
ناً مجـــا ع  تــوّز إلعالناتكم في
 جريدة السفير

تواصلوا معنا
)519(254-2000

icgo.media@outlook.com

اسرة
جريدة السفير

تتمنى
لألخوة المسلمين 
صيامًا مباركًا 
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العالج بالبصمة الوراثية

ثقـــافة وفن

ثقـــافة وفن

علوم وتكنولوجيا

أخبار الجالية

عين على العالم

الزاوية الصحية

األوركسترا العربية الكندية

حريق نوتردام

يا مريم..... 

نجوم تعانق النجوم

انفجارات سيريالنكا

دروس الحياة

السمن الحيواني أم النباتي؟
الزبدة أم الزيت؟
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   اخباريــة ثقـافيــــة اجتامعيــــة تصــدر شــهريّاً عــن منظمــة املجموعــة العراقيــة الكنديــة
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“غسان ساكا”سفيرًا للنوايا الحسنة

رواية عراقية للكاتب سنان 
أنطون رشحت ضمن 
القائمة القصيرة لجائزة 

البوكر العربية 2013. 

ما الفرق بينهم؟ 
وأيهما أفضل للصحة؟
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WAEL NUKASHA
COMMCORE WIRELESS

FREEDOM MOBILE AUTHORIZED DEALER

ــا تن  خدما

ترجمــة معتمدة وموثقة
وثائق شخصية للهجرة، شهادات تعليمية، وثائق قانونية ومالية، شهادات امليالد والزواج، جوازات 	 

السفر، بطاقات الهوية، رخص السياقة وأكرث من ذلك.

برامج لكبار الســن ولالعامر االخرى
نشاطات داخلية وخارجية ) رحالت, افالم, العاب......( 	 
دورات يف الرسم, املوسيقى والكومبيوتر 	 

ايضاً نوّفر 
عيادات مجانية الستكامل رضيبة الدخل بتخويل من وزارة الرضيبة الكندية	 
مساعدة يف تعديل الشهادات التعليمية الدولية	 
مساعدة يف التحضري إلمتحان الجنسية 	 

استامرات ملء 
تقديم الجنسية الكندية 	 
استصدار/ تجديد بطاقة اإلقامة	 
جوازات سفر كندية املؤقتة / الدامئة	 
جوازات سفر العراقية / العربية	 
تأشرية دخول امريكا / اوروبا / بقية دول العامل	 
شهادات الحياة 	 
 وكاالت التقاعد العراقية / العربية	 

استامرات ملء 
كفالة عائلية/زوج	 
تأشرية زيارة	 
دخول رسيع	 
تأشرية دراسة	 
ترصيح العمل	 
هجرة ذوي الكفاءات	 
 هجرة فئة رجال األعامل	 
لجوء)كفالة خامسية / كفالة منظامت(	 

اعضاء الهيئة االدارية 2019

                       www.i-c-g-o.com
                     icgo.canada@outlook.com

www.facebook.com/ICGO1/

397 Wyandotte Street West
Windsor, Ontario N9A 5X3 Canada

Office : +1519-254-2000
Fax: +1519-254-2003 

 SEWING CLASS
 The Foundation Course in

SEWING & PATTERN DRAFTING

ــادئ الخياطة,  تقنيات ومب
اخذ المقاســات, رســم الباترون, 

الموديل, قص 
تنفيــذ بعض قطــع الخياطة

SPONSORRegisteration  التسجيل  
Tel: (519) 254-2000



3 نيسان 2019 - العدد 4

For Advertisment on The Ambassador Newspaper please contact us via (519) 254 -2000 or icgo.media@outlook.com

نشاطات المنظمة

بقلم رئيسة التحرير
 غادة مفيد التلي

العــدد كلمــة 

رسالة شكر وتقديرشكرًا ألصحاب األيادي البيضاء

عذرًا أيها الصيام فلي وجهة نظري الخاصة في هذا السياق.
صيامهــا  المســيحية  الطوائــف  أنهــت  أســبوعين  قرابــة  منــذ 
وبــدأت  المبــارك،  القيامــة  بعيــد  بعــده  واحتفلــت  الخمســيني، 
صومهــا للشــهر المريمــي الــذي يمتــد طــوال شــهر أيــار مــن 

عــام. كل 
وفــي التوقيــت عينــه يصــادف شــهر رمضــان المبــارك، شــهر 

الخيــر والتوبــة والفضيلــة ويطــرق أبــواب مســلمي العالــم.
ولســت هنــا بصــدد التطــًرق إلــى فوائــد الصيــام الدينيــة، فلســت 
بكاهن وال شــيخ أو داعية أواًل. وأما ثانيًا فألنني وبتجرد كامل 
لســت مقتنعــة بــأن تكــون صلتــي بــاّل محصــورة بأيــام معينــة 
ومحــدودة، أتقــرب إليــه فيهــا أكثــر، وأقضيهــا بالعبــادة بشــكلها 
الكامــل، وبعدهــا تنتهــي مهمتــي الدينيــة واألخالقيــة وأقضــي 

الشــهور الباقيــات كمــا يحلــو لمزاجــي أن يكــون.
عبــادة  ثــوب  يخيــط  دينــي  وازع  يغرينــي  ال  أكثــر  وبصراحــة 
خــاص بخمســين يومــًا أو شــهر واحــد أو أيــة مــدة صيــام كانــت.
ولــن أتطــّرق أيضــًا إلــى فوائــده الطبيــة، فأنــا لســت بمســتمعة 
جيــدة ألســمع محاضــرة عــن فوائــد االمتنــاع عــن مــاء أو طعــام 
أو تحديــد أنــواع معينــة منــه دون أيــة آثــار ســلبية علــى الصحــة.

لكن ما يشغل تفكيري دائما هو 
الصيــام  بفوائــد  يومــًا  اقتنعــت  مــا  إذا  أفعــل  أن  علــي  مــاذا 

لنفســية؟؟ ا
فأنا ومنذ صغري يتصّدر المنطق والحجة كّل قناعاتي فكيف 
الطفولــي  التنظيــر  إلــى  يمــت  ال  واقعــًا  وعاينــت  كبــرت  وقــد 
فحجــة  حولــه.  مــن  يجــري  فيمــا  المنطــق  يعتمــد  وال  بصلــة، 
الصــوم التــي تقــول نصــوم لنشــعر بالفقيــر تــرّدد علــى مســامعي 

ســؤالي الطفولــي البــريء الــذي كبــر معــي.
حــول  الفقــراء  يصــوم  فلمــاذا  بالفقيــر  لنحــّس  نصــوم  كنــا  إذا 
العالــم؟؟؟ مــا الغايــة مــن صيــام الجيــاع أصــاًل وقــوت يومهــم 
إن وجــدوه ال يختلــف ســواء أكان بصيــام أو مــن غيــر صيــام؟؟
مــا فائــدة أن نكــون ذوي أخــالق مزينيــن بالفضائــل لشــهر أو 
شــهرين لنعطــف عليهــم ونحــّس بهــم ونتكــّرم عليهــم, مــن فتــات 

خيراتنــا ونهّمشــهم علــى مــدى إحــد عشــر شــهرًا.
أمــا إذا كان هــدف الصيــام قهــر النفــس وتهذيبهــا فــأي رفاهيــة 
وأي نعيــم تعيشــه بعــض شــعوب بالدنــا العربيــة ليأتــي الصيــام 

ويهــّذب روحهــا المتعبــة أصــاًل!
ألم يكفها قهر غالء المعيشة وظروف الحال؟!

ألم يكفها قهر الحروب ودمار البالد؟!
ألــم يكفهــا قهــر تشــّرد أبنائهــا أو موتهــم أو حتــى قهــر غربــة 

نفوســهم وهــم أغــراب فــي أوطانهــم؟!
أكل هذا ال يقهر النفس ليقهرها صيام.

صياما مقبوال للجميع أتمنى.
لكــن دعونــا نتقــّرب إلــى هللا بــأن نصــوم باقــي العــام عمــا هــو 
والضميــر  الحميــدة  فباألخــالق  والمشــرب،  المــأكل  مــن  أهــم 

الحــي ننــال أكبــر الثــواب.
وكل عام والجميع بخير.

تتقــّدم أســرة منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة بــكّل الشــكر والتقديــر لمؤسســة 
الملــك عبــد العزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع لقــاء تبّرعهــم بأكثــر مــن 35 كتــاب 
تغنــي مكتبــة منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة بمجــاالت اإلبــداع والتطــور 

والتقنيــة. 
باإلضافــة الــى ذلــك قــام الســيد غســان ســاكا بتقديــم درع الصداقــة خــالل زيارتــه 
للمؤسســة وذلــك علــى هامــش أعمــال المؤتمــر الثامــن للغــة العربيــة المنعقــد فــي 

دبــي. 

والتقديــر  الشــكر  بعظيــم  ســاكا  فــؤاد  الســيد غســان  يتقــّدم 
واالمتنان لطبيب األســنان الســوري رشــاد الغباري المغترب 

ــه اإلبــداع الدائــم. ــًا ل ــا متمني فــي اســطنبول/ تركي

مؤتمر اللغة العربية الثامن
 في دبي / اإلمارات العربية المتحدة

بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  كريمــة  بدعــوة 
شــاركت  دبــي,  حاكــم  مكتــوم  آل  راشــد 
منظمــة المجموعــة العراقيــة الكنديــة ممثلــة 
بمديرهــا العــام فــي المؤتمــر الدولــي الثامــن 
للغــة العربيــة الــذي انعقــد فــي دبــي/ دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بيــن 11 - 13 

.  2019 ابريــل 

تــم خــالل حفــل افتتــاح المؤتمــر اإلعــالن 
عــن الفائزيــن بجائــزة محمــد بــن راشــد للغــة 
العربيــة، التــي تمنــح تقديــرًا لجهــود العامليــن 
فــي ميــدان اللغــة العربيــة أفــرادًا ومؤسســات، 
وتنــدرج فــي ســياق المبــادرات التــي أطلقهــا 

حاكــم دبــي للنهــوض باللغــة العربيــة ونشــرها 
إضافــة  العامــة،  الحيــاة  فــي  واســتخدامها 
إلــى تعزيــز مكانــة اللغــة العربيــة وتشــجيع 

العامليــن علــى نهضتهــا.

المؤتمــر  تنظيــم  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
واللقــاء  التواصــل  بهــدف  ســنويًا  يتــم 
عــن  والمســؤولين  االختصــاص  ألهــل 
مــن  بهــا  الناطقييــن  ولغيــر  العربيــة  اللغــة 
مختلــف دول العالــم، واســتعراض األبحــاث 
يقدمهــا  التــي  العمــل  وأوراق  والدراســات 
والــدول. والمنظمــات  والمؤسســات  األفــراد 

“غسان ساكا” سفيرًا للنوايا الحسنة
فــي جــو يســوده الســالم والمحبــة والعطــاء , منحــت المنظمــة 
النرويجيــة الدوليــة للعدالــة والســالم االســتاذ غســان فــؤاد ســاكا 
لقــب ســفير النوايــا الحســنة ضمــن احتفــال رســمي أقيــم خــالل 
تواجــده فــي مدينــة االســكندرّية بجمهوريــة مصــر العربيــة  يــوم 
22 نيســان 2019 بصفتــه رائــدًا مــن رّواد العمــل االنســاني 

والتطوعــي.
هــذا وتســعى المنظمــة النرويجيــة الدوليــة ســنويًا الــى اختيــار 
العامليــن  مــن  الحســنة  والنوايــا  الســالم  ســفراء  مــن  عــدد 
والمتطوعيــن فــي العمــل اإلنســاني بعــد التدقيــق فــي ســيرتهم 
الذاتيــة والتأّكــد مــن تحقيقهــم لمعاييــر وضعتهــا لجــان دوليــة 
وذلك بهدف ترسيخ مفهوم العمل التطوعي وتشجيع العاملين 
إنســانية  مبــادرات  فــي  قدمــًا  للمضــي  اإلنســاني  الحقــل  فــي 
تســعى لتحقيــق الســالم والتعايــش االجتماعــي والقضــاء علــى 

الفقــر والجــوع والتعاضــد لمواجهــة الكــوارث واألزمــات. 

عذرًا أيها الصيام
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اخبار الجالية

حفل العشاء الخيري
 ألكاديمية اإلمام الصادق )ع(

الثالث “غاليريا”  المعرض السنوي 

جمعية مار اوراها الكلدانية
الجمعية تحتفل بعيد شفيع 

األوركسترا العربية الكندية )جذور ( 

23 Republic بين جسور و
حضر جبران الذي لم يغب يومًا 

تيمنــًا بالمبعــث النبــوي الشــريف وذكــرى والدة األنــوار الشــعبانية اإلمــام الحســين والعبــاس واإلمــام زيــن 
العابديــن )عليهــم الســالم( أحيــت الجاليــة  اإلســالمية فــي مدينــة ونــدزور الكنديــة حفــاًل بهيجــًا وعشــاًء خيريــًا 

دعــت إليــه أكاديميــة اإلمــام الصــادق )عليــه الســالم(.
وهي مدرســة ابتدائية خاصة أنشــأتها مؤسســة اإلمام الحســين )عليه الســالم( تقوم بتدريس المنهاج الكندي 

إضافــة لمــادة الديــن ومادتــي اللغتيــن العربيــة والفرنســية ابتــداًء مــن الروضــة األولــى والــى الصــف الثامن.
هــذا وقــد افتتــح مديــر المدرســة الســيد حســن الطباطبائــي الحفــل مرحبــًا بالضيــوف الكــرام وقــّدم بعدهــا 

مجموعــة مــن التالميــذ عــددًا مــن األناشــيد واألداءات باإلنكليزيــة والعربيــة كمــا تضّمــن الحفــل تــالوة آيــات 
مــن القــرآن الكريــم.

كمــا ألقــى البروفســور نبيــه جابــر عضــو بــورد األكاديميــة كلمــة عــّرف مــن خاللهــا بفريــق عمــل االكاديميــة 
مــن إدارة وهيئــة تعليميــة. أمــا مرشــد مؤسســة اإلمــام الحســين )ع( ســماحة الشــيخ عبــد المنعــم شــرارة فقــد 
ألقــى كلمــة تعــرض فيهــا للمناســبة العطــرة ولجوانــب مــن أهميــة المدرســة فــي الظــروف الحاليــة ومخاطــر 
المرحلــة وعمــق المســؤولية وأّكــد علــى ضــرورة التعــاون للنهــوض وحمايــة الجيــل القــادم، مــع عــرض مصــور 

لالنجــازات.
ومــن الجديــر بالذكــر أّنــه تــّم خــالل الحفــل تكريــم عــدد مــن المتطوعيــن, وتقديــم العشــاء ومدائــح والئيــة مــع 
الــرادود الحســيني األخ حســين طرابلســي وتــم إجــراء ســحوبات خيريــة فــي اجــواء تعمهــا البهجــة والســرور.

 Ghalia Creative Production قامــت شــركة
بتنظيــم معرضهــا الســنوي الثالــث “غاليريــا” وذلــك 
 Caboto يــوم الســبت المصــادف 20 أبريــل فــي
Club بمشــاركة العديــد مــن أصحــاب األعمــال مــن 
مختلــف الجنســيات العربيــة، والباكســتانية والكنديــة.
للتســّوق  زائــر  ألــف  مــن  أكثــر  توافــد  وقــد  هــذا 
والّتعــرف علــى الخدمــات والمنتجــات المحلّيــة. وتــّم 
الّســحب علــى أكثــر مــن ثالثيــن جائــزة وزعــت علــى 
زّوار المعــرض تخللهــا فعاليــات أخــرى مــن عــرض 
لطــالب الكاراتيــة وتعريــف عــن منظمــات إنســانية 
 مثل Nisa Homes وغيرها من ضيوف الشرف.
وكان لألطفــال حــظ وفيــر مــن التســالي والمنتجــات 
الخاصة بهم التعليمية والترفيهية. واختتم المعرض 
بسحب لجوائز للمشتركين من أصحاب األعمال. 

أنشــطة  إالــى  يضــاف  ناجــح  جديــد  نشــاط 
فــي مدينــة  أقيــم  الكلدانيــة  مــار أوراهــا  جمعيــة 
وينــدزور الكلدانيــة بمناســبة )شــيرا مــار اوراهــا( 
وذلــك مســاء يــوم الســبت المصــادف 27 ابريــل 
2019 شــارك فيــه عــدد كبيــر مــن أبنــاء الجاليــة 

والعربيــة. الكلدانيــة 
كان االحتفــال رائعــًا اســتمتع الحاضــرون بأجمــل 
وعقــدوا  وتراقصــوا  والتراثيــة  العربيــة  األغانــي 
حلقــات الدبكــة علــى أنغــام الموســيقا الرائعــة مــن 
المبــدع DJ  ســمير حنــا. هــذا وقــد تخلــل الحفــل 

ألعــاب وهدايــا وجوائــز عديــدة قدمهــا الســيد فــازع ماروثــا مــن أســواق أور .

نجوم تعانق النجوم 

وكانــت ليلــة مــن ألــف ليلــة وليلــة حيــث تــألأل مســرح وينــدزور الكبيــر بنجــوم أنــاروا ليلهــا علــى مــدار 
ســاعتين ونصــف بأصواتهــم وموســيقاهم. حيــث ســافر الجمهــور معهــم فــي رحلــة موســيقية الــى التــراث 

واألصالــة عبــر الحــان ســيد درويــش والرحابنــة وزكــي ناصيــف وغيرهــم مــن قمــم العــرب اإلبداعيــة.
فكانت حفلة وال أروع وال أجمل . 

فــي لفتــة كريمــة مــن الجمعيــة العربيــة الكنديــة وبتخطيــط مشــترك بيــن )جســور( ذلــك الصالــون الثقافــي 
 )23 Republic( وبيــن  الثقافــات  بيــن مختلــف  الوصــل  ليكــون صلــة  أنشــىء حديثــًا  الــذي  العربــي 

وصاحــب فكرتهــا المخــرج المميــز علــي خيــر الديــن 
غصــت قاعــة فنــدق دلتــا فــي مدينــة لنــدن الكنديــة بالحاضريــن مــن شــعراء وكتّــاب وأدبــاء ومهتميــن  حيــث 

عــرض فيلــم قصيــر عــن حيــاة االديــب الخالــد جبــران خليــل جبــران 
وقــد تخلــل الحفــل القــاء بعــض القصائــد الوجدانيــة لبعــض مــن الشــعراء والكتّــاب الحضــور. هــذا وقــد غّنــت 

فرقــة ســورية بعضــًا مــن أغانيــه باالضافــة الــى غنــاء بعــض أشــعاره باللغــة االجنبيــة  
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علوم وتكنولوجيا

الوراثية بالبصمة  العالج 
الذكية والسيارة  التروللي  معضلة 

كانــت  النســبية  نظريــة  حــول  قراءاتــي  بدايــة  فــي 
تواجهنــي مقدمــة اســتهاللية ال يخلــو منهــا أي شــرح 

تقــول: للنظريــة 
“تخيــل هــل شــعورك بالدقيقــة التــي تمــر عليــك وأنــت 
تضــع يــدك علــى مارليــن مونــرو هــو نفــس شــعورك 

بالدقيقــة التــي تمــر عليــك وأنــت تضــع يــدك علــى 
صفيــح ســاخن؟”

الجملــة تشــير إلــى اختــالف إدراكنــا للوقــت حســب 
الحالــة المزاجيــة أو األلــم الــذي نشــعر بــه، كلمــا كان 
األلــم عميقــًا كلمــا زاد إحساســنا بامتــداد الزمــن علينــا. 
والحقيقــة إنهــا بدايــة خاطئــة تمامــًا فــي فهــم نظريــة 
“اإلدراك  فــي  يبحــث  لــم  أينشــتاين  ألن  النســبية، 
الذاتــي” لمــرور الوقــت، لكنــه تكّلــم عــن الزمــن الفعلي 
الحقيقــي فــي ســاعة يــدك، وأّنــه يختلــف عــن نفــس 
الزمــن الــذي يمــر عليــك لــو كنــت فــي كوكــب آخــر 
أو مجــرة أخــرى حتــى لــو كنــت تقــوم بنفــس الفعــل.

إّنــه يتحــّدث عــن أكبــر وأخطــر نظريــة غّيــرت شــكل 
الكــون  عالــم  فــي  ليــس  العشــرين،  القــرن  ووجهــة 
والفضــاء فقــط ولكــن فــي اكتشــاف الطاقــة فــي المــادة 
واســتغاللها  تحريرهــا  مجــاالت  فتــح  علــى  والقــدرة 

وصــواًل الــى صنــع القنبلــة الذريــة. 
باختصــار اكتشــف أينشــتاين المعادلــة الرياضــة التــي 
تجمــع العوامــل بيــن الكتلــة والجاذبيــة والســرعة، وان 
كل “مــكان” لــه ظروفــه الكونيــة الخاصــة بحجمــه 
وســرعة دورانــه حــول نفســه وحــول النجــم الــذي يتبعــه 

ممــا يجعــل لــه “زمنــًا” خاصــًا بــه يختلــف عــن أي 
مــكان آخــر، لذلــك أصبــح المــكان والزمــان وجهيــن 
المترابطــة  الهويــة  هــذه  تســمية  وتــم  واحــدة  لعملــة 

“الزمــكان”.
اإلفتــراض  هــو  النظريــة  هــذه  فــي  دهشــة  األكثــر 
فــي  ســوداء  مناطــق  بوجــود  خلقتــه  الــذي  العلمــي 
فضــاء المجــرات تكّونــت نتيجــة نفــاد الوقــود الــذي 
يحتــرق فــي قلــب النجــم العمــالق فينهــار علــى نفســه 
مخلفــًا منطقــة بهــا قــدر هائــل مــن الجاذبيــة التــي تبلــع 
كل ما يمر في مجال جذبها حتى إّن الضوء نفســه 
ُيســحب داخلــه وال يخــرج منــه وال ينعكــس فــال يمكننــا 

أّن نــرى مــا بداخــل هــذا الثقــب. 
العلمــي  للخيــال  ثريــًا  منبعــًا  النظريــة  هــذه  وظلــت 
واالفتراضــات التخيلّيــة عّمــا يمكــن أن يحــدث داخــل 
هــذا الثقــب، رغــم أّننــا لــم نــره أبــدًا حتــى أعلــن العلمــاء 
منــذ أيــام عــن تمّكنهــم مــن التقــاط صــورة حقيقّيــة 
نــواٍح  فــي  عــّدة  تلســكوبات  عبــر  األســود  للثقــب 

مختلفــة علــى كوكــب االرض. 
فــي  الحّيــة  الصــورة  لتلــك  الحقيقيــة  القيمــة  تكمــن 
أغــوار  ســبر  علــى  اإلنســان  قــدرة  علــى  التأكيــد 

المجهــول واســتخدام اإلدراك والحســابات الرياضيــة 
المجــردة فــي إدراك حقائــق عــن الكــون حتــى فــي 
اثبتــت  الصــورة  تلــك  رؤيتهــا،  عــن  عجــزه  حالــة 
بالدليــل أّن العلــم يســير فــي الخطــوات الصحيحــة 
طالمــا يتبــع المنهــج العلمــي الســليم واالســتدالالت 

الكــون.  تفســير  فــي  الرياضّيــة 
هــذا الكشــف هــو أكبــر تقديــر للعقــل البشــري وإلدراكــه 
فــي مســتقبالت  الفالســفة  مــن  كثيــر  تشــكيك  رغــم 
الحــواس لــدى اإلنســان والخــداع العقلــي الــذي يمكــن 
ان يتعــّرض لــه العقــل بســبب عوامــل كثيــرة، لكــّن 
اإلنســان اســتطاع أن يجــد وســائل مكملــة لــه ليتغلــب 
باختبــار  النقــص ويســّد عجــزه ويكملهــا  علــى هــذا 
افتراضاتــه، فمنهــج “الرصــد” و”التفكيــر الرياضــي 
فراغــات  وســد  الّتخيــل  علــى  و”القــدرة  التجريــدي” 
اختبــار  علــى  القــدرة  ثــم  المعلومــات”  ونواقــص 

وتتبعهــا.  النظريــة 
صــورة الثقــب االســود الحّيــة هــي فــي الحقيقــة شــهادة 
اعتــراف وتقديــر ل “وعــي االنســان وإدراكــه”، وقدرتــه 
علــى تخّطــي حــدود واقعــه المحــدود بقــدرات عقلــه 

وخيالــه وإدراكــه.

قــرأت منــذ ســنوات بحثــًا طبّيــًا يبشــر بمســتقبل للعــالج 
 personalized medicine & أو  التخصصــي 
األمــراض  أّن  علــى  يؤكــد  وكان   ،healthcare
وطــرق عالجهــا و فاعليــة الــدواء تختلــف باختــالف 
العــرق الــذي ينتمــي إليــه اإلنســان ، فاإلنســان مــن 
مختلفــة  مرضيــة  خارطــة  لــه  مثــاًل  أفريقــي  أصــل 
عــن تلــك األمــراض التــي تصيــب الرجــل األوروبــي 
العــالج  أهميــة  يظهــر  أيضــًا  وبالتالــي  األبيــض 

المخصــص لعرقــه حتــى يأتــي بفاعليــة أعلــى. 
شــعرت حينهــا ببعــض إيحــاءات العنصريــة فــي هــذا 
البحــث، وأّنــه رّبمــا يــرّوج لفكــرة اختــالف األعــراق 
أبعــد مــن  لمــا هــو  قــد يوّظــف  اختالفــًا فســيولوجيًا 
مجــرد عــالج، لكــن مــع مــرور الوقــت وانتشــار هــذه 
األبحــاث والنــدوات والتوّســع فــي اســتخدام مصطلــح 
رؤيــة  اتضحــت  المتخصــص”  الشــخصي  “العــالج 

اوســع مــن تلــك التــي دهمتنــي قبــاًل. 
واإلكتشــافات  الطــب  مجــال  فــي  العلمــي  فالّتقــدم 
الموّســعة للجينــوم البشــري، والبصمــة الوراثّيــة لــكل 
إنســان من جينات خاصة ال يحمل مجموعها ســوى 
فــرد واحــد مميــز ومختلــف عــن بقيــة األفــراد حتــى لــو 
اشــترك معهــم فــي وظيفــة األعضــاء وأدائهــا، يجعــل 
الخــاص  االســتعداد  مــن  متفــردة  حالــة  إنســان  كل 
ألمــراض معّينــة واســتجابات مختلفــة للــدواء، ويظهــر 

ذلــك بوضــوح فــي األمــراض الحرجــة مثــل الســرطان 
علــى ســبيل المثــال والتــي تتوقــف معركــة محاربتهــا 
علــى عامــل الزمــن وســرعة إيجــاد دواء يوقــف زحــف 

هــذا الوحــش الفّتــاك.
عــادًة يمــّر المريــض بتجــارب عــدة للوســائل العالجيــة 
المختلفــة ثــم يتــم قيــاس اســتجابة الجســد لهــا ومــدى 
فاعليتــه علــى محاربــة المــرض، وبــدالً مــن المــرور 
بتلــك المرحلــة التجريبيــة وإهــدار وقــت مصيــري فيهــا، 
فــإن العــالج الشــخصي المتخصــص يقــّدم الخارطــة 
الشــخصية كاملــة مــن تاريــخ مرضــي واســتعدادات 
وراثيــة واســتجابة وظيفيــة لألعضــاء ممــا يختصــر 
كثيــرًا مــن الوقــت والجهــد والتجريــب ويتيــح الوصــول 

الــى نتائــج أكثــر دقــة وفاعليــة. 
الصيدليــات  مؤخــرًا  أمريــكا  فــي  انتشــرت  وقــد 
المتخصصــة فــي هــذا العــالج المتخصــص وتقــوم 
حــدة  علــى  حالــة  بــكل  الخــاص  الــدواء  بتركيــب 
بالجرعــة المناســبة تمامــًا للحالــة وبالمــواد والطريقــة 

لهــا.  المريــض  جســد  الســتجابة  المثلــى 
إن المســتقبل يعــد بالمزيــد مــن االنجــازات فــي العــالج 
 The personalizedأو المتخصــص  الشــخصي 
التشــخيص  فــي  ذلــك  أكان  ســواء   healthcare

الطبــي أم فــي المعالجــة.

البشري العقل 
 يرى الواقع قبل العين

صفحة علوم وتكنولوجيا بقلم رحاب سعدة
أمريــكا,  فــي  بفلوريــدا  النــد  ديزنــي  الــى  ذهبــت  إذا 
ستســتمتع كثيــرًا حيــن تذهــب الــى قطــاع كامــل مــن 
تصميــم شــيفروليه للســيارات يعــرض لــك رؤيــة حديثــة 
عــن ســيارات المســتقبل، ويقــّدم لــك الفرصــة لمحــاكاة 
تصميــم ســيارة المســتقبل بنــاء علــى أربعــة عوامــل 
أساســية: القــوة, اإلمكانيــات, الكفــاءة, رد الفعــل. هــذه 
العوامــل األربعــة تعمــل معــًا بطريقــة متبادلــة بحيــث 
بالتبعّيــة  ســتتأّثر  العوامــل  إحــدى  أداء  رفعــت  إذا 
كفــاءة العنصــر او العناصــر األخــرى، ثــم يدخلــك 
الــى محــاكاة لمرحلــة تجريــب العوامــل األربعــة فــي 

الســيارة.
هــي لعبــة لطيفــة ذكيــة، يلعــب فيهــا التقــدم العلمــي 
والميكانيكــي دورًا اساســيًا، حتــى تأتــي الــى النقطــة 
األخيرة وهي رد فعل الماكينة/الســيارة للحوادث التي 
تمــر بهــا، خاصــة مــع دخــول الــذكاء االصطناعــي 
فــي هــذا المجــال وقدرتــه علــى االســتغناء عــن ســائق 
بشــري وإحالــة المهمــة كاملــة لروبــوت يقــوم بقيــادة 

الســيارة والتحكــم فيهــا حســب وجهتــك. 
وهنــا تبــدأ المعضــالت األخالقيــة الكبيــرة فــي التدّخــل 
فــي هــذه النقطــة لتحديــد القواعــد واألساســيات التــي 
مــن  المطلــوب  االفعــال  ردود  برمجــة  عليهــا  ســيتم 
الســائق الروبــوت اتباعهــا، وتظهــر أمامنــا مــن جديــد 
“بمعضلــة  المعروفــة  القديمــة  الفلســفية  المعضلــة 
التروللــي” ، وهــي ببســاطة افتــراض أنــك تقــف علــى 
جســر تــرى منــه تروللــي أو قطــارًا قادمــًا بســرعة فــي 
طريــق بــه خمســة مــن العمــال الذيــن يشــتغلون علــى 
اصــالح الطريــق وغيــر منتبهيــن الــى قــدوم التروللــي 
وبجــوارك  محالــة،  ال  وســيقتلهم  ســيصدمهم  الــذي 
يقــف شــخص كبيــر الحجــم قــوّي البنيــة إذا القيــت بــه 
علــى القضبــان ســيوقف التروللــي قبــل أن يصطــدم  

باألشــخاص الخمســة ولكنــه ســيموت بالتأكيــد.
هــل هــو اختيــار اخالقــي ســليم أن تنقــذ حيــاة خمســة 
أشــخاص مقابــل أن يمــوت فــرد واحــد، أم أن الدفــع 
بشــخص بــريء للمــوت جبــرًا مــن أجــل اآلخريــن هــو 

عمــل غيــر أخالقــي؟ 

وتبــرز أهميــة اإلجابــة عــن مثــل هــذه المعضــالت 
فيمــا ســيقوم عليــه تصميــم وبرمجــة الســائق اآللــي 
الذكي الذي سيكون مطالبًا أن يتخذ قرارات مشابهة 
لمعضلــة التروللــي فــي مواجهــة المواقــف المختلفــة 
التــي ســيتعرض لهــا أثنــاء مهمــة قيــادة الســيارة .. 
نفتــرض ظهــور طفــل أو امــرأة كبيــرة فــي الســن تعبــر 
الشــارع فجــأة هــل ســيتخذ قــرارًا بمفاداتهمــا وتغييــر 
باتجــاه  أو  معاكــس  طريــق  الــى  الســيارة  مســار 
الســيارة  ركاب  حيــاة  معّرضــًا  حائــط  أو  الرصيــف 
طريقــه  فــي  بالســيارة  يتقــدم  أن  يقــرر  أو  للخطــر؟ 
حتــى لــو دهــس الطفــل أو المــرأة العجــوز طالمــا هــو 
التــزم بتعاليــم المــرور الســليمة؟ هــل علــم الميكانيــكا 
والطاقــة قــادران علــى تحديــد التصــّرف الســليم؟  أو 
أن مــا يتحكــم فــي هــذه المســألة هــو األخــالق وفلســفة 

والخطــأ؟ الصــواب 

وعلــى افتــراض أن المصمميــن اتفقــوا علــى منظومــة 
صوابيــة تحكــم الســائق الذكــي وتحــدد اختياراتــه هــل 
ســتوافق شــركات التأميــن ســواء الصحيــة أو تأميــن 
الســيارة بتبعــات اختيــار الســائق اآللــي المبرمــج حتــى 
لــو أن اختيــاره أضــّر بمصلحتهــم وعمالئهــم؟ وهــل 
موقــف  فــي  الصــواب  الختيــار  ســتكون  األولويــة 
للحادثــة  الالحقــة  الماديــة  للحســابات  أو  الحادثــة 

وتبعاتهــا؟
معضــالت مصيرّيــة ســتتحكم بمصيرنــا فــي المســتقبل 
خســائر  أقــل  لتحقيــق  الضحيــة  بتحديــد  ســتتحكم 
ممكنــة! التكنولوجيــا الحديثــة المتطــًورة ســتضعنا مــع 
معضلة مع أخالقيات اإلنســان واختياراته وأولوياته، 

فهــل نحــن مســتعدون؟ 
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ســــياسـة
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الــذي يحكــم الســودان مــع  بيــن المجلــس العســكري  محــاوالت االتفــاق 
قــادة الحــراك الســوداني قــد وصلــت الــى طريــق مســدود مــع إعــالن قــوى 
الحريــة والتغييــر وقــف التفــاوض مــع المجلــس العســكري والتعامــل معــه 
كامتــداد للنظــام الســابق. واتهمــت قــوى المعارضــة المجلــس بالمماطلــة 
فــي تســليم الســلطة للمدنييــن، وتعهــدت باالســتمرار فــي االعتصــام حتــى 
تحقيــق المطالــب. وكانــت كل محــاوالت المجلــس العســكري امتصــاص 
المجلــس  اعتقــل  حيــث  بالفشــل,  بــاءت  قــد  الســوداني  الشــارع  غضــب 
أعضــاء فــي الحكومــة الســابقة، وتعّهــد بعــدم تفريــق المحتجيــن. كمــا حــّث 
المتحــدث باســم المجلــس المعارضــة علــى اختيــار رئيــس الــوزراء المقبــل، 
وتعّهــد بتنفيــذ اختيارهــم. حالــة التجــاذب السياســي فــي الســودان قــد تفتــح 
المجــال أمــام أطــراف خارجيــة للقيــام باســتثمار سياســي لحالــة االنقســام 
الســوداني. أول تجليــات هــذا االســتثمار كانــت إعــالن المملكــة العربيــة 
الســعودية واإلمــارات عزمهمــا إرســال معونــات بقيمــة 3 مليــارات دوالر 

لدعــم الســودان. خصوصيــة هــذه المعونــات أنهــا تأتــي كدعــم خليجــي 
لرئيــس المجلــس العســكري فــي الســودان عبــد الفتــاح البرهــان، ونائبــه 
الفريــق أول محمــد حمــدان دقلــو والمرتبطــان بعالقــات قويــة مــع الجانبيــن 
الســعودي واإلماراتــي بســبب قيادتهمــا القــوات الســودانية المشــاركة فــي 
عمليــات التحالــف العســكري الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن. المشــاركة 
الســودانية فــي اليمــن, كانــت مــن أســباب زيــارة وزيــر الخارجيــة البحرينــي 
خالــد بــن أحمــد أول الخرطــوم, حيــث التقــى رئيــس المجلــس العســكري, 
عبــد الفتــاح البرهــان, وقــام بتســليمه “رســالة تضامــن ودعــم لقيــادة وشــعب 
الســودان” مــن الملــك البحرينــي. وكان البرهــان قــد حــاول فتــح خطــوط 
اتصــال مــع واشــنطن التــي رفضــت اســتقبال أي وفــد ســوداني طالمــا 
اســتمر الجيــش فــي الســلطة. لكــن المجلــس أرســل وفــدًا الــى العاصمــة 
المصريــة القاهــرة, والتقــى الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي, الــذي 
اســتطاع تأميــن غطــاء سياســي إفريقــي للمجلــس العســكري الســوداني 
مدتــه ثالثــة أشــهر. وكانــت القاهــرة قــد اســتضافت قمــة افريقيــة لبحــث 
االزمــة الســودانية, انتهــت بحســب المتحــدث باســم الرئاســة المصريــة الــى 
أن الرئيس السيســي اقنع القادة المشــاركين بمنح المجلس العســكري مدة 

3 أشــهر لتســليم الســلطة للمدنييــن.
مبــادرة الرئيــس المصــري اتجــاه الســودان تتزامــن مــع نشــوة االنتصــار 
السياســي الــذي حققــه مــع اعــالن الهيئــة الوطنيــة لالنتخابــات فــي مصــر 
تعديــالت  علــى  المصرييــن  الناخبيــن  مــن  المئــة  فــي   88.83 موافقــة 
بقــاء  يتيــح  مــا  بينهــا  مــن  دســتورية 
الرئيــس السيســي فــي الســلطة حتــى 
عام 2030. وبلغت نسبة المشاركة 
االســتفتاء  علــى  التصويــت  فــي 
الذيــن  الناخبيــن  مــن  بالمائــة   44
يحــق لهــم التصويــت، بينمــا رفــض 
11.17 فــي المئــة منهــم التعديــالت 
نســبة  بلغــت  حيــن  فــي  الدســتورية، 
األصــوات الباطلــة 3.6 فــي المئــة. 
وتتيــح التعديــالت الدســتورية تمديــد 
فتــرة حكــم الرئيــس السيســي الحاليــة 
كمــا  ســنوات،  إلــى ســت  أربــع  مــن 

أخــرى، وهــو مــا يعنــي أنــه قــد يظــل تســمح لــه بالترّشــح للرئاســة مــرة 
فــي منصبــه حتــى عــام 2030، كمــا تمنحــه التعديــالت ســلطة واســعة 
فــي التعيينــات القضائيــة وتعــزز دور المؤسســة العســكرية. كمــا تســتحدث 

التعديــالت منصــب نائــب رئيــس الجمهوريــة، ومجلســًا للشــيوخ، وتفــرض 
حصــة نيابيــة للمــرأة تســاوي ربــع مقاعــد مجلــس النــواب. هــذا وقــد وجــه 
الرئيــس السيســي “تحيــة تقديــر واعتــزاز للشــعب المصــري العظيــم الــذي 
بهــر العالــم باصطفافــه الوطنــي ووعيــه القومــي بالتحديــات التــي تواجــه 

العزيــزة”. مصرنــا 
معــارك  ليبيــا  تشــهد  والمصريــة,  الســودانية  الحــدود  عــن  بعيــدًا  وليــس 
عســكرية عنيفــة بعــد الحملــة التــي تشــنها قــوات المشــير خليفــة حفتــر قائــد 
“الجيــش الوطنــي الليبــي” للســيطرة علــى المناطــق الخاضعــة لحكومــة 
الوفــاق برئاســة فايــز الســراج. ويراهــن طرفــا النــزاع الليبــي علــى دعــم 
خارجــي للتمكــن مــن فــرض إرادتــه علــى كامــل التــراب الليبــي, وفــي هــذا 
السياق حّذر رئيس حكومة الوفاق فايز السراج من أن االتصال الهاتفي 
بيــن الرئيــس األمريكــي دونالــد ترامــب والمشــير خليفــة حفتــر قــد تكــون لــه 
تداعيــات ســلبية علــى أســعار النفــط. تحذيــرات الســراج جــاءت فــي ظــل 
وجــود مؤشــرات علــى وجــود غطــاء دولــي للمشــير حفتــر لفــرض ســيادته 
علــى كامــل ليبيــا. كالم الســراج كان أكثــر حــدة تجــاه فرنســا ,حليفتــه 
الســابقة, حيــث قــال إن باريــس علــى الرغــم مــن اعترافهــا بحكومتــه، اال 
أنهــا تقــًدم الدعــم لخليفــة حفتــر. كمــا طالــب الســراج المجتمــع الدولــي 
بالضغــط علــى قــوات حفتــر للتراجــع الــى مواقعهــا الســابقة قبيــل العمليــة 
العســكرية التــي أطلقهــا أوائــل نيســان والتــي أســفرت عــن مقتــل أكثــر مــن 
250 شــخصًا. مــن جهتــه قــال الناطــق باســم قــوات حفتــر أو مــا يعــرف 

بـ”الجيــش الوطنــي الليبــي” اللــواء أحمــد المســماري إن هنــاك خطوطــًا 
مفتوحــة مــن تركيــا ومالطــا جــوًا وبحــرًا لدعــم مجموعــات طرابلــس بالســالح 
والمقاتليــن, موضحــًا أن رحــالت جويــة مباشــرة مــن تركيــا إلــى مصراتــة 
تنقــل مســلحين مــن “جبهــة النصــرة” قاتلــوا فــي ســوريا. كمــا أكــد المســماري 
أن صناعــة النفــط لــن تتأثــر الن %95 مــن الحقــول والموانــئ النفطيــة 

تحــت ســيطرة قــوات حفتــر. 
علــى الصعيــد الجزائــري, تتواصــل األزمــة السياســية التــي تعيشــها البــالد 
رغــم كل المحــاوالت المتصــاص الغضــب فــي الشــارع الجزائــري. جديــد 
هــذه المحــاوالت اســتدعاء محكمــة جزائريــة رئيــس الــوزراء الســابق أحمــد 
أويحيــى ووزيــر الماليــة الحالــي محمــد الــوكال ضمــن التحقيقــات التــي 
تجريهــا فــي قضايــا “فســاد وإهــدار المــال العــام”. ويعــد المســؤوالن مــن 
المقربيــن للرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة. وعيــن أويحيــى عــدة 
مــرات فــي منصــب رئيــس الــوزراء بينمــا كان الــوكال يشــغل منصــب 

الجزائــري  المركــزي  البنــك  محافــظ 
وزيــر  منصــب  فــي  يعيــن  أن  قبــل 
ذكــرت  نفســه  الوقــت  فــي  الماليــة. 
وســائل إعــالم جزائريــة أن الرئيــس 
بــن  القــادر  عبــد  للبــالد  المؤقــت 
صالــح قــرر تعييــن عّمــار حيوانــي 
فــي منصــب محافــظ البنــك الركــزي 
المشــهد  قســوة  ورغــم  بالنيابــة. 
الجزائريــة  فــازت  فقــد  السياســي 
جمــال  ملكــة  بلقــب  يحيــى  ســمارة 
العرب 2019 , خالل احتفال ٌاقيم 
القاهــرة,  المصريــة  العاصمــة  فــي 

والثانيــة.  االولــى  الوصيفــة  لقبــي  ولبنــان  فلســطين  تقاســمت  بينمــا 
االنقســام  أن  إال  االحتــالل  قســاوة  مــن  الفلســطينييون  يعانيــه  مــا  رغــم 
السياســي فــي الشــارع الفلســطيني ألقــى بظاللــه علــى التشــكيلة الحكوميــة 
الــذي حــاول كســب ود واحتــرام  إشــتيه,  األخيــرة والتــي ترأســها محمــد 

الشــارع الفلســطيني بــأن ذهــب الــى مقــر رئاســة الــوزراء فــي رام هللا ســيرًا 
علــى االقــدام. التحديــات التــي تواجههــا الحكومــة الفلســطينية الجديــدة 
الــى  بــدءًا مــن االنقســام السياســي وضغــط االحتــالل وصــواًل  جســيمة 
صفقــة القــرن التــي يعمــل مهندســها األساســي جاريــد كوشــنر, مستشــار 
وصهر الرئيس االميركي دونالد ترامب, على ترتيب االتفاقيات الالزمة 
لــدى  المنتهيــة واليتــه  فرنســا  ســفير  عّبــر  الشــأن,  هــذا  وفــي  لوالدتهــا. 

الواليــات المتحــدة جيــرار أرو عــن قناعتــه بــأن خطــة الســالم األمريكيــة 
الجديــدة بيــن الفلســطينيين واإلســرائيليين باســم “صفقــة القــرن” محكــوم 

عليهــا بالفشــل 99%. 
لفتــت كاتدرائيــة نوتــردام الباريســية أنظــار العالــم بســبب الحريــق الــذي 
التهــم الكثيــر مــن معالمهــا التاريخيــة, لكــن المفاجــئ أن نســختها االصليــة 
أكــد  فقــد  بذلــك أصــاًل.  أحــد  للدمــار ولــم يســمع  فــي ســوريا تعّرضــت 
باحثــون فــي التاريــخ أن كنيســة قريــة “قلــب لــوزة” فــي محافظــة إدلــب 
نوتــردام.  كاتدرائيــة  لبنــاء  إلهــام  مصــدر  كانــت  ســوريا  غــرب  شــمال 
القــرن  إلــى  تعــود  التــي  الكنيســة  بــرس” أن  وأوضحــت وكالــة “فرانــس 
الخامــس الميــالدي تعــد الصــرح الهندســي الــذي اســتوحى منــه معماريــون 
كثــر بنــاء كنائــس وكاتدرائيــات فــي أوروبــا. وتنتمــي كنيســة قلــب لــوزة إلــى 
الطــراز البازليكــي، وفــق المديريــة العامــة لألثــار والمتاحــف الســورية، و” 
ظّلــت تســتخدم للصــالة واالحتفــاالت الدينيــة حتــى القــرن الثانــي عشــر 

الميــالدي”. وقالــت الخبيــرة فــي التــراث بالشــرق األوســط، ديانــا دارك، 
أن مــن بنــى كنيســة قلــب لــوزة هــم مســيحيون محليــون جمعــوا ثرواتهــم 
مــن إنتــاج النبيــذ وزيــت الزيتــون، وشــكلت مقصــدًا للحجــاج. وأوضحــت 
دارك أنــه خــالل تلــك الفتــرة “كان التجــار والرهبــان والحجــاج يتنقلــون 
بكثــرة بيــن هــذه المنطقــة وأوروبــا، لــذا ليــس مفاجئــًا أن تكــون وجــدت 
الهندســة المعماريــة هــذه طريقهــا تدريجيــًا إلــى أوروبــا، حتــى قبــل الحملــة 
الصليبيــة فــي القــرن الثانــي عشــر. وقــد أدرجتهــا منظمــة األمــم المتحــدة 
2011 علــى الئحتهــا  العــام  فــي  “يونيســكو”  والعلــوم  والثقافــة  للتربيــة 
للتــراث العالمــي كجــزء مــن القــرى القديمــة فــي شــمال ســوريا التــي بنيــت 
بيــن القرنيــن األول والســابع والمدرجــة أيضــًا علــى قائمــة التــراث اإلنســاني 

المهــدد بالخطــر. 
وصــل الــى الــى كنــدا أقربــاء عائلــة ســورية الجئــة فقــدت أبناءهــا الســبعة 
أنــدي  الكنــدي،  النائــب  وأشــار  هاليفاكــس.  بمدينــة  منــزل  حريــق  فــي 
فليمــور، فــي بيــان إلــى أن عــددا مــن أفــراد عائلــة كوثــر برهــو التــي فقــدت 
أبناءهــا الســبعة فــي شــباط/فبراير وبقــوا إلــى جانبهــا، فيمــا باتــت مجموعــة 

أخــرى مــن أفــراد العائلــة علــى مشــارف الوصــول إلــى كنــدا

بقلم طارق داود
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عين على العالم

اإلرهــاب  عــن  وبعيــدًا  والُمســبِّب  والســبب  السياســة  عــن  بعيــدًا 
أكتــب: باإلنســانّية  والتصاقــًا  واإلجــرام 

شــبَّ حريــٌق هائــل فــي كاتدرائيــة “نوتــردام” فــي فرنســا فاهتــّز 
العالــم! عــرش 

اســتنكر الشــرق والغــرب ودان االعتــداء الهمجــّي علــى حضــارة 
أمهــر  رســمها  لوحــات  النيــران  أكلــت  الســنين،  آالف  عمرهــا 
فنانــي العصــور الغابــرة وكان الخــوف كل الخــوف أن تمــّس تلــك 
النيــران، أمفتعلــة أم ال، إكليــل الشــوك الــذي ُوضــع علــى رأس 
ملــك الملــوك. تســابق أصحــاب الثــروات وتعّهــدوا التبــرِّع بأموالهــم 
لترميــم مــا احتــرق وحــّث بعــض حــكّام العــرب شــعوبهم “المنتوفــة” 
إلــى ضــرورة إطــالق حمــالت تبــرُّع إلعــادة بنــاء ذلــك الصــرح 
التاريخــي الــذي يؤّمــه مالييــن الحجــاج ســنويًا، بينمــا ظّلــوا جميعــًا 

مــت آثــار العــراق وســوريا.  صامتيــن عندمــا ُهدِّ

خمســة أيــام مضــت وتفّجــرت الكنائــس فــي ســيريالنكا... استشــهد 
اســتنكر  الســمراء.  البشــرة  مــن أصحــاب  إنســان  قرابــة ثالثمئــة 
العالــم طبعــًا التفجيــرات المجرمــة وأدانوهــا... لكننــا لــم نســمع بــأن 
أصحــاب الثــروات اكترثــوا بإرســال رغيــف خبــز واحــد ألولئــك 
شــعبه  ليطالــب  فيــه  عربــي  مســؤول  أي  يفتــح  ولــم  الفقــراء... 
“المنتــوف” بجمــع األمــوال ألولئــك المســاكين “المنتوفيــن”... 

رأيــت طفــاًل أســمر يبكــي وقــد تلطــخ وجهــه بدمــاء أبيــه، رأيــت أمــًا 
تبكــي بنيهــا وال تجــد مــن يعزيهــا أو يمســك يدهــا... رأيــت أشــالء 
بشــرّية مبعثــرة ممزوجــة بتــراب األرض ولــم يهتــز ضميــر العالــم 

وال عــرش العالــم قــد اهتــّز!
ســألت صديقــي ومستشــاري الشــخصي “غوغــل” عــن التبرعــات 
المجموعــة لضحايــا تفجيــرات ســيريالنكا فأجــاب بأنهــا اقتصــرت 
علــى التبّرعــات بالــدم فــي حمــالت وطنيــة وحمــالت فلســطينية 
وأخــرى موريتانيــة... ولــو ُســمح لصديقــي أن ُيحلــل المعلومــة 

لــكان قــال: “مــا بحــن َع المعتــر غيــر المعتّــر اللــي متلــو” !
هنــا أســائل نفســي هــل اهتــز عــرش اإللــه لتفجيــرات فرنســا؟ هــل 
حــزن المســيح علــى لوحــٍة لــه تشــّوهت أو علــى إكليــٍل ُوضــع يومــًا 
علــى رأســه ووِضــع اليــوم ضمــن علبــٍة زجاجيــة يدفــع الحجــاج 
أحــرق  مــن  طعــن  هــل  بعيــد؟   مــن  برؤيتهــا  ليتبركــوا  المــال 
الكاتدرائيــة جســد اإللــه طعنــًة إضافيــة فــزاد جرحــًا علــى جراحــه أم 
أن ملــك الملــوك تــرك ثــروات األرض الزائلــة ومعهــا األمــوال التــي 
ُتجمــع لقــاء رؤيــة إكليــل شــوكه، وســارع ليمســك بتلــك األيــادي 

الســمراء ويكــون لهــا التعزيــة الوحيــدة فــي مصابهــا!
أخيــرًا أرجــو أاّل تؤثــر تفجيــرات ســيريالنكا علــى توافــد اليــد العاملــة 
ــة، التــي ال تــرى فــي صاحــب البشــرة الســمراء  إلــى بلداننــا العربّي
إال خادمــًا لهــا فيضطــرب كيــان أســرنا وتضطــر المــرأة العربيــة 
أن تصنــع لنفســها قهــوة الصبــاح وتضطــّر اضطــرارًا أن ترعــى 

أوالدهــا إلــى أن ترحمهــا الســماء وتجــد لهــا الحــّل البديــل!

لــم تقــرع أجــراس كاتدرائيــة نوتــردام فــي العاصمــة باريــس فــي ذلــك اليــوم كالمعتاد، 
بــل عوضــًا عنهــا كانــت هنــاك ســحابة ســوداء تظلــل المــكان ســاعات متواصلــة 
نتيجــة الحريــق الهائــل الــذي قضــى علــى معظــم أجــزاء المبنــى وبعــض التحــف 

األثرية.

حريــق مجهــول األســباب حتــى اآلن حيــث لــم تتوصــل التحقيقــات إلــى مــا يثبــت 
أن الحريــق متعمــد أو أن الحريــق جــاء صدفــة بالتزامــن مــع بــدء أعمــال الترميــم 
داخــل الكاتدرائيــة والــذي طــال انتظــاره بســبب عــدم إمكانيــة الدولــة تحّمــل تكاليــف 
الترميــم والــذي قــّدره الخبــراء بمبلــغ 150 مليــون يــورو، فــي حيــن عرضــت الدولــة 
فقــط 40 مليــون يــورو، وكانــت الكاتدرائيــة تبحــث عــن تبرعــات لتغطيــة بقيــة 
التكاليــف إلــى أن وصلــت لحالــة ســيئة مــن اإلهمــال وتهالــك الســاللم وســقوط 

بعــض الحجــارة مــن البنــاء الخارجــي .

وكان الحريــق الــذي لــم تســتخدم المروحيــات فــي إخمــاده بحجــة عــدم جــدوى ذلــك, 
قــد نشــب قبيــل خطــاب للرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون الــذي كان مقــررًا 

بعــد الحريــق أن بســاعات قليلــة، وبالرغــم مــن تصريحــه 

األســوأ تــم تجنبــه فــي الحريــق الضخــم إال أنــه بــات ســعيدًا بحملــة التبرعــات 
الدوليــة التــي بــدأت عقــب الحريــق مباشــرة وانهالــت علــى فرنســا إلعــادة بنــاء مــا 
تضــرر مــن ذلــك الصــرح األثــري العريــق الــذي يعــد أحــد رمــوز باريــس ومعالمهــا 

الخالــدة.

كل ذلــك حــدث مصادفــة دون أي موعــد مســبق أو حتــى تدبيــر إنســاني كالــذي 
حــدث ألغلــب األثــار العربيــة التــي دمــرت وســرقت حيــث كان معظمهــا مدرجــًا 
علــى الئحــة التــراث العالمــي لكــن لــم تحــدث ضجــة عالميــة واســعة أو حتــى 
تنديــد مــن قبــل الــدول الغربيــة بــل تــم االكتفــاء بعــرض مشــاعر الحــزن واأللــم 

لتلــك الخســارة.

مواقــع أثريــة فــي كل مــن ســورية والعــراق واليمــن تعــود آلالف الســنين لــم يجمــع 
العالــم برمتــه عليهــا دوالرًا واحــدًا بعــد تدميرهــا بفعــل الهجمــات العدوانيــة، لكــن 
بالمقابــل وصلــت التبرعــات المقدمــة لترميــم النوتــردام إلــى 700 مليــون يــورو، 
مفارقــة عجيبــة بيــن اآلثــار العربيــة والغربيــة علــى الرغــم مــن أن التــراث اإلنســاني 

تــراث مشــترك فــي كل بقــاع األرض.

حريــق كاتدرائيــة النوتــردام أشــعل العديــد مــن الجبهــات علــى كافــة األصعــدة بيــن 
فــرح وشــماتة بالحــدث خاصــة بعــد مواقــف فرنســا الدوليــة وبيــن حزيــن ومتأثــر 
بمــا حصــل متناســي تمامــًا ومغمــض العينيــن عمــا يحصــل آلثــار الشــرق األوســط 
وهــذا مــا يدفعنــا إلــى التســاؤل إلــى متــى ســيبقى اإلرث اإلنســاني المشــرقي فــي 
المرتبــة الثانيــة دومــًا ... ونحــن ال نــزال حتــى اليــوم نــراه يســرق ويهــّرب إلــى 

الخــارج قابضيــن ثمنــه مســبقًا...

سيريالنكا نوتردام  ”كوازيمودو” 
يموت للمرة الثانية بعد حريق الكاتدرائية

مواقف مؤيدة ومعارضة بعد حريق 
نوتردام .. وتبرعات بالماليين لترميمها
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ثقافة وفن

بقلم رحمن خضير عباس

قبيــل أن ينطفــئ العقــد الســادس مــن القــرن الماضــي، وخــالل أحــد 
اآلداب/جامعــة  كليــة  فــي  ُتقــام  كانــت  التــي  الشــعرية  المهرجانــات 

بغــداد.
انبــرى شــاب نحيــل، فــارع الطــول، مــن بيــن زحــام الحاضريــن. وتقــدم 
بخطــوات غيــر مرتبكــة، معتليــًا المنصــة الشــعرية لقاعــة الحصــري  
والتــي كانــت تضــّج بمتذوقــي األدب مــن أســاتذة الجامعــة والطــالب 
عاشــقة  رومانســية  قصيــدة  قــرأ  وانتظــار،  صمــت  وبعــد  والــزوار. 
ابهــرت الجميــع، واشــاعت جــّوًا مــن اإلعجــاب  والحبــور ألســلوبها 
وطريقتهــا الغنائيــة الراقصــة، ممــا حــدا بالدكتــور عنــاد غــزوان، وكان 
أســتاذًا لألدب آنذاك، أن يدهش من قابلية ذلك الشــاب، وظّل يكيل 
المدح على القصيدة والشــاعر، بعد أْن قام بعقد مقارنة بين موســيقا 
الشــعر وايقــاع الرقــص. كمــا اســتعرض بعجالــة العالقــة بيــن الموســيقا 

والعــروض عنــد الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي. 
وكان مطلع القصيدة

)يا للحلوة ما أحالها سكرى بجمال محّياها
تترنح تيها يفرحها في الدرب مدامع قتالها..(

امــا الشــاعر الشــاب، فهــو عبــد اإللــه الياســري، والــذي يعيــش فــي 
مدينــة اوتــاوا منــذ ثالثــة عقــود. والشــاعر مــن مدينــة النجــف : مدينــة 
األدب والشــعر، حيــث ضريــح اإلمــام علــي بــن ابــي طالــب، وحيــث 
بيوتــات العلــم واألدب والحكمــة والتــي أنجبــت كبــار الشــعراء، ومنهــم 

الشــاعر مهــدي محمــد الجواهــري. 
َقــِدَم الشــاعر عبــد اإللــه مــن هــذه المدينــة  للدراســة فــي جامعــة   
بغــداد، يحمــل عنفــوان الفــرات وحيــاء دجلــة. فــي ذلــك الوقــت، كانــت 
بغــداد متخمــة بالحضــارة واألدب، وتشــّع شــعرًا وجمــااًل وعذوبــة. أّمــا 
كليــة اآلداب، فكانــت حاضنــة لشــباب قادريــن علــى العطــاء، مــن 
خــالل وعــي يتجــاوز مــا هــو مســموح بــه، متخطيــن حواجــز الواقــع  
وهــم يعتلــون صهــوات قوافيهــم، عابريــن الممنــوع والمســموح معــًا. 

تلــك المرحلــة افــرزت أســماء شــاّبة، تركــت بصماتهــا علــى الســاحة 
العراقــي  الشــعر  فــي  بــارزة  بعضهــا عالمــة  أصبــح  بــل  الشــعرية، 

الســبعيني. 
مشــبعة  ثقيــالت،  ســنون  الراهنــة  اللحظــة  وبيــن  األيــام  تلــك  بيــن 
بالمتغّيــرات حيــث “جــرت ميــاه كثيــرة فــي النهــر وترســب غبــار كثيف. 
ســقطت انظمــة، وحدثــت حــروب وانتكاســات وانتصــارات. وتعــّرض 
الوطــن إلــى محــٍن وتغيــرات دراماتيكيــة، واكتســحتنا ريــاح التغييــر، 
بعــد أن تــاه الكثيــر مٌنــا فــي ارض هللا الواســعة. ولكــّن الماضــي يظــّل 

مترســخًا فــي الوجــدان ومترســبًا فــي الذاكــرة . 
وبعــد هــذه الرحلــة الزمنيــة ، يجمــع الشــاعر عبــد اإللــه قصاصــات 
قصائــده ويضيــف إليهــا شــيئًا مــن تجاربــه لتصــدر مجموعتــه الشــعرية  
)جــرح ومنفــى(، والتــي ال تحتــوي علــى قصائــده القديمــة. ثمــة ظــروف 
قاهــرة حالــت بينــه وبيــن طبــع أشــعاره المخطوطــة.  وربمــا منعتــه 
أربــع عشــرة  تضــم  والمجموعــة  اشــعاره.  طبــع  مــن  قاهــرة  ظــروف 
قصيــدة ُكتبــت مــا بيــن 1983 و 2003 وهــي تشــّكل عمــرًا زمنيــًا 
يقــل عــن عمــر اغترابــه. فقــد هاجــر الــى المغــرب ثــم الــى كنــدا، منــذ 

1979 إلــى اللحظــة الراهنــة .
الشــك بــأن عنــوان المجموعــة خيــر مفتــاح لقراءتهــا ومحاولــة فهمهــا. 
وهــذا يقودنــا إلــى التأمــل فــي مفردتــي جــرح ومنفــى، وكيــف جعــل 
منهمــا توءميــن متجانســين. يكّمــل أحدهمــا اآلخــر, وكأنهمــا وجهــان 
ــا المنفى فقد  لحالــة واحــدة، رغــم الهــّوة الكبيــرة التــي تفصــل بينهمــا. َفَأمَّ
جّربــه الشــاعر بمــا يكفــي مــن وريقــات العمــر التــي تســاقطت  واحــدة 
إثــر اخــرى، فــي انتظــار الخــالص الــذي لــن يأتــي. وتكمــن صعوبــة 
المنفــى فــي كونــه الخيــار الوحيــد، ومــا علينــا ســوى الصبــر الجميــل, 
ــا الجــرح فهــو قديــم ومتأصــل،  ثــم التكيــف فــي انتظــار المجهــول. َوَأمَّ

يندمــل أحيانــًا وينفتــح أحيانــًا أخــرى، تبعــًا للخيبــات المتالحقــة لوطــن 
يحتــرق. وليــس فــي اليــد حيلــة إلطفــاء هــذا الحريــق. فيصبــح الجــرح 
مغروســًا فــي خاصــرة الوعــي إلنســان اجتــث مــن الجــذور، وبقيــت 
جــذوره معّلقــة فــي الفــراغ.  فرغــم مــا تقدمــه بلــدان المنافــي مــن مظلــة 
انســانية لعيش آمن وكريم،  فإّن هذا العيش ال يقي  من االســتالب 
قمــة األغتــراب روحيــًا  إلــى  تقــود بدورهــا  العزلــة، والتــي  ومشــاعر 
وجســديًا، وتتكــرس الغربــة عنــد الشــاعر الــذي ال يريــد أن يتنفــس 

غيــر هــواء الوطــن. 
 ثمــة حقيقــة مــّرة، وهــي أن عــدم مغــادرة الماضــي ســيؤدي إلــى عزلــة 
ــد  كبيــرة وفجــوة مــع الحاضــر، الســيما حينمــا يعيــش الشــاعر فــي بل
مختلــف مــن حيــث الثقافــة واللغــة والعــادات. وعليــه فالشــاعر يكتــب 
لقــارئ آخــر، ال ينتمــي الــى جغرافيــة المنفــى. ومــن هنــا تأتــي إشــكالية 
المضاميــن التــي تهاجــر مــن المنفــى لتعانــق الوهــم. فقــد فــّرت مــن 

وطــن، ولكنهــا بقيــت هائمــة فــي فضاءاتــه. يقــول الشــاعر:
 “عبثًا تهرب من عمق الجذور 

عبثًا تدفع في الثلج وحيدًا, عجالت التدور ..”
أصبــح النــص الشــعري صخــرة ســيزيف. ينــوء المبــدع بحملهــا، وهــو 

يبحــث عــن هويتــه التــي ضاعــت علــى قارعــة االنتظــار.
“ آه ، من بالدين: بالد لم تعد لي 

وبالد لست منها ...”
إنــه نــّص يتمــّرد علــى جغرافيتــه، ويلتقــط منهــا اشــارات باهتــة، تعلــن 
يحاصــره  مهاجــرًا،  الشــاعر  ويظــل  إليــه.  تنتمــي  وال  المــكان  عــن 
الثلــج والعواصــف البــاردة. وحيــث يشــّح الصحــاب، وتنــأى الوشــائج 
والتواصــل. لــذا فاالختبــاء فــي الذاكــرة. وهــذا يحجــب جمــال الرؤيــة 
لبعــض مباهــج المنفــى، بحيــث تصبــح المهرجانــات الجليديــة فــي كنــدا 

صــورًا مجــردة ال روح فيهــا:
)يصنع الغرب من الثلج تماثيل

خيواًل، عربات، امرأة
ثم يأتي الساحة السياُح ساعات..(

فتضيــع بهجــة المــكان وزمانــه، تحــت وهــج المــكان المتخيــل، أي 
أطــالل الوطــن وصورتــه األولــى.

القصيــدة اليتيمــة التــي ضمتهــا المجموعــة، ُكِتَبــت فــي المغــرب / 
ورزازات. وكان الشــاعر فــي بدايــة طريــق الغربــة, وتحكــي القصيــدة 
قصــة الحنيــن إلــى الوطــن وخيبــة األمــل مــن بعــض مــا يرافــق حالــة 
ولكــن  بالنخيــل،  واحــة عامــرة  مدينــة ورزازات  أن  الترحــال. ورغــم 

الشــاعر يــرى فيــه ســرابا.
“ لماذا النخيل يصير سرابا

وينأى , وننأى.. “
ويبدو أّن البحث عن الخالص يصطدم بخيبات متعددة 

“يقول رفيقي القديم ،نضجنا بهذي المنافي
أقول “ مسخنا بهذي المنافي.. “

فــي  الزمنــي  التبايــن  فترتبــط – رغــم  األخــرى،  القصائــد  بقيــة  أمــا 
كتابتهــا – بخيــط دقيــق يشــكل نســيج الفكــرة التــي تتمحــور عــن حالــة 
مــرور  مــع  التــي تجــذرت  الغربــة  مــع  الــذات، وصــراع  مــع  صــراع 

الوقــت: 
“ كنا بعيدين إاّل من الحزن

نحن الطيور التي ُشّردت
ما يزال المساء يشردنا

واحدًا واحدًا , الجئًا الجئًا “
لقد كان في أوج حرقته، وهويحّمل الجميع مســؤولية ما يحدث، كما 
يديــن الصمــت، إزاء وطــن يحتــرق وينــزف أبنــاؤه تحــت أنظــار العالــم. 
لقــد أدان الصمــت معتبــرًا ايــاه جريمــة، أدت الــى اغتيــال القيــم النبيلــة، 

واعتبــر الســكوت مشــاركة فعليــة فــي مــا حــدث.
“أنت من أدخلني حّيًا لقبري
أنت من علمني كيف أموت

السكوت. السكوت , السكوت “
وفــي قصيدتــه )مقتــل زريــاب( يجعــل مــن الغنــاء قاعــدة للتحــدي، 
ومواجهــة لــكل أشــكال األلــم. فحينمــا ينصهــر الحــزن والفــرح فــي اغنية 
واحــدة فأنــه يصنــع نشــيدًا للحيــاة. لقــد جعــل مــن مقتــل زريــاب قربانــًا 
للخلــود “ أيحســبون قتــل عــازف نهايــة الغنــاء “. المغنــي ينتصــر مــا 
دام يعــزف بأضالعــه, جاعــاًل مــن أغانيــه قــوة قاهــرة فهــي تمتلــك 
األمــل والصــدق والبــراءة فــي وجــه اعــداء ال يمتلكــون ســوى احقادهــم

 “ كنا امام المنحنين في الظالم
نغزل النجوم وننسج الشرر
وكان زرياب المغني واقفا

يرتقب الحريق ليبدأ الغناء.. “
لقــد حفــل شــعر عبــد اإللــه الياســري بالنخلــة فــي مجموعتــه، حتــى 
أنــه ذكرهــا أكثــر مــن ســتين مــرة، تصريحــًا أو تلميحــًا. كمــا ذكــر مــا 
يمــت لهــا بصلــة )كالعــذق والطلــع والجــذع والســعف ..( وغيرهــا مــن 
مفــردات النخــل. فهــي بالنســبة إليــه رمــز للحيــاة والوطــن والشــموخ 
والنبــل، كمــا أنهــا ترمــز للمدينــة األولــى والطيــن األول ورشــفة المــاء 
األولــى. لــذا نســتطيع القــول أنــه كان موّلهــًا بالنخلــة، عاشــقًا لهــا، 
وأعتقــد أن هــذا الفيــض اللفظــي الــذي تبنــاه ينــّم عــن تجربــة روحيــة، 

وكيــف ال ومخــزون الذاكــرة حافــل بفســائل النخيــل:
“جاءني النخل

وألقى رطبا في سلة الروح
وأرخى ظله فوق جبيني

ال يواسيك بما انت مصاب نهر لورنس
وال السرو وال سرب النوارس.. “

طيــوره،  وأســراب  وأنهــاره،  بســروه  الكنــدي،  المهجــر  جمــال  فــكل   
وجنائنــه. غيــر قــادر علــى مــلء الفــراغ الروحــي. وهــا هــوذا يســتنطق 

النخلــة ويشــكو اليهــا همومــه:
“بكيت بين نخلتين:

نخلة واقفة في خندق النخيل
ونخلة ساقطة قد أنكرت مالمح النخيل.. “

وللنخــل فــي موروثنــا العربــي منزلــة كبــرى جســدها قــول ابــي العــالء 
المعــري

)شربنا ماء دجلة خير ماء وزرنا أشرف الشجر النخيال(
فــي مجموعتــه  الياســري  اإللــه  عبــد  الشــاعر  كانــت نصــوص  لقــد 
الشــعرية )جــرح ومنفــى( شــهادة علــى عصــر عشــناه. اســتطاع ان 
يكشــف فداحــة المنفــى، واألمانــي المعلقــة علــى حبــل األنتظــار .
إن شــعره مــا هــو اال نــزف صامــت. ولكــن األمــل بعــراق جميــل هــو 

الهاجــس الكبيــر للشــاعر وقصائــده.

الياسري اإلله  بعض مالمح شعر عبد 
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ثقافة وفن

قنـاديل ...  
مـريــم... يا 

نطقتهــا  التــي  األخيــرة  الكلمــات  هــي  مريــم..  يــا 
الشــخصية المحوريــة فــي هــذه الروايــة.. “يوســف” 
إلــى  كثيــرًا  يذهــب  ال  الــذي  المعتــدل  المســيحي 
ذكــرى  يحيــي  أن  القــدر  يشــاء  لكــن  الكنيســة، 
وفــاة شــقيقته “حّنــة” فــي كنيســة ســيدة النجــاة فــي 
بغــداد، ليلقــى مصرعــه فــي التفجيــر اإلرهابــي الــذي 

اســتهدفها.

 روايــة تحــدث فــي أقــل مــن 24 ســاعة، نراهــا مــن 
وجهــة نظــر “يوســف”، التــي تمثــل ماضــي العــراق 
أبنائــه،  قلــوب  ونقائــه وصفــاء  بتســامحه  الجميــل 
ومــن وجهــة نظــر “مهــا” التــي تمثــل حاضــر العــراق 
أســالكًا  زرعــت  التــي  المقيتــة  بطائفيتــه  األســود 
يعــرف  ال  حقــدًا  وبثــت  القلــوب،  حــول  شــائكة 

الرحمــة حتــى بيــن أبنــاء الديــن الواحــد.

بالحســرة  الشــعور  إال  قراءتهــا  أثنــاء  نملــك  ال 
والوجــع، لتأتــي النهايــة كجرعــة إضافيــة مــن األلــم، 
تنتهــي. آهــات ال  منــك  تســحب  الــروح و  تدمــي 

الســرد فــي النــص مميــز بلغــة راقيــة بســيطة )مثلمــا 
بأكملهــا،  حيــاة  بــل  نخلــة  محــض  ليســت  النخلــة 
متشــابكة مــع األرض التــي تحتهــا وكل مــا فيهــا، 

بقلم: د. داليا حمامي

دروب  ...
العيد  - دمشق 

تشهد أزقة دمشق أنها اليوم تعرفني، مثلما أعرفها تمامًا 
وتلــوم كل حيرتــي، وألومهــا، أعاتبهــا أعانقهــا، وأخطــو علــى طرقاتهــا برفــق وكأنهــا جســد رقيــق يــذوب 

فــي حنــان يــديِّ الخشــنتين
في الحين الذي كان فيه الظالم قد أرخى ظالله، مثل ثوب العجوز 

كنت جالسًا وحيدًا انتظرتها
فأنا أعشق في الحب االنتظار، يجعلني االنتظار عاشقًا، لكل ما مضى وكل ما هو ُمقبل

وأعشق ما يجول في خاطري حين يطول انتظاري
أعشقها حين تأتي إلّي متأخرًة 

ولو جعل مني الصبر ظاًل في الظالم
هو يروق لي 

االنتظار مساحةٌ  آمنٌة أجد فيها نفسي تلتقي بمن تشاء 
حرًة تمامًا في بهوها الضيق والطويل

كأس ماء وفنجان قهوٍة وثالث سجائر 
وابتسامتي تقتل صرامتي، وتكشفني للجميع

حتى أطلَّت مثل الَفَرج 
أطلَّت لتجتاحني فرحًا وليس بوسعي أن أقاوم فرحًا

مشينا في طريٍق يخلو من أضواء الُفصح والعيد
ولم تكن الشوارع تضج بالحياة فقد كان الوقت غارقًا في صدر الليل 

لكنني لمست العيد في قلبي، لمسته في شراييني مورقًا
لمست عيدًا يحاصرني 

كانت هي العيد وثيابه وحلواه وهداياه
عيناها اللتان تتوحدان مع الليل حينًا وتظهران كنجمتين حينًا، كانتا عيدًا جديدًا أيضًا

ــُر بصبــر عــارٍم يثقلنــي بالتمنِّــي  ودعتهــا عنــد بــاب بيتهــا فــي ضواحــي دمشــق، وكان لقــاًء أخيــرًا يبشِّ
والحنيــن

وفي سبيل اختالِق حيلٍة لتجاوز ملل االنتظار
عبرت تحت أضواء العيد ابتداء من ساحة باب توما وحتى القصاع، وساحة العباسيين الهادئة

لم يذهلني النور ولم يلمسني العيد 
فهي لم تكن بالقرب مني!!!! 

وبقيت ظاًل في الظالم 
ألنهِا العيُد أرجوُه، ألنها الفرُح الذي ال ينتهي حتى لو انتهت األعياد
ألنها الهدف الذي أخشى أن يضاف إلى رصيد األهداف الضائعة.

بقلم: دياب عواد

كتاب جديد للكاتب كريم شعالن
صــدر عــن دار)أروقــة للترجمــة والطباعــة والنشــر( 

فــي القاهــرة الكتــاب الجديــد للكاتــب كريــم شــعالن
الســيدة  قصــة  عــن  تتحــّدث  واقعيــة  روايــة  عــن 
)لميــس عمــران( التــي عانــْت الظلــم والســجون فــي 
زمــن النظــام العراقــي البائــد، حيــث تــّم اعتقالهــا بعــد 
ُمســّلمًا  إيــران  الــى  الطيــار  الضابــط  فــرار زوجهــا 

نفســه وطائرتــه الــى اإليرانييــن عــام 1997 .
الحكاية على لسان البطلة وتحت عنوان )لميس(، 
أحــداث  تتسلســل  شــعالن..  كريــم  الكاتــب  وبقلــم 
المأســاة  صــور  راســمًة  تدريجــي  بشــكل  الحكايــة 
والظلــم الــذي يواجهــه اإلنســان فــي زمــن الطاغيــة، 
وخصوصــًا المــرأة التــي ال حــول لهــا إزاء ظلــم وقــع 

عليهــا بفعــل شــخص آخــر، هــو زوجهــا.
مــن  ظهــرْت  مــا  علــى  العمــل  أحــداث  تنســحب 
أعــراض سياســية واجتماعيــة خــالل فتــرة الســنوات 
مــن  طــرأ  ومــا  حســين،  صــدام  لنظــام  االخيــرة 

متغيــرات علــى المجتمــع العراقــي بعــد عــام 2003.
بوجــه  العمــل صرخــة  هــذا  الروايــة:  كاتــب  يقــول 
الظلــم بشــكل عــام ، ووثيقــة تديــن كل الجهــات التــي 
تتســبب باضطهــاد المــرأة بشــكل خــاص . علمــًا أن 

ّالكتــاب ســيكون متوافــرًا فــي تورونتــو قريبــًا.
عرضــت علــى مســرح البالــون فــي مدينــة القاهــرة 
المصريــة مســاء الســبت المصــادف 20 مــن نيســان 
2019 مســرحية ســيرة حــّب التــى تــدور فــى إطــار 
القيــم  تمثّــل زمــن  اســتعراضي رومانســي،  غنائــى 

والفــن الجميــل.

األوبريــت يتنــاول محطــات فنيــة وإنســانية فــي حيــاة 
للموســيقا  وإثرائــه  حمــدى  بليــغ  المبــدع  الملحــن 
ومعاناتــه مــن أجــل الفــن وأثــره البالــغ فــى األغنيــة 
المصريــة والعربيــة وعالقاتــه بكبــار عمالقــة نجــوم 
الطرب والشــعر والغناء والموســيقى بينهم أم كلثوم، 
وعبــد الوهــاب، ووردة، وعبــد الحليــم، واألبنــودى، 

والنقشــبندى. والســنباطى، 

جّســد المســرحية الفنــان إيهــاب فهمــي مــع الفنــان 
وحضــر  ناجــي.  مــروة  والفنانــة  صبحــي  مجــدي 
العــرض ســفير النوايــا الحســنة الســيد غّســان فــؤاد 
والــذي  الكنديــة  العراقيــة  المنظمــة  رئيــس  ســاكا 
حظــي بمقابلــة هــؤالء الفنانيــن علــى هامــش العــرض 

العربــي. المســرح  بعــض همــوم  وناقــش معهــم 

تتنّفســه  الــذي  والهــواء  حولهــا  التــي  الســماء  ومــع 
بــكل مــا فيــه، فالبيــت أيضــًا ليــس محــض طابــوق 
واســمنت وصبــغ… بــل عمــرًا بأكملــه(، أمــا الحــوارات 
فقــد جــاءت باللهجــة العراقيــة المحببــة، والحبكــة ذكيــة 
مليئــة بالمشــاعر واآلالم، فذكريــات “يوســف” وحنينــه 
أفضــل،  أملــه بحاضــٍر ومســتقبٍل  الماضــي و  إلــى 
مــن  الخالــي  المرعــب  “مهــا”،  بواقــع  بقــوة  تصطــدم 
كل بصيــص نــور، الــذي جعلهــا تخســر أغلــى مــا 
تملــك.. فهــل فــي مســتقبل العــراق ســترجح كّفــة األمــل 

أم التشــاؤم؟

إن كانت الطائفية عند ســعود السنعوســي في روايته 
)فئــران أمــي حصــة( هــي الطاعــون، فالطائفيــة عنــد 
األديــب العراقــي ســنان أنطــون فــي روايتــه )يــا مريــم( 
هــي  بمراحــل،  الطاعــون  مــن  وأخطــر  أشــد  هــي 
ســرطان تفشــى فــي جســد األمــة ودّمرهــا مــن الداخــل، 
ســبيل  وال  األفئــدة،  مــن  والرحمــة  اإلنســانية  ونــزع 
للخــالص منــه إال باقتــالع جــذوره واســتئصال خاليــاه 
بتلــك  ليســت  للحقيقــة  وهــي  انتشــاره،  تمــدد  لوقــف 
المهّمــة الســهلة، لكنهــا ليســت مســتحيلة كذلــك… إذ 
أننــا فقــط كمــا قــال ســنان أنطــون، علــى لســان صديــق 

“يوســف: )“مــا درنــا بالنــا علــى العــراق.. كلنــا.(
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ســاعة،  واربعيــن  ثمانيــة  اســتغرقت  التــي  البصــرة،  الــى  زيارتــي  تخللــت 
ممارســات عديــدة ومنوعــة، منهــا وجبــات اليمكــن ان تأكلهــا اال فــي البصــرة، 
وطيبــة ودالل التجدهمــا اال فــي البصــرة، وســياب التجــده اال فــي البصــرة، 
ورحلــة نهريــة اســتمرت ثالثيــن دقيقــة، كلفــت ثالثيــن الفــًا، لــكل دقيقــة الــف 

دينــار، يســتحقها شــط العــرب وليلتــه النيســانية الجميلــة.
اقتــرَح علينــا المضيــف، بعــد االتفــاق مــع صاحــب المركــب، او الماطــور 
بحســب تســمية البصرييــن، ان نجلــس علــى ســقفه، فالمشــهد اجمــل، والهــواء 
اطيــب، اال انــه بــال حمايــة، فالســقف مســطح، بــال ســياج وال حتــى )بتلــو( 
يصدنــا اذا مــاَل بنــا وتزحلقنــا، لهــذا توســطنا نحــن الثالثــة بجلســتنا، وشــرعنا 
بالغنــاء حيــن شــرع المركــب باالنطــالق ، ويبــدو ان اغنيــة اخــرى اليمكــن 
ان تكــون مالئمــة لتلــك االجــواء كأغنيــة مركــب هوانــا مــن البصــرة جانــا .. 
وحتــى لــو كانــت هنــاك اغانــي اخــرى ، اال انهــا تتحــور لتحــوم حــول البصــرة، 

وخشــابتها.
صعدنــا وغنينــا حســب االصــول، وبــدأ المركــب يقتــرب مــن جســر التنومــة 
الحديــدي .. هــذا الجســر ناصــي .. يعنــي يــادوب يفــوت مــن جــواه الماطــور 
، لكنــي مطمئــن ، واللــي زاد مــن اطمئنانــي هــو الصديــق الُمضيــف، عندمــا 

قــال : 
- چا هو غشيم .. اصال قايسه بالمليمتر.

- يعني شنو راح يفوت من جواه لو يفتر ويرجع؟؟
- اكيــد يفتــر ويرجــع ، چــا ماتشــوف المســافة بيــن الســگف والجســر بيهــا 

ربــع متــر بــس. 
- يمعــود خالــد .. دخيلــك صيــح عليــه اشــو هــذا راح يطببنــا بالجســر .. 

خــاف نســانا.
- ال ال .. التخاف .. هي هاي شغلتهم.

رفيــق ســفرتي الويايــة َقِلــق اصــال مــن الركبــة كلهــا ، وتحديــدًا لمــن صعدنــا 
فــوگ ، والنوبــة اجتــي شــغلة الجســر، لهــذا كان اكثــر حــذرا، فأخــذ وضــع 
االنبطــاح علــى بطنــه، ولمــا خالــد شــاف علــي انبطــح، والجســر اقتــرب ، هــو 

أيضــا انبطــح، والمســافة بيــن الماطــور والجســر مابيهــا مترتيــن.
هذولــة جماعتــي ضعــاف، يعنــي لمــن ينبطحــون، اعلــى منطقــة بجســمهم 
مابيهــا ربــع متــر ، يعنــي يفوتــون بــال اضــرار ، زيــن انــي شــلون، اذا انبطــح 
علــى ظهــري، ســيصطدم كرشــي بالجســر واحتمــال يســويلي عمليــة قــص 
معــدة مجانيــة، واذا انبطــح علــى بطنــي راح أگّبــن، وراح تتلــف وتتضــرر 
مناطق اخرى من جســمي، لهذا انبطحت على بطني وزحفت زحف مقدس 
هبــوط اضطــراري  البــالم، وســويت  يجلــس  الماطــور حيــث  نهايــة  باتجــاه 
اســفر عــن خســائر ماديــة : 2 دگمــة قميــص ، والتــك اليميــن مــن حذائــي 
النيلــي ابــو كركوشــة، انگطعــت كركوشــته، وبعــد ان انكشــف غبــار المعركــة، 
وتــم االطمئنــان علــى ســالمة الجميــع، گطعــت الكركوشــة اليســرة وصــارت 

خســائرنا : 2 دگمــة و 2 كركوشــة ..
 وكلكم عيوني

ثقافة وفن

الحياة دروس 
 نجتــاز جميعــًا أوقاتــًا صعبــة فــي حياتنــا، ال يعــود العالــم بالنســبة 
لنــا كمــا كان قبلهــا، تفقــد األيــام نكهتهــا، وتصبــح روتينيــة متكــررة 
ومتشــابهة، ويغــدو الملــل رفيقــًا ألرواحنــا، ويتســرب المــوت رويــدًا 
رويــدًا إلــى داخلنــا، وألننــي مــررت فــي تلــك األوقــات، وأدرك أنهــا 
حالــة ُمرهقــة جــدًا للنفــس البشــرية، وتجاوزتهــا نوعــًا مــا ببعــض 
بعــض  اجتــذاب  فــي  كثيــرًا  ســاعدتني  التــي  والمفاهيــم  األســلحة 
الحيــاة لحياتــي، وطــرد الكثيــر مــن المــوت والخــواء الداخلــي الــذي 

كنــت أحيــاه.... 

أشارككم بأسلحتي التي ساعدتني لعلها تمضي بأحد ما قدمًا..

الرفقــة الطيبــة اآلمنــة غيــر الراجمــة، والتــي نســتطيع أن نكــون فيهــا 
أنفســنا بــدون رتــوش أو أقنعــة.. تلــك التــي نحــّب أنفســنا أكثــر فــي 
محيطهــا، فهــي تلمــع فينــا نقــاط الجمــال، وقــد تكتشــف فينــا مالــم 

نكتشــفه فــي أنفســنا رفقــة تؤمــن بــك وتحبــك..

والموســيقا  والرســم  والكتابــة  المجــاالت..  مختلــف  فــي  القــراءة 
والفن.. جميعها وســائل جميلة لتفريغ المشــاعر الســلبية، وتســجيل 

مشــاعر إيجابيــة جميلــة وتثــري الخيــال والوجــود.. 

تصيد مناطق الجمال في البشر والطبيعة والحياة بصفة عامة.

الهــروب النفســي مــن القبــح بــكل صــوره، وأتعّمــد هنــا قــول نفســي 
ألنــه ماديــًا القبــح موجــود بكثــرة، أضعــف االيمــان أن أحــول دون 

تســّربه إلــى داخــل نفســي ..

التخلي عن االنحسار في دور الضحية، وهذا ال يعني بالضرورة 
أنــك لســت ضحيــة، فقــد تكــون كذلــك بالفعــل لكــن المكــوث طويــاًل 
فــي هــذا الــدور يــؤدي بــك إلــى ســجن اســمه الشــفقة علــى النفــس، 
وتشــّل  والالمســوؤلية  الالفعــل  دائــرة  فــي  تســجنك  بدورهــا  التــي 
حياتــك تمامــًا، فتفقــدك حتــى األمــل فــي الغــد، وتصبــح متفرجــًا 
علــى الحيــاة دون ان تحياهــا، واأليــام تتســرب مــن بيــن يديــك....

أعلــم أن تلــك الخطــوة ليســت يســيرة وخاصــة فــي الشــعوب الشــرقية 
العاطفيــة بطبعهــا، ولكنهــا خطــوة مهمــة جــدًا لبدايــة النهــوض..

اختــر ليــس فقــط معــاركك لكــن حتــى حيرتــك، وال تســمح لمعــارك 
وَحيــرات تســتنفذ روحــك ووقتــك، وأنــت ال تملــك لهــا حلــواًل متاحــة، 
توقــف عــن الــدوران حــول جبــال ال تصــل بــك إلــى اي مــكان، 
واهــرب لنفســك وتذّكــر.. دعــاء الســكينة: اللهــم امنحنــي الســكينة 
لتغييــر  والشــجاعة  تغييرهــا،  أســتطيع  ال  التــي  األشــياء  ألتقّبــل 
األشــياء التــي أســتطيع تغييرهــا ... والحكمــة لمعرفــة الفــرق بينهمــا.

مــن األســلحة المهمــة جــدًا )الحركــة( أو )االســتمرارية( تحــّرك وال 
تقــف  أّيــًا  كان المشــهد فالثمــر ال ينضــج بيــن ليلــة وضحاهــا وقــد 
تيــأس مــن ثبــات المشــهد ال تقلــق  التغييــر قــادم  والثمــر قــادم  

بشــرط االســتمرار متحــركًا...

تجــذب   بخطــوات صغيــرة  حتــى  والحركــة  ركــود  يجــذب  الركــود 
أوســع...  وخطــوات  اكتــر  حركــة 

ضــع  أهــداف صغيــرة فــي البدايــة و جاهــد لكــي تلتــزم بأهدافــك، 
شــاركها  مــع صديــق قريــب ومهتــم،   واطلــب منــه ان يتابعــك 

للعــون...   .....األصدقــاء وجــدوا 
واطلعــك علــى ســر صغيــر اختبرتــه ال يوجــد مــا يســمى )محلــك 
ســر( ... لــو لــم تتقــدم ســتتراجع، وكل خطــوة لألمــام او للخلــف 

لهــا نتائــج آجــاًل او عاجــاًل ســوف تحصدهــا... 

ال أحــد يصــل للكمــال وكل شــخص واقــف فــي نقطــة مختلفــة عــن 
اآلخــر والحيــاة نهــر ســباحة ال ُيعبــر لكــن وانــت علــى الشــاطئ 
واســتمر  تشــدد  العمــق  مــن  كثيــرًا  اكتــر  شــديدة  تكــون  األمــواج 

متحــركًا..  

كــن متأكــدًا أنــه ال تجربــة بــدون منفــذ.. تجــرأ وافتــح أبوابــًا جديــدة 
ونوافــذ جديــدة، غامــر وجــّرب أشــياء جديــدة غيــر معتــاد عليهــا.. 

كل  تعــرف  ال  أنــت   ... أبــدًا  شــخص  علــى  تحكــم  أو  تــدن  ال 
تفاصيــل حيــاة كل دائرتــك مــن البشــر، وال يوجــد إنســان علــى وجــه 
البســيطة غيــر متــوّرط فــي صــراع مــا أو معركــة مــا، فاحــرص علــى 
أن يكــون وجــودك فــي حيــاة أي انســان مصحــوب برحمــة، وإال 

ســيصبح وجــودك ثقــل البشــر فــي غنــى عنــه ...

الحــب  أهمهــا  ومشــروعة  طبيعيــة  باحتياجــات  مخلوقــون  البشــر 
وحــدك،  لســت  انــت  فأطمئــن  واألمــان،  والتشــجيع  والقبــول 
نفســك  خــارج  تخــرج  احتياجــك  غمــرة  فــي  وانــت  الرائــع  ومــن 
وتســند  قلــوب  علــى  وترّبــت  آخــر،  شــخص  احتيــاج  وتســّدد 
 وتلقائيــًا بتجنــي ســالم وســندة الن المــروي هــو أيضــًا يــروى ..

اإلنســان كائــن هــش جــدًا جــدًا وفخــاري وجبلتــه تــراب لكــن بداخلــه 
كنــوز وقــوة لــو اهتــم بهــا يقــدر أن يخلــق عالمــًا خــاص بــه مــن 

جديــد.. 

بإمكانــي  أن  اســطورة  للنفــس  المنهكــة  الخرافيــة  األســاطير  مــن 
تغييــر شــخص آخــر أو حتــى أنــك تتغيــر ألجــل آخــر.. احــذر مــن 
هــذا الفــخ المســتنزف تغييــرك مســئوليتك الخاصــة وحــدك وتغييــر 

البشــر أيضــًا مســئوليتهم الخاصــة. 

اإلنســان جســد ونفــس )إرادة ومشــاعروعقل( وروح اهتــم بتغذيــة 
األبعــاد الثالثــة وال تنحصــر فــي ُبعــد واحــد  .

تعّلــم أن تعيــش مــلء اللحظــة بــكل كيانــك اســتمتع بــكل حاجــة حلــوة 
لآلخــر... أكلــة حلــوة... صــورة حلــوة... فيلــم حلــو... جــو ربيعــي 
جميــل... طبيعــة حلــوة.. رفقــة وصحبــة حلــوة... ســتجد أن قلبــك 
يتعّلــم أن يمتلــئ بالجمــال والشــكر عوضــًا عــن المــرارة والتذّمــر 

وهــذا يســاعد فــي األوقــات العصيبــة جــدًا... 
فــي كتابــه “قــوة اآلن” كتــب ايكهــارت تــول:  “كــن مــدركًا فــي قــرارة 

نفســك أن اللحظــة الحاضــرة هــي كل مــا تملــك ..”

يتعامــل معظــم النــاس مــع الحاضــر )اللحظــة الراهنــة، اآلن(، كمــا 
لــو أنــه عائــق أو عقبــة عليهــم التغّلــب عليهــا وتجاوزهــا، لكــن بمــا 
أن الحاضــر )اآلن( هــو الحيــاة نفســها، فــإن هــذه الطريقــة فــي 

العيــش هــي الجنــون بعينــه.
 

اجعل “اآلن” التركيز األساسي لحياتك”

 بقلم: كارولين ميالد
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فنجـان قهـوة

الموت عصفور 

ذات يــوم، رأت امــرأة عصفــورًا جميــاًل لــه جناحــان رائعــان ريشــهما بــراق وألوانهمــا رائعــة. 
كأنــه مخلوقــًا لُيحلــق فــي ســماء الحريــة، ويدخــل الســرور العظيــم الــى قلــوب الذيــن يراقبــون 
تحليقه. شــاهدته يطير ُمندهشــة مفتونة به. كان قلبها يخفق بجنون وعيناها تلمعان من 
شــدة االنفعــال, دعاهــا العصفــور لمرافقتــه، وطــارا معــًا وهمــا فــي كامــل االنســجام. كانــت 
ُمتيمــة بالعصفــور، تحتفــي بجمالــه طــوال الوقــت؛ لكــّن المــرأة فكــرت ذات يــوم: “تــرى 
هــل يتــوق إلــى اكتشــاف جبــال بعيــدة؟ “خافــت, خافــت أن يرحــل وأال تقــع فــي الحــب مــرة 
ثانيــة. أحّســت بالغيــرة، غــارت مــن قــدرة العصفــور علــى الطيــران. أحّســت أنهــا وحيــدة، 
فّكــرت فــي المــرة المقبلــة، حيــن يظهــر العصفــور ســأنصب لــه فخــًا وهكــذا لــن يتمكــن مــن 

الطيــران ُمجــددًا.
التالــي؛  اليــوم  فــي  لرؤيتهــا  عــاد  بهــا،  مفتونــًا  أيضــًا  هــو  الــذي كان  العصفــور،  عــاد 
فوقــع فــي الفــخ وحبســته فــي قفــص. كّل يــوم كانــت المــرأة تراقبــه بشــغف وتعرضــه أمــام 
صديقاتهــا فيهتفــن؛ مــا أســعدك! مــا أوفــر حظــك!، ومــع ذلــك بــدأت األمــور تتغيــر, بمــا 
أن العصفــور صــار ملكهــا ولــم تعــد بحاجــة ألن تعمــل علــى كســب وده، لــم تعــد تهتــم بــه. 
الطائــر لــم يعــد فــي إمكانــه التحليــق والتعبيــر عــن معنــى لحياتــه، بــدأ ريشــه يذبــل ويفقــد 

بريقــه، ويتحــول جمالــه إلــى قبــح. 
وقصــرت المــرأة عنايتهــا بــه علــى إطعامــه وتنظيــف قفصــه. فحزنــت المــرأة للغايــة ولــم 
تكــّف عــن التفكيــر فيــه كانــت كل يــوم تتذكــر أول مــرة لمحتــه وهــو يطيــر بعيــدًا ُمحلقــًا فــوق 
الغيــوم, “لــو أنهــا اســتجابت لدوافــع مشــاعرها كمــا ينبغــي، ألدركــت أن الشــيء الــذي أثــار 
انفعالهــا عندمــا التقــت العصفــور كان حريتــه والطاقــة الكامنــة فــي حركــة جناحّيــه، وليــس 

حســن شــكله الخارجــي.” فقــدت حياتهــا معناهــا عندمــا فقــدت العصفــور.
لكــي تتمكنــي مــن الطيــران معــه مجــددًا فــي الســماء لــو أنــِك تركتــه يرحــل ويعــود فــي كل 
مــرة لكنــِت اســتطعت كســب وده والزداد إعجابــك بــه أكثــر فأكثــر. مــن األن فصاعــدًا أنــِت 

فــي حاجــة إلــي لكــي تقــدري علــى اســتعادته.”

ال أقصد هنا سلعًا تباع وتشترى، فإذا كان بها عطل ما أو عيب في 
الصناعــة فلنــا الحــق فــي اســتبدالها أو اســترداد ثمنهــا، لكنــي أقصــد هنــا 
المشــاعر بمعناهــا األوســع واألشــمل فــي العالقــات اإلنســانية. ودعونــي 
أخــص بالذكــر عالقــات االرتبــاط العاطفــي والــزواج. فنحــن دائمــًا ندخــل 
العالقــة بقلــب مفتــوح واســتعداد تــام للعطــاء وتبــادل االحتــواء واالهتمــام 
والبدايــات  واألحــالم.  والفرحــة  الشــغف  إحســاس  ويملؤنــا  والرعايــة. 
ليســت مــا أريــد التحــدث عنهــا إنمــا النهايــات.. وأخــص بالذكــر “ وقــت 
الخســارة والفشــل”. وتحديدًا حين نبكي على األطالل.. فغالبًا نحن ال 
نبكــي الخســارات الماديــة، بــل نبكــي الخســارات المعنويــة، ونهــوي فــي 
بئــر ســحيقة ومظلمــة مــن دوامــات األلــم واإلنــكار. واســتفهامات مذهولــة 
كيــف اننــا لــم ُنقــّدر حــق أنفســنا فنشــعر بأســى قابــض للقلــب يمنــع 
اســتمتاعنا بالحيــاة، وربمــا نقــع فريســًة ألمــراض نفسجســمية. فنبكــي 

أحالمنــا، اهتمامنــا، تفهمنــا، صبرنــا، و... و.... و.....

وهنــا أســأل نفســي وأســالكم ... حيــن ندخــل أي عالقــة فهــل ندخلهــا 
كتّجــار أو شــركاء؟؟

فــإذا دخلناهــا كتّجــار; فلنــا كل الحــق ببــكاء الخســارة وندبهــا. فأنــا أو 
أنتــم ال نســتطيع تمّلــك أحــد.

أمــا لــو دخلنــا كشــركاء...فأعتقد أّن الشــريك هنــا يعــي جيــدًا دوره فــي 
المســؤولية ويؤديهــا بــإرادة حــره، وبحــب، وبإيثــار ورغبــة حقيقيــة إلســعاد 
الشــريك والســعادة بــه ومعــه.. ونعطــي كالنــا مــا يليــق بقلوبنــا ومــدى 

نضجنــا وبــكل جمــال عاطفتنــا الصادقــة ألننــا محّبــان.
وغالبــًا مــا تحــدث فــي رحلــة حياتنــا أشــياء ال نســتطيع فعــل شــيء ســوى 

التســليم لهــا. 

فــإذا حــدث أن شــريك الحيــاة أو المحبــوب لــم يقــّدر مســاهماتنا او لــم 
يقــم بــدوره معنــا كامــاًل.. وســواء قررنــا نحــن أو الطــرف اآلخــر عــدم 
اســتكمال الرحلــة فــال أنكــر علــى أحدنــا الشــعور بألــم الفقــد والخــذالن 
فهــذا طبيعــي جــدًا, لكــن أرجــو أن ننتبــه أننــا لــم نقصــر، ولــم نهمــل، بــل 
قمنــا بــكل واجباتنــا علــى أكمــل وأجمــل مــا يكــون. فــال مجــال هنــا لجلــد 
الــذات، أو تركهــا فريســة للحــزن وأيضــًا ال يصــح أن نلقــي باللــوم علــى 
صفاتنــا الجميلــة، ووعينــا والتزامنــا وإخالصنــا. أو التقليــل والتشــكيك فــي 

قــدر أنفســنا وأرفــض تمــام التفكيــر فــي انتقــام أو رد األذى.
فبضاعتنا يا سيدي أو سيدتي ال تباع وال تشترى بل توهب. بضاعتنا 
مردودهــا صفاتنــا وخصالنــا الحميــدة ومــدى نضجنــا الشــخصي. ودورنــا 
الذي قمنا به هو اختيارنا باألســاس، هو ذاتنا المســؤولة.. وانعكاســنا. 
بضاعتنــا ليســت للبيــع او الشــراء لننتظــر المقابــل او الثمــن او اســترداد 
مــا بذلنــاه حيــن تفشــل العالقــة. فنحــن فعلنــا كل جيــد ألننــا اصحــاب 
معــدن جيــد. وألن االنســانية التــي بداخلنــا هــي التــي فعلــت. وأخيــرًا 
أرى الحــزن ال يليــق بمــن أدى دوره الحياتــي علــى قــدر اســتطاعته.. 
بإحســاس عــال مــن المســؤولية والحــب والرضــا الكامــل, بــل يليــق بــه 
الفخــر والســالم والهــدوء النفســي. ونحــن أيضــًا لــم نكــن نــؤدي دورًا فــي 
روايــة علــى مســرح وننتظــر أن تصّفــق الجماهيــر لنــا استحســانا ألدائنــا 

العالــي.
دمتم سعداء

بقلم: روماني خير

هل أنت مغترب؟ تبحث عن فرصة عمل ولكن ال تعرف 
من أين تبدأ؟

بها  لتبدأ  اليوم  أقوى وسيلة  يديك  بين  تملك  أنك  تعلم  هل 
أدخلت  التي  الجديدة  الوسيلة  اإلنترنت  إّنه  نعم  مشروعك، 
الى عالمنا فرصًا رائعة في تطوير نمط الحياة العمل حتى 
من دون الخروج من المنزل! إليك بعض االفكار لمشاريٍع 

صغيرة مربحة تستطيع أن تبدأ بها من دون رأس مال. 
موهبة  ذا  شخصًا  تكون  ربما  اليوتيوب:  على  قناة  أنشئ 
تستطيع  اإلنترنت  على  موهبتك  ُتظهر  أن  وبمجرد  كبيرة 
أنشئ  اذًا  صعوبة،  أي  بدون  كبيرًا  ماديًا  دخاًل  تحقق  أن 
قناتك على يوتيوب ابدأ بعرضها للعالم، وبالطبع فإن معيار 
متابعي  عدد  على  يتوقف  اإللكتروني  المشروع  هذا  نجاح 
القناة، فكلما ازداد كلما كان ذلك سببًا في شهرة القناة ورغبة 
جني  في  ستبدأ  عندها  عليها،  إعالناتها  بوضع  الشركات 

المال من مشروعك اإللكتروني.
ويحقق  ناجح  مشروع  المدونة  الخاصة:  مدونتك  أنشئ 
دخاًل جيدًا، وخاصة إذا كنت ممن يمتلكون موهبة الكتابة 

والتدوين. كل ما في األمر أن تنشئ مدونة خاصة بك تكتب 
فيها موضوعات في مجال ُتجيده ويهم شريحة من الناس. 
في  متخصصًا  تكون  أن  الممكن  من  المثال،  سبيل  على 
التسويق أو اإلدارة أو حتى كتابة مذكراتك اليومية. األساس 
هو المقدرة على كتابة موضوعات مفيدة تجذب عدد كبير 
من الزوار إلى مدونتك وتجعلها مشهورة، ثم تحقق األرباح 
تتيح لك  من وضع اإلعالنات على مدونتك وهناك مواقع 

إنشاء مدونة مجانًا مثل وردبريس، بلوغر ،تمبلر.
استغل صوتك: هناك الكثير من المواقع التي تدفع لك مقابل 
أو تسجيل  قراءة نصوص  أو  الفيديو  التعليق على مقاطع 
صوت لإلعالنات أو حتى قول كلمة “كل عام وأنت بخير” 
بلغتك! انت فقط تحتاج الى إيجاد بصمة الصوت الخاصة 
بك، بالطبع أنت تمتلك صوتًا ممتازًا؛ لكن ال بد من الوصول 
إلى أسلوبك الخاص الذي يميزك عن أي أسلوب آخر. إليك 

بعض المواقع للبدء بذلك: خمسات، فويس 123.
اكتشفنا  بوك  والفيس  االنستغرام  انتشار  بعد  الصور:  بيع 
أننا جميعًا مصورون بالفطرة، اذًا هل فكرت يومًا بتحويل 
هذه الموهبة إلى مشروع إلكتروني ناجح؟ إذا لم تكن كذلك، 
ننصحك بأن تبدأ منذ اليوم بعرض ما لديك عبر موقعك أو 

المواقع المتخصصة في ذلك مثل: 
 shutterstock ، fotolia ،istockphoto

فقط ارفع صورك على هذه المواقع ليراها الزوار وبكل تأكيد 
سيشترونها إذا ما كانت متميزة وأسعارها جيدة.

نظرًا  تحصى  ال  تكاد  اإللكترونية  المشروعات  أفكار  إن 
وغيرها.  العمالء  وخدمة  االلكتروني  التسويق  مثل  لكثرتها 
ابدأ اليوم بالتفكير الجاد باختيار واحدة أو بعض منها كي 
تبدأ بالغوص في خضام هذه السوق المفتوحة ولكن تذكر 
إلى  تحتاج  لكنك  مال،  الى رأس  تحتاج  لن  دائمًا... ربما 

المثابرة والعزيمة واالصرار.

فكر خارج الصندوق  و ابدأ مشروعك

المبيعة البضاعة 
 ال ترّد وال تستبدل

الشريف ايمان  بقلم: 

سعادة شذا  بقلم: 
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الزاوية الطبية

الفوبيــا أو الخــوف الشــديد هــو مراحــل متطــورة مــن 
الخــوف المتواصــل أو الشــديد وغيــر المعقــول مــن 
شــيء مــا أو موقــف معيــن. الفوبيــا قــد يصيــب أي 
شــخص وأي عمــر والغالبيــة مــن النســاء قــد يكــون 
الســبب النهــن يعترفــن بهــذا الخــوف عكــس الرجــال 

الذيــن ال يفعلــون ذلــك وال يعترفــون بخوفهــم.
المصابــون بالفوبيــا يحاولــون تحاشــي الخــوف ولكــن 
فــي حالــة عــدم قدرتهــم علــى ذلــك فهــم يتعرضــون 

إلــى:
الذعر والخوف.	 
تسارع ضربات القلب.	 
الرغبة القوية في الهروب.	 
االرتعاش.	 

الرهــاب قــد يكــون مرضيــًا أو اجتماعيــًا وهنــاك أنــواع 
عديــدة ولكــن أهمهــا مــا يلــي:

الخوف من الظالم.	 
الخوف من الضجيج.  	 
الخوف من األماكن العالية.	 
الخوف من المساحات الخالية الفسيحة.	 
الخوف من القطط.                  	 
الخوف من األماكن المغلقة.	 
الخوف من الكالب.  	 
الخوف من الحيوانات. 	 
الخوف من الغرباء.	 
الخوف من الفأر أو الجرذان.	 
الخوف من األفعى.	 

وهنــاك أنــواع كثيــرة وغريبــة مــن الرهــاب مثــل الخــوف 

مــن المرايــا أو األلــوان أو الــورق ...الــخ، وســنأتي 
إلــى نــوع غريــب وهــو الشــيروفوبيا وهــو خــوف غيــر 
عقالنــي مــن الســعادة وغالبــًا مــا يخشــى الشــخص 
المشــاركة فــي االنشــطة الممتعــة التــي قــد تحقــق لــه 
الســعادة ويعلــل المصــاب بهــذا النــوع خوفــه باآلتــي:

الشــعور بالســعادة يعنــي أن هنــاك شــيئًا ســيئًا 	 
ســيحدث لــه.

وقــت 	  خســارة  ســعيدًا  يكــون  ألن  المحاولــة 
. وجهــد

تحديــد  النفســي  الطبــي  الوســط  فــي  هنــاك  ليــس 
واضــح ألســباب المــرض قــد يكــون نابعــًا مــن داخــل 
الفــرد أي مشــاعر داخليــة للخــوف يتــم تحويلهــا الــى 
اشــياء خارجيــة تصبــح مصــدر الخطــر تــؤدي الــى 

إثــارة مشــاعر الخــوف.
وهنــاك فرضيــات أخــرى مثــل األذى والصدمــة أدت 

الــى الهلــع والخــوف.
خــالل  مــن  عالجهــا  يمكــن  الخــوف  أنــواع  معظــم 
العــالج الســلوكي النفســي قــد يكــون بقيــام المريــض 
أو  للموقــف  للتعــرض  النفســي  الطبيــب  بصحبــة 
الظــروف المؤديــة لــه بشــكل منتظــم ويســمى بعــالج 
المواجهــة، وقــد يتــم العــالج عــن طريــق مجموعــات 

المغناطيســي. بالتنويــم  أو  الدعــم 

النظــرة  تغيــرت  الماضيــة,  الســنوات  عشــر  خــالل 
فــي  اســتعماله  الواجــب  الزيــت  او  الســمن  الــى 
الطبــخ, فخبــراء التغذيــة بــدؤا يحثّــون النــاس علــى 
اســتعمال الزيــوت النباتيــة بــداًل مــن الســمن الحيوانــي 
فــي حيــرة  مازالــوا  النــاس  مــن  الكثيــر  النباتــي.  أو 
ويتســاءلون اي الزيــوت تحّســن مــن صحــة القلــب.

المصدر
الــذرة,  الزيــوت ذات مصــدر نباتــي مثــل الزيتــون, 
مــن  فيســتخلص  الزبــد  أمــا  الــخ   .... السمســم, 
الحليــب الحيوانــي ويحتــوي علــى %80 مــن الدهــن 
و%20مركبــات أخــرى.  الســمن الحيوانــي مصــدره 
الزبــد الــذي يســّخن وتنــزع منــه المركبــات الســائلة 
النباتــي  الســمن  أمــا  الخالــص,  الدهــن  فيتبقــى 
فيســتخلص مــن الزيــوت النباتيــة بطريقــة الهدرجــة. 

أنواع الدهون 
الدهــون الضــارة: وهــي إمــا دهــون مشــبعة أو دهــون 
الحيوانيــة  الدهــون  فــي  تكثــر  المشــبعة  متحولــة.  
فتكثــر  المتحولــة  أمــا  كالســمن واللحــوم واألجبــان. 
فــي الســمن النباتــي المهــدرج واألطعمــة الجاهــزة مثــل 

المعجنــات والكــورن فليكــس والفواكــه المجففــة.
المشــبعة  غيــر  الدهــون  وهــي  النافعــة:  الدهــون 

النباتيــة. الزيــوت  فــي  الموجــودة 
أوصــت الدراســات بالتقليــل مــن اســتهالك الدهــون 

الحيوانيــة واالعتمــاد علــى بالزيــوت النباتيــة. 

أي زيت نختار؟
يجــب أن ننــوه الــى أّن كّل الزيــوت وعلــى اختــالف 
أنواعهــا تحتــوي علــى االنــواع الثالثــة مــن الحوامــض 
الدهنية ســواء المشــبعة أو المتحولة أوغير المشــبعة 

ولكــن بنســب مختلفــة.
زيــت االفــوكادو: زيــت غنــّي بالدهــون غيــر المشــبعة 
بنســبة %80 امــا الدهــون المشــبعة الضــارة فتبلــغ 
الزيــوت  ببقيــة  مقارنــًة  عاليــة  نســبة  وهــي   20%

ولكنهــا أقــل مــن الزبــد والســمن الحيوانــي. 

زيــت الكانــوال: غنــي بالدهــون غيــر المشــبعة بنســبة 
%94 وبالتالــي فــإن نســبة الدهــون المشــبعة الضــارة 
وجيــدًا  أمينــًا  زيتــًا  يجعلــه  ممــا   6% تتجــاوز  ال 
إضافــة إلــى احتوائــه علــى أوميغــا3 ممــا يعنــي أنــه 
مفيــد لصحــة القلــب ويســاعد ايضــًا علــى تخفيــض 
الكانــوال  زيــت   .LDL الضــار  الكوليســترول  نســبة 
يســتخلص مــن بــذور اللفــت الــذي يســتخلص فــي 
 CANADIAN OILكنــدا ومــن هنــا جــاءت تســميته

 .LOW OIL
زيــت جــوز الهنــد: اعتبــر بديــاًل للزبــد لكــّن الدراســات 
الحديثة اشــارت الى انه ليس بالخيار الجيد لصحة 
الدهــون  مــن  عاليــة  نســبة  علــى  الحتوائــه  القلــب 

المشــبعة 92%.  
زيــت الزيتــون: غنــي بالدهــون غيــر المشــبعة وقــد 
علــى  اســبانيا  فــي  أجريــت  دراســة  نتائــج  أشــارت 
7500 رجــل وامــرأة الــى أن اســتخدام زيــت الزيتــون 
فــي الطبــخ كان لــه نتائــج إيجابيــة فــي التقليــل مــن 

النوبــات القلبيــة.  
زيــت الفــول الســوداني: يحتــوي علــى نســبة جيــدة 
من الدهون غير المشــبعة ولكنه يحتوي %18 من 

الدهــون المشــبعة الضــارة 

للطبــخ بســبب  زيــت السمســم: ال يســتعمل عــادة 
ارتفــاع نســبة الدهــون المشــبعة فيــه وإنمــا يضــاف 
فقــط الــى بعــض أنــواع الســلطات إلضفــاء النكهــة 

الطيبــة.
الجيــدة  الزيــوت  مــن  يعتبــر  الشــمس:  دوار  زيــت 
للطبــخ الرتفــاع نســبة الزيــوت غيــر المشــبعة 89% 
جيــدًا  خيــارًا  ويعتبــر   .11% المشــبعة  وانخفــاض 
لصحــة القلــب ولــه نفــس تأثيــر زيــت الكانــوال مــن 
حيــث القــدرة علــى تخفيــض الكوليســترول الضــار. 
زيــت الخضــراوات او زيــت فــول الصويــا: يحتــوي 
علــى %85 مــن الدهــون غيــر المشــبعة و15% 
مــن الدهــون المشــبعة ويحتــوي علــى أوميغــا3 المفيــد 

للقلــب.
الصويــا  فــول  لزيــت  مشــابه  وهــو  الــذرة:  زيــت 
باحتوائــه علــى %83 دهــون غيــر مشــبعة و17% 
دهــون مشــبعة ويحتــوي علــى فيتاميــن A والثياميــن 

  .B6وفيتاميــن
وكخالصة للموضوع يجب علينا أن نختار الزيوت 
النباتيــة التــي ترتفــع نســبة الدهــون غيــر مشــبعة فيهــا 
وأن نبتعــد عــن الســمن النباتــي أو الحيوانــي ضمانــًا 
لصحــة قلوبنــا ولغــرض تقليــل نســبة الكوليســترول 

الضــار. 
المصدر: مجموعة من البحوث الطبية والغذائية

يشــغل  بالنطــق  الطفــل  فيــه  ســيبدأ  الــذي  الوقــت 
بــال األمهــات كثيــرًا.  العديــد مــن البحــوث تبًيــن 
أن مهّمــة فهــم اللغــة تبــدأ عندمــا يكــون الطفــل فــي 
رحــم أمــه, وتشــير البحــوث إلــى أّن الجنيــن يمتــّص 
لغــة األم فــي األســابيع العشــرة األخيــرة مــن الحمــل. 
بينــت البحــوث أن حديــث الــوالدة يســتطيع تمييــز 
اللغــة الغريبــة عــن لغــة األم بعــد ســاعات بســيطة 
مــن والدتــه وأن تعّلــم الطفــل يبــدأ فــي ســن مبكــرة 
بالثرثــرة  يبــدأ  حيــث  شــهور(   4 الــى   3 )حوالــي 
ببعــض الحــروف مثــل “ب”,”م” والتــي تكــون ســهلة 
وبســيطة فــي النطــق عــن طريــق وضــع الشــفتين 

علــى بعضهمــا فقــط.
ومــع بدايــة الشــهر الســادس الــى الســابع يبــدأ الطفــل 
بالثرثــرة ببعــض الكلمــات مثــل )بــا ,مــا, و دا(, ومــع 
الثرثــرة  يطيــل سلســلة  تجــده  االولــى  الســنة  نهايــة 
ليتحــدث بكلماتــه االولــى )بابــا مامــا دادا(, لــذا اذا 
بلــغ الطفــل شــهره الثامــن عشــر ولــم يقــل أي كلمــة 
يجــب عندهــا مراجعــة الطبيــب المختــص, وهنــاك 
أمــور مهمــة تــدّل علــى تطــّور مهــارات الــكالم عنــد 

االطفــال منهــا مــا يلــي:                                                                                                          
يبــدأ الطفــل قبــل الســنة باالنتبــاه لألصــوات والبــدء 
بالّتعــرف علــى أســماء األشــياء, ومــع حلــول عامــه 
األول يبــدأ باســتعمال أصــوات ونغمــات مختلفــة مــن 
الــكالم دون فهــم مــا يقصــد.  فــي الشــهر الخامــس 
عشــر, يكــون لــدى الطفــل مجموعــة مــن األصــوات 
يســمعها.  التــي  األســماء  بتقليــد  ويبــدأ  والكلمــات 
يســتطيع الطفــل فــي عمــر 24-18 شــهرًا التحــدث 
بعشــرين كلمــة , وخمســين كلمــة او أكثــر فــي ســن 
ذلــك  بعــد  الطفــل  عنــد  الــكالم  ويتطــور  الثانيــة, 
ويصبــح لديــه مفــردات كثيــرة تقــّدر مــا بيــن -500

1000 كلمــة فــي عمــر 3 ســنوات .
أطفالهــم  مهــارات  لتطويــر  اآلبــاء  يفعــل  مــاذا 

للغويــة: ا
الحديث الى الطفل بشكل مستمر على هيئة 	 

اسئلة وحوار. 
دفعه للكالم بطريقه تشويقية. 	 
عدم الضغط على الطفل للنطق بكلمات 	 

نطق بها طفل آخر قبله. 
الكّف عن المحاوالت بجعل الطفل يفّكر 	 

بعقول والديه والتصرف بمنطق الكبار.      
مشكالت لغوية عند دخول المدرسة:

يعانــي كثيــر مــن األطفــال مــن االحســاس بالخجــل 
في الوضع االجتماعي الجديد في المدرسة ويواجه 
بعــض االطفــال صعوبــة فــي النطــق الواضــح الســليم 
وهنــا دور المعلــم الحــاذق بمســاعدة الطفــل وعرضــه 
علــى مشــرف لغــوي متخصــص فــي تقويــم مشــكالت 

النطق.
اضطرابات النطق

حذف بعض الحروف عند الكالم.	 
إبدال حرف بآخر.	 
التأتأة والتلعثم.	 

العــالج لذلــك هــو العــالج النفســي فــي إبعــاد الطفــل 
عــن الضغــوط النفســية مــع تفّهــم الوالديــن والمعلميــن 
ألســباب الصعوبــات والســعي لتخليصــه منهــا مــع 
تدريبــات رياضيــة لتقويــة الفًكيــن وعــدم توجيــه اللــوم 

إليــه عنــد الحاجــة لذلــك.

الفوبيا أو الرهاب
م الطفل

ّ
متى يتكل

السمن الحيواني...ام النباتي المهدرج؟  الزبدة... ام الزيت؟  

الصفحة الطبية بقلم  الدكتور عامر بطرس داود
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كلمــات متقاطعــةســودوكـو
أفقي: 
من مدن األندلس سابقًا – قفز1. 
فيلم مصري بطولة فريد األطرش2. 
من وسائل طهو اللحم – اسم موصول - نهر في 3. 

فرنسا
احد الوالدين ) معكوسة( - ثلثا أمل - حبي4. 
علم مؤنث – مطربة لبنانية5. 
فكرة – طريق ووسيلة - ضمير منفصل6. 
عاصمة أسيوية7. 
حفظ وصان المكان – مدينة المانية8. 
مطرب عراقي9. 

الحل السابق

البراج الشهرية

الحل
 السابق

الكلمة المفقودة

الحـل الســـابق:   الخــرطــوم
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بــرج الحمــــــــــل: النشــاط المهنــي فــي تحّســن ولكــن احــذر مــن ارتــكاب األخطــاء، األمــور العاطفيــة 	 
فــي تحّســن مســتمر بعــد فتــرة مــن الركــود.   

بــرج الثـــــــــــور: عليــك أخــذ الحــذر قبــل الخــوض بــأي أمــر ألنــه قــد يــؤدي إلــى خســارة مالية، الحب 	 
في أفضل حاالته معك والشــريك يدعمك.    

بــرج الجــــــوزاء: األمــور العائليــة ستتحّســن شــرط االبتعــاد عــن مســببات المتاعــب، اإلفــراط فــي 	 
الحــب جيــد مــن ناحيــة وســيء مــن ناحيــة أخــرى.   

ــرطان: بعــض الحّســاد يؤّثــرون ولكــن فــي النهايــة هــم الخاســرون، ســيبدو أمرهــم جليــًا. 	  ــرج الس ب
أمــورك الماليــة جيــدة نوعــًا مــا ولكنــك تعانــي مــن توتــر عاطفــي.   

بــرج األســــــــــد: مشــروع عمــل جيــد المــردود ماديــًا ســببه إتقانــك لعملــك وحيويتــك فــي التعاطــي مــع 	 
األمــور، حــاول الحفــاظ علــى المســار نفســه تنــل أملــك.      

ــذراء: ال حــزن يــدوم وال فــرح يــدوم، هنــاك مفاجــآت ســارة وكثيــرة بعــد طــول انتظــار, 	  ــرج العــــــ ب
عالقتــك مــع الشــريك تعانــي مــن الروتيــن.   

بــرج الميــــــــزان: امســاكك بزمــام األمــور يجــب أال يصرفــك عــن المخططــات التــي تحــاك ضــدك 	 
فــي الخفــاء.    

بــرج العقــــــرب: عليــك التبصــر باألمــور ومعرفــة صديقــك مــن عــدّوك، ال تنــس المثــل القائل: »اتق 	 
شــر من أحســنت إليه«.    

بــرج القـــــــوس: أمــور كثيــرة كنــت غافــاًل عنهــا ســتتوهج قريبــًا، ليــس هنــاك مــا يدعــو لالنزعــاج مــا 	 
دمــت تتوقــع الــذي ســيحدث.     

برج الجــــــــدي: أنت تقوم بما يجب عليك فال تهتم بما ســيحصل، عملك ســيتّوج بالنجاح مادمت 	 
قــد خططــت جيدًا.  

بــرج الدلـــــــــــو: مشــروعاتك كثيــرة ولكــن عليــك التأكــد منهــا بــل المباشــرة بهــا، ابتعــد عــن األنانيــة 	 
والغــرور.  

بــرج الحـــــــوت: عملــك ليــس نابعــًا مــن إحساســك لذلــك ال تتعجــب إذا شــعرت بالنــدم فيمــا بعــد فهــذا 	 
حصيلــة ذاك.  

عمودي:
شاعر عباسي من اصحاب المعلقات1. 
يفك )معكوسة( – من القارات2. 
عبد – مثيل3. 
مدينة هولندية )معكوسة( – أفصل4. 
علم مؤنث – عاصمة افريقية5. 
ثلثا وخز –  الشجاع والمقدام 6. 
أوجاع – والد بالعامبة )معكوسة(7. 
آلة نسيج قديمة - قساوة ومتانة8. 
شوارع وطرق – كتب 9. 

10. أطرافه - مثيل
11. مطرب لبناني

   من أربعــة أحـــرف ) نهـر عـربي (

1 8 5 3 6 7 4 2 9

9 6 2 5 1 4 3 7 8

3 7 4 8 2 9 5 6 1

8 2 7 9 4 5 6 1 3

5 3 1 2 7 6 9 8 4

6 4 9 1 3 8 2 5 7

2 1 8 6 9 3 7 4 5

4 9 6 7 5 1 8 3 2

7 5 3 4 8 2 1 9 6

ا ا ل ر ا س خ ة ي ذ ل ا

ل ر ا ت خ ت ت ص ب ي ف ل

ذ ا ل س ي ج ا ر ة أ ي م

ك م ن ا ي س ن ل ا ت ا ر

ر ا ن م د ل و ا ح ي هـ أ

ي ي ل ا ف ي ذ ل 1 ن ر ة

ا ا ش ز هـ هـ ا ل ج ف ا ق

ت ة ل ع و ي ن ر د ل ت ي

ض ي ف م ل ا ح ن ع خ خ ق

ا ل ت ي و ب ج م ب ل ي ح

د ق ت ع ي ت ب ح ل ا س ل

ا ل ح ي ا ة ل ج ر ل ا ا

مــن  فيــض  الحيــاة 
فــي  تصــب  الذكريــات 
أمــا  النســيان,  بحــر 
الحقيقــة  فهــو  المــوت 

. ســخة لرا ا

التــي  هــي  المــرأة 
الــذي  الرجــل  تختــار 

. رها ســيختا

الــذي يعتقــد أن الحــب 
الــزواج،  بعــد  يأتــي 
يشــعل  أن  يحــاول 
الســيجارة مــن الخلــف.
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أصحابها وال تعبر بالضرورة عن رأى الجريدة

In recent years, omega-3 fatty acids have become 
important for nutrition. When it comes to fat, 
there’s one type you don’t want to cut back on: 
omega-3 fatty acids. Two crucial ones -- EPA and 
DHA -- are primarily found in certain fish. ALA 
)alpha-linolenic acid(, another omega-3 fatty acid, 
is found in plant sources such as nuts and seeds. 
Not only does your body need these fatty acids 
to function, but also, they deliver some big health 
benefits
How They Help Your Health? 
Blood fat )triglycerides(: Fish oil supplements can 
lower elevated triglyceride levels. Having high 
levels of this blood fat puts you at risk for heart 
disease. 
Rheumatoid arthritis: Fish oil supplements 
)EPA+DHA( can curb stiffness and joint pain. 
Omega-3 supplements also seem to boost the ef-
fectiveness of anti-inflammatory drugs.
Depression: Some researchers have found that cul-
tures that eat foods with high levels of omega-3s 
have lower levels of depression. Fish oil also seems 
to boost the effects of antidepressants and may 
help the depressive symptoms of bipolar disorder. 
Baby development: DHA appears to be important 
for visual and neurological development in infants.
Eye health improvement: DHA is a major struc-
tural component of retina. It may help prevent 

Omega 3 Fats macular degeneration which can cause vision 
impairment and blindness.
Promotion of brain health during pregnancy 
and early life : DHA accounts for 40% of poly-
unsaturated fatty acid in brain.
Researches shows that getting enough omega3 
during pregnancy is associated with:

• Higher intelligences
• Better communication and social skills
• Decreased risk autism, cerebral palsy 

and ADHD
Reduction of Asthma in children
Prevent some kinds of cancer like Colon, Pros-
tate and Breast
Do kids need Omega -3?
There’s been a lot of research around using 
omega-3s for treating children with behavior-
al and learning problems such as ADHD and 
dyslexia. Increasing omega-3 content may im-
prove symptoms of these conditions, but more 
research needs to be done on whether healthy 
children benefit from supplementation.
The research, while inconclusive, suggests 
some children and teenagers may experience 
increased concentration and higher cognitive 
performance. In any case, it’s fair to say that a 
healthy diet for your child should include long-
chain omega-3s.
What foods contain omega-3? 
Oily fish is the best source of omega-3s for both 

children and adults. But 
as we know it can be dif-
ficult to get children to 
eat certain foods, and 
fish often fits into this 
category. Milk and yoghurt products are the pri-
mary focus of omega-3 fortification, and these 
also come packaged with other goodies like pro-
tein and calcium. But because there is no set dose 
for children beyond the NRVs, it’s difficult to say 
whether the amount found in these products will 
have any therapeutic benefit.
Supplements
There are numerous omega-3 supplements now 
available for children, coming in many flavored 
chewable capsules. 
For a healthy child, taking a fish oil supplement 
is generally considered safe and the child may 

even experience some 
benefits. Although, 
because of the haze 
around how much 
omega-3s kids need, 
it can be confusing 

trying to decide on the best product.
The bottom line is )as with any adult supplement( 
look for the one containing the highest amount 
of both types of long-chain omega-3: DHA and 
EPA. For children you’re not recommended to 
exceed the dose listed on the label.
    A.P.D.

It’s time for all the countries of the world to help 
each other not only in eliminating terrorism, but 
also in preventing its permanent existence and 
planting real love and peace instead...
Before doing that, we have to know what terror-
ism actually is? It’s simply that extremist ideology 
embodied in either religious, racial, personal or 
subjective grounds. The final goal of all is mostly 
to eliminate the other and not accept its existence. 
What helps terrorism is totally those arms factories; 
the factories of death, in addition to the encourage-
ments of an easy obtaining it legally or illegally!!!
The purchase and sale of those arms have unfortu-
nately become an international or individual trade; 
whose main goal is only getting money and may be 
considered as a part of economy of those countries! 
Hence, getting a pistol, for example, is so much 
easier than buying a shirt or shoes in some coun-
tries! What worse and funny is that to obtain that 
pistol in a legitimate way ,it should be given a title 
like;” A licensed weapon!”; legal and inhuman en-
couragement of murder does begin here! Forgetting 

Planting Real Love and Peace ...
the mere material effect of that weapon which is 
surely inhuman as we will in fact not find any 
other purposes of its existence whatsoever ex-
cept such a device to kill and no more!!!
Moreover, we must not forget the riskiness of 
the Internet in publishing and encouraging the 
manufacture of weapons, bombs or explosive 
devices and unfortunately, that deadly silence of 
mostly the whole world on that or those, to some 
extent, the forgettable web sites on the internet!!!
In order to fight terrorism, we must by all pos-
sible means start limiting the spread of those 
arms among people; no exceptions, nor titles of 
obtaining should be there! They should- if re-
quired- be in hands of authorities responsible 
for security or the army...At the same time, there 
should be a serious monitoring of all the internet 
sites that concern about the manufacturing of 
weapons due to such an encouraging terrorism 
after those extremist thoughts have totally fueled 
among people!
 Apart from the physical aspect of all types of 

arms, we all should adopt 
and spread the human val-
ues starting from the smallest cell 
in society; the family. Hence, parents 
have the main role in the well educating of chil-
dren; humanly speaking and, far from being ra-
cial or religious intolerance, and accepting others 
with their different beliefs or religions...As well as, 
journalism, media, schools, universities, institutes 
and the Internet have all to be working together 
to spread love and peace and getting rid of those 
claws of deadly and destructive terrorism!
The rule of law in a single country should be har-
monized with the international law that should 
have an absolute power among countries and, of 
course, give humanitarian organizations the final 
word and extra power to control and get rid of the 
international terrorism and banned weapons like 
the chemical and the nuclear ones since they have 
a huge devastating effects not only on the livings 
and the human beings, but also on the environ-
ment and even the Earth as a whole!

Louay Alyoussef
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 The Windsor-Tecumseh Progressive Con-
servative Association represents approximate-
ly 450 active members and its elected board 
meets monthly to advance our presence in 
the community. We are committed to repre-
senting our members as well as reaching out 
to newcomers. With our Party currently in 
power in Ontario, we do advocate on behalf 
of local concerns and issues of importance by 
engaging elected members of the Ford PC ad-
ministration. Many of our members also be-
long to the federal Conservative Party of Can-

Diversification, inclusion, and the celebration 

of each other’s cultures is one of the most 

special things about our great Windsor re-

gion.  For a population of approx 220,000 in 

Windsor )approx. 500,000 throughout Essex 

county(, we all certainly succeed and make a 

huger impact in Ontario and throughout all 

of Canada, than most regions twice our size.

We also have the best-skilled labour force in 

all of North America )possibly the world(.  

We are a charitable caring community, full 

of generous and important organizations. We 

have two awesome post-secondary institu-

tions with St. Clair College and the University 

of Windsor, and the deep-rooted friendship 

& partnership Canada has with our American 

neighbours can be best exemplified by Wind-

sor’s cooperative relationship with Detroit.

Windsor is great in many more ways as 

well, from our history; including the Under-

ground Freedom railroad, Ford City, Sand-

wich Towne, Walkerville, etc, to our vibrant 

current manufacturing industries, hospitality 

sector )including Caesars Windsor(, famous 

restaurants and Via Italia on Erie Street, etc.

Windsor is the place to be!!!  As a life long 

Windsorite, I am very proud of our commun-

ity and accomplishments, and I want to see us 

prosper and to have a fair strong voice at the 

senior levels of government.  We can do so 

much better, and not be left behind from the 

critical decisions that are always being made 

for our Province and Country.

Unfortunately, our Windsor-Essex region has 

chosen to put ALL SIX of our eggs in one or-

ange basket!  This needs to change this year, 

as we must have some local representation in 

government to best advocate for our region 

and to be sitting at the governing table when 

decisions are being made.

All polls are clearly showing that Andrew 

Scheer will be our next Prime Minister with 

a Conservative government, and we must 

be a part of that.  Voting NDP again is too 

risky for us to be left behind again in 3rd 

Our Great Region 
Deserves Governing 

Conservative Representation!

English Section

Party opposition, where we would have to send 

letters or protest to get our local issues heard, or 

for getting things done which we need.  Instead, 

Let’s be strong together! Let’s be part of the next 

Conservative government and let’s be sitting at the 

governing table!!

Our Conservative EDA of Windsor West has al-

ready strongly adopted the following seven local 

advocacy policies for our local candidates )and 

hopefully our next MPs( which would help pros-

per our region!

1. Increased funding for security at the border, 

our local police, and the RCMP, due to new 

legalization of cannabis and the ever-growing 

border traffic in Windsor.

2. Stronger advocacy for the TIMELY construc-

tion of the Gordie Howe International Cross-

ing, to reduce international truck traffic on 

our city streets )getting to the Ambassador 

Bridge(.

3. More CBSA officers at the border for more 

efficient trade flow increased security and less 

traffic.

4. Greater emphasis )possibly through incen-

tives and/or lower taxes( to attract manufac-

turing jobs to Windsor-Essex, recognizing 

that we have an excellent skilled trade work-

force, and an intrinsic geographical location 

to distribute product around North America.

5. Legalization of Single Sports Betting. This 

measure would increase tourism/business at 

our Caesars Windsor which employs about 

5000 local workers, and to remain competi-

tive as Michigan could soon legalize SSB. In 

addition, this will decrease organized crime 

running illegal sports betting and decrease 

offshore wagering accounts.

6. Increased local funding for immigration, in-

tegration and other social services for new-

comers. Windsor has one of the highest rates 

per capita of new Canadians. To allow this 

multi-cultural experience to flourish, Wind-

sor requires more funding from the Federal 

Government.

7. Advocacy for more Federal Government es-

tablishments such as offices and agencies to 

create more good paying jobs in the region.

ada led by Andrew Scheer and we will assist 
in electing him as Prime Minister this autumn. 
We continue to build our association and aspire 
to elect a nominated candidate to the Ontario 
legislature in the next provincial election ex-
pected in 2022. 
We invite anyone interested in joining us to 
contact our provincial president, Scott Du-
quette, through our website:
https://windsortecumsehpc.nationbuilder.com 
or directly through our Windsor-Tecumseh PC 
Association Facebook page, or federal president 
Andrew Dowie at the Federal Windsor-Tecum-
seh Conservative Association page for a faster 
response. 
We are proud of our strong social media pres-
ence with over 1200 followers and is the lar-
gest following of any political Facebook page 
in Windsor-Essex. We are accessible and ready 
to listen.

Al Teshuba Scott Duguette

We Also Offer
• Free Income Tax Clinic - Authorized By CRA
• Assistance in Evaluating The International Educational Degrees
• Assistance in Preparing For Citizenship Test

Fill Out Applications
• Family/Spousal Sponsorship
• Visitor Visa
• Express Entry 
• Study Visa
• Work Permit
• Skilled Worker Immigration
• Business Class Immigration
• Refugees (G5- CS)Senior & Youth Programs

• Outdoor/Indoor Activities (Trips, Movies, Games.....)
• Art, Music & Computer Courses

Fill Out Applications
• Canadian Citizenship 
• New/Renewal PR Card
• Temporary/Permanent Canadian Passports
• Iraqis / Arabs Passports
• USA/ Europ/ Other Visas
• Life Certificates 
• Iraqis / Arabs Retirement Authorization

Certified and Notarized Translations
• Personal Documents for Immigration, Educational Degree, Legal, Financial, Birth 

and Marriage Certificate, Passports, IDs, Driving Licenses and more.

Board Members 2018

OUR SERVICES

www.i-c-g-o.com
icgo.canada@outlook.com

www.facebook.com/ICGO1/

397 Wyandotte Street West
Windsor, Ontario N9A 5X3 Canada

Office : +1519-254-2000
Fax: +1519-254-2003 
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Omega 3 Fats

Do you realize how important 
omega-3 fats for your long-
term good health. Are you 
eating enough of them.?

Planting Real 
Love and Peace ..
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