثابتة فهي حت�ضر حلظات وتغيب �أياما وهي ترتبط
بتوافر حميط نف�سي قوامه �صفاء الذهن وهدوء الأع�صاب واملزاج
املعتدل وكلما كانت احلالة النف�سية للفرد جيدة تن�شط لديه احلا�سة
ال�ساد�سة والعك�س �صحيح ..واحلا�سة ال�ساد�سة ال تعتمد على الذكاء
فهي منحة ربانية وال تدخل يف �إطار التفكري التحليلي املنطقي الذي
يحكمه الذكاء فاحلا�سة ال�ساد�سة �شعور قد ال ي�صاحبه برهان �أو
دليل يثبت �صحته �أو خط�أه بل قد يكون هذا ال�شعور �أحيانا مناق�ضا
لكل منطق...وتكون احلا�سة ال�ساد�سة لدى الن�ساء �أقوى و�أم�ضى
مقارنة بالرجال.
احلا�سة ال�ساد�سة عرب التاريخ:
رمز امل�صريون القدماء �إىل الب�صرية والعني الثالثة واملرادفة
للحا�سة ال�ساد�سة بثمرة ال�صنوبر �أو عني حور�س وثمرة ال�صنوبر
بزعم بع�ض النظريات هي الثمرة املحرمة التي ت�سببت يف هبوط
�آدم وحواء من اجلنة ولكنها �أي�ضا فتحت �أعينهما قال تعاىل ( َف�أَكَلاَ
ِم ْن َها َف َبدَ ْت َل ُه َما َ�س ْو�آ ُت ُه َما َو َط ِف َقا َيخْ ِ�ص َف ِان َع َليْ هِ َما ِمنْ َو َر ِق جْ َ
ال َّن ِة)
ظلت احلا�سة ال�ساد�سة حتتل �صدارة النقا�ش عرب التاريخ بني م�ؤيد
لها ومعار�ض يراها من الأوهام واخلرافات..
لكن احلكم عليها ب�شكل جازم مل يكن بالأمر الي�سري ف�شواهد عدة

من التاريخ والأديان ت�شري �إليها وتنت�صر ل�صحة وجودها .وقد
اتخذت ت�سميات �شتى عرب الع�صور ففي الع�صر اجلاهلي �سميت
بالكهانة والقيافة والعرافة و�شاعت بني قبائل العرب
ولقد جاءت هذه احلا�سة يف الرتاث الإ�سالمي مرادفة للتخاطر
والفرا�سة ومكت�سية ثوبا �صوفيا �أحيانا فعن �أبي �سعيد اخلدري -
ر�ضي اهلل عنه  -قال :قال ر�سول اهلل � -ص َّلى اهلل عليه و�س َّلم :-
ؤمن؛ ف�إ َّنه يرى بنور اهلل))ُ ،ث َّم َق َر�أَ�ِ ﴿ :إنَّ فيِ َذ ِل َك
((اتقوا فرا�س َة امل� ِ
َ آلَ َي ٍات ِل ْل ُم َت َو ِّ�سمِ َني ﴾ [احلجر.]75 :
كما روى الإمام البخاري يف �صحيحه َعنْ َعا ِئ َ�ش َة َر ِ�ض َي اللهَّ ُ َع ْن َها
َقا َل ْت َ�سمِ ْعتُ ال َّن ِب َّي َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َليْ ِه َو َ�س َّل َم َي ُق ُ
ول  " :الأَ ْر َو ُاح ُج ُنو ٌد
مجُ َ َّندَ ٌة َف َما َت َعا َر َف ِم ْن َها ا ْئ َت َل َف َو َما َت َنا َك َر ِم ْن َها اخْ َت َل َف“.ومن �أ�شهر
ما جاء يف الأثر ب�ش�أن هذه احلا�سة �أن عمر كان يخطب على ِم ْنرب
النبي حممد يوم اجلمعة ،فعر�ض له يف خطبت ِه �أن قال( :يا �ساري ُة،
َ
َ
اجلبل ،من ا�سرتعى الذئب ظلم)و كان �سارية بن زنيم
اجلبل
الد�ؤيل الكناين �أحد قادة جيو�ش امل�سلمني يف فتوحات بالد بالد
فار�س �سنة  645م23/هـ  .فالتفت النا�س بع�ضهم �إىل بع�ض ،فقال
علي بن �أبي طالب :ليخرجن مما قال ،فلما فرغ من �صالته قال
علي :ما �شيء َ�س َنح لك يف ُخ ْطبتك؟ قال :وما هو؟ قال :قولك:
ل ُه ّ
َ
َ
اجلبل ،من ا�سرتعى الذئب ظلم) ،قال :وهل
اجلبل،
(يا �ساري ُة،
كان ذلك مني؟ قال :نعم .قال :وقع يف َخ َلدي �أن امل�شركني هَ زَ موا
�إخواننا فركبوا �أكتافهم ،و�أنهم ميرون بجبل ،ف�إن عدلوا �إليه قاتلوا
من وجدوا ،وقد ظفروا ،و�إن جاوزوا هلكوا ،فخرج مني ما تزعم
�أنك �سمعته .قال :فجاء الب�شري بال َفتْح بعد �شهر ،فذكر �أنه �سمع يف
ذلك اليوم ،يف تلك ال�ساعة ،حني جاوزوا اجلبل� ،صوتًا ي�شبه �صوت
َ
َ
اجلبل ،قال :فعدلنا �إليه ،ففتح اهلل علينا.
اجلبل
عمر :يا �ساري ُة،
احلا�سة ال�ساد�سة والعلم :
و�ضع ال�سري ريت�شارد بريتون م�صطلح احلا�سة ال�ساد�سة عام 1870
وو�ضع حتته ثالثة من الظواهر البارا�سيكولوجية وهي:
التخاطر :ويعني القدرة على االت�صال بني العقول حلظيا دون
ا�ستخدام احلوا�س التقليدية
اجلالء الب�صري :وهو القدرة على تخطي حاجز امل�سافات
واحلدود ور�ؤية الأحداث التي تقع مبناطق بعيدة.
اال�ستب�صار :وهو القدرة على التنب�ؤ بامل�ستقبل ب�شكل جلي
تناول العامل الأملاين رودلف ت�ست�شرن ظاهرة الإدراك احل�سي اخلارق
بدرا�سات جادة كما �أكد العامل الفرن�سي مايرز على ت�سمية احلا�سة
ال�ساد�سة وحددها على �أنها معرفة حت�صل بطريقة خارقة وخمالفة
للم�ألوف والقوانني الطبيعية ومتجاوزة احلوا�س اخلم�س املعروفة

تالها درا�سة للباحث جي .بي .راين �إىل جامعة ديوك عام .1934
كان االعتقاد ال�سائد لوقت طويل هو الربط بني الغدة ال�صنوبرية
واحلا�سة ال�ساد�سة وقد بد�أ االهتمام بالغدة ال�صنوبرية القابعة
يف جتويف املخ مع اعتقاد العامل الفرن�سي رينيه د�سكارت�س من
�أنها مقر الروح الب�شرية وو�صفها الفال�سفة الهنود بعني الروح �أما
ديكارت الفيل�سوف الفرن�سي فاعتربها اجلهاز املن�سق بني الروح
واجل�سد و�ساد االعتقاد لدى ال�صوفية �أنها مو�ضع الب�صرية لدى
الإن�سان فهي تكرب عند القرب من اهلل وتطمر عند البعد عنه ويف
كتاب احلا�سة ال�ساد�سة جلوزيف �سينيل حتدث عنها باعتبارها
احلا�سة ال�ساد�سة للحيوانات الفقارية وامل�س�ؤولة عن توا�صلها عرب
امل�سافات البعيدة و�أنها الع�ضو امل�س�ؤول عن التوا�صل الغريزي
واال�ستثنائي لدى الإن�سان وهي يف احليوانات �أكرب من الإن�سان
ويف الرجل البدائي �أكرب من املتح�ضر ويف الأطفال �أكرب منها لدى
البالغني...
ووفقا للدرا�سات احلديثة فاحلا�سة ال�ساد�سة قد تكون نابعة من
جيناتنا وذلك بح�سب ما مت ن�شره يف جم ّلة (نيو �إينجالند جورنال
�أو ميدي�سني) من �أن احلا�سة ال�ساد�سة حا�سة قائمة بح ّد ذاتها
الرتباطها بجني بيزو )PIEZO2 ( 2-وهو اجلني الذي ي�ؤثر يف
وعي اجل�سم وامل�س�ؤول عن ات�صال وا�ستقبال احل�س العميق يف الب�شر.
وقد ت�سبب الطفرة اجلينية يف هذا اجلني يف حدوث م�شكالت يف
الإتزان وفقدان اال�ستجابة للم�س...
د .حممد فتحي عبد العال
كاتب وباحث م�صري

كيف �أعالج �أطفايل من �إدمان الألعاب الإلكرتونية
كثري من الأمهات يف ال�سنوات الأخرية بد�أن ي�شتكني من تعلق بخطوة جد ًا ب�سيطة و�سهلة للغاية ،و�ستجلب لك احلل الأكيد ،فقد
�أطفالهن بالآيباد والهاتف اخلليوي والبالي �ستي�شن وغريها من الأمر يحتاج جلدية منك
الألعاب الإلكرتونية وهو�سهم وتعلقهم الزائد بها ،الأمر الذي �أدى وهو منع هذه الو�سائل من متناول الأطفال .مل ا�ش ِرت لأطفايل بالي
�إىل فقدان الأطفال براءة الطفولة ،وفرط يف الن�شاط واحلركة� ،ستي�شن ،و�إن كان لديك فتخل�صي منه بكل ب�ساطة ،الآيباد م�سموح
وعدم الرتكيز والع�صبية ،العنف وحب العزلة .
به فقط ل�ساعات معينة يوم العطلة ،طفلك �سيغ�ضب ويثور ويتمرد
ملاذا ن�شتكي ونحن من جلبناها وجعلنا �أطفالنا مدمنني لها ب�سب
تهواننا ،ولكي ننعم بهدوء و�شرب القهوة بهدوء على ح�ساب �صحة
�أطفالنا اجل�سدية والعقلية ،و�أ�صبحت الأمهات وحتى الآباء يكافئ
الطفل ب�أحدث الإ�صدارات ،وبد�أ الأطفال يتفاخرون بها �أمام
بع�ضهم البع�ض ،حتى فقدنا ال�سيطرة على التحكم بهم يف هذا
الأمر وكثري من الأمور .
من واقع جتربتي ك�أم ،حر�صت منذ البداية من خالل النماذج
املحيطة بي التي ر�أيتها ان ال �أوقع نف�سي و�أطفايل بهذه احلفرة
قدر امل�ستطاع ،فقررت اتخاذ موقف حازم و�صارم جتاه هذا الأمر

بقيت على موقفك �سيتعود ويدرك �أن هذا قرار ال
بالبداية لكن لو ِ
رجعة فيه .باملقابل عليك �أي�ض ًا حتمل م�شاغبات �أطفالك ،وبعرثت
�ألعابهم ،و�أ�صواتهم العالية ،ا�شغلو وقتهم بالن�شاطات الريا�ضية
والفنية التي يحبون .دعوهم ميار�سون طفولتهم ب�شكل طبيعي وال
تعطوهم هذه الأ�سلحة التي �ستدمر طفولتهم وعقولهم دون �أن
بقلم فاطمة خوجة
ت�شعرو� ،ستالحظون من �أول �شهر ب�أن طفلك قد اعتاد على الأمر
ولن يعود يطلبهم ب�إ�صرار منك كال�سابق ،و�أن �سلوكه �أ�صبح �أف�ضل
و�أهد�أ ،ويركز �أكرث على الألعاب التي تتطلب �إبداع فكري� ،سيف�ضل طبيعي ًا ،الأمر ال يتطلب منك �سوا احلزم واملوقف ال�صارم والثبات.
اخلروج لنزهة واللعب مع �إخوانه �أو �أ�صدقائه لأنه بد�أ ي�صبح طفلاً فلنبد�أ ب�أنف�سنا �أو ًال ولي�س �أطفالنا .....
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م ّرن عقلك على الالءات الـ  13للأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا

جميعنا يعرف �إن التمرين املنتظم والتدريب بالأثقال ي�ؤدي �إىل مثل :ممار�سة االمتنان ،ولكنك حتتاج � ً
أي�ضا �إىل التخلي عن العادات
بناء القوة البدنية والع�ضلية ..ولكن كيف نقوي �أنف�سنا من الناحية ال�سيئة ،مثل :اال�ست�سالم بعد ف�شلك الأول
العقلية من �أجل مواجهة الأوقات ال�صعبة بحق؟ وهل ميكننا نقوية و�أو�ضحت� ،إن القوة الذهنية مثل القوة البدنية ،تتطلب القوة
ع�ضالتنا العقلية ّ؟! كتاب � 13أمرا ال يفعلها الأ�شخا�ص الأقوياء الذهنية عادات �صحية وممار�سة التمارين والعمل ال�شاق ،وتلك
ذهنيا يخربنا بذلك
القوة الذهنية ال تعني الت�صرف القوي ،و�أمنا تعني ال�شعور بالقوة
يف كتابها �أو كتاب � 13أمرا ال يفعلها الأ�شخا�ص الأقوياء ذهنيا كتبت للتغلب على حتديات احلياة
� Amy Morinإميي موران �أن القوة الذهنية ال تنعك�س يف حيث تقدم امل�ؤلفة ا�سرتاتيجيات عملية مل�ساعدة القراء على
كثري من الأحيان يف ما تفعله .بل عادة تربز فيما ال تفعله .كما �أن جتنب العادات و امل�شرتكة التي ميكن �أن تعيقهم عن النجاح.
تطوير القوة الذهنية هو نهج ثالثي اجلوانب يتعلق بالتحكم يف �إنها �إ�سرتاتيجيات ثورية جديدة تفيد اجلميع ،من ربات البيوت
�أفكارك و�سلوكياتك وعواطفك
�إىل اجلنود واملعلمني ،ورجال ورواد الأعمال ،واملديرين والقادة
ب�صفتها �أخ�صائية اجتماعية �سريرية مرخ�صة ،ومدر�سة نف�سية التنفيذيني
جامعية ،ومعالج نف�سي ،فقد ر�أت �إميي موران �أن عددًا ال يح�صى و�سوف �أقوم يف هذا املقال بت�سليط ال�ضوء على الالءات الـ ،13
من الأ�شخا�ص يختارون النجاح ،وذلك على الرغم من مواجهتهم املذكورة يف كتاب � 13أمرا ال يفعلها الأ�شخا�ص الأقوياء ذهنيا بح�سب
حتديات هائلة يف �سبيل حتقيق ذلك
ر�أي �إميي موران ،حيث تقدم فيها اً
حلول ب�سيطة وفعالة لزيادة القوة
فنجد م�ؤلفة الكتاب �إميي موران تقول-:
العقلية ،و�إيجاد ال�سعادة والنجاح يف احلياة ،وهم كالتايل:
كطبيب نف�سي ،لقد �شاهدت عددًا ال يح�صى من الأ�شخا�ص  -1ال ي�ضيعون الوقت يف ال�شعور بالأ�سف والأ�سى على
الذين يفوقون ال�صعاب ،وذلك على الرغم من امل�آ�سي وامل�صاعب �أنف�سهم
والتحديات التي يواجهونها ،فقد ا�ستمروا.
�أول نقطة يف كتاب � 13أمرا ال يفعلها الأ�شخا�ص الأقوياء ذهنيا ،
ً
لقد �ألهمتها تلك املرونة لكتابة حتت عنوان � 13شيئا ال يفعلها يف البداية ،تقول امل�ؤلفة �إن اح�سا�س ال�شعور بالأ�سف على نف�سك
الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا� ،أو �أ�صحاب العقول الر�شيدة من ذوي هو فعل تدمريي ذاتي لنف�سك ،فاالنغما�س يف ال�شفقة على النف�س
ً
القوى الذهنية ،تقدم فيه حلوال ب�سيطة وفعالة لزيادة القوة الذهنية ،يعوقك يف عي�ش احلياة ب�شكل كامل ،ويهدر الوقت ،ويخلق العواطف
و�إيجاد ال�سعادة والنجاح يف احلياة
وامل�شاعر ال�سلبية ،وي�ؤذي عالقاتك ال�شخ�صية
حيث ركز من�شور موران على مفهوم القوة الذهنية ،وكيف يتجنب
�صحيح �إن ال�شعور باحلزن �أو االح�سا�س باخل�سارة �أمر بالغ الأهمية
الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا ال�سلوكيات ال�سلبية ،فهم ال ي�شعرون
لعملية ال�شفاء .لكن ال�شفقة على الذات تعمل على حول ت�ضخيم
بالأ�سف لأنف�سهم ،وال ي�ستاءون من جناح الآخرين ،وال ي�سكنون
حمنتك وم�شاكلك� .إنه ي�سبب لك الإ�سهاب والإ�ستغراق يف م�شاكلك
يف املا�ضي .اً
بدل من ذلك ،يركزون على الإيجابية مل�ساعدتهم على
والبقاء عال ًقا يف ب�ؤ�سك
التغلب على التحديات ،و�أن ي�صبحوا بحال �أف�ضل
فال يجل�س الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا وهم ي�شعرون بالأ�سف لظروفهم،
و�سرعان ما انت�شر املن�شور ب�شكل فريو�سي على الإنرتنت� ،أ�صبح
�أو كيف يعاملهم الآخرون .بد ًال من ذلك ،يتحملون م�س�ؤولية دورهم
ظاهرة دولية ،ليتم بعد ذلك التقاطها من قبل موقع جملة
يف احلياة ،ويفهمون �أن احلياة لي�ست �سهلة �أو عادلة دائ ًما
 ،Forbesويتحول فيما بعد لكتاب ُملهم للعديد من الأ�شخا�ص
وت�ؤكد موران على �إن الهدف هو مبادلة ال�شعور بال�شفقة على الذات
حول العامل
بال�شعور بالإمتنان .ومفتاحك لذلك هو الت�أكيد على اخلري املتواجد
يف هذا الكتاب الإيجابي امل�ؤثر كتاب � 13أمرا ال يفعلها الأ�شخا�ص
يف العامل ،و�سوف تبد�أ بعدها تلقائ ًيا يف تقدير ما لديك وما متلكه
الأقوياء ذهنيا  ،تو�سع موران ر�سالتها الأ�صلية ،تع ّلمك موران كيفية
تبني نظرة �أكرث �سعادة وت�س ّلحك بالتعامل عاطف ًيا مع امل�صاعب  -2ال ي�ستنزفون طاقتهم وقوتهم
احلتمية ،والنك�سات ،وال�شعور احلتمي للحياة ،وجتمع بني ق�ص�ص يوزع النا�س طاقتهم وقوتهم عندما يفتقرون �إىل تر�سيم احلدود
روائية مقنعة مع �أحدث الأبحاث النف�سية ،وتقدم ا�سرتاتيجيات اجل�سمانية واملادية والعاطفية ،فتقول موران .حتتاج �إىل الوقوف
لتجنب الأفكار املدمرة ،والعواطف وال�سلوكيات ال�شائعة للجميع
لنف�سك وتر�سيم احلدود و�أقامة الأ�سوار عند ال�ضرورة
لنجدها ت�شارك لأول مرة ق�صتها امل�أ�ساوية اخلا�صة بامل�أ�ساة� ،إذا كان هناك �أ�شخا�ص �آخرين يتحكمون يف �أفعالك ،ف�إنهم يحددون
وكيف ا�ستدعت القوة الذهنية للم�ضي ً
قدما .من خالل خربتها يف جناحك وقيمتك الذاتية .فمثلاً � ،إن قول رئي�سك يف العمل يجعلك
ا�ستك�شاف اخل�سارة ال�شخ�صية� ،أدركت امل�ؤلفة �إميي موران �أنه عادة ت�شعر بال�سوء جتاه نف�سك ،حيث يعطي ذلك ال�شخ�ص ال�سلطة على
ما تكون العادات التي ال ن�ستطيع التخل�ص منها هي التي متنعنا من عواطفك ،وعندما يعلن �أن عليك الذهاب �إىل منزل والدتك يف
حتقيق النجاح احلقيقي وال�سعادة
الع�شاء؛ لتناول وجبة الع�شاء ،ف�إنه يعطي ال�سلطة على �سلوكك
العادات ال�صحية للأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا
الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا ال ي�سمحون للآخرين بالتحكم فيهم ،وال
�إن الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا لديهم عادات �صحية .يديرون مينحونهم �سلطة �أخرى يف حياتهم� .إنهم ال يقولون �أ�شياء مثل:
انفعاالتهم و�أفكارهم و�سلوكهم بطرق ت�ضعهم على طريق النجاح يف مديري يجعلني �أ�شعر بال�سوء لأنهم يفهمون �إن عليهم التحكم يف
احلياة .عليك �أن حتقق من هذه الأ�شياء التي ال يقوم بها الأ�شخا�ص عواطفهم اخلا�صة ،ولديهم خيار يف كيفية اال�ستجابة للم�ؤثرات
أي�ضا من �أن ت�صبح من �أ�صحاب القوة اخلارجية
الأقوياء عقل ًيا؛ حتى تتمكن � ً
العقلية
وهنا من املهم �أن تتعقب �أهدافك و�أن تعمل نحو حتقيقها ،وال جتعل
وتبني موران نظريتها على الأمور/العادات/الأ�شياء الـ  13املوجودة الآخرين يتحكمون بك .وت�ستخدم مورين الإعالمية ال�شهرية �أوبرا
مبو�ضوعها الرائج ،وت�شارك ممار�ساتها املجربة واحلقيقية لزيادة وينفري كمثال على �شخ�ص ميلك قب�ضة قوية على طاقته .فقد ن�ش�أت
القوة العقلية ،على �أ�سا�س �إن بناء القوة العقلية يتطلب عادات جيدة ،وينفري يف بيئة فقرية وتعر�ضت لالعتداء اجلن�سي ،لكنها اختارت

�أن حتدد من �ستكون يف احلياة من خالل عدم التخلي عن طاقاتها
فيدور احلفاظ على طاقتك حول االعرتاف ب�أنك تتحكم يف طريقة
تفكريك و�شعورك و�سلوكك يف جميع الأوقات
 -3ال يخ�شون التغيري
التغيري يبدو خمي ًفا؛ لأنه ال يوجد �ضمان على �إن عمل �شيء خمتلف
�سيح�سن حياتك .لكن االبتعاد عن التغيري �سيمنعك من النمو
والتطور ب�شكل �أقوى لت�صبح �أف�ضل .العامل يتغري ،والنجاح يعتمد
يف كثري من الأحيان على قدرتك على التكيف ،وكلما طال انتظارك،
كلما ازدادت الأمور �صعوبة ،و�سيتجاوزك الآخرون
وبالتايل ،ال يحاول الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا جتنب التغيري .وبد ًال
من ذلك ،ف�إنهم يرحبون بالتغيري الإيجابي ،ويرغبون يف التحلي
باملرونة جتاه .فهم يدركون �أن التغيري �أمر ال مفر منه ،وي�ؤمنون
بقدراتهم على التكيف
وتقول موران ب�صدد هذا� ،إن هناك خم�س مراحل للتغيري ،هم :ما
قبل الت�أمل ،الت�أمل ،الإعداد ،العمل ،وال�صيانة .وتعترب امل�ؤلفة �أن كل
مرحلة من هذه املراحل حا�سمة من �أجل التغيري
 -4ال يركزون على الأ�شياء التي ال ي�ستطيعون ال�سيطرة
عليها
� ً
أي�ضا تلفت الكاتبة نظرنا يف كتاب � 13أمرا ال يفعلها الأ�شخا�ص
الأقوياء ذهنيا �إىل نقطة هامة جدً ا وهي �إنه �شعور �آمن للغاية ب�أن
يكون كل �شيء حتت ال�سيطرة ،لكن التفكري ب�أن لدينا القدرة على
التحكم دائ ًما ميكن � ً
أي�ضا �أن ي�صبح م�شكلة .من املحتمل �أن تكون
حماولة ال�سيطرة على كل �شيء ،ما هي �إال نوع من اال�ستجابة للقلق
واحل�صار النف�سي
�إن الوقت والطاقة هما موردان حمدودان ،لذا من املهم تكري�س
جهودك للأ�شياء التي ميكنك التحكم بها .مع الأخذ يف االعتبار �إنه
بينما ال ميكنك منع حدوث العا�صفة ،ميكنك � ً
إي�ضا التحكم يف كيفية
التح�ضري لها
�شخ�صا قو ًيا عقل ًيا ي�شكو من فقدان الأمتعة �أو االختناقات
لن ت�سمع
ً
املرورية .اً
بدل من ذلك ،جندهم يركزون على ما ميكنهم ال�سيطرة
متاما �أنه يف بع�ض الأحيان ،يكون
عليه يف حياتهم ،وهم يدركون ً
ال�شيء الوحيد الذي ميكنهم التحكم فيه هو موقفهم فقط
وتقول موران يف كتابها �إن بد ًال من الرتكيز على �إدارة قلقك ،حاول
التحكم يف بيئتك� .إن حتويل تركيزك عن الأ�شياء التي ال ت�ستطيع
التحكم بها ،ميكن �أن ي�ؤدي �إىل زيادة ال�سعادة ،وتقليل التوتر ،وتنمية
عالقات �أف�ضل ،واحل�صول فر�ص جديدة ،وبالتايل املزيد من النجاح
 -5ال ي�شعرون بالقلق حيال ار�ضاء اجلميع
كث ًريا ما نحكم على �أنف�سنا من خالل النظر فيما يعتقده الآخرون
متاما .ال ي�ستطيع الأ�شخا�ص الآخرون
عنا ،وهو عك�س القوة الذهنية ً
التحكم يف عواطفك واح�سا�سك ،وال ميكنك �أنت التحكم يف عواطفهم
واحا�سي�سهم� .إنها لي�ست مهمتك باملحاولة جلعل الآخرين �سعداء
وهنا يدرك الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا �أنهم ال يحتاجون �إىل �إر�ضاء
اجلميع طوال الوقت� ،إنهم ال يخافون قول (ال) �أو التحدث عند
ال�ضرورة فقط� ،إنهم ي�سعون جاهدين ليكونوا لطفاء ووديدين
ومقبولني اجتماع ًيا ،لكنهم يف الوقت نف�سه ي�ستطيعون التعامل مع
الآخرين املزعجني الذين ي�شعرون دائ ًما بال�ضيق
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�إن خلق وقت لكي تكون مبفردك مع �أفكارك ،ميكن �أن يكون جتربة
قوية ومفيدة يف م�ساعدتك على حتقيق �أهدافك .كون �إن الوحدة
جيدة لل�صحة العقلية ،وتثري عواطفك ،وتلهمك ال�شرارة الأوىل
ف�أن ت�صبح ذو قوة عقلية يتطلب منك تخ�صي�ص وق�ضاء بع�ض
الوقت لتكون وحدك مع �أفكارك كل يوم ،بعيدً ا عن ا�شغال احلياة
اليومية ،مع حماولة الرتكيز على النمو؛ لذلك جند �إن الأ�شخا�ص
الأقوياء ذهن ًيا يخ�ص�صون وقتًا للوحدة والعزلة
�صحيح �إن تخ�صي�ص بع�ض الوقت لك ميكن �أن يكون حتد ًيا يف عامل
اليوم �سريع اخلطى ،ولكن التفكري يف تقدمك ،وتخطيط خطط
خللق نوع احلياة التي تريد �أن تعي�شها ،هو مفتاح الو�صول �إىل �أكرب
�إمكاناتك

وت�سرد موران �أربع حقائق حول حماولة �أن تكون متحم�س ب�شدة
حيال �إر�ضاء اجلميع با�ستمرار ،فتقول� :إنها م�ضيعة للوقت ،ومن
املمكن �أن يتم التالعب بك ب�سهولة من خاللهم ،كما �إن من اجليد
�أن ي�شعر الآخرون بالغ�ضب �أو الإحباط ،ف�ضلاً عن �إن ال ميكنك
�إر�ضاء اجلميع

 -8ال يرتكبون نف�س االخطاء مرا ًرا وتكرا ًرا
وت�ؤكد الكاتبة يف كتاب � 13أمرا ال يفعلها الأ�شخا�ص الأقوياء ذهنيا
�أن الأ�شخا�ص الأقوياء ذهن ًيا يتحملون امل�س�ؤولية عن حتمل اخلط�أ،
ويغريون �سلوكهم ،ويتعلمون من �أخطاء املا�ضي .ونتيجة لذلك ،ال
ي�ستمرون يف تكرار هذه الأخطاء مرا ًرا وتكرا ًرا .اً
بدل من ذلك،
ف�إنهم تتحركوا التخاذ قرارات �أف�ضل يف امل�ستقبل ،وي�ضعون خطة
مكتوبة ومدرو�سة؛ لتجنب �إرتكاب مثل هذا اخلط�أ ذاته يف امل�ستقبل
فمن املهم بالن�سبة لهم درا�سة اخلط�أ الذي حدث ،وما �إذا كان
ميكن �أن تفعله ب�شكل �أف�ضل ،وكيفية القيام به ب�شكل خمتلف يف
املرة القادمة
�ضع طاقتك يف التعلم من �أخطائك ،وال تتغفلها� .أعرتف بخطواتك
ال�سابقة ،و�إلتزم بالعمل ب�شكل �أف�ضل يف املرة القادمة
 -12ال ي�شعرون �أن العامل مدين لهم ب�أي �شيء
ال ي�شعر الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا ب�أنهم ي�ستحقون �أ�شياء معينة يف
 -9ال ي�ستا�ؤون من جناح الآخرين
مقارنة نف�سك مع �أ�شخا�ص �آخرين ي�ؤدي �إىل اال�ستياء .ومع مرور احلياة .ال يعتقدون �إنهم ولدوا بعقلية يجب �أن يعتني بها الآخرون،
الوقت ،ميكن �أن يتحول اال�ستياء �إىل مرارة .ال�شخ�ص الوحيد الذي �أو �أن العامل يجب �أن مينحهم �شي ًئا .بد ًال من ذلك ،يبحثون عن
يجب عليك مقارنته بك هو ال�شخ�ص الذي كنت �أنت عليه بالأم�س الفر�ص بنا ًءا على مزاياهم ومهاراتهم اخلا�صة
وتعترب موران �إن اال�ستياء مثله مثل الغ�ضب الذي ال يزال خمب�أ ومعب�أ احلياة لي�ست عادلة� .إذا كان هناك بع�ض النا�س ميتلكون املزيد من
يف زجاجات .الرتكيز على جناح �شخ�ص �آخر لن ميهد لك الطريق ،ال�سعادة �أو النجاح �أكرث من الآخرين ،فهذه هي احلياة ،ومن �ش�أن
مقارنة نف�سك للآخرين �أن يعيقك عن التقدم ،وي�صيبك بخيبة
بل على العك�س ي�صرفك عن طريقك
ناجحا ،قد ال تكون قانع ورا�ضي ومرتاح البال الأمل �إذا مل ت�أخذ ما تعتقد �أنك م�ستحقه
حتى �إذا �أ�صبحت ً
اً
م�شغول بتتبع ما تعتقد �أنه
مطل ًقا �إذا ركزت دائ ًما على الآخرين .قد تتغا�ضى عن مواهبك لن تعرف �أبدً ا كم يجب �أن تعطي �إذا كنت
وتتخلى عن قيمك وعالقاتك .والأ�شخا�ص الأقوياء ذهن ًيا هم من يجب عليك احل�صول عليه� .سوف يت�سبب لك هذا يف �أن تكون م�ؤهل
لتقوم بدور الراكب اً
يحتفلون بنجاح الآخرين
بدل من ال�سائق يف حياتك اخلا�صة
ي�ستطيع الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا تقدير النجاح الذي حققه ومن ال�سهل �أن ت�شعر بالغ�ضب واحلنق جتاه العامل ،ب�سبب �إخفاقاتك
الآخرون يف احلياة واالحتفاء بهم� .إنهم ال ي�شعرون �أبدً ا بالغرية �أو �أو عدم جناحك ،لكن احلقيقة هي �أنه ال يحق لأحد احل�صول على
ي�شعرون بالغ�ش واخلداع عندما يفوقهم الآخرون .وبد ًال من ذلك� ،أي �شيء م�ستحق دون تعب .بل يجب ك�سبه
فهم يدركون �أن النجاح ي�أتي مع العمل ال�شاق ،وهم على ا�ستعداد �إن مفتاح احلل ،بح�سب ما كتبته موران ،هو الرتكيز على جهودك،
للعمل بجد من �أجل فر�صتهم اخلا�صة يف النجاح
وتقبل النقد ،واالعرتاف بعيوبك

ما هو ا�سوء �شيء ميكن �أن يحدث ،وكيف ميكنني تقليل املخاطر
التي �ستحدث؟
هل من ال�سوء �أن يتحقق هذا ال�سيناريو الأ�سو�أ؟
ما مدى �أهمية هذا القرار يف غ�ضون اخلم�س �سنوات القادمة؟
وعليه� ،أعلم �إن جمرد ال�شعور ب�أنك �أمام �أم ًرا خمي ًفا ،ال يعني
بال�ضرورة �أنه �أم ًرا حمفوف باملخاطر .وازن العواطف مع املنطق؛
حتى تتمكن من ح�ساب املخاطر بحكمة .و�أعلم �إن حتدى الأخذ
باملخاطر املح�سوبة جيدً ا الو�صول �إىل �أكرب �إمكاناتك

 -13ال يتوقعون نتائج فورية
إ�شباعا فور ًيا بعدة طرق� ،إال
على الرغم من �أن التكنولوجيا متنحنا � ً
�أن التغيري احلقيقي يتطلب بع�ض الوقت� .إن توقع بلوغ �أهدافك بني
ع�شية و�ضحاها �سوف يجعلك تتخلى عنك وعن �أحالمك و�أهدافك
يف وقت مبكر للغاية
و�سواء كانوا يعملون على حت�سني �صحتهم� ،أو احل�صول على عمل
جديد ،ال يتوقع الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا حتقيق نتائج فورية .بد ًال
من ذلك ،جندهم ي�ستغلون مهاراتهم ووقتهم ،و�أف�ضل ما لديهم من
قدرات ،ويفهمون �أن التغيري احلقيقي يتطلب وقتًا
انظر �إىل �أهدافك على �إنها مثل �سباق املاراثون ،ولي�س على �إنها
�سباق عدو �سريع ق�صري
�إىل هنا نكون انتهينا من عر�ض �أفكار كتاب � 13أمرا ال يفعلها
الأ�شخا�ص الأقوياء ذهنيا  ،بالطبع ،التخلي عن عاداتك ال�سيئة
هو ن�صف املعركة فقط ،حتتاج � ً
أي�ضا �إىل ممار�سة متارين لتقوية
ع�ضالتك العقلية �إذا كنت تريد �أن تنمو ب�شكل �أقوى .ولكن روتني
اللياقة العقلية اخلا�ص بك �سيكون �أكرث فعالية مبجرد التخلي عن
العادات ال�سيئة التي متنعك من العودة
و�أخ ًريا .ن�ؤكد على �إن اجلميع ينخرط يف العادات التي ت�ستنزف
قوتهم الذهنية من وقت لآخر؛ لكن �إدراك تلك العادات ال�سيئة هو
اخلطوة الأوىل يف التخلي عنها ،والآن ما هو ر�أيك يف كتاب � 13أمرا
ال يفعلها الأ�شخا�ص الأقوياء ذهنيا ؟
�إخالء امل�س�ؤولية املقال "م ّرن عقلك على الالءات الـ  13للأ�شخا�ص
الأقوياء عقل ًيا" ال ي ّعرب بال�ضرورة عن ر�أي فريق حترير �أراجيك
امل�صدر  :اراجيك

وعليه ،ف�إن �إ�سقاط نظرة الآخرين اجليدة لك� ،ستجعلك �أقوى و�أكرث
ثقة بالنف�س .ففي الواقع� ،أن ي�صبح �شخ�ص را� ًضيا عنك يجعلك
تغيب عنك قيمك الذاتية ،حيث �ست�صبح قيمتك الذاتية معتمدة
على �آراء الآخرين جتاهك
 -6ال يخ�شون اتخاذ املخاطر املح�سوبة
ت�ؤكد الكاتبة يف كتاب � 13أمرا ال يفعلها الأ�شخا�ص الأقوياء ذهنيا �أن
الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا ال ي�أخذون خماطر متهورة �أو حمقاء ،لكن
هذا ال متانع من �أخذهم املخاطر املح�سوبة .حيث يق�ضي الأ�شخا�ص
الأقوياء عقل ًيا وقتًا يف وزن املخاطر والفوائد قبل اتخاذ �أي قرار
كبري ،وهم على دراية كاملة بالنواحي ال�سلبية املحتملة قبل اتخاذ
�إجراء
عموما يخ�شون يف
فتقول موران يف �صفحات كتابها الرائع� ،إن الب�شر ً
الغالب من املجازفة و�إتخاذ املخاطر� ،سواء كانت مالية �أو ج�سدية
�أو عاطفية �أو اجتماعية �أو مرتبطة بالأعمال .لكن الأمر برمته يتعلق
باملعرفة .نق�ص املعرفة حول كيفية ح�ساب املخاطر ي�ؤدي �إىل زيادة
اخلوف
املعرفة الكافية لتحليل و�إدارة تلك املخاطر .وو�ضع �أ�سئلة عن
املنافع واخل�سائر وال�سيناريوهات املحتملة ،والطريقة املثلى لتقليل
اخل�سائر الناجتة عنها
ولتحليل اخلطر ب�شكل �أف�ضل ،عليك �أن ت�س�أل نف�سك جمموعة
الأ�سئلة التالية:
كيف �سي�ساعدين ذلك يف حتقيق هديف؟
كيف �سيكون جيدً ا �إذا كان ال�سيناريو الأف�ضل هو ال�صحيح؟

 -7ال ميعنون النظر يف املا�ضي
الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا ال ي�ضيعون الوقت يف التفكري يف املا�ضي،
ويرغبون يف �أن تكون الأمور خمتلفة عن ما م�ضى .يعرتفون
مبا�ضيهم ،وميكنهم �أن يقولوا ما تعلموه منه .ومع ذلك ،فهم ال
يعيدون تذكر جتاربهم ال�سيئة با�ستمرار �أو يتخيلون عن �أيام املجد
�أو ال�ضعف ال�سابقة .اً
بدل من ذلك ،يعي�شون يف الوقت احلا�ضر،
ويخططون للم�ستقبل بكل حما�س
�إن التفكري يف املا�ضي �أمر �صحي ،لكن الإ�ستغراق فيه يبقيك عال ًقا،
املا�ضي يبقى يف املا�ضي ،وال توجد طريقة لتغيري ما حدث فيه،
وميكن �أن يكون �أ�سهاب التفكري و�أمعان النظر فيها م�ضى �أم ًرا
مدم ًرا للذات ،فهو ال يعد حلاً  ،كما مينعك من اال�ستمتاع باحلا�ضر
والتخطيط للم�ستقبل ،وميكن �أن ي�ؤدي بك �إىل االكتئاب
وعلى النقي�ض ،ت�ؤكد موران �إنه من املمكن �أن يكون هناك فائدة
من التفكري يف املا�ضي .فالتفكري يف الدرو�س امل�ستفادة ،والنظر يف
احلقائق بد ًال من العواطف ،والنظر �إىل الو�ضع من منظور جديد
ميكن �أن يكون مفيدً ا

 -10ال ي�ست�سلمون بعد الف�شل الأول
� ً
أي�ضا ت�شري الكاتبة يف كتاب � 13أمرا ال يفعلها الأ�شخا�ص الأقوياء
ذهنيا �أن النجاح لي�س فور ًيا ،والف�شل دائ ًما ما يكون عقبة يجب
التغلب عليها .فنجد التفكري يف �أن الف�شل �أمر غري مقبول� ،أو �أن
ذلك يدل على �أنك ل�ست جيدً ا مبا فيه الكفاية ،ال يعك�س القوة
الذهنية
الف�شل هو دليل على �أنك تدفع نف�سك �إىل خارج حدودك .ولكن
ملجرد �أنك ف�شلت مرة ال يعني ذلك �أنك �شخ�ص فا�شل .عليك حتويل
الف�شل �إىل فر�صة ،عرب التعلم منه ،واملحاولة مرة �أخرى ،مع املزيد
من احلكمة من ذي قبل
وعليه ،ال ينظر الأ�شخا�ص الأقوياء عقل ًيا �إىل الف�شل ك�سبب للتخلي.
بد ًال من ذلك ،ي�ستخدمون الف�شل كفر�صة للنمو والتح�سني والتطوير.
فهم على ا�ستعداد دائ ًما ملوا�صلة املحاولة �أكرث من مرة ،حتى يتم
فهمها ب�شكل �صحيح والئق
على �سبيل املثال Theodor Giesel ،تيودور جي�سيل،
املعروف � ً
أي�ضا با�سم الدكتور �سو�س ،والذي رف�ض كتابه الأول �أكرث
من  20نا�ش ًرا ،وواجه رف�ض �شبه متام ،لكنه مل ي�ست�سلم؛ لي�صبح
فيما بعد ا�سم الدكتور �سو�س م�ألوف جدً ا
 -11ال يخافون من �أوقات الوحدة
ميكن للنا�س الأقوياء �أن يتحملوا الوحدة ،فهم وال يخافون ال�صمت.
�إنهم ال يخ�شون �أن يكونوا وحدهم مع �أفكارهم ،وميكنهم ا�ستخدام
وقت الوحدة وال�صمت حتى يكونوا منتجني� .إنهم ي�ستمتعون
ب�أوقاتهم اخلا�صة ،وال يعتمدون على الآخرين من �أجل الرفقة
والرتفية والت�سلية طوال الوقت ،بل ميكنهم �أن يكونوا �سعداء وهم
وحدهم
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Government of Canada repatriates
Canadians and their families from
Diamond Princess cruise ship in Japan
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) 3-54126200 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

Helping Small and Rural Municipalities
Better Deliver Services for People
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 202223 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
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Minister of Education Releases Final Report on Near
North District School Board
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 publiclyfunded 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

Ontario Combatting Bullying in Schools through Student Survey

N

ew 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-bullyingontario-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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Ontario Modernizing Delivery
of Home and Community Care

Province Building Healthier Communities
through Ontario Health Teams

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 COVID19. 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

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 longterm care beds while increasing communitybased 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 longterm 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
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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.

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.

We live in a complex world.

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

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

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.

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

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.”

Ladies and gentlemen,

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.
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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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heck 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 TransPacific 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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"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

